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CARTA DEL PRESIDENT

Persones que
ajuden persones
El 2021 ha estat un any molt complex, en un escenari de reptes globals. La Fundació
”la Caixa” ha desenvolupat els seus programes donant resposta a les necessitats globals
que s’han generat amb la pandèmia, des de la proximitat, que és un dels principals actius
de 117 anys d’història, amb capacitat de lideratge, amb un gran equip de professionals
i voluntaris i en col·laboració amb institucions públiques i entitats de l’àmbit privat.
Pensem en el dia a dia i mirem cap al futur, per construir una societat millor.

Recolzar, ajudar i cuidar són conceptes que tenen
un pes cada vegada més gran en la societat. La
situació que hem viscut en els darrers mesos,
amb la pandèmia, ha demostrat que som éssers
interdependents i que hem de tenir cura els uns
dels altres. Aquest fet demana un compromís
individual però també col·lectiu, on les institucions
i les entitats tenen una responsabilitat molt
important en la construcció d’un nou model social.
La paraula cuidar ve de cogito = penso. Pensar vol
dir aturar-se abans de fer les coses, aquesta idea
és la nostra raó de ser. A la Fundació ”la Caixa”
analitzem, valorem, contrastem, per anticiparnos als problemes, desenvolupar programes
innovadors i crear xarxes de treball i de solidaritat
que permetin actuar amb més eficàcia. Posem les
persones al centre de les nostres actuacions: no
només com a destinataris dels nostres programes,
sinó com un element actiu: som persones que
ajuden persones.

L’educació, la cultura
i la ciència contribueixen
al desenvolupament personal, són
elements d’integració,
de coneixement i de diàleg
4

Els filòsofs que han reflexionat sobre aquesta
societat amb voluntat d’ajudar els altres, parlen
de dues dimensions del cuidar. En primer lloc,
cal atendre les persones més vulnerables amb
acompanyament, amb ajudes socials, amb suport
al personal de salut, amb impuls a la recerca i amb
actuacions concretes en el camp de l’ocupació i
de la llar. Tot això s’ha agreujat en el marc que ha
creat la pandèmia, que ha colpit especialment
els col·lectius més vulnerables. Hem creat una
cadena de transmissió: moltes persones que han
participat com a usuaris dels nostres programes
d’integració i de suport, ara són voluntaris,
col·laboradors i impulsors d’iniciatives solidàries.
Hem situat al centre la família i hem posat l’accent
tant en els més menuts com en els més grans,
entre d’altres col·lectius vulnerables.
L’altra dimensió del tenir cura s’adreça al
conjunt de la societat. L’educació, la cultura i la
ciència hi tenen un paper importantíssim, atès
quecontribueixen al desenvolupament personal,
són un element d’integració, de coneixement i
de diàleg. La Fundació ”la Caixa” també ha estat
pionera en aquest camp, ha col·laborat amb els
principals museus del món, ha trencat les barreres
entre cultura, ciència i societat, ha proposat noves
aproximacions a fenòmens culturals, a grans obres
musicals, a grans figures científiques i hem abordat
les qüestions d’avui amb un nou llenguatge.

Isidre Fainé

President de
la Fundació ”la Caixa”

El pensament, l’excel·lència acadèmica i l’impuls
de la recerca en el camp de la salut, són altres
elements fonamentals: pensar i fer.
En alguns moments, al llarg de la pandèmia,
tothom ha pogut tenir la sensació d’estancament,
hem viscut en una situació de provisionalitat,
d’incertesa i d’espera. Un dels aspectes més
positius de la memòria que avui presentem és
constatar tota la feina que s’ha fet i que no hauria
estat possible sense una estructura consolidada,
bons equips, bons col·laboradors, una xarxa
internacional i sobretot, l’interès i la complicitat
dels usuaris, que ens acompanyen en els nostres
projectes i se’ls fan seus.

A més de tot el que s’ha fet, hi ha tot el que es
prepara: nous centres, nous programes i un nou
impuls per a les activitats que funcionen, que
donen resposta als problemes i que ajuden la
gent. Algunes d’aquestes noves actuacions, en el
camp de la recerca o en el de les noves tecnologies
aplicades a la comunicació cultural, són un fruit
directe del que hem viscut aquests anys.
Aquesta memòria és un balanç d’experiència i
treball, de dedicació i d’entusiasme, de capacitat
d’innovació i també de flexibilitat i resistència. Un
balanç que convida a mirar endavant, a dialogar,
a treballar, per aconseguir un futur millor i que
ningú no quedi enrere.
INFORME ANUAL 2021
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Patronat de la Fundació ”la Caixa”
President 		
Isidre Fainé Casas
Vicepresident
Juan José López Burniol
Patrons
Salvador Alemany Mas
César Alierta Izuel
Shlomo Ben-Ami
Luís Carreras del Rincón
Isabel Estapé Tous
Antoni Fitó Baucells
Eugenio Gay Montalvo
Javier Godó Muntañola
Francesc Homs Ferret
Marc Murtra Millar
Asunción Ortega Enciso
Artur Santos Silva
Javier Solana Madariaga
Secretari (no patró)
Josep Maria Coronas Guinart
Director general		
Antoni Vila Bertrán
Directora general adjunta (no patrona)
Elisa Durán Montolío

Patronat el 31 de desembre del 2021
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Direcció de la Fundació ”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 de Comunicació del Grup Fundació ”la Caixa”
Juan María Hernández Puértolas
Director corporatiu d’Assumptes Públics
Jesús Nemesio Arroyo González

Director corporatiu d’Educació i Màrqueting
Xavier Bertolín Pueyo
Directora corporativa de Programes Socials
Montserrat Buisán Gallardo
Director corporatiu de Territori i Centres
Rafael Chueca Blasco
Director corporatiu d’Investigació i Salut
Àngel Font Vidal
Director corporatiu de Cultura i Ciència
Ignasi Miró Borràs

Directora de l’Àrea Internacional
S.A.R. la Infanta Cristina
Directora de l’Àrea de Beques
Emilia Jordi Tubella
Directora de l’Àrea de Relacions amb Entitats Socials
Juana Prats Montmany

Director de Relacions Institucionals del Grup Fundació ”la Caixa”
Sergi Loughney Castells

Director de l’Àrea de Relacions Institucionals i Protocol
Ventura Rebés Weindl

Directora de l’Àrea de Finances, Fiscalitat i Control de Gestió
Eva Bermejo Martínez

Directora de l’Àrea d’Exposicions i Col·lecció
Isabel Salgado Gispert

Directora de l’Àrea de Marqueting
Montse Blanco Fernández

Directora de l’Àrea d’Inclusió Social
Cristina Segura Talavera

Directora de l’Àrea de Recursos Humans
Montse Cabré Pera

Directora de l’Àrea de Gestió Territorial i Centres
Marta Vallejo Rodríguez

Directora de l’Àrea de Mitjans
Rosa Maria Cirera Clotet

Director de l’Àrea d’Organització
Ignasi Villalobos Motlló

Direcció el 31 de desembre del 2021
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La Fundació ”la Caixa”,
entitat consultiva especial
de les Nacions Unides

Aquest 2021, el Consell Econòmic i Social de les
Nacions Unides (ECOSOC), l’òrgan principal per
a la coordinació del treball econòmic, social i mediambiental de l’ONU, ha atorgat a la Fundació
”la Caixa” l’estatus d’entitat consultiva especial,
l’estatus més alt ofert per l’ONU a organitzacions
no governamentals i que permet a la Fundació
participar en les tasques que l’organització duu a
terme, ser escoltada i contribuir a la seva agenda.
Aquest important i exclusiu reconeixement habilita l’ECOSOC a poder demanar a la Fundació
”la Caixa” consell, informació especialitzada i
elaboració d’estudis que el secretari general de
l’ONU pot compartir amb els membres del Consell.
També ofereix a la Fundació la possibilitat d’assistir
a conferències i esdeveniments internacionals a
l’ONU, fer declaracions escrites i orals a aquests
esdeveniments, organitzar actes paral·lels en el
context de l’ONU, ingressar a les instal·lacions de
l’ONU i establir xarxes i nous contactes.
L’oficina de representació que la Fundació ”la Caixa”
té a Washington ja ha presentat propostes de participació a dos esdeveniments d’ECOSOC per al
2022 que han estat aprovades pel Consell.

Entitat consultiva especial
és l’estatus més alt ofert per
l’ONU a organitzacions
no governamentals
8

Aquest és un molt important reconeixement per
a la institució, que va ser creada el 5 d’abril del
1904 per l’advocat català Francesc Moragas i
Barret, amb el suport de diverses entitats de la
societat civil catalana.
Des dels seus inicis, la Fundació ”la Caixa” ha
mostrat un innegociable compromís social i una
vocació de treball a favor de l’interès general,
tant a través de l’activitat financera del grup com
de l’acció social, impulsant accions, projectes i
activitats de tipus social, educatiu, divulgatiu,
cultural i científic.
La Fundació ”la Caixa” és una de les fundacions
més importants del món per volum d’inversió social. En la seva estructura, l’entitat és propietària del
primer hòlding financer espanyol, CriteriaCaixa,
que treballa per preservar i fer créixer el patrimoni
empresarial generat per la Fundació al llarg de
més d’un segle.
La missió de la Fundació ”la Caixa” és construir
una societat més justa, que doni oportunitats a qui
més ho necessita i amb els valors d’excel·lència,
confiança i compromís social que sempre l’han
caracteritzat, i amb la visió de ser una entitat de
referència en el desenvolupament de solucions
que perdurin en el temps i que cobreixin les necessitats bàsiques dels més vulnerables; afavoreixin
el progrés social donant resposta als nous reptes
en la recerca, la formació d’excel·lència i l’educació, i acostin la ciència i la cultura a tothom.

