
 

Nota de prensa 

 

Els 40 joves científics que conformen la quarta promoció del programa de l’entitat 

procedeixen de 20 nacionalitats diferents 

 
”la Caixa” destina 23 milions d’euros a la 

importació de talent per potenciar la 
investigació biomèdica espanyola 

 
 

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

internacional en biomedicina en quatre dels centres de recerca 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 d’arreu del món 

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

desenvolupen programes científics al nostre país. 

• Amb el lliurament de les beques d’avui, corresponents a la quarta 

convocatòria, el programa ja ha reclutat 160 estudiants internacionals de 

doctorat, amb el compromís d’una inversió de 18,4 milions d’euros. 

• Aquest any s’ha posat en marxa una cinquena convocatòria per becar 40 

estudiants més, la incorporació dels quals és prevista per al mes de 

setembre vinent, amb una inversió de 4,3 milions d’euros 

• En total, les 200 beques de quatre anys concedides en aquest programa 

hauran suposat una inversió acumulada de gairebé 23 milions d’euros en 

el període 2008-2015. 

 

Madrid, 25 de juliol de 2012. L’Obra Social ”la Caixa” ha lliurat avui a CaixaForum 

Madrid les 40 beques corresponents a la quarta promoció del seu programa 

internacional de doctorats en biomedicina, adreçat a incorporar joves talents 

d’arreu del món a quatre centres de recerca biomèdica de referència a Espanya.  

Han presidit l’acte la secretària d’Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació, 

Carmen Vela; el director general de ”la Caixa”, Joan Maria Nin; el director general de 

la Fundació ”la Caixa”, Jaume Lanaspa; el director executiu territorial de ”la Caixa” a 
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Madrid, Juan Carlos Gallego, i la directora general adjunta de la Fundació ”la Caixa”, 

Elisa Durán.  

 

També hi han assistit els directors dels quatre centres de recerca destí dels becaris: 

María Blasco (Centre Nacional d’Investigacions Oncològiques), José María 

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 seva implicació 

amb la recerca biomèdica i el progrés de la ciència, i ofereix resposta a dues de les 

inquietuds més reiterades de la comunitat científica: la necessitat d’impulsar la recerca 

a Espanya 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.  

 

El programa de beques de ”la Caixa” per cursar un doctorat en biomedicina ha 

concedit 160 beques en els últims quatre anys, amb una inversió aproximada de 23 

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 de qualsevol país del món. 

Conformen l’actual promoció investigadors de 20 nacionalitats diferents. 

Econòmicament, la dotació dels ajuts 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 cada any una mensualitat addicional 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 al 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).  

 

Un ampli programa de beques  

 

”la Caixa” referma, 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 trenta anys s’ha consolidat com el primer programa de 

beques del nostre país i un dels millors del món.  

 

Des del 1982 ”la Caixa” ofereix beques per a estudiants espanyols que volen ampliar 

la seva formació a través d’estudis de postgrau als centres acadèmics més 

prestigiosos del nostre país i de l’estranger.  
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En aquests trenta 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 investigació 

 

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

promoció de la recerca científica i el progrés de la salut. 

 

Amb aquest objectiu, ”la Caixa” va constituir el 1995, juntament amb el Departament 

de Salut de la Generalitat de Catalunya, IrsiCaixa, laboratori que ha esdevingut un 

centre de referència en la investigació contra la sida a escala mundial i que 

desenvolupa el projecte HIVACAT per a la recerca d’una vacuna contra la malaltia.  

 

La Unitat de Recerca de Teràpia Molecular del Càncer - ”la Caixa” a la Vall 

d’Hebron és una altra iniciativa en el camp de la salut per la qual aposta l’Obra Social 

”la Caixa”. En el mateix complex hospitalari, des del 2009 l’entitat impulsa el Centre 

Wider-Barcelona, capdavanter en cirurgia endoscòpica i dirigit pel Dr. Josep Ramon 

Armengol.  

 

A més, la Fundació ”la Caixa” és una de les institucions que col·labora en el 

desenvolupament del Centre Nacional d’Investigacions Cardiovasculars (CNIC), 

dirigit pel Dr. Valentí Fuster.  

 

La instal·lació de CiberCaixa Hospitalàries dirigides a minimitzar l’impacte emocional 

i escolar de l’estada dels més petits en un hospital (la primera es va inaugurar a 

l’Hospital Universitari Vall d’Hebron) és també un exemple d’aquest compromís.  

 

Un dels projectes més ambiciosos en aquest àmbit es la promoció de l’Institut de 

Salut Global - Barcelona (ISGlobal). El seu objectiu principal és millorar la salut de 

les poblacions més vulnerables i trencar el cercle viciós de malaltia i pobresa en què 

estan atrapades. Des del 2010, el centre aborda aquesta problemàtica amb un 

enfocament innovador a partir de quatre àrees d’actuació: recerca, laboratori d’idees, 

formació i assessoria. El presideix S. A. R. la Infanta Cristina de Borbó i el dirigeix el 

Dr. Pedro Alonso.  

 

 

 

 

Més informació: 

Departament de Comunicació. Obra Social ”la Caixa” 

Neus Contreras 619 743 829 ncontreras@fundaciolacaixa.es 

Jesús N. Arroyo 629 791 296 jnarroyo@fundaciolacaixa.es  
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http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 

 

Sala de Premsa Multimèdia  
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