
  

 

  

  

Nota de premsa 

       

Fins a la data, el Programa de Beques a Espanya ha permès a 424 universitaris 
cursar estudis de màster en universitats de tot el país 

 

L’Obra Social ”la Caixa” concedeix 199 
beques per a cursar estudis de màster a 

universitats espanyoles 
 

• Un total de 199 universitaris espanyols han estat seleccionats per ”la Caixa” 

en la 4a convocatòria del seu Programa de Bequesper a estudis de màster, que 

ha rebut una dotació de 2,8 milions d’euros. 

• Entre les especialitats acadèmiques predominants triades pels becaris 

d’aquesta última promoció destaquen les de biologia, enginyeria, administració 

d’empreses, física, dret i relacions internacionals. 

• Les universitats que reben un nombre més alt d’estudiants becats per ”la 

Caixa” són la Universitat Complutense de Madrid, la Universitat Autònoma de 

Madrid, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Barcelona, la Universitat 

Ramon Llull, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Granada. 

• El nombre de candidatures presentades en aquesta convocatòria ha pujat a 

976. El 67% dels universitaris seleccionats són dones i el 33%, homes. 

• Des del començament del programa, ”la Caixa” ha permès cursar estudis de 

postgrau en universitats espanyoles a 424 universitaris. El cost mitjà per beca 

ascendeix en aquest programa a 20.000 euros. 

 

Barcelona, 17 de juny de 2009. Ángel Gabilondo, ministre d’Educació, i Isidre Fainé, 

president de ”la Caixa” i de la Fundació ”la Caixa”, han lliurat aquest matí a CaixaForum 
Madrid els diplomes acreditatius de la beca als candidats seleccionats en la convocatòria 

de 2008 per cursar estudis de màster en universitats espanyoles. L’acte ha aplegat els 
titulats superiors becats, procedents de tot Espanya, i els seus familiars. 

 

Han assistit a la cerimònia Jaume Lanaspa, director general de la Fundació ”la Caixa”, i 
Elisa Durán, directora general adjunta de la Fundació "la Caixa".  

 



Les beques de postgrau de ”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 dotació econòmica (24.000 euros de mitjana en este 
programa), el Programa de Beques de ”la Caixa” es caracteritza per l’atenció integral als 
becaris, que passen a formar part d’una xarxa social, l’Associació de Becaris de ”la 

Caixa”, que els identifica com un col·lectiu amb un nivell de formació alt. Se’n poden 

consultar els currículums al Directori de Becaris de ”la Caixa” 

(http://obrasocial.lacaixa.es/apl/becas/index_es.html).  

 

Des de l’any 2005, data d’inici del Programa de Beques de postgrau en universitats 
espanyoles, ”la Caixa” ha destinat una inversió acumulada de més de 6 milions d’euros a 
la concessió de 424 ajuts. En l’àmbit universitari, a aquesta quantitat cal sumar-hi els 83 

milions d’euros d’inversió acumulada destinats per ”la Caixa” des de l’any 1982 a la 
formació de 2.300 estudiants espanyols en centres acadèmics de l’estranger.  

 

Rànquing d’especialitats més demanades l’any 2008 
  
Especialitats  Nre. 
 1. Biologia 39 

 2. Enginyeria  12 

 3. Administració d’empreses 11 

 4. Física 10 

 5. Dret 9 

 6. Relacions internacionals 8 

 7. Economia 6 

 8. Ciències ambientals 5 

 9. Farmàcia 5 

10. Psicologia 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Rànquing de les universitats de destinació (convocatòria 2008) 
 
Universitat Becaris 

1. Barcelona 30 

2. Autònoma de Madrid 23 

3. Pompeu Fabra 20 

4. Complutense de Madrid 14 

5. Autònoma de Barcelona 13 

6. Ramon Llull 12 

7. Granada 10 

8. Politècnica de Catalunya 8 

9. Europea de Madrid 7 

10. Politècnica de València  7 
 
 

Beques per a estudis a l’estranger  

L’Obra Social ”la Caixa” té dins del Programa de Beques tres línies d’actuació més. En 
primer lloc, el Programa de Beques per cursar estudis de postgrau en centres 

acadèmics de l’estranger, creat l’any 1982. Actualment, ”la Caixa” té set programes 

internacionals adreçats a facilitar la formació de postgrau a l’estranger, que obren als 

estudiants espanyols les portes d’algunes de les millors universitats dels Estats Units, 

Alemanya, França, el Regne Unit, el Canadà, la Xina i l’Índia. 

 

En segon lloc, l’Obra Social ”la Caixa” va posar en marxa l’any passat un programa de 
beques nou, dotat amb 19 milions d’euros, per cursar un doctorat internacional en 

biomedicina. Amb aquesta iniciativa, 160 dels millors joves talents del món, espanyols o 

estrangers, s’incorporaran als equips de quatre centres d'investigació biomèdica 

d’Espanya. Quan acabi el programa, l’any 2011, cada centre tindrà 40 investigadors 
becats per ”la Caixa”.  

 

Beques de formació professional per a població reclusa 

A les beques adreçades als estudiants universitaris s’hi afegeix, des de fa tres anys, una 
modalitat nova de beques per a la formació professional de població reclusa que 

permet als beneficiaris, interns en els centres penitenciaris que estan en l’última fase de 
compliment de la pena, adquirir prou coneixements per afrontar una futura inserció en la 



societat amb garanties d’estabilitat en el món laboral. El programa, pioner a Espanya, es 
va iniciar l’any 2005 a Catalunya i avui abraça totes les comunitats de l’Estat.  

 
Entre 2005 i 2009, l’Obra Social ”la Caixa” ha finançat gairebé 3.000 beques a tot Espanya, 
amb una inversió total de 13,6 milions d’euros.  
 

Per ampliar aquesta informació o concertar entrevistes: 

Àrea de Comunicació de la Fundació ”la Caixa” 
Jesús N. Arroyo – Tel. 629 79 12 96 – jnarroyo@fundacionlacaixa.es 

Juan Antonio García Fermosel – Tel. 608 21 30 95 – jagarcia@fundacionlacaixa.es 

Marina Teixidó – Tel. 608 09 90 23 – mteixido@fundacionlacaixa.es 

 
 


