
 
Nota de premsa 

 
 

Els 41 joves científics que formen la segona promoció del programa de l’entitat 
procedeixen de 20 nacionalitats diferents  

 

”la Caixa” destina 18,4 milions d’euros a la 
importació de talent per potenciar la recerca 

biomèdica espanyola 
 

• L’Obra Social ”la Caixa” concedeix 41 beques per cursar un doctorat 

internacional en biomedicina en quatre dels centres de recerca biomèdica 

més destacats de l’Estat espanyol: Centre Nacional d’Investigacions 

Oncològiques (CNIO), Centre Nacional de Biotecnologia (CNB-CSIC), 

Centre de Regulació Genòmica (CRG) i Institut de Recerca Biomèdica 

(IRB Barcelona).  

• L’objectiu d’aquestes beques és incorporar joves talents d’arreu del món 

en l’àmbit de la biomedicina als grups de recerca més destacats que 

desenvolupen programes científics al nostre país.  

• Dins del programa, l’entitat concedirà fins a l’any 2011 un total de 160 

beques amb una durada de quatre anys cadascuna. La inversió de ”la 

Caixa” en la formació d’investigadors ascendirà a 18,4 milions d’euros. 

En finalitzar l’any 2011, cada centre tindrà a la plantilla 40 investigadors 

becats per ”la Caixa”.  

 
Madrid, 6 de juliol de 2010. L’Obra Social ”la Caixa” ha lliurat avui a CaixaForum 

Madrid les 41 beques corresponents a la segona promoció del seu programa 

internacional de doctorats en biomedicina, adreçat a incorporar joves talents 
d’arreu del món a quatre dels centres de recerca biomèdica de referència a l’Estat 

espanyol.  
 

• L’acte ha estat presidit per la ministra de Ciència i Innovació, Cristina 

Garmendia; el director general de ”la Caixa”, Joan Maria Nin, i el director 
general de la Fundació ”la Caixa”, Jaume Lanaspa. També han assistit a l’acte 
Rafael Rodrigo, president del Consell Superior d’Investigacions Científiques, i 

els directors dels quatre centres de recerca triats com a destinació dels becaris, 
Mariano Barbacid (Centre Nacional d’Investigacions Oncològiques), José M. 
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Valpuesta (Centre Nacional de Biotecnologia), Miguel Beato (Centre de 
Regulació Genòmica) i Joan Guinovart (Institut de Recerca Biomèdica).  

 

A través d’aquest programa, l’Obra Social ”la Caixa” consolida la seva implicació 

amb la recerca biomèdica i els avenços de la ciència i ofereix resposta a dues de 
les inquietuds més reiterades per part de la comunitat científica: la necessitat 

d’impulsar la recerca a l’Estat espanyol a través del mecenatge d’entitats privades i la 
conveniència d’importar talent internacional als grups de recerca que desenvolupen 
programes científics al nostre país. L’aposta inversora de l’Obra Social ”la Caixa” en la 

importació de talent investigador d’excel·lència encara és més important en el 
context econòmic actual.  
 

El programa de beques de ”la Caixa” per cursar un doctorat en biomedicina preveu la 
concessió de 160 beques durant quatre anys, amb una inversió aproximada de 18,4 

milions d’euros per part de l’entitat financera. Totes les beques tenen una durada de 

quatre anys i estan obertes a estudiants i investigadors internacionals. La promoció 
actual la formen investigadors de 20 nacionalitats diferents.  
 

Econòmicament, la dotació de les ajudes és de 1.500 euros nets mensuals durant els 
dos primers anys i de 1.700 euros nets mensuals els dos següents, quantitats a les 
quals cal sumar una mensualitat per sufragar despeses de viatge i assistència a 

seminaris. Aquestes xifres situen les beques finançades per l’Obra Social ”la Caixa” a 
l’altura de les que ofereixen els millors instituts internacionals de recerca en aquest 
camp.  