Lluitar contra la pobresa infantil i l’exclusió social, fomentar l’ocupació i ajudar a millorar les
condicions de vida de les persones més vulnerables són objectius claus de la Fundació. I, per
aconseguir-ho, posem el focus en aquells programes amb major impacte transformador: els
que generen canvis que milloren el context de
la societat en general.
La Fundació també està compromesa amb altres
àmbits que són prioritaris: la recerca mèdica, la
formació d’excel·lència i la cultura i l’educació,
fonamentals per promoure el progrés i la igualtat
d’oportunitats. I aquest compromís social per a
la construcció d’una societat millor té a Espanya
i Portugal els seus territoris naturals d’actuació.

INFORME ANUAL 2021
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Programes i
convocatòries
socials
Impulsem la

transformació social
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Millorant la realitat dels
col·lectius més vulnerables
Els programes i convocatòries socials de la Fundació ”la Caixa”
posen el focus en aquells àmbits on el seu impacte pot ser més
transformador, com la pobresa infantil o aquells que promouen
l’accés a l’ocupació i que contribueixen a millorar la qualitat de
vida de les persones fomentant la cohesió social i la convivència.

Punts clau

1

2

3

4

Generació d’oportunitats per a les persones
que viuen en situació
de pobresa.

Suport a la integració
laboral perquè les persones vulnerables puguin
accedir a una ocupació.

La millora de la qualitat de vida de la
gent gran i el seu
acompanyament.

Convocatòries d’ajudes
a projectes d’iniciatives
socials a Espanya
i Portugal.

INFORME ANUAL 2021

11

PROGRAMES I CONVOCATÒRIES SOCIALS

Pobresa infantil

Ajudant infants i joves,

formant els adults del futur
CaixaProinfància treballa perquè els menors d’entre 0 i 18 anys en situació de
vulnerabilitat tinguin les mateixes oportunitats que la resta. L’objectiu és trencar
el cercle de pobresa que es transmet de pares a fills amb noves formes d’atenció
enfocades al desenvolupament social i educatiu.
Al llarg del 2021, el programa es va poder dur a
terme amb l’esforç i el compromís de les entitats
que formen part de CaixaProinfància.
El 2021 es va fer el lliurament més nombrós
de kits escolars i es van iniciar accions com
“Campaments connectades”, continguts educatius i d’oci per fer amb els menors durant l’estiu
i que es va compartir amb totes les entitats de
CaixaProinfància, tractant àmbits tan importants com l’esportiu i psicomotriu, l’artístic, el
lúdic i social, el mediambiental i el cognitiu.
El programa va iniciar les activitats a les ciutats
autònomes de Ceuta i Melilla, i a Portugal, a

12

les ciutats de Porto i Lisboa. CaixaProinfància
ja és un referent de l’acompanyament educatiu
i social per assolir la igualtat d’oportunitats de
futur per a estudiants d’entorns vulnerables.

Ser-hi quan cal
CaixaProinfància treballa per afavorir l’igualtat
d’oportunitats per als menors i aquestes necessitats, en ocasions, es veuen accentuades per
fenòmens imprevistos. Amb l’erupció volcànica
de La Palma (illes Canàries), es van activar mesures com la producció de materials educatius
per als programes de suport i promoció de la
resiliència en els menors d’entre 6 i 12 anys.

El més important són les persones

“Ara soc jo qui ajuda
a qui pugui passar
pel que vaig viure”
Hi ha històries que comencen com
un drama i acaben sent exemples
d’èxit personal i col·lectiu. La Rocío
va créixer en un entorn difícil, però
ha progressat gràcies al seu esforç,
al suport de CaixaProinfància i
al Centre de Dia Entre Amics (a
València). La seva història és com la
de molts menors que no es conformen, que lluiten pels seus objectius
i aprofiten les oportunitats. La Rocío
va arribar al Centre després de la
mort de la seva germana mitjana, un
fet que la va portar a ser molt introvertida. La situació es va agreujar
quan, en el context d’una família
sense recursos, la germana petita
va emmalaltir i també va morir. La
Rocío va entrar en una espiral de
rebuig social i en aquell context
va poder trobar als centres oberts
i campaments de CaixaProinfància
l’entorn estable, l’atenció, la seguretat, la desconnexió i el seguiment
escolar i educatiu que necessitava.

A més, va rebre atenció psicoterapèutica, una altra de les ajudes de
CaixaProinfància que és de gran
utilitat per afrontar el dol i millorar les relacions. «Vaig fer amics,
vaig començar a fer esport...»,
recorda feliç. A mesura que creixia, va entendre la tasca que des del
Centre es duia a terme, els va prendre com a referents i avui la Rocío
continua estudiant, desenvolupa el
seu potencial per un futur millor i
se sent tan agraïda que és voluntària al mateix centre. Amb el suport
de CaixaProinfància i de les entitats
que hi col·laboren, amb la mirada
dels professionals de serveis socials, educació, sanitat i dels recursos
que el programa mobilitza, nens i
nenes com la Rocío cada any veuen
millorar la seva situació. I ara és la
Rocío qui ajuda a d’altres ‘rocíos’.

Proinfância a Portugal

CaixaProinfància
TOTAL DEL PROGRAMA

345.247
nens i nenes

EL 2021

400

més de
entitats col·laboradores

Rocío Sola, beneficiària del
programa CaixaProinfància.

61.244

nens i nenes atesos

Bons resultats en un moment difícil
El curs 2019-2020, corresponent a l’aparició de la pandèmia, el 85,1% dels
participants al programa es van graduar en finalitzar l’ESO, un èxit escolar
superior a la taxa bruta de la mitjana espanyola, que va ser del 84%, i molt
per sobre dels resultats previsibles en aquest estrat social de famílies vulnerables i que se situen al voltant del 53%.

El 2021 s’ha iniciat el desplegament del programa Proinfância
a les dues principals ciutats del
país, Lisboa i Porto. L’activitat
es va iniciar amb lleure d’estiu
adreçat a infants i joves de famílies en situació de vulnerabilitat
social. El programa Proinfância,
a través de les entitats amb què
col·labora, ha donat suport a 50
famílies en cadascuna de les
àrees geogràfiques identificades com a prioritàries segons
els indicadors de vulnerabilitat:
a la ciutat de Porto, als territoris de Campanhã, Lordelo do
Ouro i Ramalde i, a la ciutat de
Lisboa, a Santa Clara, Marvila
i Penha de França.

INFORME ANUAL 2021
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PROGRAMES I CONVOCATÒRIES SOCIALS

Inserció laboral

Ajudar a trobar feina,
posar en valor les persones
El programa Incorpora acompanya les persones en situació de vulnerabilitat en
l’accés a la feina, sempre en col·laboració amb les entitats socials.
Treballs que canvien vides

La incertesa provocada per la pandèmia ha
comportat greus conseqüències per al mercat
laboral, sobretot en aquells més vulnerables.
Incorpora ha continuat generant oportunitats
laborals i ha incidit en els sectors que la pandèmia ha posat en primera línia.

La digitalització, una necessitat
per a tothom

Les competències digitals són claus en la millora
de la inserció laboral. L’aliança entre la Fundació
”la Caixa” i la Fundació Accenture proporciona
formació digital a Espanya i Portugal.

Ocupació 2021

48.758

contractes laborals

14.826

empreses col·laboradores

354.974*
TOTAL INSERCIONS

*Les dades inclouen les del programa Incorpora, les convocatòries
Feina Jove i Més Feina, cofinançades pel Fons Social Europeu,
així com les del Programa d’Espais Naturals.

La salut mental, un repte
de la nostra societat

Els trastorns psicològics han crescut i, per reforçar l’acompanyament i donar la millor atenció,
s’han realitzat jornades per identificar i abordar
els problemes de salut mental en els processos
d’inserció laboral. El 2021 s’han aconseguit 2.766
insercions laborals per a persones que han patit
problemes de salut mental.

Aliances per sumar oportunitats

La Fundació ”la Caixa” i la Fundación CEOE,
en el marc del Pla Sumem. Salut + Economia, han
segellat un acord perquè la selecció de personal
tingui un caràcter més inclusiu i promogui la
responsabilitat social empresarial.
El programa Incorpora fa de pont entre les entitats socials que treballen per a la plena intregració social i laboral de les persones en situació
de vulnerabilitat i la RSC de les empreses.

14

Campanya “Feines que ho canvien tot”. D’esquerra
a dreta: Bruno Sempere, director general de Pepa
Tomate; Daniara Santos, beneficiària del programa
Incorpora, i Luigi Marzullo, tècnic del programa.

El més important són les persones

“Trobant les competències
de qui cerca una oportunitat”
El magatzem de Decopharma,
a Montijo (Portugal) és enorme,
però en Fábio Fernandes es mou
còmode en un laberint ple de
medicaments de noms estranys.
Ha de reunir els productes de
cada comanda i empaquetar-los.
«No és complicat, però he d’anar
amb molt de compte per no equivocar-me», explica. És un treball
solitari. Ell era un jove introvertit
amb dificultats de relació. No trobava feina i cada cop estava més
aïllat. No té diagnosticada cap
malaltia mental i era difícil explicar
la seva enorme timidesa. La família va demanar ajuda al programa
Incorpora a través de l’Escola
Profissional do Montijo. Al centre van treballar les seves habilitats

i va aconseguir una entrevista de
feina on va mostrar capacitat organitzativa, responsabilitat i aptituds
per entrar a la companyia. Aquesta
primera oportunitat va ser clau
per continuar creixent. El primer
pas, la primera oportunitat i l’esforç d’en Fábio per avançar feliç i
ésser reconegut.

