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L’entitat manté 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 71 beques per 
cursar doctorats en universitats i centres de 

recerca de referència a Espanya 
 

 

• Es tracta de la tercera convocatòria del Programa Internacional de 

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

aquesta convocatòria, 46 beques per a estudiants espanyols i 

estrangers, i del Programa de Doctorat en Universitats Espanyoles, 

que concedeix 25 beques per a estudiants espanyols.  

 

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

nacionals i internacionals a les universitats i centres de recerca de 

referència. Les beques de tots dos programes tenen una durada de 

quatre anys, i cadascuna està dotada amb 113.500 euros. Entre totes 

dues convocatòries, s’han rebut més de 2.140 sol·licituds. 

 

• «A l’Obra Social ”la Caixa” tenim la convicció que la inversió en 

ciència, en innovació, en cultura i en talent és de les inversions més 

rendibles que es poden fer en un país. Per això, el nostre pla 

estratègic té previst triplicar el pressupost destinat a investigació i 

formació d’excel·lència en els pròxims quatre anys, amb la premissa 

que l’aposta per la ciència repercuteix en el progrés de la societat en 

conjunt», ha explicat el director general de la Fundació Bancària 

”la Caixa”, Jaume Giró. 

 

 

Barcelona, 28 de juny de 2016. La secretària d’Estat de Recerca, 
Desenvolupament i Innovació, Carmen Vela, i el director general de la 
Fundació Bancària ”la Caixa”, Jaume Giró, han lliurat aquest matí a 
CaixaForum Barcelona els diplomes acreditatius de la seva beca als 71 
candidats seleccionats a la tercera convocatòria del Programa Internacional 

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

Doctorat en Universitats Espanyoles. L’acte ha reunit els titulats superiors 
becats i els seus familiars. 
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«A l’Obra Social ”la Caixa” tenim la convicció que la inversió en ciència, en 
innovació, en cultura i en talent és de les inversions més rendibles que es 
poden fer en un país. Per això, el nostre pla estratègic té previst triplicar el 
pressupost destinat a investigació i formació d’excel·lència en els pròxims 
quatre anys, amb la premissa que l’aposta per la ciència repercuteix en el 
progrés de la societat en conjunt», ha explicat el director general de la 
Fundació Bancària ”la Caixa”, Jaume Giró. 
 
En aquest sentit, Jaume Giró ha recordat que des de l’any 1982 ”la Caixa” 
concedeix beques a joves que volen ampliar la seva formació cursant estudis a 
les millors universitats del món. I ha afegit que, l’any 2008, la Fundació 
Bancària ”la Caixa” va apostar per ampliar el seu programa de beques creant 
una convocatòria destinada a joves investigadors que volien cursar el doctorat 
als millors centres de recerca de l’Estat espanyol. 
 
Programa de Doctorat en Universitats Espanyoles 

 

L’Obra Social ”la Caixa” ha convocat 25 beques per ampliar estudis 

universitaris amb un doctorat en una universitat espanyola. 
 
Els becaris d’aquesta convocatòria, seleccionats entre 672 sol·licituds, són 12 
homes i 13 dones de 18 províncies diferents, amb una edat mitjana de 24,1 
anys, que faran els doctorats a 13 universitats. Les que rebran més estudiants 
són 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 biomedicina, física, economia i psicologia. 
 
Les beques tenen una durada màxima de quatre anys i cobreixen les quotes de 
la Seguretat Social, així com 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 
s’adreça 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 
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nou programa internacional per cursar un doctorat en centres de recerca 

espanyols acreditats amb el segell d’excel·lència Severo Ochoa.  
 
A la tercera convocatòria d’aquest nou Programa Severo Ochoa, s’han atorgat 
46 beques, que es distribuiran a 18 centres acreditats amb el segell 
d’excel·lència esmentat: 
 

1. Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) 

2. Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS) 

3. Institut de Ciències Matemàtiques (ICMAT) 

4. Centre Nacional d’Investigacions Oncològiques (CNIO) 

5. Institute for Research in Biomedicine (IRB Barcelona) 

6. Graduate School of Economics (Barcelona GSE) 

7. Centre Nacional d’Investigacions Cardiovasculars (CNIC) 

8. Institut d’Astrofísica de Canàries (IAC) 

9. Centre de Regulació Genòmica (CRG) 

10. Institut de Física d’Altes Energies (IFAE) 

11. Institut de Tecnologia Química (ITQ) 

12. Estació Biològica de Doñana (EBD) 

13. Institut de Física Teòrica (IFT) 

14. Institut de Neurociències d’Alacant (IN) 

15. Institut Català d’Investigació Química (ICIQ) 

16. Basque Center for Applied Mathematics (BCAM) 

17. Centre Nacional de Biotecnologia (CNB) 

18. Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2) 

 
 
En aquesta convocatòria s’han rebut 1.472 sol·licituds, davant les 1.054 de 
l’edició anterior. Les ajudes s’adrecen a estudiants de qualsevol nacionalitat.  
Dels becaris seleccionats, 22 són espanyols i la resta estrangers: Itàlia, 
Alemanya, Àustria, Cuba, Índia, Nova Zelanda, Argentina, Egipte, Irlanda, 
Kazakhstan i Turquia. Són 31 homes i 15 dones, amb una edat mitjana de 25,4 
anys.  
 
Les beques tenen una durada màxima de quatre anys i cobreixen les quotes de 
la Seguretat Social, així com una assignació mensual i una altra d’anual per a 
despeses extraordinàries. El cost total per beca és de 113.500 euros. 
 
Trenta-quatre anys de beques ”la Caixa” 
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Les beques ”la Caixa” gaudeixen del reconeixement unànime de la comunitat 
científica i acadèmica. 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 d’aquestes, el 
programa de beques de ”la Caixa” es caracteritza per l’atenció permanent 
als becaris, que passen a formar part d’una xarxa social, l’Associació de 

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

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

Neus Contreras: 619 743 829 / ncontreras@fundaciolacaixa.es 
Laia Espín: 934 046 073 / 619 743 829 / lespin@fundaciolacaixa.org 
 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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