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VINT-I-VUIT ANYS DEL PROGRAMA DE BEQUES DE POSTGRAU A L’ESTRANGER 

 

Des que va començar el Programa de Beques el 1982 fins a aquestes últimes beques concedides, 
”la Caixa” ha becat 2.273 estudiants per rebre formació de postgrau a l’estranger, la qual cosa ha 

representat una inversió acumulada de més de 90 milions d’euros.  

 

Al llarg de 28 anys, el nombre de beques que ha concedit ”la Caixa” ha experimentat una evolució 

notable, ja que s’ha passat de les 35 de la primera convocatòria a les 121 atorgades en aquesta 
edició de 2009. L’ampliació respon a l’increment progressiu del pressupost dedicat al programa 
per part de ”la Caixa”, a l’augment de països de destinació i a l’alça del nombre de sol·licituds 

rebudes.  

 
Els estudis d’Enginyeria i d’Administració d’Empreses lideren les especialitats dels estudiants 

becats per ”la Caixa”, des del 1982 fins a la darrera convocatòria de 2009 per a fer postgraus a 
l’estranger. 

 

 

 

 

 

 

 

Els estudis i projectes concrets dels becaris de les 28 edicions del Programa de Beques de 
Postgrau a l’Estranger de la Fundació ”la Caixa”, es poden consultar al web 

http://obrasocial.lacaixa.es/apl/becas/index_ca.html. 

Convocatòries 1982-2009 TOTAL 

Enginyeria 312 

Administració d'Empreses 238 

Dret 179 

Biologia 152 

Economia 145 

Relacions Internacionals 132 

Lingüística 104 

Medecina 103 

Música 101 
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Més enllà de les especialitats, el 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, els quals 
reben assessorament sobre la concessió de les ajudes i suport durant l’estada a l'estranger. A 
més, a la tornada els becaris s'integren a l'Associació de Becaris de "la Caixa" que, al cap dels 

anys, constitueix una xarxa de talent de primer nivell.  

 

PAÏSOS MÉS DEMANATS 

Al llarg d’aquests 28 anys, la distribució de beques per països de destinació ha estat la següent: 
1.134 beques concedides per estudiar als Estats Units; 394 beques per a Alemanya; 324 beques 

per al Regne Unit; 262 beques per a França; 96 beques per a Canadà; 36 per a la Xina; 4 per al 
Japó, i 8 per a l’Índia.  

 

 

Estats Units  

Les primeres beques que es van concedir el 1982 van ser per ampliar estudis als Estats 

Units. Des d’aleshores, 1.134 becaris han obtingut una beca per estudiar a les millors 
universitats nord-americanes. 

 

Alemanya 

Alemanya és la segona destinació amb més beques concedides, amb 394 becaris, tot i 

que es va incorporar al programa l’any 1995. Tres universitats (Ludwig-Maximilians 
Universität a Munic, i Humboldt Universität i Freie Universität, totes dues a Berlín) són les 
més demanades. 

 

 

Regne Unit  

El Regne Unit és una de les destinacions que han triat més estudiants en aquests 28 
anys, amb un total de 324 beques. La majoria s’han cursat a la London School of 

Economics, que ja ha acollit 43 becaris de ”la Caixa”.  

 

 

França  

França es va incorporar al Programa de Beques de ”la Caixa” el 1990, i des d’aleshores 

262 estudiants han fet cursos de postgrau al país veí. La prestigiosa École des Hautes 
Études en Sciences Sociales de París és la universitat més demanada. 
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Canadà  

Canadà va començar a rebre becaris de ”la Caixa” el 2000 i ja han passat per diferents 
universitats canadenques 96 becaris. Les dues més demanades són la University of 

Toronto i la Université de Montréal. 

 

 

Xina  

Ja són 36 els becaris que han pogut estudiar a la prestigiosa China Europe International 

Business School (CEIBS) el seu MBA.  

 
 

             Índia  

Un total de 8 becaris han obert camí a l’Indian School of Business per poder fer en aquest 
prestigiós centre els estudis d’MBA. 

 

 

Japó 

L’any 2000, 4 estudiants es van beneficiar d’una beca per estudiar al Japó a l’Osaka 

University, a la Tsukuba University i a la Shopia University de Tòquio. 

 

 

RÀNKING HISTÒRIC DE LES UNIVERSITATS MÉS SOLICITADES PELS BECARIS DE ”LA 
CAIXA” 1982-2009 

 
            

    Estats Units Nº   
    Columbia University 134   
    Harvard University 100   
    MIT 79   
    Stanford University 62   
        

   
   Regne Unit     

    London School of Economics 43   
    London School of Hygiene & Tropical Medicine 19   
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    University College, London 17   
    University of Cambridge  17   
    University of Oxford 15   
        

    Alemanya     
  

 

 Ludwig-Maximilians Universität München 33   
    Freie Universität Berlin 26   
    Humboldt-Universität zu Berlin 25   
        
    França     
  

 

 École des Hautes Études en Sciences Sociales 19   
    Université Paris VI: Pierre et Marie Curie 17   
    Université Paris I:  Panthéon-Sorbonne 16   
        

    Canadà     
    University of Toronto 13   
    Université de Montréal 12   

  
 
   Xina     

    China Europe International Business School (CEIBS) 36   

   Índia   
      Indian School Of Business  8   

 

Acords de col·laboració amb institucions acadèmiques d’arreu del món  

Dins de la modalitat de beques per ampliar estudis a l’estranger, ”la Caixa” manté acords de 

col·laboració amb el DAAD (Servei Alemany d’Intercanvi Acadèmic), l’Ambaixada de França, la 
Fundació Canadà, Casa Àsia i la Universitat d’Indiana. 

 
Un ampli programa de beques 

A més de les beques de postgrau a l’estranger que concedeix l’Obra Social ”la Caixa” des del 
1982, a partir de l’any 2005 l’entitat ha complementat l’oferta amb noves línies d’actuació, com la 

que va dirigida a finançar estudis de màster a universitats espanyoles (100 beques convicades 
l'any 2009) o la que es va posar en marxa fa dos anys, amb una dotació de 19 milions d’euros fins 
a l’any 2014, perquè 160 dels millors joves talents del món, espanyols o estrangers, es poguessin 

incorporar als equips de quatre instituts d’investigació biomèdica d’Espanya per cursar doctorats 
en biomedicina.  

 

Un compromís amb les necessitats socials  

 

El 2010, ”la Caixa” ha assignat a l’Obra Social una dotació de 500 milions d’euros com a 

constatació, ara més que mai, del seu compromís amb les necessitats de les persones.  
 
El foment del treball entre col·lectius desafavorits, l’atenció a les persones amb malalties 

avançades i als cuidadors familiars de persones dependents, la promoció de la vacunació infantil 
als països amb rendes baixes i la concessió de microcrèdits socials o financers a través de 
MicroBank són, juntament amb el programa de superació de la pobresa infantil, CaixaProinfància, 
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algunes de les prioritats estratègiques de l’Obra Social per al 2009. L’objectiu fonamental: donar 

oportunitats a les persones.  

 

 

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@fundacionlacaixa.es 

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

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 
    

    