En Fábio treballant a les
instal·lacions de Decopharma a
Montijo (Portugal).

Incorpora Portugal

58

entitats socials

95

tècnics

5.094

persones ateses

1.759

contractes laborals

744

empreses
col·laboradores

INFORME ANUAL 2021
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PROGRAMES I CONVOCATÒRIES SOCIALS

Gent gran

Acompanyant en el procés

d’envelliment

Des de fa més de 100 anys la Fundació ”la Caixa” acompanya persones més grans
de 60 anys en el procés d’envelliment per millorar-ne el seu benestar i contribuir
al bé comú, adaptant-nos a les necessitats emergents en cada moment.
Ésser al costat de la gent gran maximitzant-ne
les possibilitats de desenvolupament personal
i facilitant la construcció de relacions de suport
que els donin oportunitats per fer una vida plena i compromesa amb la seva comunitat és la
missió d’un programa amb més de 100 anys de
trajectòria.
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Reinventar els mètodes per fer-nos
sentir a prop

Amb la pandèmia, molts centres on es duien a
terme les diferents activitats per a la gent gran
van haver de tancar a causa de les restriccions. Els mesos de tancament, el programa, els
serveis i els tallers es van adaptar al format en

Gent gran en un assaig de “Músiques
memorables”, un projecte al voltant de la
tradició oral i el cant popular.

El més important són les persones

“La pandèmia és una
crisi important, però, com
en d’altres moments, ens
en sortirem tots junts!”
línia per arribar al públic habitual.
Aquesta capacitat d’adaptació va
contribuir al fet que la gent gran se
sentís acompanyada.
La relació i la comunicació telemàtica
van donar molt bons resultats perquè
les persones grans van trobar un canal
on mantenir les relacions. Un dels problemes més greus de la gent gran, la
soledat no desitjada, es va combatre
a partir de canals en línia i amb alts
índexs de satisfacció i resposta.
Al llarg de l’any, el programa va continuar treballant sobre els paradigmes
que vertebren l’atenció a la gent gran.
L’impacte de la pandèmia, que ha estat majúscul en tota la societat, ho ha
estat encara més entre aquest col·lectiu, que ha hagut d’afrontar pèrdues,
pors i la inseguretat d’un futur incert
que els ha trastocat la vida quotidiana.
Però també ha mostrat exemples de
valor i fortalesa.

La gent més gran, el col·lectiu més
vulnerable davant la pandèmia de
COVID-19, també ha estat qui, en
un cúmul de contrastos, ha conviscut amb vivències de tota mena
i alts i baixos emocionals aquests
anys. En aquest context, la gent
gran a vegades s’ho passen malament, però resisteixen; d’altres se
senten tristes, tot i que són capaces de plantar cara al desànim;
de tant en tant ploren, però lluiten per recuperar l’alegria; en algun
moment senten por i, tot i així,
aprenen a conviure-hi. I aquesta
capacitat de lluita, tinguin 70, 80,
90 o 100 anys, aquesta capacitat
de ser forts per adaptar-se és el que
els caracteritza. Aquesta gent gran
és capaç, malgrat les dificultats,
de situar en un context temporal
més ampli aquest moment global.
Saben molt bé que és un moment
dur, difícil i farcit d’incerteses, però
també saben que molts d’ells o
també molts dels seus pares en
van viure de pitjors. A més, estan

convençuts que d’aquesta ens en
sortirem, i és curiós que els vulnerables sovint confiïn més en el
futur que els qui tenen menys dificultats. Són en Juan Antonio, de
Barcelona; la Lourdes, de Madrid;
la Margarita, de València, que
gairebé no hi veu; en Santiago,
voluntari de 90 anys a l’Espai
Fundació ”la Caixa” de Madrid i
que va superar la COVID-19, o la
Juani, de Huelva, amb 71 anys i un
càncer superat, entre molts d’altres. Gent gran a qui cal escoltar
i de qui cal aprendre. Gent gran
amb la qual hi som perquè visquin
la vellesa en les millors condicions.

El programa ha ofert recursos com ara
guies, i manuals, tant per a la gent gran
com per als professionals, per donar
resposta a la situació pandèmica.

Gent gran

7.840
activitats

109.943
participants
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Atenció integral a persones amb malalties avançades

Ser-hi fins al darrer instant
La Fundació acompanya les persones en una situació tan delicada i important com
és el final de la vida. El programa ofereix suport psicològic, social i espiritual, durant
el 2021 també es duu a terme en centres residencials per millorar la qualitat de vida
de les persones grans en procés de malaltia avançada i dels seus familiars.
El centre del programa són les persones.
Amb 13 anys de recorregut i més de 500.000
persones ateses, el programa per a l’Atenció
Integral a Persones amb Malalties Avançades
de la Fundació ”la Caixa” ha ampliat durant l’any
2021 el seu camp d’actuació a 137 residències
de tot Espanya, implementant un nou model
d’atenció emocional, social i espiritual al final de
la vida. A causa de la pandèmia, la intervenció
presencial s’ha combinat amb l’atenció en línia
quan ha estat necessari.
I els bons resultats sovint es veuen en les petites coses: «Des que ets aquí ens ajudes molt,
m’agrada venir a les teves activitats perquè amb
la pandèmia les residències s’han tornat llocs
més freds i la soledat és molt més gran que
abans». Aquestes són les càlides paraules d’un
beneficiari adreçades a un dels professionals
dels equips d’atenció psicosocial (EAPS).
El programa compta amb 56 EAPS que pertanyen a entitats socials i sociosanitàries de reconegut prestigi. Estan formats per més de 290
psicòlegs, treballadors/es socials, metges/esses,
infermers/es, agents pastorals i més de 1.000

persones voluntàries que actuen en 151 hospitals,
137 residències i 147 unitats de suport domiciliari.
Des del seu inici, el programa ha atès 248.084
pacients i 326.908 familiars. A causa de la pandèmia, la intervenció presencial s’ha combinat
amb l’atenció en línia quan ha estat necessari.

Final de vida i soledat
És un programa comunitari que permet acompanyar, a través del voluntariat, persones amb
malaltia avançada amb l’objectiu d’alleujar l’experiència del sofriment provocada per la soledat.
Des de l’inici del projecte, ja fa quatre anys, s’han
acompanyat 17.000 pacients a través de 13 equips.

Escola de cuidadors
El benestar del pacient està estretament lligat
al de la seva família. Sobre la base d’aquesta
premissa neix l’Escola de Cuidadors, adreçada
a cuidadors familiars i voluntaris amb l’objectiu
de capacitar i proporcionar eines a les persones
sobre les quals recau la tasca de cuidar els seus
éssers estimats. Actualment l’Escola en línia arriba a persones de tot Espanya.

Acompanyar fins al final,
ser-hi sempre, és l’objectiu d’aquest
programa. Perquè la vida és vida
fins al darrer instant
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Programa Humaniza
a Portugal
Equips d’atenció
psicosocial (EAPS)
S’ha creat un nou EAPS a l’Instituto
Português de Oncologia do Porto. Amb
aquest, ja són 11 els EAPS a Portugal,
que el 2021 van atendre 5.171 pacients
i 6.353 familiars.
Equips domiciliaris
de cures pal·liatives
A través d’una convocatòria a entitats
públiques del sector de la salut, s’han
implementat cinc equips domiciliaris
de cures pal·liatives, un d’ells pediàtric, en col·laboració amb el Ministério
da Saúde a Baixo Vouga, Marão, Baixo
Mondego i Guimarães. Els equips donen
atenció especialitzada a domicili a persones amb malalties avançades i les
seves famílies.

Alonso García de la Puente
Rodríguez, psicòleg i director de
l’equip d’atenció psicosocial (EAPS)
de la Fundación Vianorte Laguna
(Madrid), amb una pacient.

Concurs de Projectes
Innovadors d’Intervenció
en Cures Pal·liatives
Aquest concurs ha promogut i finançat
la implantació de set iniciatives innovadores d’intervenció en cures pal·liatives
adreçades a col·lectius especialment
vulnerables.

