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L’essència de la
Fundació ”la Caixa”
Compromesa amb el desenvolupament
socioeconòmic del territori des del
començament, la Fundació ”la Caixa” ben
aviat va proporcionar serveis en l’àmbit
social, cultural i cívic per millorar la qualitat de vida de les persones.
Com a fundació, té la missió de construir
una societat millor i més justa donant
oportunitats a les persones que més ho
necessiten, amb els valors de confiança,
excel·lència i compromís social que
l’han acompanyat sempre des del començament. Tot això, amb la visió de ser una
entitat de referència per a la societat a
l’hora de desenvolupar solucions perdurables que cobreixin les necessitats
bàsiques dels col·lectius més vulnerables; que afavoreixin el progrés social per
donar resposta als nous reptes en la
recerca, la formació d’excel·lència i l’educació, i que acostin la ciència i la cultura a
tots els segments de la societat.

Compromesos amb el
present i amb el futur
de les persones
La Fundació ”la Caixa” posa el focus especialment en els programes que tenen més
impacte transformador, com ara els que
combaten la pobresa infantil i l’exclusió
social, els que fomenten l’ocupació i els
que ajuden a millorar les condicions de
vida de les persones més vulnerables.
L’activitat de la Fundació ”la Caixa” es
concentra, a més, en altres àmbits: la
recerca mèdica, la formació d’excel·lència, la cultura i l’educació, fonamentals
per promoure el progrés i la igualtat
d’oportunitats. El compromís social de
la Fundació ”la Caixa” per construir una
societat millor té en Espanya i Portugal
els territoris principals d’actuació.

Model de gestió del
patrimoni empresarial
La Fundació ”la Caixa” gestiona el seu
patrimoni empresarial a través de la filial
CriteriaCaixa per preservar-lo i fer-lo
créixer amb la finalitat de finançar l’acció
social i assegurar la perdurabilitat de les
iniciatives socials, assistencials, culturals,
de recerca i educatives pròpies.
La prioritat de CriteriaCaixa és aportar
els recursos econòmics que permetin que
l’acció social de la Fundació ”la Caixa”
continuï contribuint any rere any a desenvolupar una societat que doni més
oportunitats als qui més ho necessiten.
El model de gestió es basa en els principis de transparència i ètica, que regeixen
sempre els procediments sustentats en els
valors de compromís social, responsabilitat i confiança, com també el respecte a
l’entorn natural.

La Fundació
”la Caixa”, una
de les fundacions
més grans del món

Distribució de la
inversió per al 2022:
Programes i
convocatòries socials

110 M€
DE DESENVOLUPAMENT

BJECTIUS

SOSTENIBLE

general, tant per mitjà de l’activitat financera
com de l’acció social, que finança i manté activitats d’índole social, educativa, cultural i científica.

Des de l’origen, la Fundació ”la Caixa” s’ha
caracteritzat per un fort compromís social i
una vocació de treball en favor de l’interès

Estructuralment, la Fundació ”la Caixa” és propietària d’un hòlding financer, CriteriaCaixa,
que en gestiona el patrimoni empresarial.

La Fundació ”la Caixa” és una de les més importants del món per volum d’inversió social.

515 M€

Cultura i ciència

DE DESENVOLUPAMENT

La Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis de Catalunya i Balears, ”la Caixa”, la
va fundar el 1904 l’advocat català Francesc
Moragas i Barret, amb el suport de diverses
entitats de la societat civil catalana.

Pressupost per al 2022:

308 M€
BJECTIUSSOSTENIBLE

117 anys de compromís social

Educació i beques

44 M€

Recerca i salut

53 M€

Programes i
convocatòries
socials

Cultura
i ciència

Educació
i beques

Recerca
i salut

Transformació social per mitjà de
programes que contribueixen a
millorar la qualitat de vida dels
més vulnerables i que fomenten
la convivència ciutadana.

Millora de la societat a través
de la cultura i la ciència
com a eines de creixement
personal i cohesió social.

Impuls de l’educació i la

Promoció de la recerca i

formació d’excel·lència
com a motor de progrés
i benestar social.

foment de la innovació amb
l’objectiu d’obtenir avenços
en medicina i altres ciències
de la vida.

