
 
Nota de premsa 

 

Els 40 joves científics que formen la tercera promoció del programa de l’entitat 
provenen de 17 nacionalitats diferents  

 
”la Caixa” destina 18,4 milions d’euros a la 

importació de talent per potenciar la 
investigació biomèdica espanyola 

 
• L’Obra Social ”la Caixa” concedeix 40 beques per cursar un doctorat 

internacional en biomedicina en quatre dels centres d’investigació 

biomèdica més destacats d’Espanya: 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 de tot el món en 

l’àmbit de la biomedicina als grups de recerca capdavanters que 

desenvolupen programes científics en el nostre país. 

• El programa culminarà el setembre amb la incorporació dels 40 becaris de 

la quarta convocatòria. A partir d’aquest moment, el programa finançarà 

la formació doctoral de 160 estudiants internacionals en els 4 centres 

d’investigació.  

 
Barcelona, 18 de juliol de 2011. L’Obra Social ”la Caixa” ha lliurat avui a CosmoCaixa 
Barcelona les 40 beques corresponents a la tercera promoció del programa 

internacional de doctorats en biomedicina, que s’adreça a incorporar joves talents 
de tot el món a quatre centres d’investigació biomèdica de referència a Espanya.   

 

L’acte l’ha presidit 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 hi han assistit  els directors dels quatre centres de recerca on 

es destinaran els becaris, Maria Blasco (Centre Nacional d’Investigacions 
Oncològiques), José M. Valpuesta (Centre Nacional de Biotecnologia),  Luis Serrano 

(Centre de Regulació Genòmica) i Joan Guinovart  (Institut de Recerca Biomèdica). 

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

recerca biomèdica i l’avanç de la ciència i ofereix resposta a dues de les inquietuds 
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més reiterades per part de la comunitat científica: la necessitat d’impulsar la 
investigació a Espanya a través del mecenatge d’entitats privades i la conveniència 
d’importar talent internacional als grups de recerca que desenvolupen programes 

científics en el nostre país. L’aposta inversora de l’Obra Social ”la Caixa” en la 
importació de talent investigador d’excel·lència és, si és possible, més important en 
el context econòmic actual.  

 
El programa de beques de ”la Caixa” per cursar un doctorat en biomedicina preveu 
concedir 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 17 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 s’ha de sumar una mensualitat per sufragar despeses de viatge i assistència a 

seminaris. Aquestes xifres situen les beques que finança 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 
d’investigació següents: a Madrid, al Centre Nacional d’Investigacions Oncològiques 
(CNIO) i al Centre Nacional de Biotecnologia (CNB-CSIC); i a Barcelona, al Centre de 

Regulació Genòmica (CRG) i a l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona). 
D’aquesta manera, l’any 2011 s’arriba a la xifra de 160 doctorands finançats per 

l’Obra Social ”la Caixa”. 

 

Relació dels becaris de la tercera convocatòria per centres i països 

 

 CNIO CNB CRG IRB TOTAL 

Itàlia 1 3 3 2 9 

Espanya 3 1 1 3 8 

Índia  3 1  4 

Polònia  1 1 1 3 

Alemanya   1 1 2 

Brasil  1 1  2 

Turquia       1   1 2 

Argentina    1 1 

Austràlia   1  1 

Àustria   1  1 

República 

Txeca 

1    1 

Cuba        1   1 
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EUA 1    1 

Kazakhstan 1    1 

Rússia        1    1 

Sèrbia        1    1 

Suïssa    1 1 

TOTAL 10 10 10 10 40 

 

Un programa de beques molt ampli  

 
”la Caixa” reafirma, a través d’aquesta iniciativa, el compromís que té amb 

l’educació, la formació, la investigació i el coneixement, ja que dóna un impuls notable 

al programa de beques, que després de 29 anys s’ha consolidat com el primer 
programa de beques del nostre país i un dels millors del món.  
 

Des de 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 2011, ”la 

Caixa” ha convocat 225 beques d’aquestes característiques.  
 
En els 29 anys de trajectòria, el programa de beques de ”la Caixa” ha sufragat els 

estudis de postgrau de 3.200 universitaris espanyols, i hi ha invertit més de 108 milions 
d’euros.  
 
Un compromís amb la recerca  

 

Les beques de biomedicina constaten el compromís de l’Obra Social ”la Caixa” amb la 

promoció de la investigació científica i el progrés de la salut.   
 
Amb aquest objectiu, ”la Caixa” va crear l’any 1995, juntament amb el Departament de 

Salut de la Generalitat de Catalunya, IrsiCaixa, un laboratori que s’ha convertit en un 
centre de referència en la recerca de la sida a escala mundial que desenvolupa el 
projecte HIVACAT per a la cerca d’una vacuna contra aquesta malaltia i que dirigeix el 

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

 
En la mateixa línia, l’Obra Social ”la Caixa” va presentar l’any 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 estan atrapades. 
El nou centre aborda aquesta problemàtica amb un enfocament innovador a partir de 
quatre àrees d’actuació: recerca, laboratori d’idees, formació i assessoria. El presideix 

la directora de l’Àrea Internacional de l’Obra Social ”la Caixa”, SAR la Infanta Cristina, i 
el dirigeix el doctor Pedro Alonso.  
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També l’any passat, l’Obra Social ”la Caixa” va inaugurar la nova Unitat 

d’Investigació en Teràpia Molecular del Càncer - ”la Caixa”, que se situa a 

l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona i que dirigeix el doctor Josep Baselga. El nou 
equipament centra l’activitat en dues àrees de recerca: el desenvolupament de 
fàrmacs nous d’acord amb el perfil molecular de cada tipus de tumor, l’optimització de 

règims de tractament i l’assaig de combinacions de nous fàrmacs amb altres de ja 
existents.  
 

A més, fa poc l’entitat va posar en marxa el projecte RecerCaixa. Es tracta d’un 

programa de suport a la investigació universitària que se sosté en tres pilars bàsics: 
excel·lència científica, capacitat transformadora i potencial per conscienciar la societat 

de la importància del progrés de la ciència. La dotació pressupostària que va assignar 
”la Caixa” a la primera convocatòria va ser d’1,5 milions d’euros.  
 

Finalment, l’Obra Social ”la Caixa” va presentar fa dues setmanes, juntament amb el 
Ministeri d’Educació i el Ministeri de Ciència i Innovació, els primers Campus 

Científics d’Estiu. Amb l’objectiu de despertar la vocació per la investigació entre els 

joves, 1.200 alumnes de 4t d’ESO i 1r de Batxillerat d’arreu d’Espanya es beneficien 
aquests dies d’una experiència única de coneixement i contacte directe amb la tasca 
investigadora de 20 universitats espanyoles.  
 

Per a més informació: 

Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 

Marina Teixidó 608 099 023 mteixido@fundacionlacaixa.es 
Jesús N. Arroyo 629 791 296 jnarroyo@fundaciolacaixa.es  
http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 

 
Sala de premsa multimèdia  

http://premsa.lacaixa/obrasocial  
 