Malalties avançades
DADES 2021

34.670

56

39.270

151

pacients atesos

familiars atesos

equips d’atenció
psicosocial

147

equips
domiciliaris

1.000

persones
beneficiàries
Escola de Cuidadors

hospitals
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Convocatòries socials

Fer-ho junts per fer-ho realitat
El Programa d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials dona suport a entitats socials
que impulsen projectes que promouen la inclusió i la millora de la qualitat de
vida de les persones.
El 2021, amb una inversió de 23 milions d’euros,
el programa va seleccionar 932 projectes –de
4.309 presentats– a les convocatòries a Espanya,
mitjançant els quals es va arribar a 226.254 beneficiaris. Les convocatòries socials s’adrecen a
entitats que treballen amb diferents col·lectius i
es focalitzen en diversos àmbits: promoció de l’autonomia i atenció a la dependència, discapacitat i
malaltia; lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió
social; habitatges per a la inclusió social; inserció

sociolaboral; interculturalitat i acció social, i acció
social en l’àmbit rural.
A més de les convocatòries generals, hi ha les
territorials a Andalusia, Burgos i les Canàries,
que s’impulsen en coordinació amb la Fundación
Cajasol i la Junta de Andalucía, la Fundación Caja
de Burgos i la Fundación CajaCanarias. A finals
de l’exercici 2020 es va publicar la convocatòria
territorial a Catalunya, que s’ha resolt aquest any,

i s’han seleccionat 175 projectes –dels 552 presentats.
Aquesta convocatòria té el seu origen al conveni que
hi havia establert en anys anteriors amb la Generalitat
de Catalunya.
Les convocatòries socials complementen les línies
d’actuació pròpies que la Fundació desenvolupa en
l’àmbit social i els Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de les Nacions
Unides.
En el marc de la sisena edició dels Premis Fundació
”la Caixa” a la Innovació Social, s’han atorgat deu
guardons de 15.000 euros cadascun i tres accèssits
de 5.000 euros. Aquests premis s’adrecen a entitats
socials seleccionades en alguna de les convocatòries
generals i que aportin innovació en l’àmbit social.
La innovació social es mesura a partir del potencial
transformador i la capacitat de les entitats de donar
resposta als problemes socials, buscant apoderar
les persones destinatàries a través de la generació
de sinergies entre entitats i fomentant-ne la participació a la comunitat.

Distribució dels projectes
Per col·lectiu destinatari
22%
18%
18%
16%
11%

joves i/o infants en situació o risc d’exclusió social
adults en situació o risc d’exclusió social
cuidadors/professionals
persones amb discapacitat o trastorn mental
persones immigrades i col·lectius amb diversitat
cultural
9% gent gran
6% persones amb malaltia

Convocatòries
a Portugal
Premis BPI Fundação ”la Caixa”
Els Prémios BPI Fundação ”la Caixa”
donen suport a projectes que promouen la qualitat de vida i la igualtat
d’oportunitats de persones en situació
de vulnerabilitat social. S’han impulsat
cinc convocatòries amb una dotació
econòmica total de 4 milions d’euros.
S’han seleccionat 142 projectes i s’ha
arribat a 22.394 beneficiaris impulsant
iniciatives en diferents àmbits: promoció de l’autonomia, inclusió social
en la infància i l’adolescència, inserció
sociolaboral i envelliment actiu i saludable. Per altra banda, els Prémios BPI
Fundação ”la Caixa” han guanyat el Premi
Nacional de Sostenibilitat en la categoria d’igualtat i diversitat impulsat pel
Jornal de Negócios, per la seva contribució als Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS) de les Nacions Unides.
Promove. El futur de l’interior
La Fundació ”la Caixa” i el BPI han resolt
la tercera edició del programa Promove
per impulsar el desenvolupament econòmic i sostenible de les regions de
l’interior de Portugal. A més del concurs de projectes pilot innovadors i del
concurs d’idees amb potencial de convertir-se en projectes pilot innovadors
per a estudiants d’educació superior,
l’edició també compta amb una línia
de suport a projectes d’R+D+i en aliança amb la Fundação para a Ciência
e a Tecnologia (FCT), que iguala la
contribució econòmica de la Fundació
”la Caixa” en el programa Promove. El
2021, s’han seleccionat 13 projectes i
6 idees i s’han mobilitzat un total de
2,6 milions d’euros.

Per àmbit d’actuació
26%
22%
19%
14%
10%
5%
4%

discapacitat i trastorn mental
inserció sociolaboral
lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
interculturalitat i acció social
gent gran i reptes derivats de l’envelliment
habitatge d’inclusió social
humanització de la salut
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Fundació de l’Esperança

Una entitat social de proximitat
La Fundació de l’Esperança és l’entitat d’acció social directa de la Fundació ”la Caixa”
que lluita contra l’exclusió i la pobresa al districte de Ciutat Vella de Barcelona.
Per oferir una atenció integral a persones i famílies en situació de risc i acompanyar-les en el seu
desenvolupament, la Fundació de l’Esperança ofereix serveis com l’atenció social, la inserció laboral
i serveis educatius per a nens, nenes i adolescents,
així com espais de criança per a mares i nadons.
Les accions es fan amb la col·laboració de les persones voluntàries i treballant en xarxa amb altres
agents del territori.
La Fundació també acull dones en situació de vulnerabilitat social a la Casa de Recés, un centre
residencial amb atenció socioeducativa que vol
potenciar l’apoderament i l’autonomia, i facilitar
l’emancipació. El 2021, s’ha posat en marxa un nou
pis amb suport educatiu setmanal per a dones en
la darrera fase del procés d’autonomia.

Un espai de protecció a la infància

La Fundació de l’Esperança va aprovar el 2021 la
Política de Protecció a la Infància amb l’objectiu
de ser un espai amable, segur i protector, lliure
de qualsevol mena de violència, oberta al diàleg
i la participació.
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El més important són les persones

Aprofitar
les oportunitats
Ser una parella que arriba sense recursos del
Senegal i amb un nadó de set mesos no és un inici
fàcil. Ell era futbolista al seu país i ella tenia estudis secundaris. Ja havia estat casada i va haver
de deixar un fill de set anys amb un familiar a l’estranger. A través del programa CaixaProinfància
van rebre suport amb la criança i orientació per
a la formació i la recerca de feina en el marc del
programa Incorpora. Tenen empenta i, si bé treballen de forma precària, aconsegueixen feines
que els permeten llogar un pis i esperen un altre
fill. Quan la criatura neix, assumeixen plegats
l’atenció als fills. Després d’anys difícils, la seva
vida és avui la d’una família treballadora amb una
feina estable que els dona autonomia. La família s’ha vinculat al barri a través de les escoles
dels seus tres fills i les relacions amb el veïnat.

Espai Fundació ”la Caixa” Francesc d’Assís

La unitat familiar com a pilar
de l’acció social
Des de la ciutat de Manresa, l’Espai Fundació ”la Caixa” Francesc d’Assís com
a centre d’acció social i educativa ha continuat desplegant-se per impulsar el
desenvolupament i la integració social de famílies en situació de risc.
El treball amb les famílies és la base de l’acció
social. En aquesta acció social i el seu entorn es
troben i potencien els recursos i les competències
per generar un ambient favorable per als infants.
Les tasques amb les xarxes locals és bàsica i ha
esdevingut vital en època de pandèmia, on s’ha
requerit d’un enfortiment del treball amb la xarxa
educativa, social i de salut.
La cerca de la millora contínua ha portat també
a impulsar la Política de Protecció i Bon Tracte
a la Infància i l’Adolescència, un instrument que
promou el benestar de tots els qui hi participen.
Els adolescents, en una etapa difícil i en uns anys
convulsos i incerts, han accedit a nous programes
que donen suport a les seves necessitats.

El més important són les persones

“Quan saps que no estàs
sola, la vida canvia!”
Una dona que ha patit maltractaments i lluita per
tirar endavant amb una filla petita a qui educar
i fer créixer en un context difícil... Durant quatre anys, la Fundació ”la Caixa” li ofereix escolta
activa, persones al seu costat i un espai on rebre
suport educatiu, suport al lleure i ajuda psicoterapèutica. Ara, encara un futur de felicitat i
reptes. És valenta, lluitadora i amb el seu esforç
avui viu una situació estable. La seva filla, que ja
té 10 anys, ha pogut viure la infància que tots els
infants mereixen i en un context de pau i estabilitat. «Quan saps que no estàs sola i tens el suport
necessari, la vida canvia!», afirma la mare, feliç.

INFORME ANUAL 2021 23

PROGRAMES I CONVOCATÒRIES SOCIALS

Cooperació internacional

Treballant per un món
més just i compromès
La Fundació du a terme programes de salut, lluita contra la malnutrició infantil,
fomenta la creació d’oportunitats laborals i du a terme tasques de cooperació
arreu del món per ajudar els col·lectius més vulnerables.
La cooperació internacional en un 2021 marcat
per la pandèmia ha tingut més importància que
mai. La Fundació ”la Caixa” ha mantingut aliances
amb ONG, fundacions i organismes internacionals en la implementació de projectes a favor
dels més vulnerables.
S’ha desenvolupat el programa ICARIA, assaig
clínic a través de la investigació amb azitromicina en nadons a l’Àfrica. L’estudi, liderat per
ISGlobal, s’ha cofinançat amb la Fundació Bill
i Melinda Gates.
Així mateix, des del 2017, la Fundació participa
en el 1r programa de bons d’impacte humanitari
mundial impulsat pel Comitè Internacional de

la Creu Roja i que ha construït tres centres de
rehabilitació per a persones amb discapacitat
física a l’Àfrica.
La vacunació dels infants és un desafiament
mundial. La Fundació manté el seu suport a Gavi,
the Vaccine Alliance amb 7 milions de nens vacunats, 3,3 amb recursos de la Fundació.
En les tasques de creació d’ocupació per a dones
i joves, el programa Work4Progress (W4P) va
rebre el premi SDG Good Practices de les Nacions
Unides per la seva activitat a l’Índia. Durant el 2021,
el programa W4P ha posat en marxa a l’Índia, a
Moçambic i al Perú un total de 2.209 negocis inclusius i ha generat 5.714 llocs de treball.

