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Vida als dies

N

o deixar ningú enrere»: això diu el lema de l’acord
de les Nacions Unides del 2015, subscrit per més
de 200 líders mundials. Tres són les premisses: erradicar la pobresa, reduir la desigualtat i cuidar el
planeta. En elles es fonamenten els 17 Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS), dels quals donem compte en les pàgines d’aquest informe anual.
Ben bé podem dir que ”la Caixa” s’hi dedica en cos
i ànima des del seu naixement, fa 115 anys, a través
de la seva Obra Social. Va ser la tasca filantròpica
del nostre fundador, Francesc Moragas, la que el
va portar a edificar, el 1904 i en un context social
molt complex, una entitat alineada avui en la seva
essència amb els ODS. Aquests objectius són la nostra brúixola.
Enllacen també amb les grans línies del Pla Estratègic 2016-2019, que ha guiat la Fundació entorn de la
premissa «Canviem presents, construïm futurs».
Enguany culmina amb els reptes assolits: focalitzar en els programes socials, multiplicar la inversió en recerca, mantenir l’excel·lència en divulgació cultural i científica i impulsar la transformació
educativa, entre d’altres.
El balanç d’aquests últims 365 dies és de més de
50.000 iniciatives que han arribat a més de 16 milions de beneficiaris. És fruit de la col·laboració d’empleats, voluntaris, entitats socials, escoles i centres
de salut, entre d’altres.
«Per què em costa llegir?». La pregunta no és banal:
la dislèxia afecta milers de persones. Trobar una
solució és el perquè d’un dels 79 projectes d’excel·
lència que enguany han rebut el suport de la Fundació ”la Caixa”. En els últims anys, la inversió en formació, recerca i innovació s’ha triplicat.
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carta del president

Miguel Ángel lluita per escriure la seva història.
Va néixer al Polígon Sud, una barriada deprimida
de Sevilla. Gràcies a l’ajuda que ha rebut de CaixaProinfància des de petit, ara està completant Filologia Hispànica, a més de rebre diversos premis literaris i publicar el seu primer llibre. El programa
constitueix avui un model per al desenvolupament
integral i la inclusió social de la infància en situació
de pobresa. Aquest 2019, ha complert amb la voluntat que es va marcar fa 12 anys: estar present en totes les comunitats autònomes.
«Ara tot és molt més fàcil: tinc una feina, en tinc
prou per viure i em sento útil». Són paraules de Rafaella, una de les beneficiàries del programa Incorpora de la Fundació ”la Caixa”, que facilita una feina
a persones vulnerables. En aquest cas, a Portugal.
I és que un dels principis d’actuació de l’entitat és
portar la seva acció social als territoris on CaixaBank desenvolupa l’activitat financera. Aquest
2019 s’ha ampliat el pressupost de Portugal fins
als 20 milions d’euros.
Humanitza és l’adaptació a la realitat lusitana del
Programa per a l’Atenció Integral a Persones amb
Malalties Avançades, que enguany ha commemorat el seu desè aniversari a Espanya. «Quan no
pots donar més dies a la vida, cal donar més vida als dies», en paraules d’una treballadora social que, al costat de psicòlegs, agents espirituals i metges, ha acompanyat 184.553 pacients i
250.817 familiars en un dels moments més fràgils
de les seves vides.
Aquest 2019 també s’han complert els 30 anys de
CaixaForum Lleida, els 15 de CosmoCaixa i els 5
de CaixaForum Saragossa. Establir acords a llarg
termini amb les millors institucions del món, com
el Centre Pompidou o el British Museum, és una
de les claus de l’èxit del model de divulgació cultural i científica de la Fundació ”la Caixa” a través
dels seus centres i de la Col·lecció d’Art Contemporani, que enguany s’ha exposat a la Whitechapel Gallery de Londres.
«Aprendre a ser, aprendre a conèixer, aprendre a
fer i aprendre a conviure». És el que va deixar escrit Jacques Delors a L’educació tanca un tresor,
l’Informe de la Unesco del 1996. El nostre projecte
ProFuturo, que vam posar en marxa el 2016 al costat de la Fundació Telefònica per reduir la bretxa
educativa a través de la tecnologia, ha beneficiat
10,3 milions de nens i nenes a tot el món. El 2030,
ens hem fixat una meta: arribar als 25 milions. És
part de la nostra contribució a l’Agenda 2030 de
les Nacions Unides. La nostra voluntat: no deixar
cap persona enrere.

Isidre Fainé
President de la Fundació Bancària ”la Caixa”
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PATRONAT DE LA FUNDACIÓ BANCÀRIA ”la Caixa”

President
Isidre Fainé Casas
Vicepresident
Juan José López Burniol

Patrons
Salvador Alemany Mas
César Alierta Izuel
Shlomo Ben-Ami
Luis Carreras del Rincón
Isabel Estapé Tous
Eugenio Gay Montalvo
Javier Godó Muntañola
Francesc Homs Ferret
Jaume Lanaspa Gatnau
Carles Llorens Vila
Asunción Ortega Enciso
Artur Santos-Silva
Javier Solana Madariaga
Secretari (no patró)
Josep Maria Coronas Guinart
Director general
Antoni Vila Bertrán
Directora general adjunta
Elisa Durán Montolío

Patronat a 31 de desembre del 2019
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DIRECCIÓ DE LA FUNDACIó BANCàRIA ”la Caixa”

President
Isidre Fainé Casas*
Director general
Antoni Vila Bertrán*
Directora general adjunta
Elisa Durán Montolío*
Subdirectora general
Esther Planas Herrera*
Subdirector general
Marc Simón Martínez*
Director corporatiu de Territori i Centres
Rafael Chueca Blasco*
Director corporatiu de Comunicació i Màrqueting
Jesús Nemesio Arroyo González*
Director corporatiu d’Investigació i Estratègia
Àngel Font Vidal*

Directora de l’Àrea Internacional
S.A.R. la Infanta Cristina
Director de l’Àrea de Cultura i Divulgació Científica
Ignasi Miró Borràs
Director de l’Àrea d’Acció Comercial i Educativa
Javier Bertolín Pueyo
Directora de l’Àrea d’Organizació i Sistemes d’Informació
Rosa María Cirera Clotet
Director de l’Àrea d’Estratègia, Prospectiva i Comunicació Interna
Ignasi Calvera Cabeza
Director de l’Àrea de Relacions Institucionals
Ventura Rebés Weindl
Directora de l’Àrea de Finances i Control de Gestió
Eva Bermejo Martínez
Directora de l’Àrea de Pobresa i Salut
Montserrat Buisán Gallardo
Directora de l’Àrea de Gestió Territorial i Centres
Marta Vallejo Rodríguez

* Comitè de Direcció de la Fundació Bancària ”la Caixa”
Direcció el 31 de desembre del 2019
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L’essència de la
Fundació ”la Caixa”
La Fundació ”la Caixa” és el resultat de la transformació de la
Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona en fundació bancària. L’entitat va ser fundada l’any
1904 per l’humanista Francesc
Moragas amb l’objectiu de fomentar l’estalvi, dignificar la vellesa, erradicar la malaltia i oferir
un futur millor a les classes treballadores i a les persones més
necessitades. Va orientar la seva
activitat principal a l’atenció i el
desenvolupament de l’Obra Social, que l’ha definit des de la seva
creació fins als nostres dies.
Al llarg de 115 anys d’història,
s’han anat consolidant els valors i els principis fundacionals
de ”la Caixa”, que té com a mis-

sió principal construir una societat millor i més justa, que ofereixi
més oportunitats a les persones
que més les necessiten. Per tot
això, la Fundació ”la Caixa” centra
el seu interès en els programes de
més impacte transformador, com
els de lluita contra 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.
Per una altra banda, l’activitat
de la Fundació ”la Caixa” també
s’ocupa d’altres àmbits fonamentals per promoure el progrés i la
igualtat d’oportunitats, com ara
la recerca biomèdica i la innovació, la formació en l’excel·lència,
la cultura i l’educació.
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Qui som
La Fundació ”la Caixa” és una entitat sense ànim de lucre dedicada al compliment de finalitats
d’interès general, principalment
el foment i el desenvolupament
d’obres socials, benèfiques, assistencials, de recerca, docents
i culturals.
És una entitat que treballa per
contribuir al progrés de la societat, compromesa amb el present
i el futur de les persones.
L’activitat de la fundació gira al
voltant d’un eix principal: construir una societat més cohesionada, equitativa i millor, donant
resposta a les necessitats de les
persones més vulnerables.
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Missió

Valors

Construir una societat millor
i més justa, donant més oportunitats a les persones que més ho
necessiten.

Compromís social, entès com el
compromís de construir una societat millor. Els destinataris de les
tasques, l’esforç i la capacitat de la
Fundació ”la Caixa” són les persones, especialment les més vulnerables, i aquells membres de la societat que tenen menys oportunitats.
Responsabilitat, en relació
amb el deure de garantir que les
actuacions de l’entitat es duran
a terme segons criteris d’excel·
lència en la gestió i eficàcia en els
resultats. Per això, és necessari
avaluar els programes i definirne dinàmicament les actuacions,
amb la finalitat de maximitzar la
consecució de la seva missió.

Principis
d’actuació
Compliment de lleis i normes.
Integritat i transparència.
Responsabilitat social
i mediambiental.
Respecte per les persones.
Professionalitat i treball en equip.

Confiança, com a resultat del
reconeixement social de l’activitat de la Fundació ”la Caixa” i de
l’impacte dels seus programes. La
qualitat ha de ser el tret característic de totes les accions i intervencions de l’entitat.

2019 a Portugal
Un dels principis d’actuació de la
Fundació ”la Caixa” és portar la seva
Obra Social als territoris on CaixaBank desenvolupa l’activitat
financera. En el marc de l’entrada del
BPI en el Grup, l’entitat va iniciar el
2018 la implementació progressiva
dels seus programes socials,
culturals, educatius i científics en
aquest país. El 2019, la Fundació
”la Caixa” ha augmentat el pressupost de Portugal fins als
20 milions d’euros.
El pla director per a Portugal es
desenvolupa a través de quatre vies:
l’adaptació de programes propis de la
Fundació ”la Caixa”, les convocatòries
d’ajudes a projectes d’entitats
socials, les intervencions locals en
col·laboració amb el BPI i els
projectes especialment concebuts
per atendre reptes específics del
país.
En les pàgines d’aquest informe
s’informa de les diverses actuacions
dutes a terme al llarg de l’any.

Imatge de la
rúbrica de l’acord
de col·laboració
entre la Fundació
”la Caixa” i la
Universidade Nova
de Lisboa.
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OBJEcTIus MUNDIALS

La Fundació
”la Caixa”, alineada
amb els Objectius de
Desenvolupament
Sostenible
L’entitat, primera fundació privada
d’Espanya i una de les més importants
del món, és una de les institucions de
referència per a l’impuls dels Objectius
de Desenvolupament Sostenible
(ODS) de les Nacions Unides.

Reunió duta a terme
en el marc de la
74a Sessió de
l’Assemblea General
de les Nacions
Unides, Nova York,
setembre del 2019.
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L

‘Assemblea General de les Nacions Unides va impulsar, el 2015,
els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), una iniciativa secundada per prop de
200 líders mundials amb l’objectiu d’acabar amb la pobresa,
la fam i les desigualtats el 2030.
Els programes socials, científics,
educatius i culturals de la Fundació ”la Caixa” estan directament
vinculats als ODS. Cada any, s’impulsen més de 50.000 iniciatives
que arriben a més de 16 milions de
beneficiaris de tot el món, 11 milions dels quals són a Espanya.
Des de la constitució de l’Agenda 2030, la Fundació ”la Caixa”
ha pres un paper actiu per promoure la necessitat d’un planeta
més sostenible. Així, l’entitat va
ser convidada a participar en la
74a. Sessió de l’Assemblea General de les Nacions Unides, el 25 de
setembre de 2019 a Nova York. En
una trobada amb les majors fundacions privades del món, es van
compartir bones pràctiques amb
la condició de potenciar aliances
transnacionals.
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La Fundació
”la Caixa”,
reconeguda
internacionalment
per promoure la
urgència de construir
un planeta més
sostenible
L’Agenda 2030 planteja 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) amb 169 metes, que
abasten les esferes econòmica,
social i ambiental. Tots aquests
objectius responen a una aposta per la innovació, l’aprofitament energètic, la producció i
el consum responsable, l’actu-

ació contra el canvi climàtic, amb
la finalitat de protegir els ecosistemes i fer sostenibles les ciutats
i les comunitats.
En pro de la sostenibilitat, la Fundació ”la Caixa” ha obtingut el segell Clean CO2 Certified amb Codi QR, que acredita la neutralitat
en emissions de l’organització
i el seu compromís i lluita contra el canvi climàtic; la certificació ISO 14001 sobre el sistema
de gestió ambiental de tots els
equipaments, certificada per
AENOR, i el Certificat Biosphere
per al Festival de Cap Roig, que
acredita per primera vegada la
sostenibilitat d’un gran esdeveniment musical.

Aquest informe anual
reflecteix la vinculació dels
programes de la Fundació
”la Caixa” amb els ODS.
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El Palau Macaya,
seu dels ODS
L’Observatori dels ODS és un centre
d’anàlisi creat per la Fundació
”la Caixa” en col·laboració amb un
equip investigador de la Càtedra
Lideratges i Governança Democràtica d’ESADE. La seu és al Palau
Macaya, un centre de coneixement
internacional creat per la Fundació
”la Caixa” per impulsar la transformació social a través de la innovació i
la divulgació (vegeu pàgines 42 i 43
d’aquest informe anual). El principal
objectiu de l’Observatori dels ODS és
facilitar el compromís del sector
privat en l’Agenda Global, actuant
com a punt de referència i font
d’inspiració, i donar suport en el
camp del desenvolupament
sostenible. De manera paral·lela,
promou sinergies entre les empreses
del territori i incentiva el debat social
i la consciència pública sobre la
rellevància dels ODS.
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social I pobresa I cooperació

115 anys amb
els col·lectius
més vulnerables
En col·laboració amb centenars
d’entitats i milers de voluntaris,
la Fundació ”la Caixa” duu a terme
un treball conjunt per lluitar contra
la pobresa i l’exclusió social, donar
les mateixes oportunitats a tothom,
garantir una vida sana i promoure
el benestar en general.
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En clau de quatre

1
Dotze anys trencant el
cercle de la pobresa de
nens i nenes i de les
seves famílies

2

3

La inclusió sociolaboral,
abordada des d’una
perspectiva nova i
integral
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Tota una dècada
acompanyant les
persones amb malaltia
avançada

4
Convocatòries d’ajudes a
projectes d’iniciatives
socials a Espanya i
Portugal
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caixaproinfÀncia

C

aixaProinfància treballa perquè
els menors d’entre 0 i 18 anys en
situació de pobresa o exclusió social tinguin les mateixes oportunitats que la resta. L’objectiu del
programa és trencar el cercle de
la pobresa, que es transmet de pares a fills, i promoure noves formes d’atenció enfocades al desenvolupament social i educatiu
a través d’un conjunt d’ajudes.

Més de 10 anys
trencant el cercle
de la pobresa
Des d’aquest 2019, CaixaProinfància
està present en totes les comunitats
autònomes espanyoles, amb un
model de treball consolidat per al
desenvolupament integral i la inclusió
social de la infància en situació de pobresa.

El Programa
CaixaProinfància
ja té presència a
totes les comunitats
autònomes.

El programa treballa
en xarxa per a
l’atenció integral
de nens i nenes de
famílies en situació
de vulnerabilitat
- 12 -

En els seus inicis, fa ara 12 anys,
CaixaProinfància es va implementar en 11 ciutats i àrees metropolitanes: Barcelona, Madrid, Bilbao,
Saragossa, Màlaga, Múrcia, Palma, Sevilla, València, Santa Cruz
de Tenerife i Las Palmas de Gran
Canària. Al llarg dels anys, s’ha
anat estenent a altres ciutats del
territori espanyol, i aquest 2019
ha complert la seva voluntat de
tenir presència a totes les comunitats autònomes.

social I pobresa I cooperació

Presència
a totes les
comunitats
autònomes

En una mostra representativa
de nens i nenes del programa
CaixaProinfància, el 81,1% superen el 4t. curs de l’ESO i acrediten la formació, mentre que la taxa bruta de graduació a l’ESO a
Espanya és del 77,6% i, en alumnes en situació de vulnerabilitat,
aquesta xifra baixa fins al 50%.

Durant el 2019 CaixaProinfància s’ha
desenvolupat en tres noves comunitats autònomes: Astúries (Mieres), Cantàbria (Santander) i La Rioja
(Logronyo). D’aquesta forma, CaixaProinfància ja està present a les 17
comunitats autònomes espanyoles.

En primera persona
Miguel Ángel Díaz Díaz (Sevilla)
La seva trajectòria és reeixida. El 2009, la seva
família, provinent d’un dels barris més vulnerables, de
Polígon Sud, va sol·licitar ajuda a Radi ECCA. A partir
de llavors, ell i els seus pares van rebre el suport de
CaixaProinfància, així com d’altres programes de la
Fundació ”la Caixa”. Avui, Miguel Ángel cursa 3r. de
Filologia Hispànica, ha rebut diversos premis literaris
i acaba de publicar el seu primer llibre.

Cozar Mohamed (Bilbao)
Cozar i la seva família vivien com a refugiats a
Algèria. El 2005 van arribar a Burgos i després es
van traslladar a Bilbao. Bona estudiant, Cozar va
començar a suspendre a 2n. de l’ESO. Amb el suport
dels seus pares i l’ajuda de CaixaProinfància, ha
acabat el batxillerat i superat la selectivitat. Ara està
decidint si estudia química o educació infantil.

Caridad del Cobre (Gran Canària)

Reforç de
l’autoestima
CaixaProinfància ha realitzat aquest
2019 un estudi qualitatiu, a través
de la direcció científica del programa
(Universitat Ramon Llull), amb
aquells joves reconeguts en el desè
aniversari, celebrat el 2018, per haver
aconseguit estudis superiors en la
seva educació. El 85% d’aquests
joves té una percepció clarament
positiva del seu pas pel programa.
A través de les ajudes i de
l’acompanyament rebut, en un 75%
d’aquests nois i noies es produeix
un reforç de la confiança i de
l’autoestima.

És un exemple a seguir. Malgrat les adversitats, avui
cursa estudis universitaris en Turisme. Ha demostrat
amb el seu esforç que, quan es disposa de l’ajuda
necessària, es pot seguir endavant. Gràcies al suport
rebut a CaixaProinfància i a la perseverança i la
força que ha heretat de la seva mare, va aconseguir
sobresortir en els seus estudis d’ensenyament
secundari.

CaixaProinfància

Total del programa

el 2019

més de

nens i nenes

nens i nenes

entitats
col·laboradores

318.808

62.825
- 13 -

400
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ocupació

E

l progrés d’una societat es mesura per la igualtat d’oportunitats
laborals que ofereix. El Programa
d’Integració laboral de la Fundació ”la Caixa” actua com a pont
entre entitats socials i empreses,
contribueix a la sensibilització,
busca activament oportunitats
laborals i fomenta la responsabilitat social en les empreses.