100 %

Només és progrés
si progressem tots

CARTERA BANCÀRIA

CARTERA INDUSTRIAL I DE SERVEIS
Altres
participacions

CARTERA
IMMOBILIÀRIA

Dades del 31 de març de 2022

Cultura
i ciència

Programes i
convocatòries
socials

Millorant la societat a través
de la cultura i la ciència

Impulsem la
transformació social

Pobresa infantil

Ocupació

Mitjançant el programa
CaixaProinfància,
ajudem famílies en el
desenvolupament social i
educatiu de menors de
0 a 18 anys.
Més de 400 entitats
col·laboradores
Infants atesos:
Des de l’inici del programa
l’any 2007: 345.247
L’any 2021: 61.244

Afavorim que persones amb
dificultats tinguin accés a
una feina, en col·laboració
amb 538 entitats.
Contractes laborals:
Des de l’inici del programa
l’any 2006: 354.974
L’any 2021: 48.758
Empreses col·laboradores:
Des de l’inici del programa
l’any 2006: 75.823
L’any 2021: 14.826

Atenció integral
a persones amb
malalties avançades

Gent gran

Proporcionem suport
psicosocial i espiritual a
persones al final de la vida
i a les seves famílies.
56 equips en 151 hospitals
Malalts atesos:
Des de l’inici del programa
l’any 2008: 248.084
L’any 2021: 34.670
Familiars atesos:
Des de l’inici del programa
l’any 2008: 326.908
L’any 2021: 39.270

Acompanyem la gent gran
maximitzant-ne les possibilitats
de creixement personal i
facilitant relacions de suport per
prevenir la soledat i l’aïllament.
L’any 2021: 109.943 participants
en 7.840 activitats

Fundació de
l’Esperança
És una entitat d’acció social de
proximitat, que treballa en xarxa i
lluita contra la pobresa i l’exclusió
social.
Persones ateses:
L’any 2021: 2.463

Convocatòries i ajuts
a projectes socials
Col·laborem amb entitats sense
ànim de lucre per impulsar iniciatives
adreçades a persones en situació de
vulnerabilitat social.
Programa iniciat l’any 1999.
Projectes:
L’any 2021: 1.074

Observatori Social
Analitzem la realitat social amb
l’objectiu d’informar la societat
dels resultats i les tendències de
les ciències socials en matèria
d’inclusió social, educació, ciència
i cultura.

Cooperació internacional
Contribuïm a la millora de la salut i al
desenvolupament dels col·lectius més
vulnerables a Àfrica, Àsia i l’Amèrica
Llatina.
· Lluitem contra la malària, la
pneumònia i la malnutrició, amb
la Fundació Bill i Melinda Gates,
ISGlobal, Unicef, Gavi i ACNUR.
· Afavorim la creació d’ocupació per
a dones i joves amb el programa
Work 4 Progress.

CaixaForum
Acostem la cultura a tota la
ciutadania amb una programació
d’excel·lència i les millors
col·leccions de grans museus
internacionals.
Centres culturals a Barcelona,
Girona, Tarragona, Lleida,
Palma, Madrid, Saragossa,
Sevilla i València (2022).
L’any 2021:
31 exposicions
1.369.077 visitants
L’any 2021, a CaixaForum Macaya:
372 activitats com ara
conferències i seminaris
11.965 participants

CosmoCaixa
El primer museu de la ciència
d’Espanya i un dels principals
d’Europa. Promou el progrés
social a través de la divulgació
científica mitjançant exposicions i
activitats.
L’any 2021:
543.164 visitants

Oportunitats
per a un món millor

Col·lecció d’art
contemporani

Exposicions
al territori

Una de les col·leccions privades
més importants d’Europa,
amb més de 1.000 obres
d’artistes nacionals i
internacionals.
Constitueix un patrimoni únic
de la riquesa i la complexitat de
la creació artística actual i
un compromís amb els nous
talents.

Les exposicions al territori
viatgen a ciutats i municipis
de la península —incloent-hi
Portugal—, les illes Balears
i les Canàries. La cultura
és una poderosa eina de
creixement personal per a
tothom.

