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L’entitat financera destina 50.000 euros al projecte durant el curs 2011 
 
 

L’Obra Social ”la Caixa” col·labora amb el  
Màster en Comunicació Científica, Mèdica i 

Ambiental de la UPF 
 
 

• El recolzament de l’Obra Social ”la Caixa” a aquest a iniciativa 
es concretarà en ajudes econòmiques per als alumnes  i la 
realització d’activitats conjuntes que innovin en e l camp de la 
comunicació científica. 

 
• Aquesta col·laboració té com a objectiu potenciar l a 

transferència de coneixement científic a la societa t, com un 
dels objectius estratègics de  Fundació ”la Caixa”.  

 
• El programa docent d’aquest Màster té com a objecti u formar 

professionals en l’àmbit de la comunicació pública de la 
ciència, incloent la comunicació ambiental, biomèdi ca, 
sanitària i tecnològica.  

 
 
Barcelona, 28 de setembre de 2010. – El director general de la Fundació ”la 
Caixa”, Jaume Lanaspa, i el rector de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), 
Josep Joan Moreso, han signat avui un conveni en el marc del Màster en 
Comunicació Científica, Mèdica i Ambiental, desenvolupat i gestionat per 
l’Institut d’Educació Continua (IDEC) de la UPF.  
 
L’Obra Social ”la Caixa” destinarà 50.000 euros  a aquest programa 
acadèmic, dirigit per Vladimir de Semir, durant el curs 2011. Aquest fons es 
destinarà, concretament, a la concessió d’ajudes econòmiques per sufragar 
entre el 20% i el 40% de l’import de la matrícula , així com a dissenyar i dur 
a terme activitats paral·leles conjuntes que aportin innovació al camp de la 
comunicació científica. 
 



El Màster en Comunicació Científica, Mèdica i Ambiental té com a objectiu 
formar professionals en l’àmbit de la comunicació pública de la ciència en un 
sentit ampli, en què s’inclou també la comunicació ambiental, biomèdica, 
sanitària i tecnològica.   
 
 
Un compromís amb l’educació 
 
El recolzament a la generació i difusió del coneixement científic, com a eina 
de millora de la societat, és un dels objectius estratègics de Fundació “la 
Caixa”. En aquest sentit, aquesta col·laboració contribueix a formar als 
professionals de la comunicació científica que construeixen ponts entre la 
comunitat científica i la resta de la societat. 
 
A més a més la formació dels joves sempre ha estat objecte d’atenció prioritària 
per part de l’Obra Social "la Caixa". Dins de la seva contribució a la formació 
d’universitaris espanyols, "la Caixa" compta amb un Programa de Beques de 
Postgrau a l’estranger . En aquesta mateixa línia d’actuació, l’entitat financera 
també atorga beques per cursar estudis de postgrau a universitats de tot 
l’Estat, a més de beques d’investigació biomèdica .  
 
Aquestes accions es complementen amb el recolzament al Màster en 
Innovació i Qualitat Televisives de TV3 , realitzat en col·laboració amb la 
Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra, i al que ara 
s’afegeix el Màster Comunicació Científica, Mèdica i Ambiental de l’IDEC.  
 
 
Pensant en les persones, més que mai 
 
"la Caixa" ha optat por reforçar, més que mai en aquests moments, el seu 
compromís amb les persones. En aquest sentit, l’Obra Social manté el 2010 un 
pressupost de 500 milions d’euros.  
 
El desenvolupament de programes de caràcter social, adequats a les 
necessitats més emergents en l’actual conjuntura, acapara gran part de la 
inversió. La superació de la pobresa infantil, el foment de l’ocupació entre 
col·lectius amb dificultats, l’envelliment actiu i saludable de les persones grans i 
l’atenció a les persones amb malalties avançades són, en aquests moments, 
las línies de treball prioritàries.  
 



A més d’aquests, l’entitat impulsa altres projectes dirigits a cobrir diferents 
carències socials: la prevenció del consum de drogues, l’accés a l’habitatge, la 
integració dels immigrants, el foment del voluntariat, la concessió de 
microcrèdits o la Cooperació Internacional. El recolzament a l’educació i la 
investigació, la conservació del medi ambient i la divulgació de la cultura 
completen els objectius essencials de l’Obra Social "la Caixa". 
 
Per a més informació: 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Cai xa”  
Neus Contreras: 619 74 38 29 /  ncontreras@fundaciolacaixa.es 
 
Sala de premsa multimèdia  
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 