La millor feina
del món: ajudar
a trobar feina

Incorpora de la Fundació”la Caixa”
està dirigit a persones vulnerables, com ara víctimes de violència de gènere, persones amb discapacitat, trastorn mental, joves
i majors de 45 anys. Entre les seves principals línies d’actuació,
destaquen Autoocupació, dirigida a persones en risc d’exclusió
social amb capacitat emprenedora i idees de negoci, i Reincorpora,
que ofereix als interns l’oportunitat de construir un futur nou
plenament integrat en la societat a través d’itineraris personalitzats. Així mateix, la Fundació ”la Caixa” promou projectes
per a persones amb discapacitat o situació de vulnerabilitat
social mitjançant la Convocatòria
d’inserció sociolaboral.

La Fundació ”la Caixa” impulsa
programes i iniciatives orientades a
ajudar persones vulnerables que tenen
dificultat per accedir a una feina.

Empreses amb Aura. Acte de
celebració del 30 aniversari
d’Aura Fundación, primera entitat
d’Espanya a utilitzar la metodologia
de l’«Ocupació amb Suport» en
l’empresa per a persones amb
discapacitat intel·lectual, i que
col·labora amb el Programa
Incorpora de la Fundació ”la Caixa”
des del seu inici, amb un total de
400 contractes.

INTEGRACIÓ LABORAL 2019

532

entitats
socials

98.944
persones
ateses

autoocupació 2019

43.757
persones
integrades
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14.198

empreses
contractants

1.356

Microempreses
creades

social I pobresa I cooperació

El programa ”la Caixa” Ocupació Jove, cofinançat pel Fons Social Europeu i la Fundació ”la Caixa”, ha completat aquest 2019 la convocatòria
dirigida a empreses que contracten
joves entre 16 i 29 anys inscrits en el
sistema nacional de garantia juvenil.
Gràcies al programa, més de 1.800
joves han pogut accedir a una ocupació estable i de qualitat. El 74%
dels contractes han estat indefinits.

Caixaforum Barcelona ha acollit enguany la ‘Jornada Incorpora salut mental. Ment Oberta a la
inclusió laboral’, en la qual s’ha
animat el món empresarial a convertir-se en agent actiu de salut.
Més de 14.500 persones amb problemes de salut mental han aconseguit feina, gràcies al programa
d’inserció sociolaboral de la Fundació ”la Caixa”.

Incorpora
Portugal
El Programa Incorpora de la
Fundació ”la Caixa” ha facilitat, el
2019, un total de 1.000 ocupacions a
Portugal a persones en risc o situació
d’exclusió, gràcies a la col·laboració
de 427 empreses. A més, la
Fundació ”la Caixa” ha incrementat
de 33 a 46 el nombre d’entitats
socials encarregades de promoure
la contractació per part de les
empreses portugueses socialment
responsables. Aquestes entitats són
de Lisboa (14), Porto (9), Coïmbra (5),
Setúbal (5), Faro (5), Beja (3), Viseu
(3) i Évora (2). Les persones en risc
són joves NEET (que no estudien
ni treballen), aturats de més de 45
anys, expresoners, exdrogoaddictes,
víctimes de violència domèstica i
persones amb discapacitat. L’Institut
do Emprego e Formação Profissional
ha col·laborat en el procés de
selecció d’entitats d’Incorpora a
Portugal, alhora que brinda suport
en el procés d’implementació del
programa al país.

En primera persona
Judit, 27 anys. Pastissera a Noguera Bosch.
Programa ”la Caixa” Ocupació Jove.

«Quan vaig acabar les pràctiques em van
agafar aquí i, com que sabia que volia ser
pastissera, m’hi he quedat».
Ioan. Especialista a Metalics.
Programa ”la Caixa” Ocupació Jove.

«Com que m’agrada el que faig, em desperto
cada matí amb ganes d’anar a treballar
i amb il·lusió».

En primera persona

Jessé Hidalgo. Treballador a Josep de la Cruz SL.

«Ara tot és molt més fàcil:
tinc una feina, en tinc prou
per viure i em sento útil».

Programa Incorpora Salut Mental de la Fundació ”la Caixa”.

«El meu objectiu a l’empresa és ser més
autònom i assumir més responsabilitats, per
tornar l’oportunitat que m’han donat i, en la vida
personal, independitzar-me».

Rafaella. Sotscap a Alhos e
Bugalhos.

«El meu temps d’aturat ha
canviat radicalment.
Necessitava aquest canvi».

John Griffiths. Expert en gestió de l’estrès laboral.
‘Jornada Incorpora salut mental. Ment Oberta a la
inclusió laboral’, enguany, a CaixaForum Barcelona.

André. Responsable de Marxandatge
a Brico Depôt Loures.

«La feina és un bon lloc per protegir la
salut mental, ja que dos terços dels adults
passem, almenys, la meitat del temps actiu
treballant».

reINCORPORA 2019

INCORPORA PORTUGAL 2019

3.158

46

itineraris
iniciats

entitats
socials

104
tècnics
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4.182
persones
ateses

1.000
insercions

427

empreses
contractants
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malalties avançades

10 anys acompanyant
en el final de la vida
Desè aniversari del Programa
per a l’Atenció Integral a Persones
amb Malalties Avançades en les
17 comunitats autònomes.

L’objectiu del
programa és que
“cap persona
mori sola, sempre
acompanyada”.

psicològic, social i espiritual), de
manera que els equips mèdics
aborden el dolor en complementarietat amb els equips d’atenció
psicosocial, que tracten el sofriment de la persona amb malaltia
avançada, així com el de les seves famílies.
Els voluntaris o companys de
l’ànima, són una peça clau, atès
el seu compromís amb la tasca
d’acompanyament i la seva capacitat d’escolta. Recentment,
el programa ha posat en marxa
Final de Vida i Soledat, per atendre casos extrems de solitud absoluta de persones que no tenen
família o no tenen un teixit social

P

erquè la salut és el bé més preuat»
i «perquè ningú no mori sol i estigui sempre acompanyat». Aquestes són les raons per les quals, fa
10 anys, la Fundació ”la Caixa” va
posar en marxa un programa pioner: Atenció Integral a Persones
amb Malalties Avançades, amb
l’objectiu de millorar-los la qualitat de vida, en les 17 comunitats
autònomes i a Ceuta.
El programa exemplifica la missió fundacional de ”la Caixa”, fa
115 anys, de construir una societat millor i més justa, en acompanyar les persones en situació de
gran vulnerabilitat, és a dir, en el
final de les seves vides. L’atenció integral suposa la conjunció
de quatre enfocaments (mèdic,

malalties AVANçades

52

Equips
d’Atenció
Psicosocial
(EAP)

143

hospitals

133

Equips
domiciliaris
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184.553
pacients totals

250.817
familiars totals

social I pobresa I cooperació

que els empari. Aquest programa disposa de 14 xarxes d’ajuda
a tot Espanya.
Així mateix, el programa té 5 EspaisCaixa en diferents hospitals,
perquè els pacients i els seus familiars es puguin sentir com a casa. Alhora, l’Escola de Cuidadors
dona resposta a les necessitats
dels familiars que atenen persones en el final de les seves vides,
recolzant-los perquè se sentin
més segurs en el seu dia a dia.
El programa disposa de 52 EAP
(Equips d’Atenció Psicosocial)
distribuïts per Espanya i Portugal. Estan integrats per més de
200 professionals (psicòlegs,
treballadors socials, agents espirituals, metges i infermers), a
més de 1.000 voluntaris. Treballen en xarxa en 143 hospitals i
133 equips de suport domiciliari. El programa s’ha estès a Mèxic i a Hong Kong.

Sessió del
programa
Humanitza a
Portugal.

Humanitza
a Portugal

Aquesta atenció integral en xarxa de la Fundació ”la Caixa” està dirigida per l’Institut Català
d’Oncologia, amb el suport de
l’Organització Mundial de la Salut i la comunitat científica internacional.

En primera persona
Pacient

Treballadora social

«Aquesta companyia et dona
forces, et fa sentir que no estàs
sol. A vegades, ploro d’alegria
en sentir-me tan cuidat».

«Quan no es poden donar més
dies a la vida, cal donar més
vida als dies».
Metge

Familiar

«Em trobava en una situació
emocional molt intensa, amb
un estrès que et canvia tota la
vida, i em van ajudar a agafar
aire i continuar endavant».

«Humanitzar l’assistència és
anar a veure el malalt i la seva
família, deixant la bata al
despatx i acostant-nos tal com
som: persones».
Psicòloga

Voluntari

«Surts de l’habitació i penses
que el món és millor».

«La meva tasca és contribuir
a canalitzar totes les angoixes
en el moment en què la persona malalta sent l’amenaça de
la seva pròpia existència».
- 17 -

El programa Humanitza, una adaptació del Programa per a l’Atenció Integral
a Persones amb Malalties Avançades,
impulsat a Portugal per la Fundació
”la Caixa” en col·laboració amb el Ministeri de Salut i les secretaries generals de
Salut d’Açores i Madeira, ha complert
aquest 2019 un any de recorregut.
Al llarg de l’any, s’ha consolidat la
tasca dels 10 Equips d’Atenció Psicosocial, distribuïts en diferents regions de
Portugal. Aquests van ser seleccionats
el 2018, per concurs públic, per complementar l’atenció sanitària dels equips
mèdics de pal·liatius amb un acompanyament a escala emocional, social i espiritual durant el procés de malaltia i
dol, incloent-hi el suport als professionals i l’actuació dels voluntaris. L’any
2019, la Fundació ”la Caixa” ha atès
4.473 pacients i 5.445 familiars.
Al costat de l’Ordem dos Metges,
s’han concedit 13 beques d’especialització mèdica en cures pal·liatives.
Aquesta iniciativa augmentarà en un
20% el nombre de metges amb aquestes competències a Portugal.
En el marc de la Convocatòria de
Suport a Moviments Associatius llançada el 2018, s’han seleccionat 4 projectes innovadors d’entitats sense ànim
de lucre, amb experiència reconeguda en l’àmbit de les malalties avançades: Comunidades Compassivas: Laços
que Cuidam, de l’Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos; (Des)cobrir
a ELA: estar perto de quem està longe,
de l’Associação Portuguesa de Esclerose Lateral Amiotròfica; IntegrAçores,
Cuidados Paliativos Integrais para Todos, del Grupo de Amigos dos Cures Paliativos do Hospital Divino Espírito Sant
de Ponta Delagada, i Caixa de Música,
de l‘ Associação Portuguesa de Música nos Hospitais e Instituições de Solidariedade.

informe anual 2019

INTERCULTURALItAt

Per una societat
més cohesionada
El Projecte d’Intervenció Comunitària
Intercultural (ICI) promou la gestió
participativa de la diversitat cultural
i fomenta la cohesió social.

D

eu anys d’Intervenció Comunitària Intercultural. Aquest programa, iniciat el 2010, s’emmarca en
una llarga trajectòria de treball
de la Fundació ”la Caixa” en relació amb el fenomen migratori, la cohesió social i la diversitat
cultural. Mitjançant un procés
d’intervenció social, promou la
gestió participativa de la diversitat cultural.
En col·laboració amb els principals agents socials, articula estratègies de participació social i
convivència intercultural, principalment en famílies, la infància i
la joventut. En el conjunt dels territoris d’intervenció, s’ha aconseguit implicar activament el 55,9 %
dels principals agents institucionals, ciutadans, tècnics i professionals en les múltiples activitats
i espais de coordinació i organització comunitària creats.
L’educació i la salut, per la seva
importància crucial en el benestar de la població, han constituït dos àmbits idonis per afavorir
la confluència d’interessos i d’iniciatives conjuntes. El 67,6 % dels

El programa
articula estratègies
de participació
social i convivència
intercultural.

centres educatius i el 72,7 % dels
centres de salut estan participant activament en les diferents
iniciatives impulsades pel projecte, la qual cosa contribueix enormement al procés global d’enfortiment comunitari.
En el conjunt dels territoris d’intervenció, hi ha participat el

67,7 % de les AMPA, el 49,6 %
de les associacions de veïns, el
63,1 % de les associacions de persones immigrants, així com també el 58 % de les associacions del
poble gitano, que són essencials
per garantir unes bones relacions de veïnatge i facilitar la integració de la diversitat cultural i
ètnica present en els territoris.

PROGRAMA D’INTERVENCIÓ
COMUNITàRIA INTERCULTURAL (ICI)

participants (2019)

157.612
de

32 municipis
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ACTIVItAtS (2019)

2.787
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gent gran

Els Grans, subjectes
actius de la seva
pròpia història
Empoderar la gent gran com a membre
actiu de la societat és l’objectiu
del programa, atès l’increment de
l’esperança de vida i la millora en
les condicions de salut.

D

es dels seus orígens, la Fundació
”la Caixa” ha fixat la seva atenció
en la gent gran com un dels col·
lectius objecte del seu interès.
El Programa de Gent Gran maximitza les possibilitats de desenvolupament personal i facilita la construcció de relacions de
suport que permetin el desenvolupament d’una vida plena i compromesa amb la comunitat.

El programa, a més, contribueix a
millorar la qualitat de vida de les
persones grans, facilitant-los coneixements i informació, tant per
al seu desenvolupament personal
com per a l’adquisició d’hàbits
saludables que millorin la seva vida quotidiana i els permeti una
vida autònoma i independent, així
com el desenvolupament del seu
projecte de vida.

Una vellesa cada vegada més heterogènia i un procés d’envelliment cada vegada més complex
reclamen un gir dels programes,
els quals pretenen acompanyar
les persones perquè desenvolupin capacitats, habilitats i recursos que facilitin el desenvolupament d’una vida plena des del
respecte als seus drets i dignitat;
assegurant tant la lliure presa de
decisions des dels seus propis valors com fomentant la contribució
a la societat des del compromís en
el foment del bé comú i la solidaritat amb altres generacions.

Aquest 2019 ha servit també per
consolidar el Programa Sempre
Acompanyats, que dona resposta a un repte creixent: abordar les
situacions de solitud des de les capacitats de cadascun i des de la
construcció de xarxes comunitàries de suport i cures. Sempre
Acompanyats es duu a terme conjuntament amb les administracions públiques i amb més de 110 entitats a Tortosa, Girona, Tàrrega,
Santa Coloma de Gramenet, Palma, Logronyo, Jerez de la Frontera i Lleida. Més de 600 persones se
n’han beneficiat.
- 19 -

Durant el 2019
s’ha consolidat el
programa Sempre
Acompanyats.

Curs de ‘Soledat
en persones
grans’
Un dels reptes de qualsevol societat
avançada és la solitud. Segons dades
d’una enquesta realitzada pel Programa de Gent Gran de la Fundació
”la Caixa”, el 39,81 % de les persones
grans entre 65 i 79 anys presenten solitud emocional i el 29,14 %, solitud social; mentre que entre els més grans de
80 anys el 48 % diu patir solitud emocional i el 34,83 %, solitud social.
El Programa de Gent Gran de la
Fundació ”la Caixa” i la Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia han
posat en marxa el curs ‘Soledat en persones grans’, amb la finalitat d’analitzar en profunditat el fenomen de la
solitud i formar tècnics dels serveis socials i sanitaris en aquest camp. En
aquests cursos s’aborda des de la conceptualització i la demografia de la solitud, passant per les conseqüències
en la salut física i psicològica de la solitud, fins a l’anàlisi exhaustiva de les diferents intervencions de les quals es
disposa d’evidència empírica. El curs
s’ha impartit aquest 2019 a Barcelona
i hi ha participat més de 140 professionals de l’àmbit social i sanitari.

gent gran

participants
(2019)

789.038

activitats
(2019)

16.838
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VOLUNTARIS

El compromís del
Grup ”la Caixa”
L’entitat promou el compromís de
les persones amb la societat a través
dels empleats en actiu, jubilats,
clients, amics i familiars.

I

mplicació i consolidació. El Voluntariat de ”la Caixa” s’ha consolidat
com una de les associacions més
actives del territori espanyol, ha
incrementat en més del 40 % el
nombre d’activitats en els últims
anys. Amb més de 5.800 voluntaris en actiu el 2019, més d’un terç
ha demostrat un compromís recurrent, participant un mínim
de 4 vegades a l’any en alguna de
les accions impulsades. En total,
s’han organitzat 7.013 activitats
anuals, amb una mitjana de 19 al
dia, i cadascuna ha impactat en 47
persones beneficiàries.
El Voluntariat de ”la Caixa” participa en accions solidàries dirigides,
principalment, a col·lectius vulnerables o amb risc d’exclusió social. De totes les activitats anuals, un
terç s’ha dedicat a salut i persones
grans; un altre terç, a pobresa infantil, i l’altre, a educació financera
i inserció laboral. En total, s’ha dut
a terme una mitjana d’unes 300 hores de voluntariat al dia.
L’associació s’organitza en 31
delegacions repartides per tot
el territori que, de manera conjunta, prioritza i duu a terme diferents accions en funció de les
necessitats de cada lloc. Aques-

Els Voluntaris
de ”la Caixa”, entre
els més actius del
territori espanyol
ta capil·laritat territorial dota
l’associació de gran eficiència a
l’hora d’identificar les necessitats específiques. Des del 2005,
compta amb la participació d’empleats i jubilats de l’entitat que,
al costat de familiars i amics, col·
laboren i responen a les necessitats més immediates de la societat. D’aquesta manera fomenten
el voluntariat com a valor de solidaritat i cooperació, i aporten
temps i ajuda per aconseguir una
societat més justa i igualitària.
Sobre la base del Pla Director de
Voluntariat 2017-2019, la Fundació ”la Caixa” ha concentrat i focalitzat en aquests tres anys la seva
activitat per optimitzar recursos
i, alhora, posicionar-se com un referent. Al costat de l’enfortiment i
la professionalització de la gestió,
s’ha consolidat l’estructura de l’associació. A més, l’avaluació objectiva ha permès, de manera complementària, millorar l’eficiència i la
qualitat de totes les actuacions.
- 20 -

«Els Voluntaris
de ”la Caixa” ens
recorden que
és possible un
món millor, on
uns s’ajuden els
altres de forma
desinteressada»,
ha declarat Isidre
Fainé, president
de la Fundació
Bancària ”la Caixa”.

‘Molt més
que un dia’
Amb el lema Molt més que un dia, el
Dia del Voluntariat de ”la Caixa” 2019
ha organitzat tallers lúdics, artístics,
culturals i mediambientals, dinamitzats per voluntaris, per contribuir al desenvolupament i la integració
de menors en risc de pobresa o d’exclusió social. L’acció s’ha celebrat de
manera conjunta en 42 ciutats de tot
Espanya, amb la participació de més
de 1.000 voluntaris, 5.577 nens i nenes i 219 entitats socials.

voluntaris corporatius actius
599
Jubilats

10,28 %
2.898
Empleats
1.153
Clients

19,78 %

1.179
Amics/familiars

20,22 %

49,72 %
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ESPAICAIXA FRANCesc D’AsSíS

En primera persona
Melanie Caballol, mare.
Usuària de l’Espai Familiar Infantil.

Atenció integral
a nens i nenes
‘invulnerables’

«En aquest espai puc compartir temps
amb el meu fill».

L’EspaiCaixa Francesc d’Assís de Manresa
es va condicionar fa un any al Convent de
Santa Clara per oferir una atenció integral
a nens i nenes en situació de vulnerabilitat
i a les seves famílies.

«Durant aquest curs, he aconseguit
tenir més confiança en mi mateixa».

