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VINT-I-SIS ANYS DEL PROGRAMA DE BEQUES DE POSTGRAU 

   

• Els estudiants de la convocatòria 2007, que enguany han recollit la beca, 

formen la XXVI promoció de becaris de l’Obra Social ”la Caixa”. 

• Des que es va iniciar el Programa de Beques l’any 1982 fins a aquesta 

última promoció de 2007, ”la Caixa” ha becat 2.400 estudiants, la qual 

cosa ha representat una inversió acumulada de més de 85 milions 

d’euros. 

• Des de l’any 2005, l’Obra Social ”la Caixa” ha complementat el seu 

programa tradicional de beques a l’estranger amb línies d’actuació 

noves, com la que s’adreça a finançar estudis de màster en universitats 

espanyoles (amb 100 universitaris becats en la convocatòria de 2007) o 

la que ha posat en marxa enguany, amb una dotació de 19 milions 

d’euros fins a l’any 2011, per tal que 160 dels millors joves talents del 

món, espanyols o estrangers, es puguin incorporar als equips de quatre 

instituts d’investigació biomèdica d’Espanya per cursar doctorats en 

biomedicina.  

• Per especialitats, els estudis d’enginyeria, biologia, ciències ambientals, 

administració d’empreses i ciències polítiques són els més demanats 

pels becaris de ”la Caixa”.  

 

El Programa de Beques de postgrau de ”la Caixa”, que amb la promoció de becaris de 

2007 celebra la vint-i-sisena convocatòria, té el reconeixement de la comunitat 

educativa. El rigor del procés de selecció dels estudiants, el volum i la importància 

econòmica de les beques i el prestigi de les universitats estrangeres de destinació han 

aconseguit que el Programa de Beques de ”la Caixa” estigui entre els més importants 

dels finançats per institucions privades de la Unió Europea. 

 

Des que es va iniciar el Programa de Beques de postgrau a l’estranger, l’any 1982, ”la 

Caixa” ha destinat una inversió acumulada de més de 85 milions d’euros a la 

formació d’estudiants espanyols. La inversió per a la convocatòria d’enguany ha pujat 

als 10 milions d’euros. 
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Al llarg de 25 anys, el nombre de beques concedides per ”la Caixa” ha experimentat 

una evolució notable, ja que s’ha passat de les 35 de la primera convocatòria a les 216 

atorgades en aquesta edició de 2007. L’ampliació respon a l’increment progressiu del 

pressupost dedicat al programa per part de ”la Caixa”, a l’augment de països de 

destinació i a l’alça del nombre de sol·licituds rebudes. 

 

LLISTAT D’ESPECIALITATS DELS BECARIS DE ”LA CAIXA” 1982-
2007 

 
Especialitats més demanades Nombre
Enginyeria 242 
Administració d’empreses 198 
Dret 159 
Economia 127 
Relacions internacionals 106 
Lingüística 98 
Medicina 94 

 

Més enllà del nombre de beques i de la dotació econòmica que té, el Programa de 

Beques de ”la Caixa” es caracteritza per l’atenció integral a les necessitats dels becaris, 

que reben assessorament sobre la concessió dels ajuts i suport durant l’estada al lloc de 

destinació i també quan tornen amb els estudis finalitzats. 

 

Països més demanats 

Al llarg d’aquests 26 anys, la distribució de beques per països de destinació ha estat la 

següent: 1.093 beques concedides per estudiar als Estats Units; 378 beques per a 

Alemanya; 327 beques per al Regne Unit; 241 beques per a França; 225 per a 

Espanya; 91 beques per al Canadà; 25 per a la Xina; 5 per al Japó, i 4 per a l’Índia. 

 

 

Estats Units 

Les primeres beques que es van concedir l’any 1982 van ser per ampliar estudis als 

Estats Units. Des d’aleshores, 1.093 becaris han obtingut una beca per estudiar a les 

millors universitats estatunidenques. 
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Alemanya 

Alemanya és la segona destinació amb més beques concedides, amb 378 becaris, tot i 

que es va incorporar al programa l’any 1995. Tres centres universitaris (Ludwig-

Maximilians Universität a Munic, Humboldt Universität i Freie Universität, les dues 

situades a Berlín) són les destinacions més demanades. 

 

 

 

 

Regne Unit 

El Regne Unit és una de destinacions que han triat més estudiants en aquests 25 anys, 

especialment la London School of Economics, que ha acollit 42 becaris de ”la Caixa”. En 

total, el programa per estudiar al Regne Unit ha generat 327 beques. 

 

 

 

França 

França es va incorporar al Programa de Beques de ”la Caixa” l’any 1990, i des 

d’aleshores 241 estudiants han fet cursos de postgrau al país veí. La prestigiosa École 

des Hautes Études en Sciences Sociales de París és la universitat més demanada, amb 

19 beques.  

 

 

 

Canadà 

El Canadà va comença a rebre becaris de ”la Caixa” l’any 2000 i ja han passat per 

diferents universitats canadenques 91 becaris. Les dues més demanades són la 

University of Toronto i la Université de Montréal. 
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Espanya 

Les beques de postgrau en universitats espanyoles es van posar en marxa l’any 2005, 

però han estat les de més creixement els últims anys, a causa d’una forta demanda i 

dels programes magnífics que s’estan desenvolupant als centres espanyols. En aquest 

programa ja hi ha 225 estudiants que s’han beneficiat d’una beca de ”la Caixa”. 

