
 
 
 
 
 
 

Nota de premsa  

 
Des que les beques de ”la Caixa” es van crear l’any 1982,  

2.737 estudiants espanyols han pogut ampliar la seva formació a l’estranger  

 

115 estudiants espanyols reben  
una beca de ”la Caixa” per cursar  
estudis de postgrau a l’estranger  

 

 

•••• Sa Majestat el Rei ha presidit a CaixaForum Madrid la cerimònia de 

lliurament de les beques ”la Caixa” de postgrau a l’estranger corresponents 

a la 32a edició.  

•••• Un total de 115 universitaris espanyols han estat seleccionats per ”la Caixa” 

en la convocatòria 2013. Els becaris, seleccionats en règim de concurrència 

competitiva, aconsegueixen admissions a les millors universitats del món.  

•••• Entre els anys 1982 i 2014, la Fundació ”la Caixa” ha destinat una inversió 

total de 122,6 milions d’euros a les seves beques de postgrau, cosa que fa 

que aquest programa sigui el més important d’Espanya entre els que són 

promoguts per entitats privades. 

•••• El nombre de sol·licituds rebudes en la convocatòria del 2013 manté la 

notable progressió experimentada als darrers anys. En total, s’hi van 

presentar 2.019 candidats, 17 per beca convocada 

•••• Segons un estudi de l’impacte de les beques ”la Caixa” per cursar estudis 

de postgrau a l’estranger, els becaris contribueixen a la productivitat 

científica i econòmica del país de manera sensiblement superior que els que 

es van presentar i no van obtenir la beca.  

 

Madrid, 5 de juny de 2014. Sa Majestat el Rei d’Espanya ha presidit avui a CaixaForum 
Madrid el lliurament de les beques ”la Caixa” als 115 candidats seleccionats en la 
convocatòria de l’any 2013 per cursar estudis de postgrau a l’estranger. Es tracta de la 

trigèsima segona edició del programa.  

També han estat presents en l’acte José Ignacio Wert, ministre de Educació; Isidre Fainé, 
president de ”la Caixa” i de la Fundació ”la Caixa”; Joan Maria Nin, director general de 

”la Caixa”; Jaume Giró, director general adjunt de CaixaBank i de l’Obra Social ”la Caixa”; 



Jaume Lanaspa, director general de la Fundació ”la Caixa”, i Elisa Durán, directora 
general adjunta de la Fundació ”la Caixa”.  

Pilar Manchón, becària al Regne Unit de la convocatòria de beques ”la Caixa” del 1998 
(Màster en Ciència Cognitiva i Llenguatge Natural a la Universitat d’Edimburg), fundadora 
d’Intelligent Dialogue Systems (INDiSYS) i actualment membre de l’equip directiu 

d’Investigació i Desenvolupament en Lingüística Computacional d’Intel, s’ha adreçat als 
assistents en representació del col·lectiu d’exbecaris de ”la Caixa”. 

A més, Leyre Aznárez, becària d’aquesta promoció per fer un màster en International 

Competition Training a l’Escola Superior de Música de Fiesole (Itàlia), ha interpretat per 
als presents la Paganiana de Nathan Milstein.  

 

Increment notable del nombre de sol·licituds  

El nombre de sol·licituds rebudes en la convocatòria 2013 manté la notable progressió 
experimentada al llarg dels últims cinc anys. En total, es van rebre 2.019 sol·licituds, és a 
dir, es va concedir una beca a 1 de cada 17 candidats. Des del 2007, el nombre de 

candidatures a una d’aquestes beques s’ha quadruplicat. 
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La demanda de beques mostra una inflexió a partir de la convocatòria 2008. Fins 
aleshores, el nombre de sol·licituds s’havia anat mantenint estable, amb lleugeres 

variacions a l’alça o a la baixa. 

L’any 2013, ”la Caixa” va convocar tres programes de beques per a estudis de postgrau a 
l’estranger. Tots aquests programes obren als estudiants espanyols les portes de les 

millors universitats del món.  

La distribució de les 115 beques concedides en aquesta edició ha estat la següent: 

 

Programa 
Beques 

concedides 

Europa 65 

Amèrica del Nord 48 

Àsia 2 

TOTAL 115 

 

L’edat mitjana dels becaris que reben la beca en aquesta convocatòria és de 25 anys, i 

per sexes, el 48 % són dones i el 52 % són homes.  

En la convocatòria de l’any 2013 es van concedir beques a candidats de 17 disciplines 
diferents. Les més sol·licitades van ser biologia, economia, matemàtiques i informàtica, 

ciències de la salut i enginyeries.  

