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Ses Majestats els Reis presideixen la cerimònia 
de lliurament de 116 beques de ”la Caixa” per 

cursar estudis de postgrau a l’estranger 
 

• Un total de 116 universitaris espanyols han estat seleccionats per ”la Caixa” 

en la 29a convocatòria del programa de Beques de postgrau a l’estranger, 

que ha tingut una dotació de 7,6 milions d’euros. 

• La convocatòria 2010 de beques a l’estranger ha estat la més competida de 

la història d’aquest programa. En total s’hi ha presentat 1.413 candidats, 12 

per beca convocada. 

• El nombre d’estudiants que demanen aquestes beques mostra una evolució 

creixent, significativa especialment a partir de l’any 2008.  

• Els becaris, seleccionats en règim de concurrència competitiva, 

aconsegueixen admissions en les millors universitats del món. 

 

Madrid, 1 de març de 2011. Ses Majestats els Reis d’Espanya han presidit avui a 

CaixaForum Madrid el lliurament de les beques de ”la Caixa” als candidats seleccionats 
en la convocatòria de l’any 2010 per cursar estudis de postgrau a l’estranger. Es tracta de 
la vint-i-novena edició del programa.  

A l’acte també han assistit Ángel Gabilondo, ministre d’Educació; Isidre Fainé, president 
de ”la Caixa” i de la Fundació ”la Caixa”; Joan Maria Nin, director general de ”la Caixa”, i 
Jaume Lanaspa, director general de la Fundació ”la Caixa”. A la celebració, també hi han 

comparegut els ambaixadors dels Estats Units, el Canadà, Suïssa i Itàlia, així com alts 
càrrecs de les ambaixades de França, Alemanya i Àustria. 

Miguel Milano, vicepresident sènior d’Oracle Direct per a Europa, l’Orient Mitjà i Àfrica, 

s’ha dirigit als assistents en representació del col·lectiu d’exbecaris de l’entitat. Miguel 
Milano va rebre una beca de ”la Caixa” per estudiar un màster en administració 
d’empreses al MIT (EUA) entre el 1994 i el 1996.  

 

L’edició de beques de postgrau més sol·licitada  

De les 29 convocatòries de beques a l’estranger efectuades fins a l’any 2010, aquesta 

última ha estat la més competida. En total s’hi ha presentat 1.413 sol·licituds, mentre 



que l’any anterior se n’hi van presentar 1.076. Al llarg dels últims sis anys el nombre de 

sol·licituds presentades gairebé s’ha triplicat. La ràtio de sol·licitants per beca 

convocada s’ha enfilat, aquesta última edició, a un valor de 12 a 1. 

L’evolució de la demanda de beques en aquest programa de ”la Caixa” mostra una 
inflexió a partir de la convocatòria 2008. Fins aleshores, el nombre de sol·licituds es 

mantenia estable. A partir de l’any 2008, en canvi, la demanda dels estudiants espanyols 
s’incrementa de manera sensible. 
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Les beques de ”la Caixa” tenen la singularitat que es convoquen sense establir 

restriccions en les disciplines de què procedeixen els candidats. Per aquest motiu és 

possible trobar becaris de tots els àmbits acadèmics, incloses les belles arts i la música. 

En la convocatòria de l’any 2010 es van rebre sol·licituds de 38 àmbits diferents i es van 

concedir beques a candidats de 27 disciplines diferents. 

 

Disciplines Sol·licituds Becaris 

Enginyeries 190 25 

Economia 43 10 

Dret 78 7 

Arquitectura 96 7 

Biologia - Bioquímica - 
Biotecnologia 46 7 

Música 68 6 

Física 23 6 

Història de l’art 31 5 

Química 20 5 

Matemàtiques 8 5 

Comunicació audiovisual 79 3 

Periodisme 65 3 

Filologies 63 3 



Ciències polítiques 32 3 

Medicina 16 3 

Farmàcia 12 3 

Administració i direcció 
d’empreses 60 2 

Psicologia 28 2 

Història 24 2 

Antropologia 7 2 

Traducció i interpretació 71 1 

Belles arts 46 1 

Filosofia 24 1 

Ciències ambientals 19 1 

Sociologia  17 1 

Veterinària 14 1 

Literatura 3 1 

Altres 91 0 

Publicitat i relacions 
públiques 54 0 

Humanitats 18 0 

Geografia 10 0 

Odontologia 8 0 

Ciències del mar 4 0 

Ciències del treball 4 0 

Psicopedagogia 4 0 

Ciències de l’esport 3 0 

Pedagogia 3 0 

Geologia 2 0 

Total 1.384 116 

 

Selecció en règim de concurrència competitiva 

Les beques de ”la Caixa” s’adrecen a estudiants espanyols que volen cursar estudis de 
postgrau a l’estranger i s’atorguen en un règim de concurrència competitiva. En el procés 

de selecció de l’any 2010 han intervingut 62 professors universitaris amb experiència 
internacional. Els criteris de selecció tenen en compte exclusivament aspectes 

vinculats a l’excel·lència dels projectes.  