 

 

 

Xina 

Ja són 25 els becaris que han pogut estudiar a la China Europe International Business 

School (CEIBS), considerada l’11a millor escola de negocis del món, segons el rànquing 

del Financial Times de 2007. 

 

 

 

Japó 

L’any 2000, 5 estudiants es van beneficiar d’una beca per estudiar al Japó a l’Osaka 

University, a la Tsukuba University i a la Shopia University de Tòquio. 

 

 
 

             Índia 

Un total de 4 becaris han obert camí a l’Indian School Of Business per poder fer en 

aquest prestigiós centre els estudis d’MBA. 

 

 

Beques noves per a la investigació biomèdica 

 

Aquest any 2008, l’Obra Social ”la Caixa” ha impulsat un nou programa de beques en 

investigació biomèdica dotat amb 19 milions d’euros. D’aquesta manera, l’entitat 

reforça el seu programa de beques convocant ajuts per cursar un doctorat internacional 

en biomedicina en quatre centres d’investigació biomèdica 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). 
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Dins del programa, l’entitat concedirà fins a l’any 2011 un total de 160 beques. La 

inversió de ”la Caixa” en la formació de les quatre primeres promocions d’investigadors 

pujarà a 19 milions d’euros. Quan acabi l’any 2011, cada centre tindrà 40 investigadors 

becats per ”la Caixa”.  

 

Programa de formació professional per a població reclusa 

 

Les beques per a la formació professional de població reclusa permeten que els 

beneficiaris adquireixin prou coneixements per afrontar una futura inserció en la 

societat amb garanties d’estabilitat en el món laboral i, d’aquesta manera, evitin 

l’exclusió social. La formació professional que plantegen les beques de ”la Caixa” és 

eminentment pràctica i comprèn àmbits tan diferents com la construcció, les noves 

tecnologies i l’atenció geriàtrica. L’Obra Social ”la Caixa” ha fet extensiva aquesta 

iniciativa a totes les comunitats autònomes durant l’any 2007 i ha concedit 464 beques, 

amb un pressupost de 2 milions d’euros. 

 

Per a l’any 2008, l’entitat té previst concedir un total de 950 beques d’aquest tipus, 

destinades a afavorir la integració social dels interns que compleixin l’última etapa de la 

condemna en centres penitenciaris de tot el país. El pressupost assignat a aquestes 950 

beques és de 4,5 milions d’euros. 

 

Associació de Becaris 

 

L’Associació de Becaris de ”la Caixa” constitueix una xarxa de la qual formen part els 

becaris de totes les promocions. Té per objecte construir ponts de col·laboració entre 

els qui formen aquest col·lectiu. REBECA (xarxa de becaris de ”la Caixa”) és la 

plataforma virtual mitjançant la qual els associats creen grups d’interès propis, debats i 

intercanvi d’experiències.  

El Directori de Becaris, d’altra banda, consultable a internet 

(www.laCaixa.es/ObraSocial), constitueix per als becaris de ”la Caixa” una plataforma 

magnífica d’accés al mercat laboral.  

Newsletter, revista de publicació quadrimestral, és l’òrgan de comunicació principal dels 

associats. 

 
 

Acords de col·laboració amb institucions acadèmiques de tot el món  
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Dins de la modalitat de beques per ampliar estudis a l’estranger, ”la Caixa” manté 

acords de col·laboració amb el DAAD (Servei Alemany d’Intercanvi Acadèmic), 

l’Ambaixada de França, la Fundació d’Estudis Canadencs, Casa Àsia i la universitat 

d’Indiana. 

 

 

RÀNQUING HISTÒRIC DE LES UNIVERSITATS MÉS DEMANADES 
PELS BECARIS DE ”LA CAIXA” 1982-2007 

 
            
    Estats Units Núm.   
    Columbia University 117   
    Harvard University 91   
    MIT 72   
    Stanford University 57   
        

   
   Regne Unit     

    London School of Economics 42   
    London School of Hygiene & Tropical Medicine 19   
    University College, London 16   
    University of Cambridge  15   
    University of Oxford 13   
        
    Alemanya     
  

 
 Ludwig-Maximilians Universität München 29   

    Humboldt-Universität zu Berlin 22   
    Freie Universität Berlin 22   
        
    França     
  

 
 École des Hautes Études en Sciences Sociales 17   

    Université Paris I: Panthéon-Sorbonne 15   
    Université Paris VI: Pierre et Marie Curie 13   
        
    Canadà     
    University of Toronto 11   
    Université de Montréal 8   

  
 
   Xina      

    China Europe International Business School (CEIBS) 18   
      
            
 
  Espanya   

  Universitat de Barcelona  16 
  Universitat Autònoma de Barcelona  13 
  Universitat Politècnica de Catalunya 12 
  Universitat Politècnica de Madrid 8 
  Universitat Autònoma de Madrid  7 
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