Erika Suárez, 10 anys.
Participant de Tens Talent.

«Aquí hem après a conviure».
Sana Attaouil, mare.
Usuària del Programa CaixaProinfància.

E

l centre va ser restaurat i condicionat al Convent de Santa Clara de
Manresa, edifici del noviciat que
data de principis del segle xii.
Amb el nom d’EspaiCaixa Francesc d’Assís, aquest 2019 ha complert el seu primer any de vida. Al
llarg d’aquest temps, s’han atès
un total de 212 nens i nenes i 103
famílies en risc d’exclusió social.
L’espai ofereix serveis propis
del programa CaixaProinfància
d’atenció psicoterapèutica i reforç educatiu, i disposa d’un espai familiar infantil per a famílies amb nens i nenes menors de
7 anys. Tens Talent està dirigit a
menors d’entre 6 i 12 anys, mentre
que el taller ABC de la integració
està obert a mares immigrants.
El centre també duu a terme l’activitat esportiva FutbolNet, liderada per un equip de la Fundació
del Barça, i acull altres activitats
obertes a tota la ciutat.

L’EspaiCaixa posa a la disposició
dels usuaris els recursos del projecte INVULNERABLES, que ofereix una atenció global a les famílies i compta amb la col·laboració
de més de 40 empreses i entitats.
Aquestes col·laboracions es ca- 21 -

nalitzen a través de la Fundació
del Convent de Santa Clara. L’espai disposade personal que té la
formació i la qualificació pertinents per treballar el desenvolupament cognitiu, afectiu i social
dels menors.
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FUNDACIÓ DE L’ESPERANçA

Acció Social directa
de proximitat

C

onstituïda l’any 2013 per la Fundació ”la Caixa”, la Fundació de
l’Esperança és una entitat d’acció
social directa de proximitat que
lluita contra la pobresa i l’exclusió
social al districte de Ciutat Vella.
El 2019 s’ha inaugurat el nou edifici a la plaça de Sant Just. L’ampliació de l’espai ha permès incrementar les activitats i l’atenció a
les famílies, així com facilitar el
treball en xarxa amb les entitats
socials del territori.

La Fundació de l’Esperança ha atès
més de 3.000 persones en situació
de pobresa i vulnerabilitat el 2019,
al barri Gòtic de Barcelona.

La Fundació de l’Esperança és
una entitat de porta oberta que
ofereix atenció i recursos a persones i famílies en situació de pobresa i exclusió, amb l’objectiu de
promoure’n l’autonomia, millorar-ne la qualitat de vida i facili-

Esq., el 2019 s’ha
inaugurat el nou
edifici de la Fundació
de l’Esperança al
barri Gòtic. Dta., la
Casa de Recés acull
dones de 18 a 35
anys en situació de
vulnerabilitat.

FUNDACIÓ DE L’ESPERANçA

Persones ateses (2019)

3.130

beneficiaris en situació de pobresa han
rebut atenció social directa.

39

945

dones
acollides

FAMíLIeS
ATESes
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328
noves
feines
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habitatge

tar-ne la inclusió en la societat.
Tot això mitjançant un acompanyament integral i un enfocament que inclou les capacitats
i potencialitats de les persones
ateses i cerca fomentar-ne l’empoderament i responsabilitat. El
2019, la Fundació ha ofert atenció i recursos a més de 900 famílies en situació de vulnerabilitat.
També ha acollit i allotjat a la Casa de Recés 39 dones vulnerables, d’edats compreses entre els
18 i els 35 anys, derivades d’altres
entitats socials o administracions
públiques. En aquest espai, s’ofereix a les residents suport socioeducatiu, de salut, formatiu i laboral, perquè facin el pas cap a
una vida autònoma.

Suport a l’habitatge

L

a Fundació ”la Caixa” facilita
l’habitatge a aquelles persones
amb ingressos reduïts. El programa Lloguer Solidari facilita
l’accés a un habitatge a persones que han vist reduïts els seus
ingressos a causa de la crisi econòmica i es troben en situació de
vulnerabilitat.

D’altra banda, el programa Habitatge Assequible de ”la Caixa”
ofereix alternatives per assegurar l’emancipació dels joves i dignificar l’habitatge de les persones grans.

A més, la Fundació ha contribuït
a millorar la situació educativa i
emocional de 182 nens i nenes (de
0 a 16 anys), a través del suport
educatiu a la infància i de la realització d’activitats d’oci i temps
lliure, en col·laboració amb les entitats del barri. També ha obert
les portes de la inserció laboral a
328 persones en situació de precarietat, de manera que han pogut trobar feina o crear la seva
pròpia empresa.
Les accions es duen a terme amb
l’ajuda de 69 persones (27 empleades i 42 voluntàries), que han
donat suport als diferents projectes i serveis durant aquest
any 2019. Un pilar de la Fundació de l’Esperança és el treball
en xarxa, amb més d’un centenar d’entitats socials i empreses del districte de Ciutat Vella
i de la resta de Barcelona que col·
laboren per garantir una atenció
global a les persones i a les seves
famílies.

La Fundació
”la Caixa” disposa
de dos pogramas
d’accés a l’habitatge
per a persones amb
ingressos reduïts.

habitatge

22.300

habitatges socials
disponibles a finals del 2019
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28.500

habitatges socials ocupats
el 2019

informe anual 2019

AjUDA A PROjECTeS D’INICIATIVeS SOCIALS

736 nous projectes
d’entitats socials
per a una societat
més justa
El Programa d’Ajudes a Projectes
d’Iniciatives Socials de la Fundació
”la Caixa” ha seleccionat 736 nous
projectes en benefici de 268.231 persones
en situació de vulnerabilitat a Espanya.

E

n pro de la igualtat d’oportunitats i la millora de la qualitat de
vida, el Programa d’Ajudes a Projectes d’Iniciatives Socials de la
Fundació ”la Caixa” col·labora
amb organitzacions sense ànim
de lucre per promoure iniciatives
dirigides especialment a les persones que es troben en situació
de vulnerabilitat. Aquest 2019,
s’han seleccionat 736 projectes,
que beneficiaran 268.231 persones en total.

Distribució
de projectes
a espanya
per àmbits
d’actuació

6%

Habitatges per a la
inclusió social

Les ajudes estan alineades tant
amb el Pla Estratègic 2016-2019
com amb els Objectius per al
Desenvolupament Sostenible
(ODS). El programa preveu sis
convocatòries socials generals
i tres de territorials (Andalusia,
Burgos i les Canàries), les quals
estan englobades en: la promoció de l’autonomia personal i
l’atenció a l’envelliment, la discapacitat i la malaltia; la lluita
contra la pobresa infantil i l’ex-

Humanització
de la salut

23%

Inserció
sociolaboral

11%

Interculturalitat i
acció social

19%

9%

22%

Persones amb discapacitat
o malaltia mental

Persones en risc
de pobresa o
exclusió

8%

Persones immigrades i
col·lectius amb diversitat
cultural

23%

Familiars
i persones
cuidadores

21%

15%

El programa
ha seleccionat
736 projectes
durant el 2019,
que beneficiaran
prop de 268.231
persones.

En el marc del programa, s’impulsen els Premis ”la Caixa” a la
Innovació Social. L’any 2019, s’ha
guardonat 10 entitats amb projectes inclosos en diferents àmbits d’actuació i diversos aspectes innovadors.

Distribució
de projectes
a espanya
per
col·lectius

5%

Gent gran i reptes
derivats de
l’envelliment

clusió social; els habitatges per
a la inclusió social; la inserció sociolaboral; la interculturalitat i
l’acció social, i l’acció social en
l’àmbit rural.

Lluita contra la pobresa
infantil i l’exclusió
social

6%

Persones amb malaltia

5%

24%

Infància i
joventut en
risc d’exclusió
social

Discapacitat i
salut mental
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3%

Persones en procés
d’envelliment

Professionals i/o
voluntaris

social I pobresa I cooperació

Promove

En primera persona
gent gran
Entitat: OldCare. Zona Nord,
Bragança.
Dispensador tecnològic intel·ligent
de pastilles. Amb capacitat de dosi
mensual, servei de suport monitoritzat
i polsera d’informació amb alertes.

Convocatòries
a Portugal

Lliurament dels Prémios BPI
“la Caixa” 2019.

Prémios bpi ”la Caixa”
Dues noves convocatòries en els
àmbits de la infància i en el medi rural
reforcen els Prémios BPI ”la Caixa”,
amb un total de 120 projectes seleccionats en benefici de 21.251 persones. Els
Prémios BPI ”la Caixa” donen continuïtat
des del 2018 a 3 convocatòries impulsades a Portugal pel BPI des del 2010.
Aquest 2019, el BPI i ”la Caixa” han llançat
un total de 5 convocatòries, amb un pressupost total de 3,75 M€. Es tracta d’una
de les iniciatives més grans de suport
a projectes socials a Portugal.
Les dues noves convocatòries
que s’han llançat el 2019 (els Prémios
BPI ”la Caixa” Infância i BPI ”la Caixa”
Rural) van dirigides a fer costat a la
infància en situació de vulnerabilitat
i a promoure l’acció social en l’àmbit
rural. Aquestes noves iniciatives
complementen les ajudes que ja
es concedeixen a través del Prémio
Solidário per a joves i adults en situació
de vulnerabilitat, el Prémio Seniores
per a persones amb més de 65 anys i el
Prémio Capacitar per a persones amb
discapacitat.

Promove
Regions frontereres
La Fundació ”la Caixa” destina 1 M€
al desenvolupament del territori interior. En el seu compromís amb el
desenvolupament econòmic i sostenible, la Fundació ”la Caixa” va crear,
el 2018, la convocatòria Promove.
Regions Frontereres. Aquest 2019 s’ha
llançat la segona edició del programa,
l’objectiu del qual és impulsar projectes pilot innovadors que contribueixin
a la transformació i dinamització del
territori interior de Portugal, així com
idees amb potencial de convertir-se
en projectes pilot innovadors. A més,
s’ha ampliat l’abast del concurs, amb
la incorporació de la regió Alt Tâmega.
En total, s’han seleccionat 8 projectes i 7 idees per a un import total
de gairebé 1 M€ en les següents àrees
temàtiques: Prevenció de riscos naturals i gestió eficient dels recursos;
Atracció de recursos humans qualificats i inversions empresarials, i Valorització del capital simbòlic per a
l’atracció de turistes i nous residents.

Sostenibilitat del planeta
Entitat: Universidad da Beira
Interior. Regió Centre.
Instal·lació de filtres per a captura
de CO2 per tal de reutilitzar-lo
posteriorment en la indústria,
associada a la reducció d’impostos i
reconeixement de sostenibilitat a les
empreses que els incorporin.

Patrimoni arqueològic
Entitat: Fundação Cidade de
Ammaia. Regió Sud, Marvão.
Consolidació i anàlisi de les estructures
del recentment descobert teatre romà
d’Ammaia, tercer en importància de la
Lusitània.

Terras de
Trás-os-Montes

Alto Tâmega

Douro

Beiras e
Serra da
Estrela

Beira Baixa
Alto
Alentejo

Alentejo
Central

Baixo
Alentejo

promove

8

projectes
seleccionats

7

1 M €

idees
seleccionades

import total
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Nord: 5 projectes i 4 idees
Centre: 1 projecte i 3 idees
Alentejo: 2 projectes
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COOPERACIÓ INTERNACIONAL

nes per a menors de 5 anys als països de renda baixa, fet que reforça
els seus sistemes sanitaris. Aquesta aliança ofereix a les empreses
l’oportunitat de col·laborar en la
lluita contra la mortalitat infantil,
com a part dels seus programes
de responsabilitat social corporativa. A aquesta acció se sumen les
aportacions de clients i empleats
de CaixaBank i de Microdonatius
que contribueixen a incrementar
el nombre de menors vacunats gràcies a aquesta acció solidària.

Compromesos amb
un món més just
La Fundació ”la Caixa” fa més
de 20 anys que genera oportunitats
i coopera amb els col·lectius més
vulnerables a tot el món.

Mesurament del
grau de malnutrició
d’un nen en un
camp de refugiats
d’Etiòpia. Projecte
MOM.

M

El programa ARIDA (Acute Respiratory Infection Diagnostic Aid),
impulsat en col·laboració amb
Unicef, ha millorat el diagnòstic i
l’accés al tractament de la pneu-

illorar les condicions de vida dels
col·lectius més vulnerables a l’Àfrica, l’Àsia i Sud-amèrica, alhora que
es contribueix a la consecució dels
Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS) de les Nacions
Unides. Mitjançant aliances internacionals, la Fundació ”la Caixa”
promou programes de salut global, especialment de lluita contra
la pneumònia i la malària; tracta i
preveu la malnutrició en menors
refugiats; fomenta la creació d’ocupació per a dones i joves, i afavoreix
la formació i l’enfortiment d’organitzacions de la societat civil.
Al costat de Gavi, The Vaccine Alliance i en col·laboració amb ISGlobal, la Fundació ”la Caixa” promou
l’Aliança per a la Vacunació Infantil
per contribuir a garantir les vacu-

cooperació internacionaL

VACUNACIÓ INFANTIL

200.000*
nens i nenes vacunats.
*Xifra estimada

MOM, PLA
D’INNOVACIÓ PeR a
LA NUTRICIÓ INFANTIL

162.855
beneficiaris.
(138.000 nens i nenes
+ 24.855 mares).
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ARIDA, PROGRAMA
DE Lluita CONTRA
LA pNEUMòNiA

+

1MILIÓ

de nens i nenes.

social I pobresa I cooperació

mònia infantil i ha beneficiat més
d’1 milió de nens a Bolívia, Etiòpia,
el Nepal i Moçambic.
En col·laboració amb la Fundació Bill i Melinda Gates, la Fundació ”la Caixa” impulsa el programa
MALTEM, amb la finalitat de generar l’evidència científica sobre com
accelerar l’eliminació de la malària
al sud de Moçambic. Els resultats
demostren un impacte significatiu: s’ha reduït el nombre de casos
en un 87%.
MOM: Pla d’Innovació per a la Nutrició Infantil, impulsat al costat de
l’Alt Comissionat de les Nacions
Unides per als Refugiats (ACNUR
UNHCR), tracta i preveu la malnutrició de menors de 5 anys refugiats a Etiòpia. El programa ha
aconseguit reduir en un 76 % la
mortalitat infantil en els camps i
ha arribat a 138.000 nens i nenes.
També enguany, la Fundació
”la Caixa” i la Fundació Agakan
han continuat a Egipte i Moçambic
amb els seus programes de formació mixta (en línia i presencial), així
com l’enfortiment d’organitzacions
de la societat civil. D’altra banda,
el mes de març, totes dues fundacions van repartir kits d’emergència a 2.000 famílies a Beira, la ciutat
més afectada pel cicló Idai.
Gràcies a l’acció de l’oficina de representació de la Fundació ”la Caixa”
als Estats Units, la visibilitat internacional de l’entitat ha crescut
aquest 2019. Cal destacar l’organització de dos esdeveniments a Nova

MALTEM, PROGRAMA DE
LluitA CONTRA LA MALàRIA

70.000
beneficiaris.

York: Plataformes d’innovació oberta en cooperació internacional, organitzat amb el Programa de Nacions
Unides per al Desenvolupament, i
Desbloquejant tot el potencial de la
filantropia per al desenvolupament,
en el marc de l’Assemblea General
de les Nacions Unides.
Work4Progress India

Premi a
Work4Progress
Work4Progress té com a objectiu crear
ocupació sostenible i de qualitat entre
dones i joves de l’Índia, Moçambic i el
Perú. Aquest programa de la Fundació
”la Caixa” ja ha posat en marxa 73 prototips de microempreses, amb capacitat de generació de més de 1.300 llocs
de treball. Una d’aquestes iniciatives
ha rebut el Premi Iberdrola a la Cooperació Energètica 2019. Correspon a 3
empreses de rickshaws elèctrics a l’Índia conduïts per dones i que ofereixen servei a dones i nenes. Així mateix,
el Banc Mundial i el Programa de Nacions Unides per al Desenvolupament
han reconegut Work4Progress com a
exemple de bona pràctica en la creació
d’ocupació.

WORK4PROGRESS,
PROGRAMA DE CREACIÓ
D’ocupació

+25.000
beneficiaris.
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Cooperació
amb Portugal
Beques a 50 estudiants sirians per
completar la seva formació superior
durant 2 anys en universitats portugueses i espanyoles. Aquestes ajudes
són fruit de la col·laboració llançada
el 2018 a Portugal entre la Fundació
”la Caixa” i la Plataforma Global de Suport als Estudiants Sirians (GP4SYS),
presidida per Jorge Sampaio, expresident de la República Portuguesa. El
curs lectiu 2018-2019 es van assignar
les primeres 25 beques en universitats i escoles politècniques de Lisboa,
Porto i Coïmbra. Aquest curs 20192020, s’han assignat les altres 25 beques, cinc de les quals en universitats
espanyoles.
Curs de Gestió de Ciència a Lisboa
i Barcelona, en col·laboració amb la
Fundació Calouste Gulbenkian, amb
l’objectiu de millorar les capacitats
dels directius de centres de recerca
en salut de països lusòfons.
El programa CooperantsCaixa s’ha
llançat enguany a Portugal. 51 cooperants, tres dels quals del BPI, han proporcionat assistència tècnica en
8 projectes a Àsia, Àfrica i Sud-amèrica. Els tres cooperants de BPI al costat d’un cooperant de la Fundació
”la Caixa” es van desplaçar a Maputo,
Moçambic, per treballar en el projecte d’enfortiment de les organitzacions
de la societat civil, Junts!, impulsat
en col·laboració amb la Fundació Aga
Khan.

COOPERANTSCAIXA

509

voluntaris han col·laborat amb
60 organitzacions en 23 països
des de l’inici del programa.
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acció social territorial

Obra Social amplificada
per la xarxa d’oficines
de CaixaBank
Gràcies al pressupost gestionat
conjuntament amb la xarxa d’oficines
de CaixaBank, la Fundació ”la Caixa”
aconsegueix la capil·laritat territorial per
atendre les necessitats més immediates.

L

‘acció social de proximitat és un
dels trets distintius de ”la Caixa”
des dels seus orígens, fa més de 115
anys. L’objectiu és contribuir en la
millora del benestar social i la salut de les persones que viuen en
els territoris on es desenvolupa la
seva activitat. En paral·lel als programes que es resumeixen en els
apartats d’aquest informe, la Fundació ”la Caixa” amplifica la seva
capil·laritat social mitjançant col·
laboracions amb entitats del territori. La Fundació ”la Caixa” es gestiona conjuntament amb la xarxa
d’oficines de CaixaBank. D’aquesta manera, es garanteix el desenvolupament de la tasca social en municipis de tot el territori.
Cinc són els objectius bàsics
d’aquestes ajudes: la lluita contra
la pobresa infantil, la marginació i
l’exclusió social; el foment de l’envelliment actiu i saludable en les
persones grans; l’enfortiment de
la integració laboral; la convivència i la interculturalitat, i la malaltia i la discapacitat.

Altres col·laboracions
La Fundació ”la Caixa” també
expandeix l’activitat de la seva Obra Social en l’àmbit local a
través d’acords de col·laboració
amb les fundacions Caja de Burgos, CajaCanarias i Cajasol, així
com la Fundació Caja Navarra.

