
 

 

 

 

Nota de premsa 

 
”la Caixa” renova els seus programes de beques amb dues noves 

convocatòries d’ajudes per impulsar la recerca d’excel·lència i el progrés social 

 

L’Obra Social ”la Caixa” lliura  
69 beques per cursar doctorats a 

universitats i centres de recerca de 
referència a Espanya  

 
• L’Obra Social ”la Caixa” estrena dos nous programes de beques de 

doctorat a Espanya i lliura un total de 69 beques a universitaris 

espanyols i estrangers per cursar doctorats en universitats 

espanyoles i en centres de recerca acreditats amb el distintiu Severo 

Ochoa.  

• Es tracta de la primera convocatòria del Programa Internacional de 

Beques de Doctorat ”la Caixa” – Severo Ochoa, que atorga, en 

aquesta convocatòria 2013, 40 beques per a estudiants espanyols i 

estrangers, i del Programa de Doctorat en Universitats Espanyoles, 

que concedeix 25 beques per a estudiants espanyols. 

Addicionalment, es lliuraran les 4 últimes beques de l’antic Programa 

Internacional de Doctorat en Biomedicina. 

• L’objectiu d’aquests dos programes és incorporar joves talents 

nacionals i internacionals a les universitats i als centres de recerca 

del país. Les beques dels dos programes són de quatre anys de 

durada, i cadascuna està dotada amb 113.500 euros. Entre ambdues 

convocatòries, s’han rebut gairebé 1.500 sol·licituds. 

 

 

Madrid, 8 de juliol de 2014. La secretària d’Estat de Recerca, Desenvolupament i 
Innovació, Carmen Vela; el director general de l’Obra Social ”la Caixa”, Jaume 

Lanaspa, i la directora general adjunta de l’Obra Social ”la Caixa”, Elisa Durán, 
han lliurat aquest matí a CaixaForum Madrid els diplomes acreditatius de la seva 
beca als 69 candidats seleccionats en la primera convocatòria del Programa 

Internacional de Beques de Doctorat ”la Caixa” – Severo Ochoa i del 

Programa de Doctorat en Universitats Espanyoles, i als últims becaris del 



Programa Internacional de Doctorat en Biomedicina. L’acte ha reunit els 
titulats superiors becats i els seus familiars.  
 

Programa de Doctorat en Universitats Espanyoles 

 

El 2013, "la Caixa" va convocar 25 beques per ampliar estudis universitaris 

amb un doctorat amb Menció cap a l’Excel·lència en una universitat espanyola. 
 
Els becaris d’aquesta primera convocatòria, seleccionats entre 736 sol·licituds, 
són 16 homes i 9 dones de 13 províncies diferents, amb una edat mitjana de 24,9 
anys, que faran el doctorat en 13 universitats diferents. Les que rebran més 
estudiants són la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Autònoma de Madrid, 
la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya. 
Les disciplines més sol·licitades entre els becaris són biologia, física, enginyeries, 
biomedicina i matemàtiques. 
 
Les beques tenen una durada màxima de quatre anys i cobreixen el total de la 
matrícula, les quotes de la Seguretat Social, i una assignació mensual i una altra 
d’anual per a despeses complementàries. El cost total per beca és de 113.500 
euros.  
 
En termes generals, la convocatòria inclou totes les àrees del coneixement i està 
dirigida a estudiants espanyols llicenciats i graduats universitaris. 
 

Programa de Doctorat en centres Severo Ochoa 

 

Recollint el testimoni del programa de beques de ”la Caixa” per cursar un doctorat 
internacional en biomedicina, l’entitat va posar en marxa el 2013 un nou programa 
internacional per cursar un doctorat en centres de recerca espanyols 

acreditats amb el segell d’excel·lència Severo Ochoa.  
 
En la primera convocatòria d’aquest nou programa Severo Ochoa, s’han finançat 
40 beques, que es distribuiran en 8 centres acreditats amb l’esmentat segell 
d’excel·lència: 
 

1. Institut de Recerca Biomèdica (IRB) 
2. Barcelona Supercomputing Center – Centre Nacional de 

Supercomputació (BSC-CNS) 
3. Barcelona Graduate School of Economics (BGSE)  
4. Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)  
5. Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) 
6. Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT) 
7. Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III (CNIO) 



8. Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) 
 
Les ajudes estan dirigides a estudiants de qualsevol nacionalitat i tenen una 
durada de quatre anys. 
 
En aquesta convocatòria s’han rebut 736 sol·licituds. Dels becaris seleccionats, 
23 són espanyols i la resta estrangers: d’Alemanya, Portugal, Xina, Itàlia, Sèrbia, 
Índia, Mèxic, Perú, Romania i Rússia. Són 26 homes i 14 dones, amb una edat 
mitjana de 25,5 anys. 
 
Les beques tenen una durada màxima de quatre anys i cobreixen el total de la 
matrícula, les quotes a la Seguretat Social, i una assignació mensual i una altra 
d’anual per a despeses extraordinàries. El cost total per beca és de 113.500 
euros. 
 
 
32 anys de beques ”la Caixa” 

 

Les beques ”la Caixa” tenen el reconeixement unànime de la comunitat 
educativa. El rigor en el procés de selecció dels estudiants i el volum i la 
importància econòmica de les beques han consolidat el programa de ”la Caixa” 
com un dels més importants dels finançats per institucions privades de la Unió 
Europea. 

Més enllà del nombre de beques i de la seva dotació econòmica, el programa de 
beques de ”la Caixa” es caracteritza per l’atenció permanent als seus becaris, 
que passen a formar part d’una xarxa social, l’Associació de Becaris de 

”la Caixa”, els quals els identifica com un col·lectiu amb un alt nivell de 
formació.  

 

Més informació: 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa”  

Jesús N. Arroyo: 629 791 296 / jnarroyo@fundacionlacaixa.es 
Juan Antonio García Fermosel: 608 213 095 / jagarcia@fundacionlacaixa.es 

Marina Teixidó: 934 044 092 / 608 099 023 / mteixido@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
Sala de Premsa Multimèdia  
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