 
El projecte preveu la incorporació anual de 10 joves investigadors als centres de 
recerca següents: a Madrid, Centre Nacional d’Investigacions Oncològiques (CNIO) i 

Centre Nacional de Biotecnologia (CNB-CSIC); i a Barcelona, Centre de Regulació 
Genòmica (CRG) i Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona). D’aquesta manera, 
l’any 2011 s’arribarà a la xifra de 160 doctorands finançats per l’Obra Social ”la Caixa”.  
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Relació dels becaris per centres i països 

 

 CNIO CNB CRG IRB TOTAL 

Itàlia 3 2 5  10 

Alemanya   2  2 

Espanya  1  1 2 

Polònia 1  1 1 3 

Índia 1 2   3 

Sèrbia    1 1 

Bèlgica    1 1 

Macedònia  1   1 

Grècia 1    1 

EUA 1    1 

Equador  1   1 

Bòsnia 1    1 

Brasil 1    1 

Àustria   1 1 2 

Canadà   1  1 

Mèxic  2  1 3 

Suïssa    1 1 

Cuba  1  1 2 

Argentina 1 1   2 

França    2 2 

TOTAL 10 11 10 10 41 

 

Un ampli programa de beques  

 

”la Caixa” reafirma, a través d’aquesta iniciativa, el seu compromís amb l’educació, 
la formació, la recerca i el coneixement, i dóna un impuls notable al seu programa de 
beques, que després de 28 anys s’ha consolidat com el primer programa de beques 

del nostre país i un dels millors del món.  
 
Des de l’any 1982 ”la Caixa” ofereix beques per a estudiants espanyols que vulguin 

ampliar la formació a través d’estudis de postgrau en els centres acadèmics més 

prestigiosos del nostre país i de l’estranger. En la convocatòria de l’any 2010, ”la 
Caixa” ha convocat 217 beques d’aquestes característiques.  

 
Al llarg de 28 anys de trajectòria, el programa de beques de ”la Caixa” ha sufragat els 
estudis de postgrau de més de 3.000 universitaris espanyols, amb una inversió de més 

de 100 milions d’euros.  
 
Un compromís amb la recerca  
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Les beques de biomedicina constaten el compromís de l’Obra Social ”la Caixa” amb la 
promoció de la recerca científica i els avenços en el camp de la salut.  

 
En aquest sentit, l’Obra Social ”la Caixa” va inaugurar fa dues setmanes la nova Unitat 

de Recerca en Teràpia Molecular del Càncer - ”la Caixa”, situada a l’Hospital Vall 

d’Hebron de Barcelona i dirigida pel doctor Josep Baselga. El nou equipament centrarà 
l’activitat en dues àrees de recerca: el desenvolupament de fàrmacs nous sobre la 
base del perfil molecular de cada tipus de tumor, l’optimització de règims de tractament 

i l’assaig de combinacions de fàrmacs nous amb altres de ja existents.  
 
En aquesta mateixa línia, ”la Caixa” va constituir l’any 1995, juntament amb el 

Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, IrsiCaixa, un laboratori que ha 
esdevingut un centre de referència en la investigació de la sida a escala mundial i que 
desenvolupa el projecte HIVACAT per a la recerca d’una vacuna contra la malaltia, 

dirigit pel doctor Clotet. A més, la Fundació ”la Caixa” col·labora en el 
desenvolupament del Centre Nacional d’Investigacions Cardiovasculars (CNIC), 
dirigit pel doctor Valentí Fuster.  

 
Més recentment, l’Obra Social ”la Caixa” ha presentat aquest 2010 l’Institut de Salut 

Global (ISGlobal), l’objectiu principal del qual és millorar la salut de les poblacions 

més vulnerables i trencar el cercle viciós de malaltia i pobresa en què aquestes 
poblacions es troben atrapades. El nou centre abordarà aquesta problemàtica amb un 
enfocament innovador a partir de quatre àrees d’actuació: recerca, laboratori d’idees, 

formació i assessoria. Està presidit per la directora de l’Àrea Internacional de l’Obra 
Social ”la Caixa”, SAR la infanta Cristina, i dirigit pel doctor Pedro Alonso.  
 

L’última inversió de l’entitat en matèria de recerca és el projecte RecerCaixa. Es tracta 
d’un nou programa de suport a la recerca universitària assentat en tres pilars bàsics: 
excel·lència científica, capacitat transformadora i potencial per conscienciar la societat 

de la importància dels avenços de la ciència. La dotació pressupostària assignada per 
”la Caixa” a la primera convocatòria és d’1,5 milions d’euros.  
 

Per a més informació 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 

Marina Teixidó 608 09 90 23 mteixido@fundacionlacaixa.es 

Juan Antonio García 608 21 30 95 jagarcia@fundacionlacaixa.es 
Jesús N. Arroyo 629 79 12 96 jnarroyo@fundaciolacaixa.es  
http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 

 
Sala de premsa multimèdia  

http://premsa.lacaixa/obrasocial  