Pel que fa a la procedència dels becaris, la promoció de l’any 2013 comprèn estudiants 
de 27 províncies diferents. Barcelona i Madrid, amb 18 i 31 becaris respectivament, 

encapçalen la llista de províncies amb un nombre més alt de becaris, seguides de 
València, Sevilla i Tarragona, amb 4 becaris cadascuna. 

Impacte social del programa de beques 

Una anàlisi inèdita, feta amb més de 2.500 becaris i amb una mostra d’estudiants que es 
van presentar i no van obtenir la beca (grup de control) entre 1982 i 2012, ha posat de 

manifest el gran impacte social de les beques ”la Caixa”. 
 
Productivitat acadèmica: 



• Els becaris dedicats a la recerca científica aconsegueixen una mitjana de 278 
citacions més de les seves publicacions que els no becaris investigadors del grup 

de control. 
• A més, la productivitat dels becaris i l’impacte de les seves publicacions duplica la 

productivitat i l’impacte de les publicacions del grup de control. 

 
Productivitat: 

• La diferència salarial mitjana entre els becaris no acadèmics i els professionals del 

grup de control arriba als 50.000 euros anuals, cosa que significa que els becaris 
són, de mitjana, un 57 % més productius, segons mesuraments de mercat, que els 
candidats sense beca. 

 
Visibilitat: 

• Els becaris tenen el 16 % més de probabilitats que el grup de control que, en una 

cerca en Google, el seu web personal o professional aparegui en els tres primers 
resultats no comercials. 

• Els becaris tenen el 24 % més de probabilitats que el grup de control de tenir 

almenys 4 referències en les tres primeres pàgines de resultats d’una cerca a 
Google. 

 

Altres resultats de la investigació: 

• Les beques a l’estranger no són un estímul per a la fuga de talent: el mateix 
percentatge de becaris i de candidats del grup de control resideixen a l’estranger 

(38 %). 
• La taxa d’activitat del conjunt dels becaris és del 88,34 %, tenint en compte que la 

mitjana espanyola és del 59,59 %, segons l’Enquesta de població activa (EPA), i la 

taxa d’atur és del 4 %. Si només considerem els becaris amb alta probabilitat 
d’haver acabat els seus estudis (convocatòries anteriors al 2008), la taxa d’activitat 
és del 97,5 %, i la de desocupació, del 2,5 %. 

• La majoria de becaris (87,6 %) treballen per compte d’altri; el 49,1 %, en el sector 
públic, i el 45,3 %, en activitats vinculades a la ciència o a la universitat. 

• Els becaris que han obtingut la beca per als Estats Units són els més productius 

considerant els seus salaris. 
 

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 la comunitat 
universitària del nostre país. 



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

• És el programa que convoca un nombre de beques més alt per estudiar un 
postgrau a l’estranger. De la mateixa manera, ”la Caixa” també és l’entitat privada 
que destina més recursos a aquest tipus d’iniciatives. En concret, el pressupost de 

l’any 2013 dedicat a beques internacionals va ser de 9 milions d’euros. 

• Les beques ”la Caixa” no exclouen candidats de cap disciplina d’estudis.  

• El programa cobreix tot el cost de la matrícula, que s’ingressa en la moneda del 

país de destinació. 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 seves universitats respectives. 

• Tots els becaris de ”la Caixa” formen part de l’Associació de Becaris de ”la Caixa” 
(http://www.becarislacaixa.net). Aquest col·lectiu s’ha erigit en un clúster 

d’excel·lència al qual recorren regularment els cercatalents (headhunters) 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 règim de concurrència competitiva. Les 
sol·licituds han de superar una primera fase d’avaluació mitjançant el sistema de revisió 
d’experts (peer review), i les que reben les millors qualificacions són convocades a una 

entrevista personal. 

En el procés de selecció intervenen 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. 

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 els màxims 

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

 

Trenta-dos anys apostant pel futur de les noves generacions 

Des que es va iniciar el Programa de beques de postgrau internacional, l’any 1982, fins a 

la convocatòria de l’any 2013, ”la Caixa” ha destinat una inversió acumulada de 122,6 
milions d’euros a la formació de 2.737 estudiants espanyols. El primer any, el programa 
va disposar d’una dotació de 368.000 euros. La inversió per part de ”la Caixa” en la 

convocatòria de l’any 2013 s’ha elevat fins als 9 milions d’euros. 



 

Més informació: 
 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Juan Antonio García: 913 307 317 / 608 213 095 / jagarcia@fundacionlacaixa.es 
Marina Teixidó: 934 044 092 / 608 099 023 / mteixido@fundacionlacaixa.es 
Jesús N. Arroyo: 629 791 296 / jnarroyo@fundacionlacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de Premsa Multimèdia: http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 


