
 
 

Nota de premsa 

 

L’entitat continua apostant per la formació d’excel·lència amb dues noves 

convocatòries de beques per impulsar la recerca i el progrés social 

 

 

L’Obra Social ”la Caixa” entrega 77 beques per 
a doctorats en universitats i centres de recerca 

de referència a Espanya  
 
 

• Es tracta de la primera convocatòria del programa de doctorat 
INPhINIT ”la Caixa”, que atorga 57 beques per a joves investigadors 
internacionals, i la cinquena del programa de doctorat en universitats 
i centres de recerca espanyols, que concedeix 20 beques per a 
estudiants espanyols.  
 

• L’objectiu dels dos programes és incorporar joves talents nacionals i 
internacionals a les universitats i els centres de recerca de referència 
del país. Aquestes beques tenen una durada màxima de tres anys i 
un cost mitjà de 120.000 euros per beca per a tot el període. Entre 
ambdues convocatòries, s’han rebut més de 1.250 sol·licituds. 

 
• «Aquestes beques s’inscriuen en la formació d’excel·lència, una de 

les apostes estratègiques a llarg termini de la Fundació Bancària 
”la Caixa”, al costat de la recerca. Estem convençuts que sense l’una 
ni l’altra no hi ha cap possibilitat de progrés social sostenible», ha 
explicat la directora general adjunta de la Fundació Bancària 
”la Caixa”, Elisa Durán. 

 

 

Barcelona, 3 de juliol de 2018. La secretària d’Estat d’Universitats, Recerca, 

Desenvolupament i Innovació, Ángeles Heras, i la directora general adjunta de 

la Fundació Bancària ”la Caixa”, Elisa Durán, han entregat aquest matí a 

CaixaForum Barcelona els diplomes acreditatius de la beca que han obtingut 

als 77 candidats seleccionats en la primera convocatòria del programa 

INPhINIT i la cinquena del programa de doctorat en universitats i centres de 

recerca a Espanya.  

 

«Aquestes beques s’inscriuen en la formació d’excel·lència, una de les 

apostes estratègiques a llarg termini de la Fundació Bancària ”la Caixa”, al 
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costat de la recerca. Estem convençuts que sense l’una ni l’altra no hi ha cap 

possibilitat de progrés social sostenible», ha explicat la directora general 

adjunta de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Elisa Durán, que ha recordat als 

becaris: «Els autèntics premiats no sou vosaltres, sinó la societat que rebrà el 

resultat del vostre talent». 

 
 
Doctorat en universitats o centres de recerca a Espanya 

 

L’Obra Social ”la Caixa” convoca, anualment, 20 beques per a investigadors 
espanyols de totes les disciplines que vulguin fer un doctorat en una 

universitat o un centre de recerca a Espanya. 

 

Els becaris d’aquesta convocatòria 2017 han estat seleccionats entre 845 

candidats. Són 11 homes i 9 dones de 12 províncies diferents, amb una edat 

mitjana de 25,4 anys, que faran els seus doctorats a 17 universitats i centres de 

recerca. Les universitats que rebran més estudiants són la Universitat de 

Granada, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra. 

Les disciplines més representades entre els becaris són la biologia molecular i 

la bioquímica, seguides de la biotecnologia, la física i la història i teoria de l’art. 

 

Aquestes beques tenen una durada màxima de tres anys i la seva dotació 

econòmica és de 115.500 euros. A més, ofereixen, entre altres beneficis, un 

programa de formació presencial en habilitats transversals durant el transcurs 

de la beca. 

 

 

Programa de doctorat INPhINIT 

 
Posat en marxa l’any passat amb el suport de la Comissió Europea a través de 

l’acció Marie Sklodowska-Curie-COFUND del seu programa Horitzó 2020, 

INPhINIT està dirigit a investigadors de totes les nacionalitats que estiguin 

interessats a fer un doctorat en centres i unitats de recerca acreditats amb els 

segells d’excel·lència Severo Ochoa i María de Maeztu, com també als Instituts 

de Recerca Sanitària Carlos III. Aquestes beques són per fer una investigació 

en les àrees de la tecnologia, física, enginyeria, matemàtiques i les ciències de 

la salut i de la vida. 
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En aquesta primera convocatòria s’han rebut 438 sol·licituds. Dels 57 becaris 

seleccionats, 17 són espanyols (de 10 províncies) i 40 són estrangers de 24 

nacionalitats, amb Itàlia com el país més representat. Són 31 homes i 26 

dones, d’una edat mitjana de 25,9 anys. Pel que fa a les especialitats, la física, 

amb 10 becaris, encapçala el rànquing, i la segueixen la biologia molecular i la 

bioquímica (8 becaris), la biologia humana, la biologia vegetal, l’ecologia i la 

conservació i les ciències de la salut (amb 6 becaris cadascuna). 

 

Les beques INPhINIT tenen una durada màxima de tres anys i una dotació 

econòmica total de 122.592 euros. Addicionalment, s’hi inclou un programa de 

formació presencial en habilitats transversals. 

 

36 anys de beques ”la Caixa” 

 
Les beques de ”la Caixa” tenen el reconeixement unànime de la comunitat 

científica i acadèmica. El rigor en el procés de selecció dels estudiants, la 

dotació econòmica i l’atenció permanent als seus becaris han consolidat 

aquest programa com un dels més importants dels finançats per institucions 

privades en el món. 

 

Des de l’inici d’aquest programa de beques el 1982, el col·lectiu de becaris de 

”la Caixa” s’ha anat convertint en una referència acadèmica i professional de 

primer nivell, tant a Espanya com a l’estranger. 

 

L’Associació de Becaris, impulsada per l’Obra Social ”la Caixa”, fomenta la 

creació d’una xarxa social i professional que estimula la realització de 

nombroses activitats que enforteixen el treball en xarxa (networking) entre les 

persones que han gaudit d’una beca de ”la Caixa”. 

 

 


