
 
 

Nota de premsa 

 
 

Més de 2.800 universitaris han pogut ampliar la seva formació a l’estranger 
amb les beques de ”la Caixa” des que es van crear el 1982 

 

 

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

 

 

•••• Ses Majestats els Reis d’Espanya han presidit a Barcelona la 

cerimònia de lliurament de les beques ”la Caixa” de postgrau a 

l’estranger corresponents a la 33a edició.  

 

•••• Un total de 120 universitaris espanyols van ser seleccionats per 

”la Caixa” a la convocatòria 2014. Els becaris, triats en règim de 

concurrència competitiva, van obtenir admissions a les millors 

universitats del món. 

 
•••• Entre els anys 1982 i 2014, l’Obra Social ”la Caixa” ha destinat una 

inversió total de 130,4 milions d’euros a les seves beques de postgrau 

a l’estranger, cosa que converteix aquest programa en el més 

important d’Espanya entre els promoguts per una entitat privada. 

 
 

Barcelona, 10 d’abril de 2015. Ses Majestats els Reis d’Espanya han presidit 
avui el lliurament de les beques ”la Caixa” als 120 candidats seleccionats a la 
convocatòria de l’any 2014 per cursar estudis de postgrau a l’estranger. Es 
tracta de la trenta-tresena edició del programa.  
 
També han assistit a l’acte Jorge Fernández Díaz, ministre de l’Interior; Isidre 
Fainé, president del Grup ”la Caixa”; Jaume Giró, director general de la 
Fundació Bancària ”la Caixa”, i Elisa Durán, directora general adjunta de la 
Fundació Bancària ”la Caixa”.  
 



Mercedes Balcells, becària a Alemanya de la convocatòria del 1996, s’ha 
adreçat als assistents en representació del col·lectiu d’exbecaris de ”la Caixa”. 
Balcells és sòcia fundadora de Regenear, una empresa que fabrica cartílag 
facial regenerat a partir de cèl·lules del mateix pacient per fer implants de nas i 
d’orella, a més d’investigadora sènior al Departament de Ciències de la Salut i 
Tecnologia de la Harvard University i al Massachusetts Institute of Technology 
(MIT). Compagina aquesta tasca amb la seva plaça de professora titular a l’ 
IQS-Universitat Ramon Llull. 
 
La distribució de les 120 beques concedides en aquesta edició ha estat la 
següent: 
 

Becaris 2014 

Programa 
Beques 

concedides 

Europa 65 

Amèrica del Nord 48 

Àsia 7 

TOTAL 120 

 
La mitjana d’edat dels becaris que reben la beca en aquesta convocatòria és de 
25 anys, i per sexes, el 43 % són dones i el 57 % són homes.  
 
A la convocatòria de l’any 2014 es van concedir beques a candidats de 19 
disciplines diferents. Les més representades van ser biologia, enginyeries, 
economia i empresa, física i ciències polítiques i sociologia.  
 
Pel que fa a la procedència dels becaris, la promoció de l’any 2014 comprèn 
estudiants de 31 províncies diferents. Barcelona i Madrid, amb 25 i 28 becaris, 
respectivament, encapçalen la llista de províncies amb un nombre més elevat 
de becaris, seguides per València (10), la Corunya (7) i Biscaia (6). 
 

 

Un programa de beques singular 

 
El programa de beques de ”la Caixa” ha aconseguit convertir-se en un referent 
entre la comunitat universitària, fins a distingir-se entre l’oferta general de 



beques a Espanya. Diferents aspectes el fan especialment valuós per als 
estudiants:  
 

• És el programa que convoca un nombre més alt de beques per fer 
estudis de 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 2014 dedicat a beques 
internacionals va ser de 7,8 milions d’euros. 

• Les beques ”la Caixa” estan obertes a totes les disciplines d’estudis.  
• El programa cobreix la totalitat del cost de la matrícula, que s’ingressa en 

la moneda del país de destí. 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 respectives 
universitats. 

• 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 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 
d’avaluació d’experts (peer review), i totes aquelles 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, entre altres, 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 
acrediten uns nivells d’excel·lència òptims. L’eficàcia del sistema es tradueix, 
de fet, en l’èxit dels becaris de ”la Caixa” en la consecució d’admissions a les 
millors universitats del món. 
 

 

 



Trenta-tres anys apostant pel futur de les noves generacions 

 
Des de l’inici del Programa de beques de postgrau internacional, l’any 1982, 
fins a la convocatòria de l’any 2014, ”la Caixa” ha destinat una inversió 
acumulada de 130,4 milions d’euros a la formació de 2.857 estudiants 
espanyols a l’estranger. El primer any, el programa va tenir una dotació de 
368.000 euros. La inversió per part de ”la Caixa” en la convocatòria de l’any 
2014 ha arribat a 7,8 milions d’euros. 
 
Un informe elaborat entre més de 2.500 becaris i en una mostra d’estudiants 
que es van presentar a la convocatòria i no van obtenir la beca (grup de 
control) entre el 1982 i el 2012, ha posat de manifest el gran impacte social de 
les beques ”la Caixa”. Segons aquest estudi, elaborat per José García 
Montalvo, catedràtic d’Economia de la Universitat Pompeu Fabra, els becaris 
contribueixen a la productivitat científica i econòmica del país en un grau més 
elevat que aquells que s’hi van presentar i no van obtenir la beca. 
 
 
Més informació: 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 

Neus Contreras: 934 046 073 / 619 74 38 29 / ncontreras@fundaciolacaixa.org 
Marina Teixidó: 934 044 092 / 608 099 023 / mteixido@fundaciolacaixa.org 
 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de Premsa Multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 
 


