
 
Nota de premsa 

 
 

La iniciativa permetrà als 160 millors joves talents del món en l’àmbit de la 
biomedicina, espanyols o estrangers, incorporar-se als equips de quatre instituts de 

recerca biomèdica espanyols.  

 

”la Caixa” lliura a 40 joves talents de tot 
el món les ajudes del seu Programa de 
Beques d’Investigació Biomèdica, dotat 

amb 19 milions d’euros 
 

• L’Obra Social ”la Caixa” concedeix les primeres 40 beques per cursar un 

doctorat internacional en biomedicina en quatre dels centres de recerca 

biomèdica més destacats d’Espanya: Centre Nacional d’Investigacions 

Oncològiques (CNIO), Centre Nacional de Biotecnologia (CNB-CSIC), Centre de 

Regulació Genòmica (CRG) i Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona). 

•  L’objectiu d’aquestes beques és incorporar els millors joves talents d’arreu 

del món en l’àmbit de la biomedicina als grups de recerca capdavanters que 

desenvolupen programes científics al país. 

•  Dins del programa, l’entitat concedirà fins a l’any 2011 un total de 160 beques 

amb una durada cada una de quatre anys. La inversió de ”la Caixa” en la 

formació d’investigacions pujarà a 19 milions d’euros. Quan acabi l’any 2011, 

cada un dels centres tindrà a la plantilla 40 investigadors becats per ”la 

Caixa”.  

 
Barcelona, 20 de juliol de 2009. L’Obra Social ”la Caixa” ha lliurat avui a Barcelona 
les primeres 40 beques del seu programa internacional de doctorats en biomedicina, 

adreçat a incorporar els millors joves talents de tot el món a quatre dels centres de 
recerca biomèdica de referència a Espanya. 

 

El projecte ha estat presentat per la ministra de Ciència i Innovació, Cristina 
Garmendia; el director general de ”la Caixa”, Joan Maria Nin; el director general de la 
Fundació ”la Caixa”, Jaume Lanaspa; la directora general adjunta de la Fundació ”la 

Caixa”, Elisa Durán; el director de l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona), 
Joan Guinovart; el director del Centre de Regulació Genòmica (CRG), Miguel Beato; el 
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director del Centre Nacional de Biotecnologia (CNB), José María Valpuesta, i el 
director del Centre Nacional d’Investigacions Oncològiques (CNIO), Mariano Barbacid.  
 

Amb aquest programa, l’Obra Social ”la Caixa” dóna resposta a dues de les inquietuds 
més reiterades per part de la comunitat científica: la necessitat d’impulsar la recerca a 
Espanya amb el mecenatge d’entitats privades i la conveniència d’importar talents 

d’altres països als grups de recerca que desenvolupen programes científics al país.  
 
El nou programa de beques de ”la Caixa” per cursar un doctorat en biomedicina 

preveu la concessió de 160 beques durant els quatre anys vinents amb una inversió 
aproximada de 19 milions d’euros per part de l’entitat financera. Totes les beques 
tenen una durada de quatre anys i estan obertes a estudiants i investigadors 

internacionals.  

La dotació econòmica dels ajuts és de 1.500 euros nets mensuals durant els dos 
primers anys i de 1.700 euros nets mensuals els dos següents, més una quantitat 

anual, equivalent a una mensualitat, per sufragar despeses de viatge, assistència a 
seminaris, etc. Aquestes xifres permeten que aquestes beques finançades per l’Obra 
Social ”la Caixa” competeixin en igualtat de condicions amb les que ofereixen els tres 

millors instituts internacionals de recerca en aquest camp: el Marie Curie Research 
Institute i la Fundació Wellcome, a Londres, i l’European Molecular Biology 
Organization (EMBO), a Heildelberg. 

El projecte preveu la incorporació progressiva de joves investigadors a cada un dels 
quatre centres a Espanya: Centre Nacional d’Investigacions Oncològiques (CNIO), 
Centre Nacional de Biotecnologia (CNB-CSIC), Centre de Regulació Genòmica (CRG) 

i Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona). D’aquesta manera, l’any 2011, 
s’assolirà la xifra de 160 doctorands finançats per l’Obra Social ”la Caixa”. 

 

Relació dels becaris per centres i països 

 

 CNIO CNB CRG IRB TOTAL 

Itàlia 1 1 4 2 8 

Alemanya 1  3 1 5 

Espanya 3  1 1 5 

Polònia 3 1   4 

Índia  3   3 

Sèrbia 1 1  1 3 

Xile    2 2 

Argentina  1   1 

Canadà 1    1 

Colòmbia  1   1 

Holanda    1 1 
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Iran  1   1 

Irlanda    1 1 

Mèxic  1   1 

Suïssa   1  1 

Taiwan   1  1 

Turquia    1 1 

TOTAL 10 10 10 10 40 

 

Un ampli programa de beques 

 
”la Caixa” reafirma, a través d’aquesta nova iniciativa, el compromís amb l’educació, la 

formació, la recerca i el coneixement, i proporciona un impuls notable al seu programa 
de beques, que des de fa 27 anys s’ha consolidat com el primer programa de beques 
del país i un dels millors de tot el món.  

  
Des de 1982 ”la Caixa” oferta beques per a estudiants espanyols que vulguin ampliar 
la formació a través d’estudis de postgrau en els centres acadèmics més prestigiosos 

del país i de l’estranger. En la convocatòria 2009, ”la Caixa” ha convocat 221 beques 
d’aquestes característiques. 
 

En 27 anys de trajectòria, el programa de beques de ”la Caixa” ha sufragat els estudis 
de postgrau de 2.724 universitaris espanyols, amb una inversió total de 90 milions 
d’euros.  

 
Un compromís amb la recerca  
 

L’ampliació del programa de beques de l’Obra Social ”la Caixa” amb els ajuts dedicats 
a la recerca biomèdica constata el compromís de l’Obra Social ”la Caixa” amb la 

promoció de la recerca científica.  
 
De fet, l’Obra Social ”la Caixa” ha presentat avui el WIDER-Barcelona (World Institut 

for Digestive Endoscopy Research in Barcelona), un centre dedicat a la recerca de la 
cirurgia endoscòpia instal·lat a l’Hospital de la Vall d’Hebron, al qual l’Obra Social ”la 
Caixa” dedica una inversió de 10 milions d’euros.  

 
A més, l’entitat ha contribuït, al mateix hospital, a la creació d’una unitat pionera de 
recerca en teràpia molecular del càncer.  

 
D’altra banda, des de l’any 1995, i conjuntament amb el Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya, la Fundació ”la Caixa” ha desenvolupat IrsiCaixa, un 

laboratori que s’ha convertit en un centre de referència en la recerca de la sida a 
escala mundial.  
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Encara en aquest àmbit, la Fundació ”la Caixa” és una de les institucions que 
col·labora en el desenvolupament del Centre Nacional d’Investigacions 
Cardiovasculars (CNIC), dirigit pel doctor Valentí Fuster.  

 
Per ampliar aquesta informació o demanar entrevistes:  
Dept. Premsa Obra Social ”la Caixa” 
Jesús N. Arroyo 629 79 12 96. - jnarroyo@fundacionlacaixa.es 
Marina Teixidó 608 09 90 23 – mteixido@fundaciolacaixa.es  
 
 