El més important són les persones

“Treballo tornant l’esperança
a víctimes de bombes com jo”
«Soc Abba Ashigar, víctima d’una
bomba mentre resava en una mesquita. Em van amputar la cama i
vaig rebre la primera pròtesi amb
el suport del Comitè Internacional
de la Creu Roja (CICR). Treballo
al Centre de Rehabilitació Física
de l’Hospital de la Universitat de
Maiduguri (Nigèria)». La segona
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pròtesi de l’Abba es va fer al nou
CRF de l’hospital de la Universitat.
Ha estabilitzat la seva situació
laboral i desenvolupa projectes
per ajudar a joves que, com ell,
son víctimes de la guerra. És feliç
en un equip que treballa retornant
l’esperança a d’altres. Pròtesis
com la seva ajuden a recuperar

Dones d’una microempresa rural d’energies
renovables, W4P, a Moçambic.

l’autoestima i una vida normal.
La rehabilitació li ha tornat la
confiança i participa en diferents projectes comunitaris.
La Fundació ”la Caixa” forma
part d’una aliança del CICR
que promou fórmules d’ajut
humanitari i desenvolupa el
Programa de Rehabilitació
Física construint nous centres.

L’Abba Ashigar al Centre de Rehabilitació
Física (CRF) de l’Hospital Docent de la
Universitat de Maiduguri (Nigèria).

Cooperació amb Portugal
Beques. El 2021, en col·laboració amb la
Global Platform for Syrian Students, ha continuat el programa de beques per a estudiants
sirians que van rebre ajuts per completar la
formació superior a universitats portugueses.
Cursos. 3a edició del Curs de Gestió de
Ciència, organitzat amb la Fundação Calouste
Gulbenkian per millorar les capacitats de
directius de centres de recerca en salut de
països africans lusòfons.
Cooperants BPI. Sis voluntaris del BPI han
participat amb CooperantsCaixa en suport a
organitzacions del programa Juntos! a Moçambic
en col·laboració amb la Fundació Aga Khan.
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Acció social territorial

Atendre necessitats
arreu del territori
La Fundació ”la Caixa”, gràcies al pressupost gestionat conjuntament amb
la xarxa d’oficines de CaixaBank, aconsegueix assolir la capil·laritat territorial per
arribar a tot arreu i atendre les necessitats més immediates i properes.
Un dels trets distintius de la Fundació ”la Caixa” és
l’acció social de proximitat i contribuir a la millora
del benestar social i de salut de les persones que
viuen als territoris on es desenvolupa la seva activitat. Per tot això, la Fundació amplifica la seva
capil·laritat social mitjançant col·laboracions amb
les entitats d’arreu del territori i gestionant-ho de
manera conjunta amb les oficines de CaixaBank,
garantint el desenvolupament de la tasca social a municipis de tot el territori. Fruit d’aquesta
col·laboració s’han subvencionat més de 7.600
projectes locals d’entitats socials de tot el territori.

Amb motiu de la pandèmia, la Fundació ha intensificat els seus esforços en pal·liar els efectes
de la crisi destinant una gran part de les aportacions a projectes relacionats amb el proveïment
d’aliments, material sanitari i emergències per
fer costat al públic més vulnerable.

A Portugal, amb el BPI
Apropar la cultura a totes les persones
Acesso Cultura promou l’accessibilitat de
persones amb discapacitat i/o en situació de vulnerabilitat social.
Gent gran
Suport a l’Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Moita per a la conversió
d’un vehicle d’intervenció a zones remotes on es
concentra la gent gran del municipi.
Infància
Suport a la Fundação Aldeia da Paz per realitzar
obres d’aïllament al sostre d’un centre d’acollida
de 18 menors a l’interior de Madeira.
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Voluntaris preparen racions de menjar per distribuir
a les instal·lacions de Valors Food de Terrassa (Barcelona).

L’Observatori Social

Recerca i reflexió per contribuir
al progrés de la societat
L’Observatori Social de la Fundació ”la Caixa” és un espai d’anàlisi, debat i reflexió
per estudiar l’actualitat, els reptes de la societat i divulgar el coneixement de les
ciències socials.
El 2021, l’Observatori Social integra una línia d’activitats de debat i reflexió amb la voluntat d’esdevenir un espai d’anàlisi que generi coneixement
de base científica i el difongui per contribuir al
progrés social, majoritàriament, a CaixaForum
Macaya i a la resta de CaixaForum.
Aquest any es llança la tercera edició de la
Convocatòria de Recerca Social que finança projectes d’excel·lència, innovació i orientació social,
i una convocatòria Flash de suport a projectes de
recerca sobre tecnologia i societat.
També es llança la primera edició de la Convocatòria
Connecta per promoure la relació i el treball conjunt
entre l’àmbit de la investigació i el de la pràctica
(sector social i Administració pública) per augmentar el seu impacte social.
S’enceta, a més, una línia d’estudis propis per
analitzar l’impacte que la pandèmia ha tingut en
la qualitat de vida d’artistes, creadors i diferents
professionals de la cultura.

L’Observatori
publica el 10è dossier
Estat del benestar, cicle vital i
demografia que parteixen de la
consideració que la societat es
manté unida gràcies a la dependència mútua entre generacions
i evidencia la necessitat de valorar l’impacte de les polítiques de
benestar sobre el conjunt del
cicle vital.
També s’ha publicat una nova col·lecció de set
informes sobre bretxes socials que ofereix informació sobre fractures transversals que amenacen la
cohesió social i deterioren la convivència entre els
ciutadans espanyols.

L’Observatori Social a Portugal
El 2021, s’ha posat en marxa la pàgina web de
l’Observatori Social específica per a Portugal.
La convocatòria de Recerca Social, que compta
amb el suport de Fundação para a Ciência e a
Tecnologia (FCT) i la Flash sobre tecnologia i
societat, s’han llançat, també, a Portugal.

Social Equity Initiative

Debat a CaixaForum Macaya sobre educació i
immigració organitzat per l’Observatori Social.

La Fundació ”la Caixa”, el BPI i la Nova School
of Business and Economics han continuat col·
laborant a la Social Equity Initiative, una aliança
per impulsar el sector social i desenvolupar
programes d’investigació i de capacitació a
organitzacions socials.
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Cultura
i ciència
Millorant la societat

a través de la cultura
i la ciència

Apropem la cultura i la ciència
per millorar la societat
La Fundació ”la Caixa” crea vincles i estableix aliances amb els
millors museus i institucions del món propiciant punts de trobada
als nostres centres CaixaForum, CosmoCaixa i a les plataformes
digitals, entenent la cultura i la ciència com a motors de canvi i
desenvolupament social.

Punts clau

1

2

3

4

Acords estratègics
a llarg termini amb
els grans museus
internacionals.

Col·lecció Fundació
”la Caixa”, el creixement
i la consolidació d’un
fons d’art de gran
prestigi.

Suport als nous talents
amb convocatòries
de producció a
Espanya i Portugal.

Divulgació del
coneixement, la cultura
i la ciència de forma
presencial i a través
de plataformes digitals.
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Exposicions i aliances amb institucions

Mantenir l’excel·lència de continguts
i coneixement en aliança amb els
museus de referència del món
Les aliances amb alguns dels museus més importants del món ens permeten programar
exposicions singulars, amb col·leccions úniques i amb els millors equips.
Els acords amb grans institucions permeten treballar a llarg termini amb complicitat i confiança.
Això té un valor altíssim, i més en circumstàncies com les que hem viscut els darrers anys on,
a causa de la pandèmia, semblava impossible fer
moltes de les accions i els tràmits necessaris per
tirar endavant projectes internacionals.
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Un treball en equip basat
en la confiança

A CaixaForum hem pogut reprendre l’activitat
amb el rigor i la qualitat de sempre. Un bon treball de base, plantejat amb antelació i amb un
seguiment per part dels nostres equips i dels
equips dels grans museus, ha permès seguir al

Visitants durant el recorregut
a l’exposició TeamLab.
Art, tecnologia i natura.

Total CaixaForum
DADES 2021

costat de la gent en un moment en què la cultura, més que mai, ha estat una finestra oberta
al món i un element de relació i de diàleg.
La complicitat i el suport de partners com el
British Museum, el Museo del Prado, el Centre
George Pompidou, la Cinémathèque Française o
el MNAC, amb els quals mantenim acords estratègics de llarga durada, van ser imprescindibles
per garantir l’estabilitat de la programació. Les
col·laboracions amb ells i amb altres museus
de prestigi internacional han permès inaugurar
exposicions d’alt nivell.

Homo Ludens. Videojocs per entendre el present, una nova perspectiva del concepte gamer
mostrant un món videoludificat on vida i joc
convergeixen cada dia més. La mostra de més
de 40 peces entre videojocs i obres d’art en un
entorn interactiu posa en relleu com els videojocs transcendeixen l’àmbit estricte de jugar.

1.369.077
visitants
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exposicions

8.338
activitats

9 Centres CaixaForum
i CosmoCaixa
Saragossa

Lleida

Girona
Barcelona

Madrid

Tarragona

Palma
València
(pròxima obertura)
Sevilla

INFORME ANUAL 2021

31

Visitant durant el recorregut per l’exposició Homo Ludens.
Videojocs, per entendre el present, que proposa una mirada
antropològica als videojocs.