Pel que fa a la província de procedència dels becaris, la promoció de l’any 2010 comprèn 
estudiants de 24 províncies diferents.  



 

Amb l’objectiu d’afavorir la presentació de sol·licituds per part de candidats de totes les 

províncies espanyoles, ”la Caixa” col·labora en les despeses de desplaçament dels 
candidats que es convoquen a l’entrevista final de selecció, que se celebra a Madrid i a 
Barcelona.  

En la convocatòria de 2010, Barcelona, amb 41 becaris, encapçala la llista, seguida de 
Madrid, amb 34, i València, amb 6. 

 

Províncies Beques 

Barcelona 41 

Madrid 34 

València 6 

Astúries 3 

Balears 3 

Cadis 3 

Múrcia 3 

Salamanca 3 

Guipúscoa 2 

La Corunya 2 

Màlaga 2 

Burgos 1 

Càceres 1 

Girona 1 

Guadalajara 1 

Osca  1 

Jaén 1 

Las Palmas de Gran Canaria 1 

Lleó 1 

Lleida 1 

Navarra 1 
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Valladolid 1 

Biscaia 1 

Saragossa 1 

Total 116 

 

El nombre de sol·licituds rebudes, la diversitat d’universitats d’origen i el rigor dels 

processos de selecció garanteixen que els candidats seleccionats finalment acreditin els 
màxims nivells d’excel·lència. L’eficàcia del sistema de selecció es tradueix en l’èxit dels 
candidats que obtenen la beca a l’hora d’aconseguir admissions a les millors universitats 

del món. 
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Les 5 universitats  europees amb més 
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29 anys convocant beques 

Des del començament del programa de Beques de postgrau internacional, l’any 1982, fins 
a la convocatòria de l’any 2010, ”la Caixa” ha destinat una inversió acumulada de 97,4 

milions d’euros a la formació de 2.386 estudiants espanyols. El primer any de 

funcionament, el programa va tenir una dotació de 368.000 euros. La inversió per part de 
”la Caixa” en la convocatòria de l’any 2010 s’ha elevat fins als 7,6 milions d’euros. 

 

Països Concedides % homes % dones 

Estats Units 1.174 62 38 

Regne Unit 343 45 55 

Alemanya 413 38 62 

França 281 43 57 

Canadà 100 44 56 

Xina 41 83 17 



Japó 4 25 75 

Índia 10 80 20 

Altres països 20 60 40 

TOTAL 2.386 53 47 

 

Les beques internacionals de ”la Caixa” per cursar estudis de postgrau sufraguen fins a 
dos anys d’estudi a l’estranger. Cobreixen tot el cost de la matrícula i ofereixen un 

estipendi generós, denominat en la moneda del país de destinació. D’aquesta manera, el 

becari no està sotmès a les oscil·lacions del tipus de canvi. A més, les beques de ”la 
Caixa” es fan càrrec de les despeses de desplaçament i d’un curs d’orientació en el qual 
els becaris de cada promoció tenen l’oportunitat d’establir vincles abans d’incorporar-se a 

la universitat corresponent. 

 

Destinacions Convocades 

Estats Units 40 

Europa 64 

Canadà 5 

Àsia 7 

TOTAL 116 

 

Tots els becaris de ”la Caixa” formen part de l’Associació de Becaris de ”la Caixa”. 

Aquest col·lectiu s’ha constituït, amb el pas dels anys, en tota una xarxa social de 
col·laboració entre becaris i exbecaris. L’Associació de Becaris organitza regularment 

activitats de diferents menes, des de concerts fins a conferències o participació en actes 
públics. 

El directori de becaris de ”la Caixa” (http://obrasocial.lacaixa.es/apl/becas/index_ca.html), on 
es recullen els perfils acadèmics i professionals de tots els beneficiaris d’una beca 
des de l’any 1982, és accessible públicament des d’internet. El col·lectiu de becaris ha 

esdevingut, al cap del temps, un clúster d’excel·lència al qual recorren regularment els 

head-hunters i les empreses de selecció de personal per reclutar professionals de primer 
nivell. 

Per a més informació: 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Jesús N. Arroyo: Tel. 629 79 12 96 / jnarroyo@fundacionlacaixa.es 
Marina Teixidó: 93 404 40 92 / 608 09 90 23 / mteixido@fundacionlacaixa.es 
Juan A. García: 608 21 30 95 / jagarcia@fundacionlacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de premsa multimèdia http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 


