
 
 

Nota de premsa 

 

”la Caixa” i el Ministeri d’Economia  
i Competitivitat impulsen un nou programa 

de beques internacionals de doctorat  
als centres Severo Ochoa 

 

 

• L’Obra Social ”la Caixa” concedirà 40 beques per cursar doctorats 

internacionals als vuit centres d’investigació espanyols acreditats amb el 

segell d’excel·lència Severo Ochoa.  

• Les ajudes s’adrecen a estudiants de qualsevol nacionalitat, tindran una 

durada de quatre anys i implicaran una inversió per part de ”la Caixa” de 

4,6 milions d’euros. 

• El projecte, que recull el testimoni del programa de beques de ”la Caixa” 

per cursar un doctorat internacional en biomedicina que els últims anys 

ha format 200 estudiants d’arreu del món, inclourà tres àrees 

d’investigació: ciències físiques i enginyeries, ciències de la vida i 

medicina, i ciències socials. 

• Per a Isidre Fainé, president de ”la Caixa” i de la Fundació ”la Caixa”, la 

iniciativa «ratifica una vegada més el nostre compromís amb la formació 

d’excel·lència, amb la investigació i amb l’avanç del coneixement com a 

puntals bàsics per aconseguir que el progrés de la societat es concreti en 

el benestar de les persones».  

 

Barcelona, 29 d’octubre de 2012. Luis de Guindos, ministre d’Economia i 

Competitivitat, i Isidre Fainé, president de ”la Caixa” i de la Fundació ”la Caixa”, han 

signat avui a Barcelona un acord per posar en marxa conjuntament el nou programa 

de beques internacionals de doctorat ”la Caixa” – Severo Ochoa.  

El projecte preveu la concessió, per part de l’Obra Social ”la Caixa”, de cinc beques, 

de quatre anys de durada cada una, a cadascun dels vuit centres acreditats a 

Espanya amb el segell d’excel·lència Severo Ochoa l'any 2011. Aquest distintiu, 

atorgat per un comitè científic independent integrat per investigadors de reconegut 

prestigi internacional, reconeix els centres o unitats que desenvolupen investigació 

bàsica de frontera i es troben entre els millors del món a les seves respectives àrees 

d’especialització. 
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Els centres beneficiaris de la iniciativa són els següents:  

 

1. Institut de Recerca Biomèdica (IRB). Seu a Barcelona. 

2. Barcelona Supercomputing Center – Centre Nacional de 

Supercomputació (BSC-CNS). Seu a Barcelona. 

3. Barcelona Graduate School of Economics (BGSE). Seu a Barcelona. 

4. Institut de Ciències Fotòniques (ICFO). Seu a Castelldefels (Barcelona). 

5. Centre Nacional d’Investigacions Cardiovasculars (CNIC). Seu a Madrid. 

6. Institut de Ciències Matemàtiques (ICMAT). Seu a Madrid. 

7. Centre Nacional d’Investigacions Oncològiques Carles III (CNIO). Seu a 

Madrid. 

8. Institut d’Astrofísica de Canàries (IAC). Seu a La Laguna (Tenerife). 

 

El projecte recull el testimoni del programa de beques ”la Caixa” per cursar un doctorat 

internacional en biomedicina que durant els últims cinc anys ha format 200 estudiants 

de 37 nacionalitats. El balanç del programa ha estat tan positiu que l’Obra Social ha 

decidit ampliar el model a centres d’excel·lència en altres àmbits científics. 

  

Així doncs, la nova iniciativa inclourà, a partir d’ara, tres grans àrees d’investigació: 

 

1. Ciències físiques i enginyeries (IAC, ICMAT, ICFO, BSC-CNS). 

2. Ciències de la vida i medicina (CNIO, IRB, CNIC). 

3. Ciències socials (BGSE). 

 

Isidre Fainé, president de ”la Caixa” i de la Fundació ”la Caixa”, ha assenyalat després 

de la signatura: «La iniciativa ratifica una vegada més el nostre compromís amb la 

formació d’excel·lència, amb la investigació i amb l’avanç del coneixement com a 

puntals bàsics per aconseguir que la societat progressi i que això es concreti en el 

benestar de les persones». 

 

La dotació econòmica de cadascuna de les beques serà de 115.000 euros. Aquesta 

quantitat representa una inversió total per part de ”la Caixa” de 4,6 milions d’euros 

(cinc beques de quatre anys de durada a vuit centres) en el desenvolupament del 

projecte. 

  

Un ampli programa de beques  
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Des del 1982 ”la Caixa” impulsa beques per a estudiants espanyols que vulguin 

ampliar la seva formació a través d’estudis de postgrau als més prestigiosos 

centres acadèmics del nostre país i de l’estranger.  

 

Durant els 32 anys de trajectòria del programa de beques de ”la Caixa”, s’han sufragat 

els estudis de postgrau de 3.200 universitaris espanyols, la qual cosa ha suposat, 

fins ara, una inversió de més de 108 milions d’euros.  

 

El 2012, concretament, el programa de beques de ”la Caixa” ha permès ampliar els 

estudis als millors centres acadèmics d’Espanya i de l’estranger a 222 estudiants.  

 

 

 

Més informació: 

Departament de Comunicació Obra Social ”la Caixa” 

Marina Teixidó: 608 099 023 / mteixido@fundacionlacaixa.es 

Jesús N. Arroyo: 629 791 296 / jnarroyo@fundacionlacaixa.es  

http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
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