
 

 

 

 

 

 

 Nota de premsa  

 

Les Beques "la Caixa" celebren 30 anys de 
suport a la formació d'excel·lència 

 

• Ses Majestats els Reis presideixen a Barcelona la cerimònia de lliurament de 

les beques de ”la Caixa” per cursar estudis de postgrau a l’estranger. 

• Un total de 124 universitaris espanyols han estat seleccionats per ”la Caixa” 

en la convocatòria 2011, que té una dotació de 8,1 milions d’euros. 

• La convocatòria 2011 ha rebut el nombre més alt de sol·licituds en la 

història del programa. En total s’hi han presentat 1.587 candidats, 13 per 

beca convocada.  

• Els becaris, seleccionats en règim de concurrència competitiva, 

aconsegueixen admissions a les millors universitats del món. 

 

Barcelona, març de 2012. Ses Majestats els Reis d’Espanya han presidit avui a 

Barcelona el lliurament de les beques de ”la Caixa” als candidats seleccionats en la 

convocatòria de l’any 2011 per cursar estudis de postgrau a l’estranger. Es tracta de la 
trigèsima edició del programa.  

També han estat presents a l’acte Jorge Fernández, ministre de l'Interior; Andreu Mas-

Colell, conseller d'Economia de la Generalitat de Catalunya; Isidre Fainé, president de ”la 
Caixa” i de la Fundació ”la Caixa”; Joan Maria Nin, director general de ”la Caixa”; Jaume 
Lanaspa, director general de la Fundació ”la Caixa”; i Jaume Giró i Elisa Durán, directors 

generals adjunts de la Fundació “la Caixa”.  

Carme Miró s’ha adreçat als assistents en representació del col·lectiu d’exbecaris de 
l’entitat. Miró va rebre una beca de ”la Caixa” per estudiar un màster en administració 

d’empreses al MIT (EUA) entre 1994 i 1996. 

 

La convocatòria amb més sol·licituds  

La convocatòria 2011 ha estat la que ha rebut un nombre més alt de sol·licituds des de 
l’inici del programa, l’any 1982. En total s’hi han presentat 1.587 sol·licituds, és a dir, 
s’ha concedit una beca a un de cada tretze candidats. Al llarg dels últims sis anys el 

nombre de sol·licituds presentades gairebé s’ha triplicat.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La demanda de beques mostra una inflexió a partir de la convocatòria 2008. Fins 

aleshores, el nombre de sol·licituds s’havia mantingut estable, amb lleugeres variacions a 

l’alça o a la baixa. 

L’any 2011, ”la Caixa” va convocar quatre programes de beques per a estudis de 
postgrau a l’estranger. Tots els programes obren als estudiants espanyols les portes de 

les millors universitats dels Estats Units, Europa, Canadà i Àsia. 

La distribució de les 124 beques concedides en aquesta edició ha estat la següent: 

 

 

 

 

 

 

Un programa de beques singular 

L’increment tan sensible de sol·licituds es pot explicar per diverses raons, entre les quals 
cal destacar la notorietat assolida pel programa de beques de ”la Caixa” dins de la 
comunitat universitària del nostre país. 

Hi ha diversos aspectes d’aquestes beques que les distingeixen dins de l’oferta general 
de beques a Espanya, i que les fan especialment valuoses per als estudiants. 

Programa Beques 

Europa 64 

Estats Units 45 

Àsia 10 

Canadà 5 

TOTAL 124 
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En primer lloc, és el programa que convoca un nombre més alt de beques per cursar 
estudis de postgrau a l’estranger. Igualment, ”la Caixa” també és l’entitat privada que 

destina més recursos a aquesta mena d’iniciatives. En concret, el pressupost de l’any 
2011 destinat a aquestes beques internacionals va ser de 8,1 milions d’euros. 

En segon lloc, i a diferència de la majoria de convocatòries a Espanya, les beques de ”la 

Caixa” no exclouen candidats de cap disciplina d’estudis.  

En la convocatòria de l’any 2011 es van concedir beques a candidats de 37 disciplines 
diferents. 

 

Especialitats Nre. 

