
 

 

 
Una iniciativa que la situa com l’entitat privada que més inverteix en recerca 

biomèdica a Espanya 

 
La Fundació Bancària ”la Caixa” destina  

12 milions d’euros l’any a la nova convocatòria  
de projectes de recerca en salut 

 
• Jaume Giró, director general de la Fundació Bancària ”la Caixa” i Àngel 

Font, director corporatiu de Recerca i Estratègia de la Fundació 

Bancària ”la Caixa”, han presentat la nova convocatòria de projectes 

de recerca biomèdica a Espanya i Portugal. L’objectiu de la iniciativa 

és potenciar projectes d’excel·lència en la lluita contra les malalties 

que tenen més impacte al món, com ara les cardiovasculars, 

neurològiques, infeccioses i oncològiques. 

 

• Aquesta iniciativa neix de la necessitat de donar resposta a un dels 

eixos principals del Pla Estratègic 2016-2019 de la Fundació Bancària 

”la Caixa”, la seva gran aposta per la salut, que triplicarà els recursos 

en recerca fins a assolir els 90 milions d’euros.  

 

• Se seleccionaran uns 20 projectes, els que tinguin més potencial, 

excel·lència i impacte social, sigui en l’àmbit de la recerca bàsica, 

clínica o translacional, mitjançant un procés que compleix els millors 

estàndards de qualitat, imparcialitat, objectivitat i transparència.  

 

• La Fundació Bancària ”la Caixa” aportarà 12 milions d’euros anuals a 

la nova convocatòria, la qual cosa la situa com la primera entitat 

privada en volum d’inversió en recerca d’excel·lència en temes de salut 

a l’Estat espanyol, i una de les primeres d’Europa. 
 

• Les ajudes que es concediran seran de dos tipus: fins a 500.000 euros, 

a aquells projectes transformadors destinats a un centre de recerca, i 

fins a 1.000.000 d’euros, a iniciatives que agrupin més d’un grup i que 

aportin un alt grau de transdisciplinarietat. Aquestes últimes podran 

tenir socis internacionals. El termini de sol·licitud es tancarà el 16 de 

març de 2018. 

 

 



Barcelona, 17 de novembre de 2017. Jaume Giró, director general de la Fundació 

Bancària ”la Caixa” i Àngel Font, director corporatiu de Recerca i Estratègia de la 
Fundació Bancària ”la Caixa”, acompanyats de Bonaventura Clotet, director de l’Institut 
de Recerca de la Sida IrsiCaixa, i María Blasco, directora del Centro Nacional de 

Investigaciones Oncológicas, han presentat aquest matí al Palau Macaya de l’Obra 
Social ”la Caixa” la nova convocatòria de projectes de recerca biomèdica 
d’excel·lència, per preservar un dels béns més preuats: la salut. L’impuls a la recerca 

en aquest camp s’ha convertit en un dels eixos principals de la Fundació Bancària 
”la Caixa”, amb la finalitat d’aconseguir lluitar contra les malalties més greus i amb més 
impacte al món, com les cardiovasculars, les oncològiques, les neurològiques i les 

infeccioses.  
 
«Amb la posada en marxa d’aquest nou programa, que és el que rep la inversió més 

gran per desenvolupar projectes de recerca en biomedicina i salut d’Espanya i 
Portugal, la Fundació Bancària ”la Caixa” reafirma el seu compromís amb la recerca 
per trobar solucions a algunes de les problemàtiques de salut més urgents del nostre 
segle», afirma Jaume Giró. 

 
Segons les últimes dades de l’OMS, les malalties cardiovasculars són la primera causa 

de mort al món, seguides de les oncològiques. Les malalties infeccioses són la causa 
d’una de cada tres morts al món i constitueixen un important problema de salut pública 
i global. I pel que fa al camp de les malalties neurodegeneratives, 47 milions de 

persones pateixen algun tipus de demència. La Fundació Bancària ”la Caixa”, a través 
de la nova convocatòria de recerca en biomedicina i salut, vol impulsar la recerca de 
projectes de centres nacionals en col·laboració amb altres d’internacionals, amb la 

voluntat de traslladar els resultats en benefici de la salut i contribuir al benestar de les 
persones. 
 
Convocatòria oberta, transparent i competitiva 

 
A la convocatòria, que s’obrirà el 29 de novembre de 2017 i es tancarà el 16 de març 

de 2018, s’hi podran presentar projectes liderats per investigadors d’universitats i 
centres de recerca sense ànim de lucre d’Espanya i Portugal. 
 

El procediment que es portarà a terme en el procés de selecció permetrà escollir els 
projectes de més excel·lència científica i amb més potencial i impacte social, sigui en 
el camp de la recerca bàsica, clínica o translacional, mitjançant un procés que 

compleix els estàndards més exigents de qualitat, imparcialitat, objectivitat i 
transparència. 
 

Per això, les iniciatives seran avaluades mitjançant peer review i comitès de selecció 
formats per experts internacionals especialitzats en cadascuna de les àrees de 
recerca: malalties oncològiques, cardiovasculars, infeccioses i neurològiques. 



Així mateix, un cinquè àmbit permetrà donar suport a projectes biomèdics 

transversals, com ara la genètica o la biologia química, o de tecnologies com la 
bioinformàtica o el big data, entre d’altres. A cada convocatòria se seleccionaran uns 
20 projectes anuals, que cobriran els cinc àmbits de la biomedicina. 

 
Tipologia de les ajudes: 
 

- Ajudes de fins a 500.000 euros en tres anys, a projectes innovadors i 

transformadors desenvolupats per un o diversos equips de recerca. 
- Ajudes de fins a 1.000.000 d’euros en tres anys, a projectes multicèntrics 

amb possibles socis internacionals i que aporten un alt grau de 
transdisciplinarietat. 

 

Els projectes rebuts s’avaluaran entre els mesos de març i juny, i els resultats es 
donaran a conèixer el juny del 2018. Les iniciatives seleccionades s’executaran al llarg 
de 36 mesos. 

 
Fundació Bancària ”la Caixa”, més de trenta anys impulsant la recerca  

 

El compromís de la Fundació Bancària ”la Caixa” amb el benestar de les persones ha 
marcat l’acció de l’entitat des del seu naixement, el 1904. I continua sent més vigent 
que mai. El seu principal objectiu: contribuir a la construcció d’una societat millor i més 

justa, donant oportunitats a les persones que més ho necessiten, amb la voluntat de 
consolidar i intensificar la tasca de l’Obra Social. Aquest compromís s’ha traduït en un 
augment del seu pressupost fins a assolir els 510 milions d’euros el 2017, davant 

dels 500 dels nou anys anteriors. Globalment, el 2016 es van impulsar prop de 50.000 
iniciatives, de les quals es van beneficiar més de 10,5 milions de persones. 
 

Fa més de trenta anys que la Fundació Bancària dona suport a la recerca 
d’excel·lència. En aquestes tres dècades, l’entitat ha destinat més de 380 milions 
d’euros a afavorir la recerca a través de 352 projectes; ha atorgat 4.348 beques 

d’excel·lència per promoure la formació de joves en un centenar d’universitats i centres 
espanyols, i ha impulsat 1.629 assajos clínics de nous tractaments per a pacients de 
càncer, sida o malària, entre altres malalties. A més, l’any 2016 ha ajudat a contractar 

més de 650 investigadors, de manera que ha contribuït a la incorporació de personal 
nou en centres de recerca. 
 
Departament de Comunicació de la Fundació Bancària ”la Caixa”  
Irene Roch: 934 046 027 / 669 457 094 / iroch@fundaciolacaixa.org 
http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 