Joves participant en
el festival inclusiu
Diversitas.

acció social de proximitat

Pressupost

44,6M€

10.690
Col·laboracions
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641.400
beneficiaris
estimats

social I pobresa I cooperació

Les oficines
de CaixaBank
actuen com
agents socials
de proximitat

Usuaris de
l’Asociación
Pro-Minusválidos de
Ortegal (Aspromor).

A Portugal,
en col·laboració
amb el BPI
Fruit del pla d’implantació a Portugal,
la Fundació ”la Caixa”, conjuntament
amb el BPI, impulsa intervencions locals d’acord amb les línies estratègiques de la seva Obra Social. Aquest
2019 s’han destinat 791.812 € a 62
accions de proximitat al país.

En primera persona
Projectes amb el suport de l’Obra Social
Descentralitzada de CaixaBank al territori
Un hivernacle a Ortigueira, la Corunya
Tornar a obrir les portes de l’antic hivernacle. Aquest era el somni que ha
pogut fer realitat l’Associació Pro-Minusvàlids de l’Ortegal (Aspromor) per
millorar l’autoestima dels seus membres, estimular-los professionalment
i ajudar-los a integrar-se en la societat.

Taller de costura a Elx, Alacant
El Programa de Reinserció de Dones a Elx ha aconseguit l’objectiu de
contribuir a la inclusió en la societat de dones vulnerables en situacions
difícils a través de l’aprenentatge de l’ofici de la costura.
El nom del projecte és Cosint Vides.

Colònies adaptades a Barcelona
De la mà de Nexe Fundació, els joves i els nens amb greus discapacitats ja
poden gaudir d’unes colònies adaptades. Els beneficiaris poden accedir, a
través d’un sistema de beques, al programa Servei de respir per a famílies
amb nens amb pluridiscapacitat.

Surf terapèutic a les Canàries
Surf terapèutic, musicoteràpia, ioga en família, jornades amb cavalls...
La oenegé Aloha Life ha pogut ampliar les seves activitats per afavorir la
inclusió social de persones i familiars en situació de vulnerabilitat.

Un festival inclusiu a Toledo
Amb l’objectiu de promocionar els talents en arts escèniques de joves en
situació de vulnerabilitat o exclusió, el Grup d’Entitats Socials CECAP,
a través de CECAP Jove, organitza el festival inclusiu Diversitas.
Un projecte que promou el valor de la diversitat a partir de la cultura
com a eina de sensibilització social.
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Infància. L’atenció a la infància vulnerable a través dels serveis de guarderia, jardí d’infància i activitats d’oci
i temps lliure és un dels objectius del
Centre Social d’Educação Sol Nascente de Ribeirão. Amb el suport de
la Fundació ”la Caixa” i el BPI, l’entitat
podrà ampliar i millorar l’atenció als
200 nens i nenes que acull.
Béns d’utilitat social. La Fundació
”la Caixa” i el BPI han col·laborat amb
l’Associació BUS – Bens de Utilidade Social de São Domingos de Rana,
que dona suport a altres entitats socials, com centres de gent gran, centres juvenils i centres de dia a través
del subministrament de béns essencials. L’associació fa de pont entre les
empreses i els particulars, que donen
els béns, i les entitats socials, que els
reben i distribueixen.
Accés a la cultura. Una de les prioritats de la Fundació ”la Caixa” és contribuir a la millora de la societat a
través de la divulgació de la cultura. Així, la Fundació ”la Caixa” i el BPI
donaran suport al programa cultural d’ACERT - Associação Cultural e
Recreativa de Tondela, que organitza festivals de músiques del món i de
teatre, entre d’altres.
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investigació I beques I innovació

1a. entitat
filantròpica
en investigació
a Espanya
i Portugal
La Fundació ”la Caixa” impulsa la
formació d’excel·lència, la recerca i
el coneixement, així com la translació
dels avenços científics a la societat,
en el seu compromís amb el benestar
de les persones, el progrés social i la
capacitat d’imaginar un futur millor.
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En clau de quatre

1
El suport al talent investigador i a la formació
d’excel·lència a través del
programa de beques
de la Fundació ”la Caixa”

2

3

El suport a centres de
referència i a projectes
de recerca a través de
convocatòries

La transmissió de
resultats de la recerca
del laboratori a la
societat mitjançant
CaixaImpulse
- 31 -

4
El debat públic generat
des de l’Observatori
Social de ”la Caixa”
i el Palau Macaya
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BEqueS

En aquest sentit, tant les beques
de doctorat com les de postdoctorat es convoquen en dues modalitats: Incoming i Retaining. La
modalitat Incoming està dirigida a atreure talent als centres de
recerca espanyols i lusitans amb
acreditació d’excel·lència, en les
àrees de les ciències de la vida i
de la salut, tecnologia, física, enginyeria i matemàtiques; mentre que la modalitat Retaining té
com a objectiu retenir els millors
investigadors de totes les disciplines que vulguin realitzar la seva recerca en qualsevol universitat o centre de recerca espanyol
o portuguès. En tots els casos, es
tracta de beques de tres anys de
durada.

La Fundació ”la Caixa”
impulsa el talent
investigador
El 2019, els programes de beques de
doctorat i postdoctorat de la Fundació
”la Caixa” s’han obert també a Portugal.

C

om més recerca, més progrés
social. Des del 1982, la Fundació ”la Caixa” ofereix beques per
cursar estudis de postgrau a l’estranger i per realitzar doctorats
i postdoctorats a Espanya i, com
a novetat d’aquest 2019, també a
Portugal.
Enguany, a més, el programa de
beques de postdoctorat Júnior
Leader ha obtingut finançament
de la Comissió Europea a través
del programa MSCA-COFUND
de l’Horitzó 2020 per a les convocatòries de beques del 2020 i 2021.
L’import d’aquesta ajuda ha estat
de 5,7 M€. L’objectiu d’aquest programa, així com el de les beques de
doctorat, és atreure i retenir talent
investigador a Espanya i Portugal.

BEqueS (2019)
Distribució de LeS beques

INVERSIÓ

28,4  M€

218

65
33

Postdoctorat
Junior Leader

Doctorat
INPhINIT

beques

120

Postgrau a
l’estranger
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Orientar, formar, Conveni amb
connectar
MicroBank

La Fundació ”la Caixa”
aposta des del 1982
per la formació
d’excel·lència i el
talent investigador

Amb l’objectiu de potenciar el desenvolupament professional i millorar les oportunitats de carrera dels
investigadors, les beques de doctorat i postdoctorat a Espanya i Portugal inclouen tallers de transferència
tecnològica, desenvolupament professional i habilitats transversals.
Aquestes sessions estan impartides per empreses líders en aquests
camps. Aquesta formació, alhora, es complementa amb activitats
de networking per fomentar la col·
laboració entre els becaris de la Fundació ”la Caixa” .

Finalment, no podem deixar de
referir-nos al programa amb més
tradició de tots: les beques de
postgrau a l’estranger. Aquest
programa permet als estudiants
espanyols més excel·lents accedir
a les millors universitats d’Europa, Amèrica del Nord (els EUA i
el Canadà) i la zona d’Àsia-Pacífic
(Austràlia, la Xina, Singapur, el Japó, l’Índia i Corea del Sud). Aquestes beques tenen una durada màxima de dos anys.

El programa de beques de la Fundació ”la Caixa” té un conveni de
col·laboració amb MicroBank amb
l’objectiu de generar més oportunitats per als estudiants amb talent.
D’aquesta manera, s’ofereix als candidats que opten a una beca de postgrau a l’estranger i que han estat
qualificats d’excel·lents, però que no
han quedat finalistes en el procés de
selecció, la possibilitat d’obtenir un
préstec amb condicions molt avantatjoses per finançar els seus estudis
de postgrau.

En primera persona
Pedro Sousa-Victor

Beca de postdoctorat Junior Leader
Està investigant si es poden rejovenir òrgans envellits
amb cèl·lules mare.
Institut de Medicina Molecular (IMM) João Llop
Antunes, Universidade de Lisboa (Lisboa, Portugal).

Queralt Serra

Beca de doctorat INPhINIT
Està duent a terme una recerca sobre el càncer de
fetge.
VHIR - Vall d’Hebron Institut de Recerca (Barcelona,
Espanya).

Nerea Heras

Beca de postgrau a l’estranger

L’objectiu dels
programes de
beques és atreure
i retenir talent
investigador a
Espanya i Portugal.

Està cursant un màster en International Migration &
Public Policy.
London School of Economics and Political Science
(Londres, el Regne Unit).

Evolució DEL nombre de beques i inversió (2016-2019)

188

227

197

28,4

28,1
218

18

16,8

concedides
import (M€)
2016

2017
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2018

2019
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n la Convocatòria d’Ajudes per
a la Recerca en Salut, s’han seleccionat aquest any 23 iniciatives d’excel·lència científica i amb
gran valor potencial i impacte
social. L’objectiu d’aquesta convocatòria, que és oberta i competitiva, és impulsar projectes
d’excel·lència en la lluita contra
les malalties de més impacte en
el món. És per aquesta raó que la
convocatòria ofereix ajudes en 5
àrees temàtiques: malalties cardiovasculars i malalties metabòliques associades; neurociències;
malalties infeccioses; oncologia, i
tecnologies facilitadores vinculades a algun dels àmbits anteriors.
Aquest últim apartat és, precisament, una novetat que ha incorporat la convocatòria enguany.
En total, la Fundació ”la Caixa”
ha destinat a aquesta convocatòria més de 15 M€.

Aposta capdavantera
en recerca en salut
i biomedicina
La Fundació ”la Caixa” dona suport al
progrés científic i l’excel·lència en la recerca
com a elements clau per trobar solucions
als principals reptes de la salut.

Finalment, cal destacar que
aquest 2019 la Fundació ”la Caixa”
ha consolidat la col·laboració
amb la Fundação para a Ciência
e a Tecnologia de Portugal, així
com la Fundació Luzón. Les dues institucions han aportat, enguany, més d’1 M€ per ajudar a
finançar tres dels 23 projectes
seleccionats.

La Fundació
”la Caixa” consolida
la col·laboració amb
la Fundação para a
Ciência e a Tecnologia
de Portugal

El 2019, s’han
seleccionat
25 iniciatives
d’excel·lència
científica en la
Convocatòria
d’Ajudes per a la
Recerca en Salut.

investigació i innovació
(2019)

Distribució de LA inversió
(en M€)

9,3

Malalties
infeccioses

8,3

Oncologia

INVERSIÓ total

41,5M€

4,2

Malalties cardiovasculars

10,3

Altres ciències de
la salut
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En primera persona

Aliances
estratègiques

malalties Oblidades

Ajuda Health Research 2019
L’estudi dels mecanismes que subjauen en les
malformacions vasculars per trobar noves teràpies.
Mariona Graupera, Institut de Recerca Biomèdica de
Bellvitge (IDIBELL). Barcelona, Espanya.

A més dels diferents programes que
es desenvolupen per impulsar la investigació, la Fundació ”la Caixa” manté aliances estratègiques amb centres
de recerca de referència que lideren la
recerca en el seu camp. Es tracta del
Barcelona Beta Brain Research Center, especialitzat en la recerca sobre
l’Alzheimer; l’IrsiCaixa, centre de referència en recerca sobre el VIH i altres malalties infeccioses; l’IsGlobal,
especialitzat en les recerques vinculades a la salut pública i a les malalties infeccioses com la malària, i el Vall
d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO),
un dels centres de referència en recerca i desenvolupament de tractaments nous contra el càncer.

ImMUNOTERàPIA UNIVERSAL
Ajuda Health Research 2019

La generació d’una immunoteràpia universal per
combatre el càncer. Bruno Silva-Santos, Institut de
Medicina Molecular (IMM), Lisboa, Portugal.

CÀNCER DE PÀNCREES

Ajuda Health Research 2019
La curació i la prevenció de la reaparició del càncer
de pàncrees. María J. Vicent, Centre de Recerca
Príncep Felip (CIPF), València, Espanya.

Suport a institucions
de referència
Aliança estratègica amb l’Hospital Clínic de Barcelona. Fruit del conveni marc signat el 2019, la Fundació
”la Caixa” destinarà una ajuda de 6 M€
per crear la Unitat de Recerca en Immunoteràpia del Càncer Clínic-”la Caixa”, entre altres accions, fins al 2022.
Immunoteràpia contra el càncer. Gràcies al suport de la Fundació ”la Caixa”,
l’Hospital de Sant Pau de Barcelona
ha presentat enguany un assaig clínic únic d’immunoteràpia per al càncer limfàtic.
Projecte pioner en endoscòpia.
Gràcies a una aportació de la Fundació ”la Caixa” de més de 4 M€ fins al
2022, l’Hospital Vall d’Hebron ha ad-

suport A CENTReS
D’INVESTIGACIÓ (2019)

quirit el primer robot radiològic del
món que s’utilitza en un servei d’endoscòpia. Aquesta ajuda també permetrà ampliar el Servei d’Endoscòpia
Digestiva Vall d’Hebron-Wider Barcelona. Això significarà atendre 1.200
pacients més a l’any.
Migrain Adaptive Brain Center.
De la mà de la Fundació ”la Caixa”,
l’Hospital Vall d’Hebron ha inaugurat enguany el Migrain Adaptive Brain
Center, pioner en recerca i tractament
de la migranya. El centre està liderat
per la doctora Patrícia Pozo-Rosich,
que ja el 2003 va obtenir una beca de
la Fundació ”la Caixa” per investigar
aquesta patologia als Estats Units.

Exoesquelet per a la Fundació Dacer
de Madrid. Aquest 2019, la Fundació ”la Caixa” ha signat un acord de col·
laboració amb la Fundació DACER de
Madrid. Així, aquesta última ha pogut
adquirir un exoesquelet per a la rehabilitació de pacients amb dany cerebral adquirit.

evolució de la inversió (en M€)

265

35,1

36,96

2017

2018

Isidre Fainé,
president de la
Fundació Bancària
”la Caixa”, i el director
de l’Hospital Clínic, el
doctor Josep Maria
Campistol, en la
signatura del conveni
marc.

41,5

23,86

Investigadors
contractats
2016
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innovació

Del laboratori al
disseny de productes
en pro de la salut
Des de la seva posada en marxa,
el Programa CaixaImpulse ha promogut
102 iniciatives, de les quals 32 s’han
convertit en ‘spin-offs’, que han aportat
solucions en benefici de la salut de
les persones.

A

mb el nom de Consolidate, CaixaImpulse ha llançat aquest 2019
una segona modalitat de convocatòries. Aquestes noves ajudes estan dirigides a projectes
d’innovació biomèdica en fases
madures de desenvolupament,
mentre que les Validate —que
van néixer el 2015— s’atorguen a
projectes incipients que encara
necessiten definir el pla de valorització.
Si bé les dues modalitats estan
dirigides a institucions biomèdiques, en el cas de la segona (Consolidate) també s’accepten projectes incorporats en spin-offs,
sempre que estiguin liderats per
hospitals, universitats o centres de recerca sense ànim de
lucre. Les ajudes arriben fins als
300.000 euros.
Tant als premiats en la convocatòria de CaixaImpulse Validate
com en el Consolidate, la Fundació ”la Caixa” els ofereix un programa d’acompanyament personalitzat. L’objectiu és que els
projectes adquireixin valor suficient per atreure la inversió privada que permeti fer el salt al
mercat.
D’aquesta manera, el Programa
CaixaImpulse transforma el coneixement científic que neix al laboratori en productes capaços
de generar valor per a la societat.
Això s’aconsegueix a través de la
creació de noves empreses o mitjançant acords de transferència
tecnològica, com les llicències.
El Programa CaixaImpulse té el
suport de Caixa Capital Risc i de
l’Institut Europeu de Tecnologia
(EIT Health).

El programa ha
llançat enguany la
nova convocatòria
d’ajudes
CaixaImpulse
Consolidate

El programa
CaixaImpulse
transforma el
coneixement
científic que sorgeix
al laboratori en
productes de valor
per a la societat.
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CaixaImpulse
també ofereix
formació específica
als investigadors.

En primera persona
RECUPERAR LA VISIÓ DE PROP
CaixaImpulse Validate 2019

Revolucionar el tractament de la presbícia i les
cataractes restablint la capacitat d’acomodació
de l’ull. Susana Marcos, Institut d’Òptica. Consell
Superior de Recerques Científiques (IO-CSIC). Madrid,
Espanya.

TRASPASSAR LES BARRERES DEL CERVELL
CaixaImpulse Validate 2019

Millorar l’arribada dels fàrmacs al cervell. Meritxell
Teixidó, Institut de Recerca Biomèdica (IRB
Barcelona). Barcelona, Espanya

MÉS PROTEÏNES RECOMBINANTS
CaixaImpulse Validate 2019
Com podem usar noves eines moleculars que beneficiïn
la indústria biotecnològica. Alexandra Moreira, Institut
de Biologia Molecular e Cel·lular (IBMC). Porto, Portugal.

La capacitació
necessària per
transferir un
actiu al mercat
Una molècula pot convertir-se en un
medicament, un nou prototip transformar-se en un aparell mèdic, una
solució de programari aplicar-se en
la medicina de precisió… Però com?
A més de finançament, CaixaImpulse brinda formació específica als investigadors perquè siguin capaços
de transferir el seu actiu del laboratori al mercat. Així mateix, posa a la
disposició dels participants una sèrie de mentors en emprenedoria que
els guien en el procés amb l’objectiu
de garantir millores qualitatives en
els projectes. Els participants també tenen accés a una xarxa d’experts
en diferents àrees d’innovació que
els assessoren sobre les oportunitats de negoci.

CAIXAIMPULSE (2019)

pressupost

2,8 M€
en ajudes
concedides

137

projectes
presentats
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projectes
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BEqueS i AjUDeS A LA INVESTIGACIÓ
BEqueS de postdoctorat
1 Com podem generar en el laboratori ulls funcionals a partir de cèl·lules mare?
María Almuedo Castillo. Centro Andaluz de Biología
del Desarrollo (CABD). Sevilla, Espanya.
2

Què es pot aprendre sobre els ARN no codificants
d’una planta?
Nicolas Bologna. Centre d’Investigació Agrigenòmica (CRAG). Cerdanyola del Vallès, Espanya.
3 Com podem anar més enllà de les aproximacions
en física?
Riccardo Borsato. Instituto Galego de Física de Altas
Enerxías (IGFAE). Santiago de Compostel·la, Espanya.

7 Com poden els materials híbrids revolucionar la
tecnologia actual?
Rosa Córdoba Castillo. Instituto de Ciencia Molecular.
(ICMol). Universitat de València (UV).València, Espanya.
8 Podem desenvolupar una nova tecnologia per
descontaminar els ecosistemes aquàtics?
Jesús Ferrando Soria. Instituto de Ciencia Molecular (ICMol). Universitat de València (UV). València,
Espanya.
9 Com veiem l’univers?
Pierre Fleury. Instituto de Física Teórica (IFT). Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Madrid, Espanya.

4 Com pot el coneixement tradicional ajudar a protegir l’aigua?
Elodie Brisset. Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES). Tarragona, Espanya.

10 Quin tipus d’ordinador quàntic serà el primer a sobrepassar els ordinadors clàssics?
Pol Forn Díaz. Institut de Física d’Altes Energies (IFAE).
Cerdanyola del Vallès, Espanya.