TeamLab. Art, tecnologia i natura mostra i
investiga les vinculacions entre art, tecnologia
i natura. Una experiència immersiva i multisensorial que convida els visitants a repensar la
relació amb tot l’entorn.
La Imatge Humana. Art, identitats i simbolisme, un viatge a través del temps i les cultures,
ofereix un recorregut que no distingeix ni èpoques ni fronteres per mostrar com l’ésser humà
s’ha representat i es representa a si mateix.
Nikola Tesla. El geni de l’electricitat moderna
aprofundeix en la vida d’aquest precursor de la
tecnologia moderna, un dels inventors de referència del segle xx. Idealista, polifacètic i visionari,
és sense cap mena de dubte una figura clau en la
història de la ciència.
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Cartells de la vida moderna. Els orígens de
l’art publicitari redescobreix els orígens del
cartell artístic modern com a reclam publicitari
i com a obra d’art. Una selecció de cartells que
reflecteixen la modernitat artística, industrial,
social i cultural de l’Europa del 1900.

CULTURA I CIÈNCIA

Col·lecció d’Art Contemporani

Una col·lecció
de referència

internacional

La Col·lecció d’Art Contemporani
de la Fundació ”la Caixa” constitueix
un patrimoni únic de la riquesa i la
complexitat de la creació artística actual
i un compromís amb els nous talents.
Les 1.039 obres de 429 artistes fan de la Col·lecció
un dels fons privats més complets del sud d’Europa i que es mostren als CaixaForum i museus
internacionals fomentant el coneixement i la
sensibilitat per l’art i la cultura contemporània.
Des que es va iniciar la Col·lecció als anys vuitanta, s’han organitzat 185 exposicions, més d’un
17% en l’àmbit internacional, com la presentada a
OGR CULT de Torí (Itàlia) del febrer a l’agost del
2021, on l’artista Jessica Stockholder va seleccionar les peces i va dissenyar un muntatge sota
el títol Cut a rug a round square, on la idea de
pintura s’expandia per tot l’espai donant forma,
color i llum al paviment i les parets.
La Col·lecció d’Art Contemporani compta amb
dues convocatòries de suport a la creació contemporània. La convocatòria de Producció, dirigida a
artistes majors de 18 anys per desenvolupar un
projecte, i la convocatòria de Comissariat, destinada a comissaris menors de 40 anys on els
seleccionats desenvolupen un projecte expositiu a CaixaForum Barcelona a partir d’obres de la
Col·lecció i del MACBA.

DADES 2021

1.039 429 185
obres

artistes

exposicions
des del 1985

Al febrer del 2021, l’OGR (Officine Grandi
Riparazioni) va presentar Cut a rug a round square,
un nou projecte desenvolupat específicament per a
l’antic complex industrial de l’OGR a Torí per l’artista
nord-americana Jessica Stockholder.

En aliança amb Portugal
i amb el suport del BPI
AI WEI WEI
L’exposició de l’artista xinès, un referent del
panorama artístic global, a la Fundação de
Serralves de Porto reflectia l’interès i la preocupació de l’artista pel medi ambient i la desforestació dels boscos brasilers.
LOUISE BOURGEOIS
La Fundació ”la Caixa” ha col·laborat en aquesta exposició d’una de les millors artistes de la
història a Serralves, que sempre treballa amb
experiències i esdeveniments traumàtics de
la seva vida (la família, la sexualitat, el cos, la
mort i l’inconscient).
“VI O REINO RENOVAR”
L’exposició, al Museu Nacional de Arte Antiga
de Lisboa, analitzava la relació del rei Manuel I
amb l’art, no només per la intensitat amb què
el va promoure, sinó també per la forma com va
fer ús de l’art en la seva estratègia d’afirmació
de la monarquia.
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CaixaForum, un model
de referència
La proximitat al territori, els acords amb grans museus, una programació
d’excel·lència, l’atenció al públic escolar, el compromís amb els nous talents
i la transformació social són les claus del model d’èxit CaixaForum.

CaixaForum Barcelona
Fins a vuit exposicions s’han inaugurat a
CaixaForum Barcelona el 2021. D’entre elles,
destaca TeamLab, una exposició immersiva i
interactiva que proposa la creació d’una obra
col·lectiva que combina art, tecnologia i naturalesa, i El somni americà. Del pop a l’actualitat,
amb obres de grans artistes nord-americans com
Lichtenstein o Warhol que mostren l’eclosió creativa dels anys seixanta. A més d’altres exposicions
com Vampirs. L’evolució del mite, L’univers de
Jean Prouvé o Homo Ludens i les col·laboracions
amb Art for Change amb mostres com Planeta
Barri, una exposició fotogràfica sobre la identitat
de la mà de deu adolescents en situació de vulnerabilitat. La innovació va arribar amb Symphony,
una experiència de realitat virtual on es gaudeix
d’un viatge a través de les emocions i la música de
la mà del director d’orquestra Gustavo Dudamel.
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En l’àmbit de l’art contemporani, han passat exposicions com YWY Visions, de Pedro Neves, o La
propera mutació, on es suggereix una activitat
per vincular l’entorn exterior i interior de l’edifici
CaixaForum. Aquest 2021, entre nombroses activitats per a diferents públics com els DNIT o els
Universos Literaris, també es van recuperar les Nits
d’estiu, omplint el centre amb concerts, cinema i
espectacles en viu.

CaixaForum Barcelona
DADES 2021

390.239
visitants

Cultura i ciència, imprescindibles
en el context de pandèmia
En un any marcat per les moltes i variades restriccions en l’àmbit social i cultural, els centres CaixaForum i CosmoCaixa han proposat un sistema mixt d’exposicions on, més enllà de les visites presencials, els continguts s’han ofert en
formats digitals de divulgació que han posat la cultura i la ciència a disposició
del públic, que ho ha acollit amb gran èxit de participació. Des de la Fundació
”la Caixa” s’ha treballat per oferir tota la programació en uns moments on l’oci,
la ciència i la cultura han fet més falta que mai.

CaixaForum Madrid
El juliol del 2021, la UNESCO va declarar Patrimoni de la Humanitat el Paseo del
Prado-Recoletos i CaixaForum Madrid va
entrar a formar part de la llista del Patrimoni
Mundial de la UNESCO. L’any 2021 es van
inaugurar quatre exposicions: L’univers de
Jean Prouvé, La imatge humana, Homo
Ludens i Tatoo, una exposició que analitza
des d’un enfocament antropològic el paper
social d’un fenomen tan present en gairebé
totes les cultures. Un any després del confinament, es van reprendre les Nits d’estiu
amb una completa programació de concerts, arts escèniques i cinema. La Càtedra
de la Fundació ”la Caixa” va oferir conferències sobre temes tan rellevants com el
racisme, l’impacte sociosanitari i demogràfic de la pandèmia i el futur dels millennials
de la mà d’experts internacionals. També es
va gaudir de lectures dramatitzades a la Nit
dels llibres. De la mà de Gammera Nest, es
va posar en marxa una Game Jam en què es
va desenvolupar una competició per crear
un videojoc que va suposar tota una experiència creativa. Amb la Nit dels investigadors
es va organitzar un gran esdeveniment i es
va celebrar la investigació i la ciència amb
múltiples activitats per a tots els públics. A
les Trobades amb... hi van participar artistes
i creadors influents com Miss Beige, l’heroïna de l’antiselfie, que va oferir un espectacle
crític i inoblidable.

CaixaForum Madrid
DADES 2021

307.100
visitants
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CaixaForum Palma
El 2021 va suposar un retorn a la normalitat amb
la tornada de les escoles, l’aforament al 100%
i la celebració de dues exposicions i activitats.
Es va gaudir amb Pixar. Construint personatges,
l’exposició que endinsa els visitants en el procés
de creació de les pel·lícules de Pixar Animation
Studios. Van tornar els espectacles poètics de
les Nits d’estiu amb poesia, música i cinema, amb
una molt bona resposta de públic. CaixaForum
Palma va participar en la 1a edició de l’Open
House Palma, un festival d’arquitectura amb
jornades de portes obertes a més de 70 edificis.
També va acollir el 10è aniversari de l’Evolution
Mallorca International Film Festival (EMIFF).
Durant set dies es van presentar llargmetratges,
documentals, curtmetratges internacionals,
curtmetratges documentals, pel·lícules experimentals, vídeos musicals, pel·lícules per a nens
i un saló de realitat virtual.

CaixaForum Palma
DADES 2021

105.548
visitants

CaixaForum Saragossa

CaixaForum
Saragossa
DADES 2021

212.592
visitants
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Es van inaugurar sis exposicions que comprenien des de l’any 3000 aC. des de Faraó Rei
d’Egipte fins al futur immediat amb l’exposició
Print3D. Reimprimir la realitat. Amb motiu del
275è aniversari del naixement de Francisco de
Goya, la Fundació va col·laborar en la creació del
curtmetratge Goya 3 de mayo, que es va poder
gaudir dins del projecte expositiu Filmando a
Goya. Una mirada de Saura. L’espectacle de
dansa vertical Finale va obrir les Nits d’estiu.
Dins del programa Art for Change, es va acollir

CaixaForum Sevilla
Durant el 2021, CaixaForum Sevilla va inaugurar
cinc exposicions, apropant al públic temàtiques
com la literatura, el cinema, la il·lustració o la
paleontologia. D’entre elles va destacar Mamut. El
gegant de l’edat del gel, amb l’esquelet fossilitzat
d’un mamut llanut d’uns 50.000 anys d’antiguitat.
Les Nits d’estiu de CaixaForum han arrelat com un
moment especial en la vida cultural de la ciutat
treient la música, la poesia o el cinema als carrers
amb un format novedós que va tenir l’aprovació
destacada del públic. Amb l’objectiu de reforçar la
transversalitat entre els programes de la Fundació

”la Caixa”, es va posar en marxa el Projecte de
Cultura Inclusiva per apropar l’oferta cultural
als col·lectius en situació de vulnerabilitat social
que participen en programes de la Fundació. El
novembre del 2021, es va inaugurar la instal·lació
de l’obra de la Col·lecció d’Art Contemporani,
Summer Kisses, de Pello Irazu. Una nova proposta
a disposició dels visitants, acompanyada per un
important projecte de dinamització familiar i educativa per apropar a tothom els nous llenguatges
contemporanis.