Enginyeria 17 

Administració d’Empreses 11 

Economia 9 

Física 8 

Biologia 7 

Ciències Polítiques 7 

Medicina 7 

Música 7 

Administració Pública 5 

Filosofia 5 

Arquitectura 4 

Dret 4 

Belles Arts 2 

Comunicació Audiovisual 2 

Conservació i Restauració 2 

Disseny industrial 2 

Lingüística 2 

Periodisme 2 

Altres 19 

TOTAL 124 

 

A més dels dos aspectes anteriors, cal destacar que les beques cobreixen la totalitat del 
cost de la matrícula i, sobretot, que les mensualitats s’ingressen en la moneda del país de 
destinació. D’aquesta manera, el becari no està sotmès a 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 estudiants de cada promoció tenen l’oportunitat d’establir 
vincles personals i acadèmics abans d’incorporar-se a les universitats respectives. 



Finalment, i en quart lloc, 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, com una 

veritable xarxa social de col·laboració entre becaris i exbecaris, i és un dels elements més 
potents d’aquest programa de beques. L’Associació de Becaris organitza regularment tota 
mena d’activitats, 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, amb el temps, un clúster d’excel·lència al qual recorren regularment els 
cercatalents i les empreses de selecció de personal per reclutar professionals de primer 
nivell. 

 
Selecció en règim de concurrència competitiva 

Les beques de ”la Caixa” s’atorguen en un règim de concurrència competitiva.  

Les sol·licituds han de superar una primera fase d’avaluació mitjançant el sistema 
d’avaluació d’experts (peer review) després de la qual es convoca a una entrevista 
personal les que han rebut les millors qualificacions. En la convocatòria de l’any passat es 

van entrevistar un total de 477 candidats. 

En el procés de selecció, hi van intervenir 59 professors universitaris amb experiència 
internacional en aquest tipus de processos d’avaluació. Els criteris de selecció tenen 

en compte exclusivament aspectes vinculats a l’excel·lència dels projectes.  

Pel que fa a la procedència de les beques, la promoció de l’any 2011 comprèn 
estudiants de 28 províncies diferents.  

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

Barcelona.  

En la convocatòria de 2011, Barcelona i Madrid, amb 32 becaris cada una, encapçalen la 
llista de províncies amb un nombre més alt de becaris, seguides d’Astúries i Navarra amb 

6. 

    

Província d’origen TOTAL 

Barcelona 32 

Madrid 32 

Astúries 6 

Navarra 6 



Guipúscoa 4 

Valladolid 4 

Alacant 3 

Castelló 3 

Girona 3 

Pontevedra 3 

Salamanca 3 

València 3 

La Corunya 2 

Balears 2 

Granada 2 

Lleida 2 

Tarragona 2 

Saragossa 2 

Albacete 1 

Burgos 1 

Cantàbria 1 

Ciudad Real 1 

Còrdova 1 

Osca 1 

Jaén 1 

Lleó 1 

Màlaga 1 

Toledo 1 

TOTAL 124 

 

Tant el nombre de sol·licituds rebudes com el rigor i el nivell d’exigència dels processos 
de selecció garanteixen que els candidats finalment seleccionats acreditin uns nivells 

d’excel·lència molt alts. L’eficàcia del sistema es tradueix, de fet, en l’èxit dels becaris de 
”la Caixa” a l’hora d’aconseguir admissions en les millors universitats del món. 

 

30 anys apostant pel futur de les noves generacions 



 

Països Concedides 

Estats Units 1223 

Europa 1115 

Canadà 105 

Àsia 65 

TOTAL 2508 

53,11% Homes      46,89% Dones 

 

Des del començament del programa de Beques de postgrau internacional, l’any 1982, fins 
a la convocatòria de l’any 2011, ”la Caixa” ha destinat una inversió acumulada de 105,5 

milions d’euros a la formació de 2.508 estudiants espanyols. El primer any, el 

programa tenia una dotació de 368.000 euros. La inversió per part de ”la Caixa” en la 
convocatòria de l’any 2011 s’ha elevat fins als 8,1 milions d’euros. 

Tant el pressupost com el nombre de beques que es concediran en la convocatòria 2012, 
que s’ha obert recentment, es mantenen en els mateixos nivells que en la convocatòria 
anterior. 

 

 

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


