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Presidit per Isidre Fainé, el nou òrgan incorpora, entre d’altres, Joan Massagué, 

Josep Baselga, Pedro Alonso, Victòria Camps, Israel Ruiz,  
Valentí Fuster i Juan Ignacio Cirac 

 
 

La Fundació Bancària ”la Caixa” crea un 
consell assessor d’experts en recerca de 

talla internacional  
 
 

• El Pla Estratègic 2016-2019 de la Fundació Bancària ”la Caixa” 
consolida el compromís de l’entitat i incrementa el pressupost que 
anualment es destinarà a Obra Social, fins a arribar als 2.060 milions 
en els pròxims quatre anys.  
 

• En aquest Pla, el suport a la recerca biomèdica es defineix com una de 
les prioritats. Per això, l’Obra Social ”la Caixa” intensificarà el seu 
suport a la recerca, triplicant el pressupost dedicat a aquest àmbit fins 
a arribar als 90 milions d’euros el 2019. El Consell Assessor 
determinarà les prioritats i orientarà les fórmules d’intervenció i 
seguiment, entre altres funcions. 

 
• Els doctors Josep Baselga, Joan Massagué, Valentí Fuster, Pedro 

Alonso, Juan Ignacio Cirac, Josefina Castellví, Andreu Mas-Colell, 
Victòria Camps, Javier Solana, Israel Ruiz i Pere Berga s’incorporen al 
Consell Assessor, que estarà presidit per Isidre Fainé i dirigit per 
Jaume Giró. 

 
• «El suport a la recerca mèdica constitueix un pilar fonamental en la 

promoció del benestar de les generacions futures. Compromesa amb 
les persones i amb la societat, la Fundació Bancària multiplicarà els 
recursos destinats a la recerca per mitjà dels millors experts, amb 
l’objectiu de maximitzar-ne l’eficiència i el retorn», ha indicat Isidre 
Fainé, president de la Fundació Bancària ”la Caixa” i del Consell 
Assessor, que s’ha reunit avui a Barcelona. 
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Barcelona, 25 de juliol de 2016. El Pla Estratègic de la Fundació Bancària 
”la Caixa” 2016-2019 situa la recerca en un dels màxims nivells de prioritat, 
juntament amb l’atenció a les necessitats socials i el suport a la cultura i a 
l’educació.  
 
En aquest context, l’entitat ha creat un consell assessor d’experts en recerca 
amb la finalitat que orienti les línies mestres d’actuació en aquest àmbit, que 
disposarà d’una inversió anual de 90 milions d’euros el 2019. El Consell 
Assessor estarà presidit per Isidre Fainé, president de la Fundació Bancària 
”la Caixa”, i tindrà com a vicepresident el Dr. Josep Baselga. Jaume Giró, 
director general de la Fundació Bancària ”la Caixa”, dirigirà el nou òrgan.  
 
S’hi incorporen, a més dels anteriors, Joan Massagué, Valentí Fuster, Pedro 
Alonso, Juan Ignacio Cirac, Victòria Camps, Andreu Mas-Colell, Israel Ruiz, 
Pere Berga, Josefina Castellví i Javier Solana. Jordi Portabella, director de 
l’Àrea de Recerca i Coneixement de la Fundació Bancària ”la Caixa”, actuarà 
com a secretari. El Consell es reunirà quadrimestralment i tindrà la seu a 
Barcelona. 
 
Les funcions concretes del Consell Assessor d’Experts en Recerca seran: 
 

- Assessorar els òrgans de direcció de la Fundació Bancària ”la Caixa” en 
l’establiment de prioritats i recerca. 

- Fer recomanacions sobre el desenvolupament de les línies d’actuació. 
- Orientar les fórmules d’intervenció i seguiment. 
- Identificar iniciatives que puguin servir de referents a nivell internacional. 
- Contribuir al diagnòstic de prioritats socials i científiques a abordar. 

 
Isidre Fainé, president de la Fundació Bancària ”la Caixa”, ha explicat que «el 
suport a la recerca mèdica constitueix un pilar fonamental en la promoció del 
benestar de les generacions futures. Compromesa amb les persones i amb la 
societat, la Fundació Bancària multiplicarà els recursos destinats a la recerca 
per mitjà dels millors experts amb l’objectiu de maximitzar-ne l’eficiència i el 
retorn». 
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Setena en inversió filantròpica en recerca 
 
La Fundació Bancària ”la Caixa” és la setena fundació internacional en inversió 
filantròpica en recerca. Amb un pressupost de 90 milions d’euros, la inversió 
que es preveu assolir el 2019, l’entitat ascendiria fins al tercer lloc a nivell 
mundial i el segon a nivell europeu en aquest àmbit. 
 
En definitiva, i amb el Consell Assessor d’Experts en Recerca com a principal 
estendard, la Fundació Bancària ”la Caixa” implantarà un sistema d’avaluació 
segons processos estàndards europeus a través dels indicadors següents: 
excel·lència, internacionalització, innovació, transferència al mercat i impacte 
social i innovació responsable.  
 
 

CONSELL ASSESSOR D’EXPERTS EN RECERCA 

 
 

Sr. Isidre Fainé 
President del Consell Assessor d’Experts en Recerca 
President del Patronat de la Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i 
Pensions de Barcelona ”la Caixa”, president de CriteriaCaixa i 
president de CaixaBank. Doctor en ciències econòmiques. 
 

 

 

 

 
 

Sr. Josep Baselga 
Vicepresident del Consell Assessor d’Experts en Recerca 
Director mèdic de l’Hospital Memorial Sloan Kettering Cancer Center 
de Nova York i president del Comitè Científic del Vall d’Hebron Institut 
d’Oncologia (VHIO). Va ser president de l’European Society for 
Medical Oncology, Premi Richard and Hinda Rosenthal Foundation, 
Medalla d’Or de l’Institut Reina Sofia de Nova York, Premi de 
l’American Society of Clinical Oncology (ASCO), Premi Young 
Investigator i Premi Career Development. Doctor en medicina. 