5 Podem garantir condicions de seguretat per a eixams de robots aeris?
Leonardo Colombo. Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT). Madrid, Espanya.

11 Es poden preparar fàrmacs d’una forma neta i
eficient?
Francisco García Cirujano. Instituto de Ciencia Molecular (ICMol).Universitat de València (UV).València,Espanya.

6 Quin és l’origen de la vida?
Ignacio Colomer Utrera. Fundación Instituto Madrileño de Estudios Avanzados en Nanociencia (IMDEA
Nanociencia). Madrid, Espanya.

12 Podem reduir l’impacte mediambiental amb materials intel·ligents?
Mónica Giménez Marqués. Instituto de Ciencia Molecular (ICMol).Universitat de València (UV).València,Espanya.

13 Generaran noves tecnologies els materials
nous?
Marco Gobbi. Asociación Centro de Investigación
Cooperativa en Nanociencias (CIC nanoGUNE). Sant
Sebastià, Espanya.
14 Es pot millorar la massa òssia després d’un càncer?
Luis Gracia Marco. Universidad de Granada (UGR).
Granada, Espanya.
15 Quins canvis provocarà la física quàntica en la
tecnologia de la informació?
Tobias Grass. Institut de Ciències Fotòniques (ICFO).
Castelldefels, Espanya.
16 És l’ADN brossa abundant per al desenvolupament del càncer de sang?
Biola María Javierre Martínez. Institut de Recerca Germans Trias i Pujol (IGTP). Badalona, Espanya
17 Quines són les conseqüències de la barreja entre espècies?
Martin Kuhlwilm. Institut de Biologia Evolutiva
(IBE). Universitat Pompeu Fabra (UPF). Barcelona,
Espanya.

CONVOCATÒRIA D’INVESTIGACIÓ EN SALUT
34 Com es comuniquen les cèl·lules tumorals entre si?
María Abad. Fundació Hospital Universitari Vall
d’Hebron – Institut de Recerca (VHIO). Barcelona,
Espanya.
35

Ciència ciutadana i dades massives, la nova vacuna contra el dengue?
Frederic Bartumeus. Centre d’Estudis Avançats de
Blanes. Consell Superior d’Investigacions Científiques
(CEAB-CSIC). Blanes, Espanya.
36

Podem frenar la metàstasi interferint amb l'entorn tumoral?
Eduard Batlle. Institut de Recerca Biomèdica (IRB
Barcelona). Barcelona, Espanya.
37

És possible revertir la immortalitat de les cèl·
lules canceroses?
María A. Blasco. Centro Nacional de Investigaciones
Oncológicas (CNIO). Madrid, Espanya.

38 Per què em costa llegir?
Manuel Carreiras. Centro Vasco de Cognición, Cerebro y Lengua (BCBL). Sant Sebastià, Espanya.
39 El cervell modula el metabolisme a través dels
bacteris intestinals?
Marc Claret. Institut d’Investigacions Biomèdiques
August Pi i Sunyer (IDIBAPS). Barcelona, Espanya.
40 Com s'inicia la transmissió de la malària?
Alfred Cortés Closas. Institut de Salut Global Barcelona. (ISGlobal). Barcelona, Espanya.
41 Poden les sèries de TV ajudar a recuperar la parla després de patir un ictus?
Blanca Fuentes Gimeno. Hospital Universitario la Paz.
Madrid, Espanya.
42 Podem restaurar la visió amb nanotecnologia?
José A. Garrido. Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2). Cerdanyola del Vallès, Espanya.

43 Podem parar l'Ebola?
Carmen Gil. Centro de Investigaciones Biológicas.
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CIBCSIC). Madrid, Espanya.
44 Podem recuperar la vista amb fàrmacs sensibles
a la llum?
Pau Gorostiza. Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC). Barcelona, Espanya.
45 Quines teràpies personalitzades curaran les malformacions vasculars?
Mariona Graupera. Institut de Recerca Biomèdica de
Bellvitge (IDIBELL). Barcelona, Espanya.
46 El sistema elèctric del cor és la clau per prevenir
la mort sobtada d'origen cardíac?
José Jalife. Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC). Madrid, Espanya.

caixaimpulse
59 Podem predir la qualitat de vida després d'una
hemorràgia?
Marcin Wojciech Balcerzyk. Universidad de Sevilla
(US). Sevilla, Espanya.

63 Com pot un robot social millorar les teràpies de
rehabilitació?
Fernando Fernández Rebollo. Universidad Carlos III
de Madrid (UC3M). Madrid, Espanya.

67 Com podem detenir la resistència de les cèl·lules
tumorals als tractaments?
Gabriela Jiménez Valerio. Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL). Barcelona, Espanya.

60 Es pot diagnosticar la demència amb una simple
anàlisi de sang?
Katrin Beyer. Institut de Recerca Germans Trias i
Pujol (IGTP). Badalona, Espanya.

64 El càncer podria ser una malaltia crònica?
Angélica Figueroa Conde-Valvís. Fundación Profesor Nóvoa Santos. La Corunya, Espanya.

68 Les persones grans poden recuperar la visió de
prop?
Susana Marcos. Instituto de Óptica. Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IO-CSIC). Madrid,
Espanya.

61

Es pot monitorar la fibrosi renal de forma no invasiva?
Francesc E. Borràs. Institut de Recerca Germans Trias i Pujol (IGTP). Badalona, Espanya.
62

Com podem millorar el diagnòstic de la malaltia
d'Alzheimer?
Juan Domingo Gispert. BarcelonaBeta Brain Research Center (BBRC). Barcelona, Espanya.

65 Com es pot millorar el tractament de l'artritis
reumatoide?
Josep M. Grinyó. Fundació Bosch i Gimpera. Barcelona, Espanya.
66 Podem actuar sobre el metabolisme humà amb
un bacteri?
Isabel Huber Ruano. Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV). Reus, Espanya.
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69 Qui pot respondre satisfactòriament al tractament endovascular de l'ictus?
Alicia Martínez Piñeiro. Institut de Recerca Germans Trias i Pujol (IGTP). Badalona, Espanya.

investigació I beques I innovació

79 projectes de recerca d’Espanya i Portugal han rebut finançament de la Fundació”la Caixa”,
per un valor total de 29 M€, per a desenvolupar les seves propostes científiques
en els pròxims anys.
18 Podem detectar i tractar la malaltia de Parkinson a través de l’intestí?
Ariadna Laguna Tuset. Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron - Institut de Recerca (VHIR). Barcelona, Espanya.

23 Podem curar les neurones malaltes abans que
morin?
Miguel Ángel Mompeán García. Instituto de Química Física Rocasolano (IQFR). Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Madrid, Espanya.

19

Com es pot revolucionar la biologia amb les proteïnes de disseny?
Enrique Marcos Benteo. Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona). Barcelona, Espanya.

24

Per què estem fets de matèria i no d’antimatèria?
María Moreno Llácer. Instituto de Física Corpuscular
(IFIC). Universitat de València (UV). València, Espanya.

20

25

Li devem al neutrí l’existència de la matèria?
Justo Martín-Albo Simón. Instituto de Física Corpuscular (IFIC). Universitat de València (UV). València, Espanya.
21

Pot la teoria general de la relativitat d’Einstein explicar l’evolució observada de l’univers?
Matteo Martinelli. Instituto de Física Teórica (IFT).
Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Madrid,
Espanya.

Seran els microxips autònoms la medicina del
futur?
Gonzalo Murillo Rodríguez. Institut de Microelectrònica de Barcelona – Centre Nacional de Microelectrònica (IMB-CNM-CSIC). Cerdanyola del
Vallès, Espanya.

28 Quins són els microorganismes clau en els
oceans?
Daniel Richter. Departament de Ciències Experimentals
i de la Salut, Universitat Pompeu Fabra (DCEXS – UPF).
29 Per què els tumors benignes no es converteixen
en malignes?
Bárbara Rivera Polo. Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL). Barcelona, Espanya.
30 Quines mutacions genètiques són responsables
de les especialitzacions del cervell humà?
Gabriel Santpere Baró. Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM). Barcelona, Espanya.
31 Es poden utilitzar cèl·lules mare per rejovenir òrgans envellits?
Pedro Sousa-Victor. Instituto de Medicina Molecular (IMM) João Lobo Antunes. Universidade de Lisboa.
Lisboa, Portugal.

26 Quin va ser l’impacte demogràfic de les migracions bàrbares?
Iñigo Olalde Marquínez. Departament de Ciències
Experimentals i de la Salut, Universitat Pompeu Fabra (DCEXS – UPF). Barcelona, Espanya.

32 Per què migren els insectes?
Gerard Talavera Mor. Institut de Biologia Evolutiva (IBE).
Universitat Pompeu Fabra (UPF). Barcelona, Espanya.

27 Com es poden millorar els cultius per fer front al
canvi climàtic?
Julia Qüesta. Centre de Recerca Agrigenòmica (CRAG).
Cerdanyola del Vallès, Espanya.

33 Com es poden dissenyar els catalitzadors químics del futur?
Michael Tayler. Institut de Ciències Fotòniques
(ICFO). Castelldefels, Espanya.

47 Es pot curar l'obesitat des del cervell?
Miguel López. Centro de Investigación en Medicina.
Molecular y Enfermedades Crónicas (CIMUS). Santiago de Compostela, Espanya.

51 Podem usar els bacteris del pulmó per curar
les malalties pulmonars?
Luis Serrano Pubul. Fundació Centre de Regulació
Genòmica (CRG). Barcelona, Espanya.

55 Com s'adapta el cervell de la dona per ser mare?
Òscar Vilarroya. Universitat Autònoma de Barcelona.

48 Podem prevenir el càncer hepàtic regulant la inflamació del fetge?
Raúl Méndez. Institut de Recerca Biomèdica (IRB
Barcelona). Barcelona, Espanya.

52 Podem generar una immunoteràpia universal per
combatre el càncer?
Bruno Silva-Santos. Instituto de Medicina Molecular (IMM). Lisboa, Portugal.

49 És possible aconseguir el repte de curar la dissecció d'aorta?
Juan Miguel Redondo. Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC). Madrid, Espanya.

53 Com podem reforçar el nostre sistema immunitari?
Marc Veldhoen. Instituto de Medicina Molecular
(IMM). Lisboa, Portugal.

50

Podrem guanyar la guerra contra les tauopaties
com l'alzheimer?
José Antonio del Río Fernández. Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC). Barcelona, Espanya.

54 Podem curar el càncer de pàncrees i prevenir-ne
la reaparició?
María J. Vicent. Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF). València, Espanya.

70 Es poden predir infeccions i evitar l'ús innecessari d'antibiòtics?
Jimmy Martins. Universidade de Coimbra. Coimbra, Portugal.

73 La modulació de TDP-43 pot ser clau per curar l'ELA?
Valle Palomo. Centro de Investigaciones Biológicas.
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CIBCSIC). Madrid, Espanya.

77 Com podem millorar la qualitat de vida dels pacients amb càncer de bufeta?
Samuel Sánchez Ordóñez. Institut de Bioenginyeria
de Catalunya (IBEC). Barcelona, Espanya.

71 Com poden ajudar els microscopis a desenvolupar millors medicaments?
Mario Montes Usategui. Fundació Bosch i Gimpera.
Barcelona, Espanya.

74 És possible tractar pacients agitats mitjançant
un procediment fiable?
Xavier Pérez Acebo. Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT). Sabadell, Espanya.

78 Com podem millorar l'arribada dels fàrmacs al
cervell?
Meritxell Teixidó. Institut de Recerca Biomèdica (IRB
Barcelona). Barcelona, Espanya.

72

75 Podem tractar la malaltia mitocondrial?
Albert Quintana. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Cerdanyola del Vallès, Espanya.

79 Podem usar implants neuroelectrònics innovadors per tractar malalties cerebrals?
Damià Viana. Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2). Cerdanyola del Vallès, Espanya.

22 Es pot detenir l’esclerosi múltiple?
Ana Luisa Mendanha Falcao. Life and Health Sciences Research Institute (ICVS). Universidade do Minho. Braga, Portugal.

Com es poden utilitzar noves eines moleculars
que beneficiïn la indústria biotecnològica?
Alexandra Moreira. Instituto de Biologia Molecular e
Celular (IBMC). Porto, Portugal.

76 Com podem acostar-nos a la cura definitiva de
la diabetis tipus 1?
María Salazar-Roa. Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO). Madrid, Espanya.
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56 Amaga el metabolisme la solució per tractar
l'ELA?
Carmen María Fernández-Martos. Fundación Hospital Nacional de Parapléjicos. Toledo, Espanya.
57 Es pot curar la sèpsia incidint en les respostes
metabòliques?
Miguel Che Parreira Soares. Fundação Calouste Gulbenkian-Instituto Gulbenkian de Ciência. Lisboa, Portugal.
58 Es pot regenerar una lesió de medul·la espinal?
Leonor Saúde. Instituto de Medicina Molecular
(IMM). Lisboa, Portugal.
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OBSERVATORI SOCIAL DE ”la Caixa”

Un referent en
l’aportació de
diagnòstics sobre
la realitat social
L’accés a l’habitatge dels
col·lectius més vulnerables centra
el nou dossier de l’Observatori
Social de ”la Caixa”.

L

‘Observatori Social de ”la Caixa”
ha publicat aquest 2019 el dossier Habitatge: dret o mercat?Així
mateix, ha completat la col·lecció
d’informes de Necessitats Socials
d’Espanya i ha publicat un informe sobre renda bàsica.
El dossier dedicat a l’habitatge se
centra en la inseguretat residencial dels col·lectius més vulnerables i l’accés dels joves a una llar
pròpia. El monogràfic presenta
dos articles. En el primer, Juan
Antonio Módenes aborda la inseguretat residencial, que emergeix
com una preocupació de primer
ordre. A continuació, Aitana Alguacil analitza els problemes als
quals s’enfronta la població jove
a l’hora d’accedir a un habitatge
i com poden repercutir-hi qüestions com la formació de llars i la
fertilitat de la població. L’entrevista està dedicada a Sorcha Edwards, secretària general de Hou-

Portades d’un
dossier i dos
informes publicats
per l’Observatori
Social de ”la Caixa”.

sing Europe, i permet entendre
com encaixa la situació d’Espanya en el marc europeu.
De manera paral·lela, l’Observatori Social de ”la Caixa” ha completat la col·lecció d’informes de
Necessitats Socials a Espanya.
L’objectiu d’aquest projecte de recerca ha estat identificar quines
necessitats socials de la població
espanyola són les que més condicionen el benestar individual.
Finalment, l’informe Reforçar el
benestar social: de l’ingrés mínim
a la renda bàsica, publicat per
l’Observatori Social de ”la Caixa”,
recull l’anàlisi d’una desena d’experts sobre la situació social a Espanya i sobre la capacitat de les
ajudes i subsidis existents per
garantir uns ingressos mínims
a tots els ciutadans, amb l’objectiu de reduir la pobresa i la desigualtat.
- 40 -

L’Observatori
Social de ”la Caixa”
completa la col·lecció
d’informes de
Necessitats Socials
a Espanya

investigació I beques I innovació

Impulsem la
investigació en
ciències socials
El 2019, s’ha llançat una nova convocatòria competitiva per finançar projectes de recerca que destaquin per
la seva excel·lència, caràcter innovador i orientació social. Les propostes
es basen en metodologies quantitatives i el seu objectiu és generar nou
coneixement que ajudi a comprendre
els reptes socials més rellevants de
l’actualitat.
Així mateix, s’ha llançat una nova
línia d’instruments de finançament
per a propostes de recerca que es caracteritzen per ser àgils i flexibles.

Isidre Fainé, president de la
Fundació Bancària “la Caixa”, i
Daniel Traça, director de la Nova
School of Business & Economics
(SBE), durant la signatura de
l’acord de col·laboració.

Iniciativa per a
l’Equitat Social

En primera persona
Miranda Jessica Lubbers
Investiga quins mecanismes hi ha darrere de la cohesió
social i la forma en la qual impacta en les preferències
polítiques i la qualitat democràtica de la societat.
Universitat Autònoma de Barcelona. Barcelona, Espanya.

Joan Josep Vallbé
Per què en alguns jutjats s’emeten més ordres d’allunyament
que en d’altres? Comprendre les claus d’aquesta desigualtat
judicial i la seva tendència.
Universitat de Barcelona. Barcelona, Espanya

Alberto Ardèvol
Investiga per què es difonen notícies falses (fake
news) i el comportament i motivacions dels seus
difusors.
Universidad de La Laguna. Santa Cruz de Tenerife,
Espanya.

OBSERVATORI SOCIAL de ”la Caixa”

36

Continguts
generats

10.529
Subscriptors
newsletter
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La Fundació ”la Caixa”, el BPI i la Nova School of Business & Economics
de la Universitat NOVA de Lisboa han
llançat aquest 2019 la Iniciativa per
a l’Equitat Social. L’objectiu és impulsar el sector social a Portugal. La
col·laboració ascendeix a 2,2 M€ en 3
anys. Entre els projectes a desenvolupar destaquen:
1. Llançament de l’informe anual
Estat Social del País. Retrat socioeconòmic de les famílies portugueses,
amb especial atenció a situacions
d’exclusió i d’accés a les ajudes i recursos socials que existeixen al país.
2. Creació d’una base de dades pública del sector social a Portugal. La
unificació de la informació, actualment dispersa, sobre les organitzacions del sector social al país.
3. Dos programes nous de capacitació.
El primer està dirigit a directius d’entitats socials. El segon consisteix en
una iniciativa pionera per realitzar el
diagnòstic i l’acompanyament d’entitats del sector social en diferents
àrees, involucrant la comunitat de
Nova SBE (alumnes, alumni, professors i partners).
4. Data Science for Social Good.
Aplicació a Portugal d’aquest programa creat a la Universitat de Chicago
el 2013. L’objectiu és l’anàlisi de problemes socials a través de la Ciència de Dades (Data Science). La Nova
SBE, en col·laboració amb la Fundació ”la Caixa”, seleccionarà cada any la
problemàtica social objecte d’estudi.
El 2019, mitjançant un concurs dirigit a entitats socials, s’ha decidit analitzar la Caracterització de la població
diabètica amb el risc de nefropatia, a
proposta de l’Associació Protectora
dels Diabètics de Portugal.
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PALAU MACAYA

E

spai modernista singular, el Palau Macaya té com a objectiu analitzar i comprendre quins són els
reptes actuals de la nostra societat. Per a això, identifica les noves
tendències i presenta propostes
concretes que generin un impacte real i una millora visible per a les
persones i el seu entorn.

Els reptes de la
societat, a diàleg
i reflexió
El Palau Macaya de Barcelona és
l’espai creat per la Fundació ”la Caixa”
per impulsar el coneixement
i la transformació social.

El Palau Macaya actua a manera de knowledge brokering, és a
dir, un intermediador (i propiciador) de coneixement entre els diferents agents i experts socials.
La seva funció és fomentar el diàleg, la reflexió i l’intercanvi d’idees a través d’activitats articulades
en dos grans blocs: innovació i divulgació social.
INNOVACIÓ SOCIAL. Aquest eix el
conformen els cicles de conferències i seminaris dels programes

Assistents a una
de les conferències
organitzades al
Palau Macaya.