1.039 obres
429 artistes

Art for Change
Seleccionem les millors
propostes artístiques i
impulsem processos de
creació amb l’objectiu
d’afavorir processos
de transformació
social facilitant espais
de convivència,
aprenentatge i reflexió.
L’any 2021:
19 projectes seleccionats
1.478 beneficiaris

Recerca
i salut

Educació
i beques

L’any 2021:
78 exposicions
Més de 3,2 milions de visitants

Música
Concerts (escolars i
participatius) que itineren per
Espanya i Portugal, amb la
finalitat d’acostar la música
a tota mena de públic, de
qualsevol edat o perfil social,
i permetre gaudir-ne gràcies
als millors recursos i novetats
tecnològiques.
L’any 2021:
416 concerts
Més de 50.000 assistents

La recerca del present
és el progrés i
la salut del futur

EduCaixa

Beques

Oferim programes, activitats i
recursos educatius per millorar
les oportunitats d’aprenentatge
d’infants i joves en etapa escolar.
Fomentem l’educació de qualitat
acompanyant i empoderant
els docents com a agents de
canvi i protagonistes de la
transformació social.

Fomentem la formació
d’excel·lència i el talent
investigador a les millors
universitats i centres de
recerca del món des de fa
gairebé 40 anys.
El 2021 s’ha llançat
un nou programa de
beques de grau adreçat
a estudiants excel·lents
amb recursos econòmics
escassos.

Objectius clau:
· Promoure el desenvolupament
competencial de l’alumnat.
L’any 2021:
1.366.190 alumnes beneficiats /
usuaris
4.501 centres educatius
· Afavorir el desenvolupament
professional dels docents.
L’any 2021:
116.545 docents beneficiats /
usuaris
· Generar i transferir evidències a
partir de l’avaluació i la difusió de
pràctiques educatives, mitjançant
aliances amb institucions
internacionals.

Beques concedides:
Des de l’inici del programa
l’any 1982: 5.486
L’any 2021: 280
· Beques de grau: 50
· Beques de postgrau a
l’estranger: 120
· Beques de doctorat a
Espanya i Portugal: 65
· Beques de postdoctorat a
Espanya i Portugal: 45

Fundació
ProFuturo
Juntament amb la
Fundació Telefónica,
impulsem l’educació
d’infants en entorns
vulnerables de l’Amèrica
Llatina, el Carib, Àfrica
i Àsia.
Oferim formació i
acompanyament als
docents i accés a
recursos digitals, a
fi de reduir la bretxa
educativa.
Des de l’inici del
programa el 2016,
ProFuturo ha beneficiat
més de 24 milions
d’infants i ha format més
d’1.100.000 professors.
L’any 2021:
40 països
7,8 M de beneficiaris
7.526 escoles

Projectes de
biomedicina i salut

Innovació per
a la societat

Suport continuat
a centres de recerca

Donem suport a la recerca
científica d’excel·lència i
duem a terme la convocatòria
privada de projectes de salut
més important d’Espanya i
Portugal.
La recerca mèdica al més alt
nivell és el camí per trobar
les millors solucions en
biomedicina i salut.

Amb els programes
CaixaResearch Validate i
CaixaResearch Consolidate
promovem la transferència
dels resultats de la recerca
en salut per generar valor
a la societat i contribuir a
crear noves empreses
biotecnològiques basades
en la recerca.

Col·laborem amb universitats,
centres de recerca públics i
privats i hospitals per generar
nou coneixement científic.

L’any 2021:
36 M€ invertits en:
· Oncologia
· Neurociència
· Malalties infeccioses
· Malalties cardiovasculars
· Altres ciències de la salut

L’any 2021:
16 projectes Validate
9 projectes Consolidate

453 investigadors contractats
1.096 articles científics
publicats

Des de l’inici del programa
CaixaImpulse l’any 2015:
74 patents generades
29 empreses derivades
(spin-off) creades

Centres de recerca amb
col·laboració estratègica:
· IrsiCaixa, Institut de Recerca
de la Sida
· ISGlobal, Institut de Salut Global
de Barcelona
· VHIO, Vall d’Hebron Institut
d’Oncologia
· Barcelona Beta Brain Research
Center - Fundació Pasqual
Maragall
· CNIC, Centre Nacional
d’Investigacions Cardiovasculars
· CNIO, Centre Nacional
d’Investigacions Oncològiques
· CSIC, Consell Superior
d’Investigacions Científiques
· Fundació SHE, Science Health
and Education

Dades del 31 de desembre de 2021