CaixaForum Sevilla
DADES 2021

187.441
visitants

el projecte Músiques Memorables, que visibilitza i col·labora amb gent gran convertint-la
en actriu d’un projecte musical que barreja allò
tradicional amb allò contemporani. La reflexió
i el debat social el va protagonitzar el cicle de
l’Observatori Social de la Fundació ”la Caixa” i
el Centre d’Estudis Internacionals COVID-19 i
Espanya Social, on actors socials regionals van
analitzar les repercussions de la COVID-19 en
l’economia i en l’educació així com l’oportunitat
dels fons Next Generation de la UE.
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CaixaForum Girona
L’exposició Objectes de Desig. Surrealisme
i Disseny. 1924-2020 parlava de la creativitat d’aquest moviment que no va deixar ningú
indiferent. Aquesta va ser una de les dues
exposicions inaugurades a CaixaForum Girona,
juntament amb Pixar. Construint personatges. El
cicle L’art en el cinema va tenir també un gran
èxit de públic i CaixaForum va acollir una important programació de música que va comprendre
des d’audicions íntimes als cicles divulgatius
com Mozart el Gran viatger. La vida d’un compositor en ruta. Amb Paraules de ciència, en
col·laboració amb la Fundación José Manuel
Lara, ciència i literatura es van unir per explicar
temes d’actualitat a través d’entrevistes on el
públic hi participava. El Trobades amb... va proposar espais amb els creadors més destacats i es
va celebrar la 1a edició del cicle de pensament
A la frontera, en col·laboració amb l’Observatori
Social de la Fundació ”la Caixa”.

CaixaForum Girona
DADES 2021

60.344
visitants

CaixaForum Lleida
CaixaForum Lleida va inaugurar dues grans
exposicions: Apollo 11. L’arribada de l’home a la
lluna, que commemora la gran fita, i Art i mite.
Els déus del Prado, amb 43 obres des del segle
I aC. fins al segle xviii procedents del Museo del
Prado. En el cicle Universos literaris, vam poder
escoltar escriptors com Najat El Hachmi, Martí
Gironell o Luz Gabás, i en el cicle de ciència La
lògica de l’amor, van donar resposta a qüestions com «Per què ens enamorem?» o «Quins
són els condicionants biològics o culturals de
38

l’amor?». El cinema va tenir un pes específic en
la programació del centre, fidel als seus orígens,
que es remunten a l’antic cinema Viñes, amb el
cicle L’art i el cinema i el de divulgació científica
Virus, matemàtiques i meteorits, en el qual es van
mostrar com es fan servir els arguments científics per atreure l’audiència tant al cinema clàssic
com a les superproduccions de Hollywood.

CaixaForum Tarragona
Les exposicions inaugurades el 2021, Art i mite.
Els déus del Prado i Apollo 11. L’arribada de
l’home a la lluna, han estat dues propostes molt
destacades. El cicle Pensar el món, de la mà de
l’Observatori Social de la Fundació ”la Caixa”, va
proposar conferències i debats per reflexionar
sobre les diferents cultures del món. Cal destacar
com a novetat el cicle Grans mestres del teatre, en col·laboració amb el Consorci del Teatre
Fortuny de Reus, que ens va apropar una selecció de textos de la literatura dramàtica. Paraules
de ciència va crear vincles entre la comunitat
científica i la societat, i també es va acollir el
XXI Festival Internacional de Tarragona, REC
2021 i l’activitat participativa i lúdica Misteris als
museus, renovant l’aliança cultural amb la ciutat.

CaixaForum Tarragona
DADES 2021

51.564
visitants

CaixaForum Lleida
DADES 2021

54.249
visitants
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CaixaForum Macaya
Centrat en la divulgació de coneixement en
l’àmbit de les ciències socials i les humanitats,
CaixaForum Macaya programa debats, trobades i posa a disposició diversos espais de
networking. La participació està oberta a tota
la ciutadania i també a institucions públiques,
representants polítics, empreses, professionals, organitzacions i voluntaris del tercer
sector, investigadors i acadèmics.
Amb més de 100 anys d’història, l’edifici Casa
Macaya va acollir al llarg del 2021 la mostra
fotogràfica 75 anys de les Nacions Unides. Va
celebrar cicles com Reptes socials, territoris: reflex i condicionant de les desigualtats,
amb l’Institut Cerdà; Tecnologies emergents
i desigualtats juntament amb la Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC) i Digital Future
Society, i va tractar la tecnologia des de tres
punts de vista: l’educació i l’alfabetització
digital, la inclusió digital i els reptes emergents i les desigualtats. CaixaForum Macaya
va abordar altres temàtiques socials com les
bretxes socials, les desigualtats de gènere o la
migració.

CaixaForum Macaya
DADES 2021

25.248
visitants
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Nou ‘think tank’ mundial de
Ciències Socials i Humanitats de la UNESCO
El centre es convertirà en un laboratori d’idees
global, integrant-se en una xarxa mundial per
contribuir a la implementació de les prioritats
estratègiques, els programes i les agendes
de desenvolupament de l’Organització de les
Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la
Cultura.

CaixaForum València
Al llarg del 2021, els treballs de construcció del nou CaixaForum València
han avançat segons el calendari previst
i es preveu que obri les portes l’estiu del
2022. El projecte per dotar la ciutat de
València d’un nou equipament cultural
de 8.200 metres quadrats a l’interior de
l’edifici Àgora de la Ciutat de les Arts
i les Ciències és obra de l’arquitecte
Enric Ruiz-Geli. El 2021, també s’han
presentat les obres de les artistes valencianes Inma Femenía, Arc al Cel, i Anna
Talen, amb l’escultura Palafit. Totes

dues instal·lacions permanents s’han
creat expressament per ser integrades
a l’edifici. El futur CaixaForum València
comptarà també amb una intervenció
de l’artista Frederic Amat, així com amb
treballs del ceramista Toni Cumella.
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CosmoCaixa

Divulgant la ciència
CosmoCaixa, el primer museu de la ciència d’Espanya i un dels principals d’Europa,
promou el progrés social a través de la divulgació científica.
Des que va reobrir les portes al 2004, CosmoCaixa
s’ha consolidat com un dels museus de la ciència de referència internacional. Enguany, a més,
s’ha celebrat el 40è aniversari del Museu de la
Ciència.
Al llarg del 2021, es va estrenar NEO, un nou
programa que explora els vincles entre ciència,
tecnologia, art i societat a partir de pràctiques
innovadores. Les diferents nits temàtiques van
abordar geometria, matemàtiques, robòtica
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i intel·ligència artificial i botànica i entomologia. Tot en un context d’espectacles, mappings,
instal·lacions o projeccions dins del planetari.
També es van estrenar les visites comentades Elles a la Ciència, una visita feta des d’una
mirada de gènere.
CosmoCaixa va estrenar el nou programa de planetari Postals d’altres mons, per a tots els públics,
les exposicions Print 3D. Reimprimint la realitat i
Nikola Tesla. El geni de l’electricitat moderna, i va

participar en esdeveniments globals de rellevància científica i cultural com el Dia de la Nena i la
Dona a la Ciència o la Nit Europea de la Recerca.
També es va consolidar el cicle CosmoNits a l’estiu, amb una programació de cinema de ciència
ficció a l’aire lliure, projeccions de planetari i visites comentades, i també el projecte Ciència amb
ritme, dirigit a centres d’unitats d’escolarització
compartida (UEC). L’oferta d’espectacles a la
programació familiar va comptar amb una nova
línia d’arts escèniques i ciència que va complementar tota l’oferta de tallers, visites i sessions
de planetaris per als més petits.
CosmoCaixa ha actualitzat l’emblemàtic bosc
inundat, ha estrenat un nou espai de fòssils i
s’ha renovat l’exposició de la Base Antàrtica
amb fotografies de National Geographic.