PALAU MACAYA (2019)

850

activitats anuals

+  67.200
Participants anuals
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(2012-2019)

8 anys

d'experiència com a centre líder
en la generació de coneixement i
progrés social.

investigació I beques I innovació

Reflexions i Convocatòries. La seva
metodologia està basada en l’enfocament prospectiu, tenen una
perspectiva global i reuneixen actors de diferents àmbits professionals i de coneixement. Són formats
participatius en defensa dels valors humanistes i democràtics. Es
tracta de projectes orientats a resultats, com els reptes entorn de
la dona i la tecnologia, el valor de
les humanitats en el segle xxi o el
fet que una societat més diversa sigui (o no) menys solidària. A més,
s’ha llançat la cinquena convocatòria de projectes de reflexió, i la
segona a la Comunitat de Madrid.
DIVULGACIÓ SOCIAL. Aquest
bloc presenta espais per al debat en l’àmbit del pensament i
de les humanitats en format de
conferències, projeccions, debats, cursos i trobades. Reuneix
activitats dels programes Cineforum, Diàlegs i Club de Roma,
orientades al tractament de reptes econòmics, ambientals i socials del nostre món. També de

És seu de
l'Observatori
dels Objectius de
Desenvolupament
Sostenible,
l'Escola Europea
d'Humanitats i
el Club de Roma

En primera persona
Christopher Clark

Catedràtic d'Història a la Universitat de Cambridge.

«Els escenaris de la fi dels temps estan
de moda. Des de la fi de l'esquerra
al de la dreta, la fi de la política, de la
democràcia liberal o del liberalisme
mateix».
Eva Fabry

l’Escola Europea d’Humanitats
amb cicles com Després del mur:
un món de canvi i Lliçons d’història contemporània.
Alguns dels experts que han passat aquest 2019 pel centre són:
Esther Barbé, Danilo Martuccelli, Victòria Camps, Pedro Olalla,
Máriam Martínez Bascuñán, Víctor Sampedro, Adrian Parr, Eva
Fabry, Rafael Argullol, Rebecca
Richmonds, Branko Milanovic,
Susanna Heim i Robert Fishman,
entre d'altres.

Directora de l'European Centre for Women and
Technology (ECWT).

«Encara que pensem que es tracta d'un
món hermètic, la tecnologia es basa
en la humanitat».
Enzo Traverso

Catedràtic de la Universitat de Cornell.

«Torna, Europa, als anys d'entreguerres?
Torna, Europa, al feixisme? Són preguntes
pertinents».

Els jardins
de Cap Roig
Primer del món a obtenir el segell Biosphere, el Festival de Cap Roig ha
compensat, per segon any consecutiu, les seves emissions de gasos
d'efecte d'hivernacle. Figures de la
talla de Maluma, Sting i Liam Gallagher han passat aquesta edició pel seu
escenari. Ainhoa Arteta ha estat l'encarregada de clausurar-lo, amb un
recital solidari en benefici de l'associació AcompanyArt, i sota la batuta
d'Andrés Salado.
Aquest 2019 s'ha aprovat el Pla
especial urbanístic dels jardins de
Cap Roig. D'aquesta manera, s'han
iniciat les obres per construir un auditori subterrani respectuós amb el
medi ambient. El nou espai estarà dedicat a la reflexió i el diàleg dels reptes de la societat.

El 2019, s'ha celebrat la
19a. edició del Festival
de Cap Roig.
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Millorant
la societat
a través del
coneixement
La cultura és un instrument poderós
de creixement personal i d’integració
social. En col·laboració amb les millors
institucions del món, la Fundació
”la Caixa” ha desplegat a tot el territori
un model únic de divulgació del
coneixement a l’abast de tots els públics.
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En clau de quatre

1
La divulgació del
coneixement, la cultura
i la ciència a tot el
territori

2

3

Aliances estratègiques a
llarg termini a les
institucions de més
prestigi del món
- 45 -

Col·lecció ”la Caixa”,
la consolidació d’un fons
d’art de prestigi
internacional

4
El suport a la creació
i el talent amb
convocatòries a
Espanya i Portugal
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3.

CAIXAFORUM

Diversitat temàtica

Les deu claus del
model CaixaForum

CaixaForum ofereix al
públic una àmplia oferta de
programació amb propostes
entorn d’art antic, modern,
contemporani, arqueologia,
etnografia, arquitectura,
cinema i fotografia.

La Fundació ”la Caixa” ha consolidat
una manera singular de fer accessible
la cultura a la ciutadania i acostar el
coneixement a tothom.

4.

Diversitat de formats

1.

Proximitat al territori
El model CaixaForum cons·
titueix una xarxa singular de
centres situats a tot el territo·
ri. La Fundació ”la Caixa” crea
un contingut cultural d’excel·
lència per divulgar-lo a tothom
i per tota la geografia, a tra·
vés dels centres CaixaForum.

2.

Acords amb grans museus
internacionals
La Fundació ”la Caixa” estableix
aliances a llarg termini amb
els museus i les col·leccions
més importants del món, com
el British Museum, el Centre
Pompidou o el Museu del Prado,
així com acords puntuals
amb institucions, per oferir
una programació de màxima
qualitat.

La nostra vocació és arribar a
persones de qualsevol nivell
educatiu i social per satisfer di·
ferents demandes de consum
cultural, per això oferim un am·
pli ventall de propostes cultu·
rals. A més d’exposicions, or·
ganitzem diàriament activitats
educatives, conferències, cur·
sos, seminaris, tallers, espec·
tacles d’arts escèniques, con·
certs i projeccions de cinema.

5.

Programació de qualitat
El model CaixaForum es basa en
tres pilars.
EXCEL·lèNCIA en l’elaboració de
continguts a partir de les millors
col·leccions del món.
MEDIACIÓ per fer aquests con·
tinguts assequibles a tots els pú·
blics.
RIGOR tant en la conceptualitza·
ció com en la museografia.

8 centres caixaforum
i cosmocaixa
Saragossa

Lleida

Girona
Barcelona

Tarragona

Madrid

Palma
València
(pròxima obertura)
Sevilla
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6.

Fidelització de públic
Un dels objectius fundacionals
de la nostra institució és divul·
gar el coneixement entre les
persones com a motor per al
progrés social. Per a això, és ne·
cessari fomentar l’hàbit de con·
sum cultural, per la qual cosa
realitzem accions continua·
des per generar recurrència en
la participació cultural i nodrir
d’aquesta forma la societat.

7.

Públic escolar
Seguint la idea de genera·
ció d’hàbit de consum cultu·
ral, prestem especial atenció
al públic més jove. Disse·
nyem activitats dirigides es·
pecialment a les escoles per
crear els públics del futur.

8.

Visites de qualitat
Enriquim les visites al centre
amb activitats dirigides que
aporten valor, augmenten el
grau de satisfacció del visitant
i intensifiquen l’experiència
CaixaForum.

10.

Transformació social

9.

Col·lecció ”la Caixa”
i compromís amb
els nous talents
Des del 1985, la Col·lecció
”la Caixa” d’Art Contempora·
ni ha reunit més de mil obres
d’artistes nacionals i internaci·
onals i és una de les col·leccions
privades més importants d’Eu·
ropa. S’exposa de manera con·
tinuada en els CaixaForum, al·
hora que viatja per Espanya i tot
el món, i les seves peces són re·
querides en préstec per ins·
titucions internacionals.
Així mateix, fomentem el ta·
lent i la creativitat gràcies a du·
es convocatòries que hem de·
senvolupat: la primera, dirigida
a comissaris novells, perquè
proposin noves mirades ex·
positives a partir d’obres de la
Col·lecció; i la segona, oberta a
artistes per acompanyar la pro·
ducció d’obra nova, amb op·
ció de compra final per formar
part dels nostres fons artístics.

Amb el programa Art for
Change ”la Caixa”, impulsem
projectes culturals que
afavoreixen la inclusió
i la millora social, i que
disposen del seu espai a la
xarxa CaixaForum. Aquest
programa genera creacions
artístiques, liderades per un
artista professional, en les
quals participen col·lectius
en situació de vulnerabilitat o
exclusió social.
ACCESSIBILITAT, afavorint
l’accés a la cultura per a
tothom.
PARTICIPACIÓ, impulsant
projectes artístics en els
quals participen col·lectius
en situació de vulnerabilitat o
exclusió social.
SENSIBILITZACIÓ, generant
espais de trobada per
reflexionar i prendre
consciència de les desigualtats
en l’accés a la cultura.

total CAIXAFORUM (2019)

2,6

milions
de visitants

32

exposicions
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10.825
activitats
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EXPOSICIONS

partir de 244 obres de 80 crea·
dors, com Henri Cartier-Bresson,
Man Ray, Diane Arbus, Joan Co·
lom, Francesc Català-Roca i Pilar
Aymerich. L’exposició, que s’ha
inaugurat enguany a Barcelona,
viatjarà a Madrid i Saragossa.

Les millors obres,
a l’abast de tothom

També fins al 2024, la Fundació
”la Caixa” i el British Museum or·
ganitzen exposicions conjuntes
des del 2015. Luxe. Dels assiris a
Alexandre el Gran ha proposat
aquest any —primer a Barcelona,
després a Madrid— un recorre·
gut per la història de l’Orient Mit·
jà antic a partir de més de 200 ob·
jectes del museu britànic.

Els acords a llarg termini amb els
principals museus i col·leccions
del món permeten organitzar grans
exposicions i mostrar-les a tota
la xarxa territorial.

L

a fortalesa del model CaixaForum
radica en una experiència triple:
la gestió del públic, el contingut
d’excel·lència i l’oferta educativa. Establir acords a llarg ter·
mini amb les millors institucions
del món, com és el cas del Centre Pompidou, el British Museum o el Museu Nacional del
Prado, permet disposar de les
millors obres amb antelació, op·
timitzar el pressupost i innovar el
discurs expositiu i la museogra·
fia. D’aquesta manera, es facilita
l’accés a fons artístics de quali·
tat, i sota la mirada de comissa·
ris experts en cada matèria.

Exposició Càmera
i ciutat. La vida
urbana en la
fotografia i el
cinema, organitzada
conjuntament per la
Fundació ”la Caixa”
i el Centre Pompidou
a CaixaForum
Barcelona.

El Centre Pompidou posseeix la
col·lecció d’art modern i contem·
porani més important d’Europa,
així com una de les dues més im·
portants del món. Aquest 2019,
la Fundació ”la Caixa” ha arri·
bat a un acord de col·laboració
amb el museu francès per orga·
nitzar de manera conjunta sis ex·
posicions fins al 2024. La major
part de les peces seleccionades
per al conjunt de les mostres po·
dran veure’s per primera vegada
a Espanya.
L a primera exp osició fruit
d’aquest acord és Càmera i ciutat. La vida urbana en la fotografia i el cinema. Es tracta d’un
assaig visual sobre la imatge a
- 48 -

Els acords puntuals també
exerceixen un paper impor·
tant en el compromís d’acos·
tar la cultura a tothom. En col·
laboració amb el Victòria &
Albert Museum i el Gran Tea·
tre del Liceu, l’exposició Òpera. Passió, poder i política ha
reunit a Madrid i Barcelona uns

cultura ı educació

La Fundació
”la Caixa” segella
amb el Centre
Pompidou i el British
Museum aliances
estratègiques fins
al 2024
300 objectes de 30 institucions.
Sevilla i Saragossa han acollit la
mostra Blau. El color del Modernisme, una producció prò·
pia de la Fundació ”la Caixa”, en
col·laboració amb el Museu Na·
cional de Catalunya (MNAC) i els
Musées d’Art et Histoire de Gi·

nebra. Al seu torn, Olga Picasso
ha reunit a Madrid una selecció
única d’obres de Picasso fruit de
l’acord amb el Musée Picasso de
París, la Fundació Almine i Ber·
nard Ruiz-Picasso per a l’Art, el
Museu Pushkin de Moscou i el
Museu Picasso de Màlaga.
La sincronització de la progra·
mació anual i la complementarietat temàtica són unes altres
de les claus de l’estratègia ex·
positiva, com és el cas de l’ofer·
ta als CaixaForum. Per exem·
ple, enguany han pogut veure’s a
CaixaForum Saragossa les mos·
tres Leda atòmica i Disney.

L’art d’explicar històries. De ma·
nera simultània, a CaixaForum
Barcelona dues exposicions han
traçat un recorregut continu en
el temps: Les avantguardes
històriques a la Col·lecció de
l’IVAM 1914-1945, amb fons de
l’Institut Valencià d’Art Modern,
i La pintura, un repte permanent, amb obres de la Col·lecció
”la Caixa”.

Imatge de l’exposició
Òpera. Passió, poder
i política, fruit de la
col·laboració amb
el Victòria & Albert
Museum i el Gran
Teatre del Liceu.

EXPOSICIONS DESTACADeS

Faraó.
Rei d’Egipte

Toulouse-Lautrec i l’esperit de
Montmartre

Luxe. Dels asiris a Alexandre
el Gran

385.587

342.839

228.265

CaixaForum Madrid, CaixaForum Girona
i CaixaForum Sevilla

CaixaForum Barcelona
i CaixaForum Madrid

CaixaForum Madrid
i CaixaForum Barcelona

visitants

visitants
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COL·LECCIÓ ”la Caixa”

Un fons privat
de prestigi
internacional
La Whitechapel Gallery de Londres,
última gran parada de la trentena
d’exposicions internacionals
organitzades amb els fons d’art
contemporani de la Col·lecció ”la Caixa”.

A dalt, obres de la
Col·lecció ”la Caixa”
a la Whitechapel Art
Gallery de Londres.
A sota, obra de
Robert Mangold
en el context de
l’exposició La
pintura, un repte
permanent.

S

i es parla d’art contemporani, la
Col·lecció ”la Caixa” constitueix
un dels fons privats més com·
plets d’Europa. El seu patrimo·
ni el conformen 1.011 obres de 411
artistes internacionals, atès que
van ser elaborades en moments
significatius de la trajectòria ar·
tística de cada creador. Són au·
tors de reconeixement interna·
cional com Joseph Beuys, Juan
Muñoz, Cristina Iglesias, Bru·
ce Nauman, Antoni Tàpies, Jan·
nis Kounellis, Antoni Muntadas,
Gerhard Richter, Roni Horn, Ste·
ve McQueen, Bufona Hatoum,
Olafur Eliasson i Dora García.
Des de la dècada dels anys vuitan·
ta, quan es va iniciar la col·lecció,
s’han organitzat 175 exposicions
entorn dels fons, una trentena de
les quals en l’àmbit internacio·
nal. L’última, presentada aquest

La Col·lecció
”la Caixa” reuneix
1.011 obres de
411 artistes
de tot el món

2019, és en realitat un projecte múl·
tiple: quatre exposicions a la Whi·
techapel Gallery de Londres, un
centre de gran prestigi mundial. Es
tracta de quatre Lectures consecu·
tives en el temps de la mà de qua·
tre brillants escriptors: Enrique
Vila-Matas, Maria Fusco, Tom Mc·
Carthy i Verónica Gerber Bicecci.
Cada autor ha realitzat una selec·
ció d’obres i ha escrit un relat nou
que reflecteix l’interès del conjunt.
- 50 -

De manera paral·lela, CaixaFo·
rum Barcelona ha presentat l’ex·
posició inèdita La pintura, un
repte permanent, una reflexió
sobre la matèria pictòrica a par·
tir de 39 obres de 32 artistes con·
temporanis. Així mateix, en col·
laboració amb l’Ajuntament de
Castell-Platja d’Aro (Girona),
s’ha mostrat Mira’m! Retrats de
la Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani.
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Exposició
d’Olafur Eliasson
a la Fundació
Serralves de
Porto.

Olafur Eliasson, primera exposició individual a Portugal, gràcies a la col·
laboració de la Fundació ”la Caixa” amb
la Fundação de Serralves (Porto). Conegut per les seves escultures i instal·
lacions a gran escala, l’artista danès ha
col·locat obres orgàniques i artificials a
l’interior del museu i al bosc que l’envolta. La mostra juga amb la idea d’interior
i exterior en un edifici construït en sintonia amb la naturalesa.

Convocatòries

Més suport a la creació
a Espanya i Portugal
Amb l’objectiu de fomentar la creació
artística, la Fundació ”la Caixa” ofereix
dues convocatòries biennals a creadors amb nacionalitat espanyola o
portuguesa. La Convocatòria de Producció està dirigida a artistes majors
de 18 anys que tinguin un projecte incipient amb un tercer (museu, comissari o institució) i que requereixi obra
nova. El Comitè de Compres de la Col·
lecció ”la Caixa” valorarà la possible adquisició i incorporació de la peça final.
La Convocatòria de Comissariat està destinada a comissaris menors de
40 anys amb un mínim de tres exposicions realitzades. Els seleccionats de-

senvolupen un projecte expositiu amb
tres mostres al CaixaForum Barcelona a partir d’obres de la Col·lecció
”la Caixa” i el MACBA, amb la possibilitat d’incorporar-hi alguna peça aliena.
Aquestes dues convocatòries es
van obrir a Portugal l’any passat.
Un dels resultats ha estat l’exposició,
aquest 2019, de João Laia al CaixaForum Barcelona. Amb el títol En
caiguda lliure, l’artista portuguès
ha traçat un mapa polifònic integrat
per diferents agències, organismes i
narratives contemporànies, i estructurat a partir de l’acte de la caiguda.

COL·lECCIÓ ”la Caixa”

1.011
obres

Aliances culturals
amb Portugal

411

175

artistes

exposicions
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Joaquín Sorolla, a Lisboa. Al costat del
Museu Sorolla i en col·laboració amb
la Fundació ”la Caixa”, continua aquesta exposició iniciada el 2018 al Museu
Nacional de Arte Antiga (Lisboa). Reuneix 118 pintures de l’artista valencià.
Es tracta d’una versió augmentada i enriquida de Sorolla. Terra endins, que va
poder veure’s a Madrid el 2016.
Museu das Descobertas. La Fundació
”la Caixa” col·labora amb aquesta exposició al Museu Nacional de Arte Antiga, a Lisboa. El museu es converteix així
en un lloc de descobriments en aquesta exposició que busca provocar i fer reflexionar l’espectador, en una època en
la qual des de la modernitat s’està revisant el mateix concepte d’institució
museística.
Álvaro Pires de Évora. La Fundació
“la Caixa” col·labora en aquest gran projecte expositiu al Museu Nacional de
Arte Antiga al costat del Pol Museale
della Toscana. Es recupera així la figura del pintor d’origen portuguès més antic documentat a la regió de la Toscana,
a Itàlia. El gran historiador Giorgio Vasari ja el citava el 1568. L’exposició reuneix
85 peces, entre les quals destaca la bella Anunciació que va pertànyer
a la col·lecció del canceller alemany
Konrad Adenauer, a més de peces d’autors coetanis. La mostra reuneix préstecs dels grans museus europeus i de
fons privats.

informe anual 2019

CaixaForum
Barcelona
L’edifici modernista
de l’antiga fàbrica
Casaramona acull la
seu de CaixaForum
Barcelona.

