
  

 

  

  

Nota de premsa                 

 

El Programa de Beques a l’estranger ha permès ampliar estudis a 2.273 
universitaris, amb una inversió acumulada per part de ”la Caixa” de 90 milions 
d’euros. 
 

Ses Majestats els Reis presideixen la 
cerimònia de lliurament de les beques 

de ”la Caixa”  
 

• Un total de 121 universitaris espanyols han estat seleccionats per ”la Caixa” 

en la 28a convocatòria del Programa de Beques de postgrau a l’estranger, 

que ha disposat d’una dotació de gairebé 6’7 milions d’euros. 

• Un dels trets característics d’aquest programa de formació és que els 

estudis becats abracen totes les àrees de coneixement, incloses la música i 

les arts plàstiques.  

• Encapçalen el rànquing d’especialitats triades pels becaris d’aquesta última 

promoció 2009 els estudis d’enginyeria, administració d’empreses, 

arquitectura, relacions internacionals i medecina.   

• Des del començament del programa, ”la Caixa” ha permès ampliar estudis a 

2.273 universitaris espanyols, amb una inversió acumulada de més de 90 

milions d’euros. 

• El rigor en el procés de selecció dels estudiants, el volum i la importància 

econòmica de les beques i el prestigi de les universitats estrangeres de 

destinació han fet del programa de ”la Caixa” un dels més importants dels 

finançats per institucions privades de la Unió Europea. 

 

Barcelona, 23 de març del 2010. Ses Majestats els reis d’Espanya han presidit avui a 

Barcelona el lliurament de les beques de ”la Caixa” per cursar estudis de postgrau a 

l’estranger en la vint-i-vuitena edició del programa, posat en marxa per l’entitat de manera 
pionera l’any 1982. L’acte ha reunit els titulats superiors becats l’any 2009, procedents de 
tot Espanya, i els seus familiars. 

 



A la cerimònia hi han assistit Celestino Corbacho, ministre de Treball i Immigració; Isidre 
Fainé, president de ”la Caixa” i de la Fundació ”la Caixa”; Joan Maria Nin, director general 

de ”la Caixa”; Jaume Lanaspa, director general de la Fundació ”la Caixa”; Ernest Benach, 
president del Parlament de Catalunya i Joan Rangel, delegat del Govern. 
 

Cristina Gallach, portaveu de la presidència espanyola de la UE, s’ha dirigit als assistents 
en representació del col·lectiu d’exbecaris de l’entitat. Cristina Gallach va estudiar un 
màster en Relacions Internacionals a Columbia University (EE.UU.) entre els anys 1984-

1986.  

 

Les beques de postgrau de ”la Caixa” tenen el reconeixement unànime de la comunitat 
educativa. El rigor en el procés de selecció dels estudiants, el volum i la importància 

econòmica de les beques, així com el prestigi de les universitats estrangeres de 

destinació, han consolidat el programa de ”la Caixa” com un dels més importants dels 

finançats per institucions privades de la Unió Europea. 

 

Des del començament del Programa de Beques de postgrau, l’any 1982, fins a la 

convocatòria de l’any 2008, ”la Caixa” ha destinat una inversió acumulada de 90 milions 
d’euros a la formació de 2.273 estudiants espanyols. Durant el primer any, el programa 

va tenir una dotació de 368.000 euros. La inversió per part de ”la Caixa” en la 

convocatòria de l’any 2009 ha pujat fins als 6’7 milions d’euros. 

 

Més enllà del nombre de beques i de la dotació econòmica, el Programa de Beques de ”la 
Caixa” es caracteritza per l’atenció integral a les necessitats dels becaris, que reben 

assessorament i suport durant el desenvolupament dels seus estudis, en l’estada a 
l’estranger i quan en tornen. 

 

Actualment, ”la Caixa” disposa de set programes internacionals dirigits a facilitar la 

formació de postgrau a l’estranger. Tots aquests programes obren les portes als 

estudiants espanyols d’algunes de les millors universitats dels Estats Units, Alemanya, 
França, el Regne Unit, Canadà, la Xina i l’Índia. 

 

Beques concedides el 2009: distribució per països 

 

Programa Beques 

Estats Units 40 

Alemanya 20 



França 20 

Regne Unit 20 

Canadà 10 

Xina 8 

Índia 3 

TOTAL 121 

 

Becas concedidas entre 1982 y 2009: distribución por países  

 

Països Concedides % homes % dones 

Estats Units 1.134 62,79 37,21 

Regne Unit 324 46,30 53,70 

Alemanya 394 37,82 62,18 

França 262 43,13 56,87 

Canadà 96 42,71 57,29 

Xina 36 80,56 19,44 

Japó 4 25,00 75,00 

Índia 8 75,00 25,00 

TOTAL 2.273 53,28 46,72 

 

Beques concedides l’any 2009: distribució per especialitats 

Encabezan el ranking de especialidades cursadas por los becarios de la convocatoria 2009 

los estudios de ingeniería, administración de empresas, arquitectura, relaciones 
internacionales y medicina. 

 
Especialitats (2009) TOTAL 

Enginyeria 14 

Administració d’Empreses 13 

Arquitectura 8 

Relacions Internacionals 8 

Medecina 7 

Economia 6 

Matemàtiques 6 

Música 6 

Biologia 4 

Farmàcia 4 

Filosofia 4 

Física 4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

Beques per a estudis a Espanya  

L’Obra Social ”la Caixa” ha afegit, els últims anys, dues línies noves al tradicional 
Programa de Beques a l’estranger. 

En primer lloc, el Programa de Beques per cursar un màster a Espanya, que es va posar 
en marxa l’any 2005. En segon lloc, l’Obra Social ”la Caixa” va posar en marxa l’any passat 
un nou programa de beques, dotat de 19 milions d’euros, per cursar un doctorat 

internacional en biomedicina. Amb aquesta iniciativa, 160 dels millors joves talents del 
món, espanyols o estrangers, s’incorporaran als equips de quatre instituts d’investigació 
biomèdica d’Espanya. Quan acabi el programa, el 2011, cada centre disposarà de 40 

investigadors becats per ”la Caixa”.  
 
Per a més informació: 
Departament de Comunicació Obra Social “la Caixa” 

Jesús N. Arroyo – Tel. 629 79 12 96 – jnarroyo@fundaciolacaixa.es 
Marina Teixidó: 93 404 40 92 / 608 09 90 23 / mteixido@fundaciolacaixa.es  

http://www.lacaixa.es/obrasocial 
Sala de premsa multimèdia  

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial    

Belles Arts 3 

Ciències Polítiques 3 

Filologia 3 

Química 3 

Sociologia 3 

Biotecnologia 2 

Ciencies Ambientals 2 

Ciencies de la Informació 2 

Ciencies de la Salut 2 

Cinematografia 2 

Comunicació Audiovisual 2 

Dret 2 

Geografia 2 

Geologia 2 

Administració Pública 1 

Gestió Cultural 1 

Pedagogia 1 

Treball Social 1 

 121 