 

Sr. Jaume Giró 
Director del Consell Assessor d’Experts en Recerca 
Director general de la Fundació Bancària ”la Caixa”. Membre del 
Patronat de la Fundació Bancària ”la Caixa”. Llicenciat en ciències de 
la informació i diplomat en administració i direcció d’empreses per 
ESADE. 
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Sr. Joan Massagué 
Membre del Consell Assessor d’Experts en Recerca 
Director de l’institut de recerca Sloan Kettering Cancer Center de Nova 
York. Premi Príncep d’Astúries de Recerca Científica i Tècnica, Premi 
Nacional de Recerca Rei Joan Carles I i Premi Nacional de Recerca 
Santiago Ramón y Cajal. Llicenciat en farmàcia i doctor en bioquímica. 
 

 

 

 

Sr. Valentí Fuster 

Membre del Consell Assessor d’Experts en Recerca 
Director de la unitat de cardiologia de l’Hospital del Mont Sinaí de Nova 
York i director general del Centre Nacional d’Investigacions 
Cardiovasculars Carles III (CNIC). Premi Príncep d’Astúries de Recerca 
Científica i Tècnica, acadèmic d’honor de la Reial Acadèmia Nacional de 
Medicina. Doctor honoris causa de diferents universitats. Doctor en 
medicina i cirurgia. 
 

 

Sr. Pedro Alonso 
Membre del Consell Assessor d’Experts en Recerca 
Director del Programa Mundial de Malària de l’Organització Mundial de 
la Salut (OMS). Va ser director de l’Institut de Salut Global de 
Barcelona (ISGlobal) i cap del Servei de Salut Internacional i Medicina 
Tropical de l’Hospital Clínic. Premi Príncep d’Astúries 2008. Doctor en 
medicina. 
 

 

 

Sr. Juan Ignacio Cirac 
Membre del Consell Assessor d’Experts en Recerca 
Director de la divisió teòrica de l’Institut Max-Planck d’Òptica Quàntica. 
Medalla d’Honor de l’Institut Niels Bohr, Premi Wolf en Física, Medalla 
Franklin en Física, Premi Príncep d’Astúries de Recerca Científica i 
Tècnica. Doctor en física. 
 

 

 

Sr. Andreu Mas-Colell  
Membre del Consell Assessor d’Experts en Recerca 
Exconseller d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. 
Polític i economista espanyol expert en microeconomia. Llicenciat i 
doctor en economia. Professor del Departament d’Economia i Empresa 
de la Universitat Pompeu Fabra. 
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Sra. Victòria Camps 

Membre del Consell Assessor d’Experts en Recerca 
Presidenta de la Fundació Víctor Grifols i Lucas i membre del Comitè 
de Bioètica de Catalunya. Va ser senadora pel PSC-PSOE del 1993 al 
1996, consellera del Consell Audiovisual de Catalunya entre 2002 i 
2008 i presidenta del Comitè de Bioètica d’Espanya. Catedràtica 
emèrita de filosofia moral i política de la Universitat Autònoma de 
Barcelona. 
 
 
 
Sr. Israel Ruiz 
Membre del Consell Assessor d’Experts en Recerca 

Vicepresident executiu i tresorer del Massachusetts Institute of 
Technology (MIT), membre del Consell Acadèmic del MIT i de la Junta 
Directiva del MIT Press. Llicenciat en enginyeria industrial i mecànica. 
 

 

 

 

 

Sr. Pere Berga 
Membre del Consell Assessor d’Experts en Recerca 

Assessor científic a Laboratoris Almirall. Exdirector de Gestió R+D 
d’Almirall, expresident de la Secció Catalana de l’Associació Espanyola 
de Farmacèutics de la Indústria. Doctor en farmàcia. 
 
 
 
 

 
Sra. Josefina Castellví 
Membre del Consell Assessor d’Experts en Recerca 

Membre del Patronat de la Fundació Bancària ”la Caixa”. Va ser 
directora de l’Institut de Ciències del Mar del CSIC, directora de 
Coordinació de la Presidència del CSIC i cap de la Base Antàrtica 
Espanyola Joan Carles I. Medalla d’Or de la Ciutat de Barcelona, Creu 
de Sant Jordi, Premi de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 
Catalana de l’Any 2014 i Medalla August Pi i Sunyer de la Facultat de 
Medicina de la UB. Doctora en ciències biològiques. 

 

Sr. Javier Solana 

Membre del Consell Assessor d’Experts en Recerca 

Membre del Patronat de la Fundació Bancària ”la Caixa”. Va ser alt 
representant de la Política Exterior i de Seguridad Comuna de la Unió 
Europea, secretari general de l’OTAN, ministre d’Afers Exteriors, 
ministre d’Educació i Ciència, i ministre de Cultura. Premi Carlemany 
2007 per la seva contribució a la pau. Llicenciat en física i president de 
l’ESADE Center for Global Economy and Geopolitics. 
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Sr. Jordi Portabella 
Secretari del Consell Assessor d’Experts en Recerca 
Director de l’Àrea de Recerca i Coneixement de la Fundació Bancària 
”la Caixa”. Llicenciat en biologia i màster en enginyeria ambiental. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
  

Àrea de Comunicació de la Obra Social ”la Caixa” 
Jesús N. Arroyo: 934 046 131 / 629 791 296 / jnarroyo@fundaciolacaixa.org 
Sala de Premsa Multimèdia: http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  
       @FundlaCaixa 