CaixaForum Barcelona ha acollit
aquest any vuit exposicions. Totes
s’ofereixen amb visites guiades per a
tots els públics, així com una programació complementària de conferències i tallers educatius. Cal destacar
la primera mostra fruit de l’acord entre la Fundació ”la Caixa” i el Centre
Pompidou: Càmera i ciutat. La vida urbana en la fotografia i el cinema.
Pel que fa a les activitats, entre
les novetats cal destacar Universos
literaris. El cicle, coordinat per Martí Sales, ha convidat els escriptors i
creadors Màrius Serra, Espido Freire, David Trueba i Roger Mas a explicar què els inspira i com van ser els
seus moments iniciàtics. Els Microconcerts han permès gaudir d’un ampli ventall d’estils musicals i, alhora,
descobrir els grups seleccionats en
la Convocatòria per a actuacions musicals a CaixaForum 2019. També
s’ha estrenat el concert escolar i familiar inèdit Papageno & Cia. El taller
escolar Re-contes ha proposat als
més petits iniciar-se en el món de la
literatura des del gaudi, la interacció
i la creació.

Caixaforum barcelona 2019

674.594
visitants
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Visitants a
l’exposició TolouseLautrec i l’esperit
de Montmartre a
CaixaForum Madrid.

CaixaForum
Madrid
CaixaForum Madrid s’ha consolidat
com un centre sociocultural de referència a Espanya. Durant aquest
any, ha acollit sis muntatges expositius. El més visitat, Toulouse-Lautrec i l’esperit de Montmartre, una
mostra única de l’art francès radical
de finals del segle xix a partir de més
de 300 obres de col·leccions de tot el
món, amb un total de 146.208 espectadors. A continuació, Òpera. Passió,
poder i política, un viatge apassionant per vuit premières en els principals teatres d’Europa, amb una
assistència de 107.514 persones.
Així mateix, destaquen les bones xifres de la Temporada musical i el nou format de presentació de
música Microconcerts, amb el qual

el públic ha pogut gaudir d’un ampli ventall d’estils musicals. A l’èxit
d’aquestes dues activitats se suma el cicle dedicat a les relacions romàntiques, La lògica de l’amor, així
com el cicle de música Òpera filmada
i la ja imprescindible cita estival de
Nits d’Estiu.

Caixaforum MADrid 2019

719.584
visitants
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CaixaForum
Saragossa

CaixaForum
Palma
CaixaForum Palma es consolida,
un any més, com un dels referents
culturals de l’illa. L’exposició Agón!
La competició en l’Antiga Grècia ha
atret 45.860 persones al centre, les
quals han agraït l’oportunitat de
veure, sense haver de traslladar-se
fora de l’illa, peces del British Museum, com un fragment del fris del
mausoleu d’Halicarnàs que mai no
havia sortit del museu.
Les activitats educatives s’han
convertit en el complement perfecte per a les escoles de l’illa. El
nou taller de ciència Llum i color i
la conferència La (re)evolució de les
bateries. Com seran les bateries del

L’exposició Agón!
La competició a
l’antiga Grècia, al
CaixaForum Palma.

futur? constitueixen dues apostes
compromeses amb la ciència, l’art i
el medi ambient.
Les Trobades amb… i els Universos literaris han omplert els nostres
espais amb un públic molt agraït. Els
assistents han valorat poder interactuar amb creadors de referència.
També les famílies han trobat
en l’oferta diària de diferents activitats, una altra manera de viure el
CaixaForum. Això aporta un plus de
qualitat al temps d’oci.
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CaixaForum Saragossa ha complert
aquest 2019 un lustre des de la seva
obertura, al juny del 2014. Un concert
amb més de 400 espectadors –el més
concorregut fins avui– ha posat la cirereta del pastís a la commemoració.
Espais no habituals de CaixaForum
han acollit els Microconcerts, programats pel Departament de Música de
la Fundació ”la Caixa”, donant visibilitat al talent local. La reflexió social ha
arribat de la mà de Macaya 361º. Converses entorn de la diversitat i la solidaritat, una proposta que ha sortit per
primera vegada del Palau Macaya,
especialitzat en coneixement i transformació social.
CaixaForum Saragossa també ha
estat el primer centre a posar en marxa el taller La doble vida de les coses,
un projecte de Art for Change ”la Caixa”.
Dirigit a persones amb trastorn mental greu i al col·lectiu de persones
grans amb dependència, promou l’accés a l’art a persones en situació de
vulnerabilitat perquè puguin expressar-se; en aquest cas, de la mà d’objectes quotidians.
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CaixaForum
Sevilla

L’exposició Tintín i
la lluna ha coincidit
amb el 50 aniversari
de l’arribada al
satèl·lit terrestre.

Segon aniversari per a CaixaForum
Sevilla, que ha continuat amb la seva
consolidació al territori. Els mites, els
canvis científics i tecnològics o el modernisme són alguns dels temes que
han centrat la important tasca expositiva. Atenció especial han merescut Tintín i la lluna, una producció de
la Fundació ”la Caixa” que ha permès
a Sevilla celebrar el 50 aniversari de
l’arribada a la lluna, i Faraó, rei d’Egipte, realitzada en col·laboració amb el
British Museum, una magnífica reflexió sobre el simbolisme i el poder a
l’antic Egipte.

CaixaForum Sevilla s’ha posicionat al territori com un centre que fomenta el diàleg i la reflexió entorn
de l’experiència sociocultural i científica. Així mateix, destaca per la seva acceptació entre el públic escolar,
a més d’oferir nombroses activitats
per acostar a grans i petits el coneixement. El centre ha potenciat els diumenges musicals, amb propostes
d’òpera i dansa filmada, així com música en directe.

L’espectacular
edifici de
CaixaForum
Saragossa està
situat a l’anomenada
Milla Digital de la
ciutat.

CaixaForum Sevilla
ha incrementat un
30% les visites
coincidint amb
el 2n. aniversari

Caixaforum palma 2019

Caixaforum sARAGOssA 2019

Caixaforum sevilla 2019

300.038

230.818

345.484

visitants

visitants
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CaixaForum
Lleida
Una visitant davant
d’una de les peces
de l’exposició Faraó.
Rei d’Egipte.

CaixaForum
Girona

CaixaForum Lleida
ha commemorat els
100 anys de l’edifici,
ple de detalls
modernistes.

Faraó. Rei d’Egipte, organitzada amb
el British Museum, s’ha convertit
aquest 2019 en l’exposició temporal
més visitada del centre des de la seva
obertura, el 2011. A més, fruit també
de la col·laboració institucional, s’ha
organitzat el cicle dedicat a l’Art Fantàstic de la Fundació Amics del Museu del Prado. De manera paral·lela,
s’ha apostat per nous models d’activitat, com les trobades per reflexionar sobre el concepte de sobirania,
iniciativa impulsada per l’Escola
Europea d’Humanitats i el CIDOB.
La música sempre hi ocupa un
lloc destacat. Així, enguany, dins del
programa Audicions Íntimes, hi ha
participat el reconegut pianista i
compositor Marco Mezquida. Les activitats de ciència també han gaudit
de gran èxit, com el taller-espectacle
familiar Sorprèn però és ciència i alguns caps de setmana protagonitzats
pels EXPLORA. CaixaForum Girona
s’ha sumat de manera activa a iniciatives de la ciutat, com Girona, Temps
de Flors o el Festival Internacional de
Teatre Amateur de Girona.
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Aquest 2019 ha estat un any important en la trajectòria de CaixaForum
Lleida. En primer lloc, s’han commemorat els 100 anys de l’edifici, ideat
per l’arquitecte Francesc de Paula Morera i Gatell, que va projectar
aquesta construcció plena de detalls
modernistes. En segon lloc, el centre
ha complert 30 anys des que aquesta antiga sala de cinema es convertís, gràcies a la Fundació ”la Caixa”,
en el punt de referència de l’activitat
cultural de Lleida i el territori.
Per celebrar les efemèrides, s’ha
programat un extens repertori de
propostes culturals protagonitzat
per dues grans exposicions: Experiment any 2100, de caràcter científic,
sobre l’aventura d’explorar com pot
ser el nostre futur, i Cinema i emocions. Un viatge a la infància, sobre la
relació del cinema i la infància. De
manera paral·lela, s’han organitzat
els cicles de conferències L’espionatge entreguerres i Trobades amb...,
amb creadors i artistes de disciplines diverses. També s’ha programat
un ventall d’activitats dirigides al públic familiar.
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CaixaForum
Tarragona
Fruit de la col·laboració amb dues
prestigioses institucions, CaixaForum
Tarragona ha acollit dues exposicions centrades en la cultura visual:
Robert Capa en color, amb l’International Center of Photography de
Nova York, sobre la fotografia, la comunicació i el fotoperiodisme; i Cinema i emocions. Un viatge a la infància,
amb la Cinémathèque française, sobre la relació entre cinema i infància.
La segona edició d’Universos literaris,
amb Eva García Sáenz de Urturi, Nuria
Gago, Víctor Amela i Boris Izaguirre, i
el cicle Trobades amb... Claire O’Keefe, Xavier Mañosa (Apparatu), Flavita Banana, Cinta Vidal i Mucho s’han
consolidat com a formats d’èxit.
La ciència ha protagonitzat l’Any
Internacional de la Taula periòdica
dels Elements Químics. Així, les conferències Les Fronteres de la Química i diverses activitats familiars han
acostat els coneixements científics a
tots els públics. La participació en el
FITT, el Festival Minipop, el Festival
REC o Misteri als museus ha permès
teixir aliances amb la ciutat.

El futur CaixaForum
València disposarà
de 6.500m².

Exposició Robert
Capa en color
a CaixaForum
Tarragona.

EN CONSTRUCCIÓ

CaixaForum
València

Amb una àmplia programació dirigida a tots els públics, CaixaForum
València aspira a convertir-se en referent sociocultural de la capital llevantina. Situat a l’ Àgora de la Ciutat
de les Arts i de les Ciències, el projecte arquitectònic és obra de l’estudi Cloud 9, dirigit per Enric Ruiz-Geli.
L’equipament tindrà una superfície
útil de 6.500 metres quadrats i disposarà de dues grans sales d’exposicions, un auditori, aules polivalents,
un espai familiar i educatiu i un restaurant. Les obres s’iniciaran el 2020
i la inversió que es preveu destinar-hi
estarà al voltant dels 19 M€.

Caixaforum girona 2019

Caixaforum lleida 2019

Caixaforum tarragona 2019

160.265

92.360

73.204

visitants

visitants
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cosmocaixa

Concebuda i produïda per la Fun·
dació ”la Caixa”, aquest 2019 s’ha
inaugurat Miralls, dins i fora de
la realitat. A partir d’un únic ele·
ment museogràfic (el mirall),
aquesta exposició temporal con·
vida a observar la realitat des
d’òptiques diferents. Com a con·
trapunt, s’ha organitzat el cicle de
conferències Un recorregut per la
simetria (i alguna cosa més) en el
coneixement.

15 anys
de ciència certa
Cosmocaixa, l’objectiu del qual
és promoure el progrés social
a través de la divulgació de la
ciència, ha complert 15 anys,
i s’ha consolidat com el primer
museu de la ciència d’Espanya.

C

osmoCaixa ha complert 15 anys
aquest 2019. En aquest temps,
s’ha consolidat com el primer
museu de ciència d’Espanya, un
dels més destacats d’Europa. El
seu objectiu és promoure el pro·
grés social a través de la divulga·
ció científica i cultural. Des del
2004, ha organitzat més de 60
exposicions i ha estat visitat per
més de 12 M de visitants. El cen·
tre ha rebut, enguany, el Premi a
la Bona Pràctica en Sostenibilitat
Ambiental, atorgat per Turisme
de Barcelona.

Cosmocaixa disposa de
54.000 m² dedicats a la
divulgació de la ciència i
el coneixement.

Passejar per la selva amazòni·
ca, conèixer com vivien milions
d’anys enrere els dinosaures o
descobrir els secrets del cos·
mos són algunes de les propos·
tes al llarg d’un recorregut esti·
mulant de 54.000 m². Mitjançant
un plantejament interactiu, el vi·
sitant pot tocar, experimentar i
acostar-se a la ciència de mane·
ra didàctica i amena.

Premi a la Bona
Pràctica en
Sostenibilitat
Ambiental de
Turisme Barcelona
- 58 -

Reinhold Ewald, astronauta d’al·
gunes de les missions Soyuz, ha
estat un dels conferenciants de
50 anys d’arribada a la lluna, ci·
cle organitzat al voltant de la
mostra Tintín i la lluna. Al seu
torn, Carme Ruscalleda ha par·
ticipat, entre d’altres, en el cicle
La dieta mediterrània, mentre
que el doctor en física Ignasi Ri·
bas ha explicat els secrets del pla·
neta veí Barnard b.
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El 2019, s’ha inaugurat la nova Sala
Univers.

Nova Sala
Univers
Aquest any 2019 s’ha inaugurat
la nova Sala Univers, formada per
3.500 metres quadrats d’exposició.
Es tracta d’un viatge apassionant
per la ciència, des del big-bang fins
a les últimes fronteres de l’univers.
Tres grans eixos (Kósmos, Evolució
i Fronteres) articulen la nova sala,
des de l’evolució de la matèria inerta al desenvolupament de la vida a
la Terra, amb un globus terraqüi interactiu com a peça central, i l’estudi
del cervell, on descobrim com funciona aquest òrgan excepcional.

Univers constitueix el core del museu, un espai on es concentra l’experiència científica que va des del
big-bang fins a les noves fronteres del
coneixement. La remodelació de la
sala permanent aporta una nova mirada que permetrà al museu continuar sent un referent internacional
en el camp de la ciència i la recerca, i
que és el reflex de més de trenta-vuit
anys de trajectòria, des de la creació,
primer, del Museu de la Ciència d’Espanya (1981), i després Cosmocaixa
(2004) . Un lloc que contribueix a crear una societat més ben formada per
afrontar els reptes que planteja un
món en constant evolució.
La nova sala Univers és fruit del
resultat d’una profunda remodelació, executada per Mediapro, que ha

Cosmocaixa 2019

1.002.965
visitants

8.061
activitats
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dissenyat el projecte museogràfic. El
procés de transformació es va iniciar
l’any 2010 amb avaluacions exhaustives de la sala i l’assessoria d’experts
internacionals referents en el món de
la divulgació científica, entre ells Alison Abbott, corresponsal a Alemanya
de la revista científica Nature; Ken
Arnold, director de Public Programmes en The Wellcome Trust (Londres);
Wolfgang M. Heckl, director general del Deutsches Museum de Munic
(Alemanya), i Michael John Gorman,
director de la Science Gallery del Trinity College de Dublín, entre d’altres.

PÚBLIC ESCOLAR

148.382
VISITANTS ESCOLARS
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ART FOR CHANGE ”la Caixa”

Art per a la
millora de
la societat

«Hem compartit. Hem dubtat. Hem creat
una petita comunitat. I hem entès que ningú
canvia el món tot sol».
Grup participant en el projecte teatral Mateix dia,
mateixa hora, mateix lloc.

Art for Change ”la Caixa” utilitza
la cultura com a eina per a la
millora social i la inclusió de
tothom en la societat.

La Fundació
”la Caixa” concep
l’acció artística
com a generadora
de canvi social

U

n grup de persones de més de 65
anys al costat de joves de 16 i 18
de diferents entorns. Què signifi·
ca canviar el món? Què pot néixer
de nou? Sota el títol Mateix dia,
mateixa hora, mateix lloc, aquest
projecte de creació teatral és un
dels molts impulsats aquest 2019
per Art for Change ”la Caixa”. En
aquest cas, de la mà del Teatre Na·
cional de Catalunya i sota la direc·
ció de Lali Álvarez.
Des del 2007, la Fundació ”la Caixa”
impulsa una convocatòria d’aju·
des anuals a diferents projectes
artístics. Aquests processos cre·
atius estan liderats per un crea·
dor, amb la participació de tota
mena de persones, especialment
col·lectius en situació de vulnera·
bilitat.
De manera paral·lela, Art for
Change ”la Caixa” ha dissenyat un
programa d’acompanyament als
projectes seleccionats de la con·
vocatòria per generar comunitat,
aprenentatges i compartir expe·
riències. Cal destacar la trobada
Exchange Fòrum, que ha reunit
un centenar d’artistes i gestors
culturals a CaixaForum Barcelo·
na per dialogar i identificar els te·
mes rellevants al voltant de l’acció
artística com a generadora de can·
vi social.

Espectacle Mateix
dia, mateixa
hora, mateix lloc,
d’Art for Change
”la Caixa”.

ART FOR CHANGE (2019)

19

PROjECTeS
SELECCIONAtS
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2.132
BENEFICIARIS
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música

Fer partícips
de la música
tots els públics
Escolars, famílies, gent
gran i públic en general
tenen cabuda en la programació
musical de la Fundació ”la Caixa”.

Concert escolar El
col·leccionista de
paisatges.

A

bordar la música de la forma
més àmplia, explicar-ne la his·
tòria, acostar-la als més petits,
participar en un gran projec·
te pedagògic al costat de mú·
sics i intèrprets professionals i
procurar que l’oferta sigui com·
pleta i variada, anant des de la
clàssica a l’electrònica, passant
pel jazz o les músiques del món.
Aquests són els objectius del
Programa de Música de la Fun·
dació ”la Caixa”.
Aquest 2019 s’ha estrenat un
nou espectacle escolar i fami·

liar: Papageno & Cia. Es tracta
d’un recorregut per les òperes
de Mozart amb ajuda dels mú·
sics i, també, del públic. El pro·
tagonista és Papageno, un dels
personatges més entranyables
del món de l’òpera.
Els concerts participatius van néi·
xer el 1995 de la mà d’El Messies
de G.F. Händel. Des de llavors,
més de 50.000 cantants aficio·
nats han participat en aquestes
audicions davant d’un públic de
500.000 persones, en més de 20
ciutats de tot el territori.

MÚSICA (2019)

852
57

concerts a

210.907
assistents

ciutats
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De nord a sud,
a Portugal
Interpretar música clàssica en el patrimoni urbà –és a dir, el carrer– de ciutats històriques de Portugal. Aquest
ha estat l’objectiu de la iniciativa inèdita Orquestra no Património, impulsada per la Casa da Música (Porto) amb el
suport de la Fundació ”la Caixa”. De nord
a sud del país, l’Orquestra Barroca i l’Orquestra Simfònica de Porto han ofert
aquest any nou concerts en vuit ciutats:
Lisboa, Évora, Porto, Mafra, Faro, Braga,
Castelo Branco i Viana do Castelo.
D’altra banda, després de l’excel·
lent acollida l’any passat d’El Messies participatiu a la Casa da Música,
aquest 2019 s’ha tornat a presentar
a Porto, i també a una altra ciutat nova: Braga. A més, El Messies de Madrid
ha estat interpretat enguany per l’orquestra i el cor de Casa da Música.
Així mateix, s’han llançat a Portugal dos concerts escolars: El
col·leccionista de paisatges, que familiaritza amb els sons musicals alumnes de 1r. a 4t. de Primària, i que ha
pogut veure’s a Viseu, Porto, Beja i Barreiro, i Acaba’t la sopa, per familiaritzar nens i nenes de 3 a 12 anys amb el
fet d’assistir a un auditori, a Porto.
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EXPOSICIONS ITINERANTS

Acostar l’art,
la ciència i la cultura
a la ciutadania
La Fundació ”la Caixa” ha desenvolupat
un model únic reconegut a tot el món
que fa del coneixement un instrument
de transformació social, acostant la
cultura i la ciència al major nombre
de persones possible.

