
 

 

 Nota de premsa 

 

“la Caixa” rep 4,7 milions d’euros de la 
Comissió Europea per a un nou programa de 
Beques INPhINIT, dirigides a atraure el millor 

talent científic internacional 
 

 

• Les beques INPhINIT estan obertes als millors investigadors 

internacionals perquè desenvolupin projectes de doctorat en els 

centres d’investigació d’excel·lència d’arreu de l’Estat. 

• El nou projecte convocarà 57 beques anuals durant els exercicis 

2017 i 2018, i “la Caixa” dedicarà a la mateixa iniciativa una inversió 

propera als 6,5 milions d’euros per convocatòria. 

• Per primera vegada, la Comissió Europea cofinançarà un projecte 

impulsat per l’Obra Social “la Caixa”. L’aportació al nou programa 

de 4,7 milions d’euros per la seva part, reconeix les més de tres 

dècades de trajectòria de “la Caixa” en la concessió de Beques. 

• Per a Isidre Fainé, President de la Fundació Bancària “la Caixa”, “el 

suport a la formació a través de les Beques sempre ha estat una 

prioritat per la nostra entitat. L’ajuda de la Comissió Europea a 

aquest nou programa és, a més d’una responsabilitat, un estímul de 

primer ordre per perseverar en aquest camí”.  

 

 

Barcelona, 12 d’agost de 2016. En el marc del seu Pla Estratègic 2016 – 

2019, l’Obra Social “la Caixa” posarà en marxa el proper curs un nou programa 

internacional de beques de doctorat que comptarà amb el suport de la Comissió 

Europea. 

 

A través de l’acció COFUND del programa Marie Skłodowska-Curie d’Horizon 

2020, la Comissió Europea dóna suport als millors programes europeus de 

beques de mobilitat amb l’objectiu de donar una dimensió internacional i 

intersectorial a la formació i promoure el desenvolupament professional en el 

camp de la investigació. 
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El programa INPhINIT de Beques de “la Caixa” té previst atorgar anualment 42 

beques de tres anys de duració per convocatòria, amb una inversió propera als 

6,5 milions d’euros en cada una. 

 

A les dues primeres convocatòries, no obstant, la xifra d’ajudes convocades 

serà de 57 beques anuals, gràcies als 4,7 milions d’euros d’aportació europea. 

 

L’objectiu d’aquest projecte és atreure el millor talent investigador internacional 

als centres i les unitats d’investigació acreditats pel Ministeri d’Economia i 

Competitivitat amb els segells d’excel·lència Severo Ochoa i María de Maeztu, 

així com als Instituts d’Investigació Sanitària Carles III.  

 

Isidre Fainé, President de la Fundació Bancària “la Caixa”, assenyala que “el 

suport a la formació a través de les Beques sempre ha estat una prioritat per la 

nostra entitat. L’ajuda de la Comissió Europea a aquest nou programa és, a 

més d’una responsabilitat, un estímul de primer ordre per perseverar en aquest 

camí”. 

 

 

Aposta per la ciència i la tecnologia 

 

El programa de beques INPhINIT s’adreça a estudiants de les àrees de 

ciències de la salut i de la vida, tecnologia, enginyeria i matemàtiques, àrees en 

les quals Espanya excel·leix a escala internacional. 

 

Aquestes disciplines es corresponen amb els principals reptes als quals 

s’enfronta la societat actual, i que estan identificats per la Comissió Europea: la 

salut i l’envelliment, la seguretat alimentària, el canvi climàtic i la protecció del 

medi ambient.  

 

En aquest context, el suport als joves talents científics interessats en aquestes 

disciplines esdevé essencial per assegurar una generació d’investigadors 

capaços de donar respostes efectives a aquests reptes. 
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La investigació científica a Espanya 

 

Algunes dades sobre la rellevància internacional* de la investigació científica 

espanyola en aquestes disciplines: 

 

• Els 30 millors centres d’investigació treballen en àmbits relacionats amb 

la ciència, la tecnologia, l’enginyeria, les matemàtiques i les ciències de 

la salut i de la vida. 

 

• S’ha registrat un creixement exponencial dels parcs científics i 

tecnològics (quasi 80), els centres d’investigació i els instituts de 

tecnologia. Les seves infraestructures incorporen tecnologia 

capdavantera per desenvolupar projectes en disciplines de ciències de la 

vida. 

 

• Hi ha una extensa xarxa de 800 hospitals, tant públics com privats, que 

tenen el suport de centres d’investigació de primer nivell. El sistema és 

ideal per desenvolupar projectes de medicina translacional, nous 

fàrmacs i teràpies avançades. Les empreses biotecnològiques creixen 

més de pressa que les d’altres països, i la indústria farmacèutica és líder 

en la despesa en R+D a Espanya. 

 

* Informe CYD (Fundación Conocimiento y Desarrollo) 2014: 

http://www.fundacioncyd.org/wps/portal 

 

 

Tres dècades apostant pel futur de les noves generacions 

 

Des de l’inici del programa de beques de postgrau, l’any 1982, fins a la 

convocatòria del 2016, ”la Caixa” ha destinat una inversió acumulada de més 

de 213 milions d’euros a la formació de 4.350 estudiants. El primer any, el 

programa va comptar amb una dotació de 368.000 euros. La inversió per part 

de ”la Caixa” en la convocatòria de l’any 2016 puja a 18 milions d’euros. 

 

 