Exterior de
l’exposició Leonardo.
Observa, qüestiona,
experimenta.

EXPOSICIONS ITINERANTS (2019)

3.456.549

EXPOSICIONS
ITINERANTS 2019 PeR
CIUtats

visitants

92
80

exposicions

a

CIUtats

51.904
ESCOLARS
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A

rt, ciència i cultura. Amb la fina·
litat d’acostar-los al màxim nom·
bre de persones, la Fundació
”la Caixa” ha desenvolupat un mo·
del únic i innovador reconegut en
l’àmbit internacional. Les unitats
desplegables i l’Art al carrer són
dos formats expositius que cons·
titueixen punts de trobada per di·
vulgar el coneixement i sensibilit·
zar tota la ciutadania.
Gràcies als acords de col·laboració
amb les administracions locals de
tot el territori, les exposicions iti·
nerants viatgen a les diferents ciu·
tats i municipis, disposen de visi·
tes comentades per al gran públic
i també per a grups escolars. L’àm·
plia oferta expositiva es comple·
menta amb un conjunt d’activitats
educatives i socials entorn de les
mostres, convertint-se així en un
autèntic instrument de dinamit·
zació social local.
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Els visitants a
les mostres
itinerants
experimenten un
augment del 16 %
Per poder adaptar les exposicions
a les característiques i les necessi·
tats de cada població en concret,
s’han dissenyat espais específics
i innovadors en forma d’unitats
desplegables i art a peu de car·
rer. En aquest sentit, la Funda·
ció ”la Caixa” ha posat en marxa
aquest 2019 dos projectes nous:
Leonardo. Observa, qüestiona,
experimenta i Terra de somnis.
El primer convida a observar,
qüestionar i experimentar a par·
tir del tret més essencial de Le·
onardo: la curiositat insaciable.
Consta d’una sèrie de maquetes
a escala real, que són interpre·
tacions fidels de dibuixos origi·
nals, i adopta un format híbrid
molt innovador.
El segon projecte forma part
d’Art al carrer i reuneix una sè·
rie d’obres de Cristina García
Rodero, premi nacional de foto·
grafia. Les imatges donen veu a
les dones de comunitats rurals
de l’Índia, al mateix temps que
posen en relleu la seva capacitat
de transformació de l’entorn en
el qual viuen.
Art al carrer també ha permès
acostar-se a l’obra d’una altra de
les eminències de la fotografia:
Sebastião Salgado. Sota el títol
Gènesi, la mostra reuneix 38 grans
fotografies seves en blanc i negre.
Unes altres dues unitats des·
plegables han acostat al públic
de tot el territori les figures de
Picasso, d’una banda, i Georges
Méliès, per un altre. Picasso. El viatge del Guernica és un projec·
te desenvolupat en col·laboració
amb el Museu Nacional Centre
d’Art Reina Sofia, i aprofundeix

La mostra Terra
de somnis és
un dels nous
projectes del
2019.

Mirades a Portugal

en la història del famós quadre.
Alhora, Comença l’espectacle.
Georges Méliès i el cinema de
1900 ens trasllada a principis del
segle xx i al naixement del cine·
ma com a fenomen popular.
També aquest 2019, Herois
ocults. Invents genials. Objectes quotidians adopta el format
d’unitat desplegable. Desenvolu·
pada pel prestigiós Vitra Design
Museum, mostra objectes que han
estat fabricats milions de vegades,
però que continuen sent indispen·
sables en el dia a dia.
De manera paral·lela, Creactivity ha continuat enguany la itine·
rància pel territori. Aquest taller
pren cos en un altre format singu·
lar: un autobús que es converteix
en un espai educatiu i familiar que
fomenta la posada en pràctica de
diferents habilitats.
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Art al carrer, per partida doble a Portugal. De la mà de la Fundació ”la Caixa”,
dues grans exposicions han començat la seva itinerància aquest 2019 a
Portugal.
Sebastião Salgado. Gênesis ha
portat a Évora les fotografies del gran
autor portuguès. Paisatges, animals
i persones que ens revelen la bellesa
i la fragilitat del nostre planeta, que
tenim el deure de protegir i preservar.
De manera paral·lela, Terra de
Sonhos. Cristina García-Rodero ha reunit enguany a Aveiro, Gumarães, Vila
Real i Porto fotografies representatives de les comunitats rurals de l’Índia, que captiven per la seva qualitat
compositiva i vivor.
A floresta. Muito mais do que madeira, exposició permanent a la Fundação de Serralves (Porto). A partir
d’enguany, part dels mòduls d’aquesta mostra organitzada per la Fundació
”la Caixa” s’exposen en un nou espai
permanent dirigit a grups escolars.
Amb anterioritat, l’exposició ha itinerat aquest 2019 per Braga, Castelo
Branco, Setúbal, Matosinhos i Faro.

360.748
visitants
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EDUCACIÓ

EduCaixa impulsa
la transformació
educativa
EduCaixa posa el focus en el docent
i en els equips directius com a agents
de transformació, com a responsables
i protagonistes del canvi.

A

prendre a ser, aprendre a conèixer,
aprendre a fer i aprendre a conviu·
re». Són paraules de Jacques De·
lors recollides en l’Informe de la
Unesco de 1996, sota el títol L’educació amaga un tresor. Amb l’ob·
jectiu de garantir una educació de
qualitat per a l’alumnat, EduCaixa
promou la transformació educati·
va mitjançant tres eixos: el desen·
volupament de competències de
l’alumnat, la formació de docents i
la transformació de l’educació ba·
sada en l’evidència.
El desenvolupament de les competències. La finalitat és fomentar

el coneixement, les habilitats i
les actituds. Per això, els progra·
mes educatius de la Fundació
”la Caixa” promouen les compe·
tències, acompanyen el docent,
inclouen programacions didàc·

EduCaixa està
alineat amb
l’Objectiu de
Desenvolupament
Sostenible de
garantir una educació
de qualitat
tiques amb propostes d’avalua·
ció, usen metodologies actives i
participatives, promouen la col·
laboració entre iguals i estan ava·
luats. Enguany, EduCaixa ha llan·
çat cinc nous programes: STEAM
x Change, Comunica, Curiosity,
Emociona i BeCritical. Aquests se
sumen als dos ja existents: Joves
Emprenedors i Big Data (els pro·
grames apareixen detallats en la
doble pàgina següent d’aquest
informe).

La formació de docents. Els do·
cents i els equips directius dels
centres educatius són els prota·
gonistes i agents del canvi edu·
catiu. EduCaixa aposta per la
figura del líder com a peça fona·
mental perquè es produeixin els
canvis a les escoles. Amb l’ob·
jectiu d’empoderar-los i acom·
panyar-los, el programa Li·
deratge per a l’Aprenentatge
proposa accions i recursos for·
matius tant presencials com di·
gitals. En col·laboració amb l’Ins·
titute of Education (IOE), de la
University College of London,
referent mundial entre les fa·
cultats d’educació, la Fundació
”la Caixa” ha iniciat enguany la
primera edició d’aquest progra·
ma. Ha comptat amb la partici·
pació de més de 100 represen·
tants d’equips directius de 50
centres educatius de tot l’Estat.
La transformació de l’educació
basada en l’evidència. EduCaixa
promou l’educació basada en
les evidències i impulsa l’avalu·
ació educativa com a eines per
comptar amb informació ri·
gorosa i rellevant que perme·
ti prendre decisions fonamen·
tals. Així, aquest 2019 ha traduït
i publicat el repositori d’evidèn·
cies de l’Education Endowment
Foundation (EEF), de consulta
a la nova web d’EduCaixa. Tam·
bé enguany s’ha obert la segona
convocatòria per a centres que
vulguin avaluar els seus projec·
tes educatius.

EDUCAIXA (2019)

2.081.182
alumnes

8.060
escoles
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11.434
docents

cultura ı educació

Cicle de conferències

(R)evolució Educativa
Cicle de conferències i tallers per fomentar la reflexió entorn dels
nous reptes de la comunitat educativa.
Louise Stoll
Catedràtica d’Educació i professora al Centre de
Lideratge per a l’Aprenentatge a l’Institut d’Educació de
l’University College London.

«Necessitem persones clau
en els equips directius que
liderin l’aprenentatge i siguin
agents del canvi».
Alfons Cornella
Emprenedor i expert en transformació digital.

EDUCACIÓ DIGITAL

ProFuturo arriba
a 10,3 milions
de nens i nenes
Des de l’inici del Programa al 2016,
Profuturo ha arribat a 10,3 milions
de nens i nenes i a 34 països de Sudamèrica, Àfrica i Àsia. L’objectiu de
la Fundación Telefónica i la Fundació ”la Caixa” és reduir la bretxa educativa i digital en el món a través de
la tecnologia. En aquests tres anys,
ProFuturo ha format, a més, 300.000
professors i ha aconseguit acords
amb governs i socis locals, assegurant l’escalabilitat i sostenibilitat del
programa, que el 2020 aspira a aconseguir 13 milions de nens i nenes.

«No podem continuar formant
els humans per exercir allò que
una màquina pot fer».
Steve Higgins
Professor de la Durham University Evidence Centri for
Education.

«L’evidència educativa ajuda
en la presa de decisions sobre
què fer en educació».
Doris Sommer
Catedràtica de la Universitat de Harvard.

«A partir de l’anàlisi i la mirada crítica del text s’aprèn a
conèixer i a reconèixer la mirada
única de l’altre».

EDUCAIXA.com (2019)

708.169

ACTIVItats EDUCATIVeS

398.439

alumnes nou web

escolars que han participat en
activitats educatives als centres
CaixaForum i CosmoCaixa.
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El valor diferencial
dels 7 programes
educatius
EduCaixa promou el desenvolupament
competencial de l’alumnat mitjançant
programes educatius.

E

l desenvolupament de les compe·
tències és possible gràcies al fo·
ment del coneixement, de les ha·
bilitats i de les actituds. Per això,
els 7 programes educatius d’ Edu·
Caixa promouen les competènci·
es, acompanyen el docent, inclo·
uen programacions didàctiques
amb propostes d’avaluació, usen
metodologies actives i participa·
tives, promouen la col·laboració
entre iguals i estan avaluats.
BECRITICAL. Competència en comunicació audiovisual i pensament crític. Fomenta una habili·
tat bàsica en l’adquisició de noves
competències, com és el pensa·
ment crític, per contribuir a la ca·
pacitació de l’alumnat en la seva
vida quotidiana. Dirigit a l’alum·
nat d’educació secundària, batxi·
llerat i CFGM.

4 dels programes
organitzen un
campus i 1 viatge
formatiu a Silicon
Valley
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STEAM X CHANGE. Competència
en ciència, recerca i societat. El
seu objectiu és desenvolupar la
cultura científica com un bé so·
cial integrant coneixement cien·
tífic, valors, actituds i opinions, i
fomentant la recerca científica.
Dirigit a l’alumnat de secundà·
ria, batxillerat i CFGM.
EMOCIONA. Competència socioemocional. Potencia el crei·
xement emocional i social
mitjançant el foment de l’auto·
consciència, la gestió emocional,
les habilitats socials i el benestar
personal i social. Dirigit a l’alum·
nat d’educació infantil i educació
primària.

cultura ı educació

CURIOSITY. Competència científica. Facilita propostes didàc·
tiques que iniciïn l’alumnat en
l’activitat científica per adop·
tar mètodes d’ensenyament de
les ciències basats en la indaga·
ció. Dirigit a l’alumnat d’educa·
ció primària.
COMUNICA. Competència comunicativa. Contribueix al desenvo·
lupament de les habilitats comu·
nicatives. Dirigit a l’alumnat de
primària, secundària, batxillerat
i CFGM.
BIG DATA. Competència digital.
Contribueix al desenvolupament
de la competència digital dels jo·

ves en un espai completament di·
gital que inclou orientacions di·
dàctiques per aplicar a l’aula. A
partir de 3r. i 4t. de secundària,
batxillerat i CFGM.

L’espai Creactivity
incentiva la
creativitat i la
innovació.

JOVES EMPRENEDORS. Competència emprenedora. Basat en
una metodologia participativa i
cooperativa. Dirigit a l’alumnat
de primària, secundària, batxi·
llerat i CFGM.
Quatre dels programes tenen
repte: Joves emprenedors, Big
Data, STEAM x Change i BeCriti·
cal. Cada repte té el seu Campus
(25 equips) i el Viatge formatiu a
Silicon Valley (5 equips).

Joves participants
en el programa
de foment del
coneixement
científic STEAM x
Change.
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EduCaixa
a Portugal
L’espai interactiu Creactivity ha pogut veure’s aquest 2019 en 74 punts
d’itinerança en 54 poblacions diferents i ha reunit 23.668 visitants.
Com a novetat, aquesta unitat mòbil ha viatjat per primera vegada a les
illes Açores i Madeira, i ha estat present en dos grans esdeveniments:
Serralves em Festa i la 17a. Mostra
da Universidade do Porto.
Creactivity incentiva la creativitat i la innovació, elements clau per
a les disciplines cientificotecnològiques i artístiques, a través de la manipulació i el muntatge d’objectes i
materials.
El programa educatiu Joves Emprenedors s’ha desenvolupat en 68
centres escolars, dels quals 20 han
accedit al Repte Emprèn. Aquesta
vintena de centres ha format un total de 43 equips, dels quals 3 han estat seleccionats i han participat en el
Campus Desafiament Emprèn: l’Escola Bàsica e Secundária Ferreira de
Castro, a Oliveira de Azeméis; l’Escola
Secundária de Estarreja, a Estarreja,
i el Colégio de Nossa Senhora da Graça, a Vila Nova de Milfontes.

informe anual 2019
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115 anys de compromís
social i empresarial
La Fundació ”la Caixa” gestiona
de manera directa l’Obra Social
de l’entitat, que impulsa anualment 50.000 iniciatives en benefici de 15 milions de persones,
amb l’objectiu de construir una
societat més justa i equitativa.
Aquest marcat compromís social
entronca amb els orígens de
”la Caixa”, fundada el 1904 per
estimular l’estalvi, dignificar la
vellesa i oferir un futur millor a
les classes treballadores i als
més necessitats.

També forma part de la Fundació
Bancària la societat hòlding
CriteriaCaixa, que aglutina el
patrimoni empresarial de l’entitat amb un doble objectiu: generar els recursos necessaris per
finançar l’Obra Social i preservar
i fer créixer el patrimoni de la
fundació.
CriteriaCaixa gestiona una cartera de participacions accionarials en sectors estratègics com el
bancari, l’energètic, els serveis i
l’immobiliari.

FUNDACIÓ BANCÀRIA ”LA CAIXA”

100 %
GAV: 21,8 bn€
NAV: 17,0 bn€

CARTERA
BANCÀRIA

CARTERA INDUSTRIAL
I DE SERVEIS

NEGOCI
IMMOBILIARI

ALTRES ACTIUS
FINANCERS

8,4 bn€

9,5 bn€

2,6 bn€

1,3 bn€

SOCIAL

CULTURA
40,0 %

24,4 %

99,5 %

17,5 %

6,0 %

1,2 %

EDUCACIÓ

9,1 %

5,2 %

ALTRES
PARTICIPACIONS

RECERCA,
CONEIXEMENT
I BEQUES

L’abreviatura bn correspon a miliards.
GAV: valor brut dels actius. NAV: valor net dels actius.
Dades del 31 de desembre de 2019.
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liquidació

Liquidació pressupostària del 2019
58%

total

541,1 M €

21%

21%

Àrea Social
Pobresa
Cooperació

Investigació
Coneixement
Beques

Cultura
Educació

312,6 M€

112,9 M€

115,6 M€

Pressupost del 2020
54%

total

560 M€

22%

24%

Àrea Social
Pobresa
Cooperació

Investigació
Coneixement
Beques

Cultura
Educació

300,2 M€

123,1 M€

136,7 M€
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directori DE LA FUNDACIÓ BANCàRIA ”la Caixa
SERVEIS CENTRALS:
Av. Diagonal, 621
08028 Barcelona

BARCELONA

MADRID

CAIXAFORUM BARCELONA
Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8
08038 Barcelona
Tel. 93 476 86 00
icaixaforumbcn@magmacultura.net
CaixaForum.com/agenda
Facebook.com/CaixaForum

CAIXAFORUM MADRID
Passeig del Prado, 36
28014 Madrid
Tel. 91 330 73 00
infocaixaforummad@fundacionlacaixa.org
CaixaForum.com/agenda
Facebook.com/CaixaForum

COSMOCAIXA BARCELONA
Isaac Newton, 26
08022 Barcelona
Tel. 93 212 60 50
icosmocaixa@magmacultura.net
CosmoCaixa.com/agenda
Facebook.com/CosmoCaixa

ESPACIOCAIXA MADRID
Arapiles, 15
28015 Madrid
Tel. 91 444 54 15
obrasocial.lacaixa.es/ambitos/centros/
espaciocaixa_es.html

PALAU MACAYA
Passeig de Sant Joan, 108
08037 Barcelona
Tel. 93 457 95 31

PALMA
CAIXAFORUM PALMA
Pl. Weyler, 3
07001 Palma
Tel. 971 17 85 00
Fax 971 72 21 20
icaixaforumpalma@magmacultura.net
CaixaForum.com/agenda

FUNDACIÓ DE L’ESPERANçA
Palma de Sant Just, 4
08002 Barcelona
Tel. 93 270 39 73
ESPAICAIXA FRANCESC D’ASSÍS
Convent de Santa Clara
Santa Clara, 60-62
08241 Manresa
Tel. 93 836 26 75

SEVILLA
CAIXAFORUM SEVILLA
Camino de los Descubrimientos,
Esquina C/Jerónimo de Aguilar
41092 Sevilla
Tel. 955 657 611 · 955 657 612
caixaforumsev@fundacionlacaixa.org
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GIRONA

SARAGOSSA

CAIXAFORUM GIRONA
Ciutadans, 19
17004 Girona
Tel. 972 20 98 36
caixaforumgirona@magmacultura.net
CaixaForum.com/agenda

CAIXAFORUM ZARAGOZA
Av. d’Anselmo Clavé, 4
50004 Saragossa
Tel. 976 76 82 00
caixaforumzgz@fundacionlacaixa.org
CaixaForum.com/agenda
Facebook.com/CaixaForum

ESPAICAIXA GIRONA
Pl. Poeta Eduard Marquina, 10
17002 Girona
Tel. 972 21 54 08
JARDINS DE CAP ROIG
Camí del Rus, s/n
17210 Calella de Palafrugell
LLEIDA

MÚRCIA
ESPACIOCAIXA MURCIA
Av. del Río Segura, 6
30002 Múrcia
Tel. 968 22 63 13
obrasocial.lacaixa.es/ambitos/centros/
espaciocaixa_es.html

CAIXAFORUM LLEIDA
Av. de Blondel, 3
25002 Lleida
Tel. 973 27 07 88
caixaforumlleida@magmacultura.net
CaixaForum.com/agenda
TARRAGONA
CAIXAFORUM TARRAGONA
Cristòfor Colom, 2
(al costat de la font del Centenari)
43001 Tarragona
Tel. 977 24 98 71
caixaforumtarragona@magmacultura.net
CaixaForum.com/agenda
ESPAICAIXA TARRAGONA
Prat de la Riba, 3
43001 Tarragona
Tel. 977 22 59 52
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