CosmoCaixa
DADES 2021

543.164
visitants

4.267
activitats

Cap Roig

Cultura, tallers
i història
Els jardins han permès endinsar-se en
el món de la botànica, l’art, la poesia
i la història.
Cap Roig ofereix un ventall d’activitats dirigides
a totes les edats. Al llarg del 2021 les propostes han contemplat aspectes de la història dels
jardins, visites guiades familiars, escolars i literàries. No hi han faltat els tallers pràctics, com la
creació de parterres de temporada, la realització
d’esqueixos de plantes aromàtiques, receptes
amb olis essencials, tallers de pintura i recitals
de poesia. També s’han ofert tallers amb consells
per millorar les condicions de la flora en el clima
mediterrani.
D’altra banda, les obres del nou auditori soterrat
respectuós amb el medi ambient han avançat
segons el previst al llarg del 2021. Aquest nou
espai acollirà la participació d’experts mundials per reflexionar sobre els grans reptes de la
societat.
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Música

Gaudir i compartir el plaer
que genera la música
Fer arribar la música a tot tipus de públic, de qualsevol edat o perfil social, i gaudir-la
de manera única fent ús dels millors recursos i les darreres novetats tecnològiques.
Viure la música, gaudir-la, conèixer la seva història, sentir-la com mai abans i fer-ho per a tot
tipus de públic és un dels molts objectius culturals de la Fundació ”la Caixa”. I, per fer-ho, al llarg
del 2021 s’ha dut a terme en diferents formats de
concerts i activitats de música clàssica, moderna,
electrònica, jazz, músiques del món… S’han abordat temes i estils per fer-los arribar una proposta
completa i variada.
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La Fundació ”la Caixa” va posar en marxa per
quarta vegada en format vídeo i per segona
vegada per les dates de Nadal #JoCanto Joy to
the world, on més de 100 persones van posar veu
i presència a aquest clàssic nadalenc. A la performance cada participant dirigia al cel la llum del
seu mòbil representant un estel que, vist des d’un
pla zenital i unit a la resta de participants, formava
una gran constel·lació. El projecte #JoCanto,

Cantaires durant la celebració del concert
participatiu d’El Messies de Händel.

nascut al 2020 en ple confinament, va donar
l’oportunitat als cantaires d’enregistrar-se de
forma digital i des de casa i al 2021 aquest enregistrament ja es va poder tornar a fer de forma
presencial.
Després del parèntesi que la pandèmia havia
provocat, el 2021 es va reprendre El Messies de
Händel participatiu a Madrid. Un projecte amb
més d’un quart de segle d’història i que s’ha
consolidat com una esperada cita en les nombroses poblacions on s’ha presentat. Sota la
direcció d’Edward Higginbottom, prop de 500
cantaires, dels 700 inscrits, hi van participar.

L’èxit del fenomen ‘Symphony’

La pel·lícula Symphony, dirigida per Igor
Cortadellas, és una experiència immersiva i
panoràmica que proposa als espectadors una
forma inèdita de viure i gaudir de la música
clàssica convidant-los a sentir-se com un

músic dins d’una orquestra. Aquesta experiència immersiva té el seu espai fix a CaixaForum
Barcelona on, en dues sales diferenciades, primer es projecta l’audiovisual amb música que
t’envolta i permet submergir-te en un univers
d’imatges i so. La segona sala està destinada
a l’experiència immersiva amb equips i visors
de realitat virtual. D’aquesta manera, el públic
es trasllada, gràcies a la realitat virtual, a l’interior d’una orquestra simfònica dirigida pel
prestigiós Gustavo Dudamel al Gran Teatre del
Liceu. Symphony, impulsada per la Fundació
”la Caixa” en col·laboració amb Dudamel,
ha rebut diferents premis, entre els quals
destaquen el Thea Award for Outstanding
Achievement Immersive Experience, que
atorga la Themed Entertainment Association
(TEA). Symphony va ser guardonada també
al 40è Vancouver International Film Festival,
va rebre una menció especial al Guanajuato
International Film Festival i va quedar finalista
al Festival Internacional de Cinema de Cannes
i al circuit VeeR Future Award, on es presenten
films de realitat virtual, entre molts d’altres.

Música
DADES 2021

416

concerts

7

ciutats

51.841
assistents
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Exposicions al territori

La cultura, més a prop de tothom
Les exposicions al territori viatgen a ciutats i municipis d’arreu de la península,
les Illes Balears i Canàries i a tot el territori portuguès. La cultura és una poderosa eina
de creixement personal, i des de la Fundació ”la Caixa” volem que arribi a tothom.
Les exposicions al territori de la Fundació
”la Caixa” viatgen a ciutats i municipis de tot el
territori que no tenen CaixaForum amb visites
dirigides a persones de totes les edats i perfils. Aquesta proposta es du a terme gràcies als
acords amb les administracions. L’àmplia oferta
expositiva i educativa és un instrument de dinamització social de proximitat i participació.
D’entre altres, la ciutat d’Elx (Alacant) va gaudir de
Senyores i senyors, comença l’espectacle. Georges
Méliès i el cinema del 1900, un viatge als anys en
què va néixer el setè art. A Cáceres (Extremadura)
hi va arribar Terra de somnis. Cristina García
Rodero, una exposició fotogràfica sobre la singularitat i l’asimetria del món rural a l’Índia.
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Una altra exposició destacada va ser Altres
mons. Viatge pel sistema solar de la mà de
Michael Benson, on ciutats del País Basc com
Àlaba o Bilbao van poder veure quaranta imatges de planetes del sistema solar captades
per les sondes de la NASA i l’ESA. Un llegat
visual no només per la importància científica,
sinó també com un capítol en la història de la
fotografia.
Altres mostres itinerants pel territori van ser
Symphony. Un viatge virtual al cor de la música,
Leonardo da Vinci. Observa, qüestiona, experimenta, De Pol a Pol. Un viatge als grans paradisos
naturals amb National Geographic o Picasso, el
viatge del Guernica, entre d’altres.

Art als carrers de Portugal
Gaudir del sistema solar
L’exposició Outros mundos. Viagem pelo
sistema solar guiada por Michael Benson,
es va poder veure a Barreiro i va mostrar
el llegat visual que l’exploració espacial
ha donat. La mostra és un viatge que
permet explorar la bellesa i la diversitat
de paisatges que ofereixen les estrelles
que conformen el sistema solar.
Els millors espais naturals del món
En col·laboració amb National Geographic,
la mostra De Polo a Polo. Uma viagem aos
grandes paraísos naturais va revelar a les
ciutats de Bragança i Portimão alguns
dels espais naturals més increïbles de la
Terra des de l’Àrtic fins a l’Antàrtida. Una
mostra que evidencia la bellesa i la fragilitat del planeta.

Exposició Altres mons. Viatge pel sistema
solar de la mà de Michael Benson, a
Ciutadella (Menorca).

Suport al Xacobeo 2021-2022

Fruit de l’acord amb la Xunta de Galícia per donar
suport a la celebració del Xacobeo, es va reforçar
la programació en el marc de l’Any Sant. A més
d’un total de cinc exposicions itinerants a Galícia
el 2021, s’hi van afegir les mostres a la Ciutat de la
Cultura: Cinema i emocions. Un viatge a la infància i Faraó. Rei d’Egipte. També es va celebrar a La
Corunya l’exposició Humà, més humà, juntament
amb la Fundació Barrié.

Exposicions itinerants
DADES 2021

3.284.738
visitants

Leonardo da Vinci
La ciutat de Porto va gaudir la mostra
Leonardo da Vinci. Observa, questiona,
experimenta, on els visitants van poder
conèixer amb profunditat la capacitat de
Da Vinci per anticipar-se al seu temps.
Pintura, enginyeria, anatomia, geometria
i botànica són algunes de les disciplines
en què encara perdura la seva marca.
La visita a aquesta mostra per part de
l’entitat ASAS de Ramalde del programa
Proinfância va donar magnífics resultats.
Una de les seves tècniques, Liliana
Vidal, explica: «La visita va promoure la
curiositat dels més petits i els va ajudar
a potenciar el seu coneixement sobre
els temes exposats. Aquestes visites són
iniciatives que ajuden a l’èxit escolar de
petits i joves que viuen en un context
d’exclusió social ajudant-los a conèixer i
a interessar-se per temes que mai abans
no havien tractat».

78 exposicions
itinerants a

72

ciutats
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Activitats de cultura i ciència

Reprenent l’activitat presencial
als nostres centres
Activar, promoure i fer arribar les arts i el coneixement científic i humanístic
a tots els públics.
El 2021 es va estructurar en quatre línies de programació: Coneixement i reflexió, per fomentar
el pensament crític; Creació contemporània, per
encoratjar i difondre iniciatives creatives i innovadores; Aprenentatge actiu, per activar processos
de producció i participació, i Cohesió social, per
fomentar la inclusió, la justícia social i l’equitat.
En l’àmbit escolar, la programació ha seguit
acompanyant l’alumnat en les diverses etapes de
l’aprenentatge, donant eines per entendre el món
i a un mateix amb tallers, debats, projeccions o
exposicions. S’ha apostat per projectes de llarga
durada com Primer cinema, Explainers o Ciència
amb ritme, que proposen un acompanyament en
processos d’aprenentatge, descoberta i creació.
Les activitats per al públic familiar han estat
espais de participació en diversitat de formats
i disciplines. Ha destacat el projecte d’Arts del
moviment i ciència i la consolidació del projecte

48

Petits cinèfils. Per fomentar el pensament crític
per al públic general s’han programat conferències, debats i projeccions.
En el marc de Bàsics de la ciència i Bàsics de la
cultura s’han ofert cicles per aprofundir en disciplines com l’astronomia, la paleontologia o la
sostenibilitat en l’àmbit de la ciència, la mitologia
o la cultura pop i contemporània.
Per al públic jove hi destaca el projecte NEO, amb
propostes d’artistes que treballen en la confluència de l’art, la ciència i la tecnologia. El projecte
Trobades amb... ha continuat generant un espai
proper de diàleg amb els creadors.

Joves explainers explicant activitats als visitants
de CosmoCaixa. Explainers és un programa que
pretén estimular les ciències als joves i alhora les
habilitats comunicatives.

Art for Change

L’art com
a motor de
canvi social
Art for Change impulsa processos de
creació artística amb l’objectiu d’afavorir
la transformació social.
La Fundació ”la Caixa” impulsa des del 2008 una
convocatòria d’ajuts anuals a projectes liderats
per artistes i amb la participació activa de col·lectius en situació de vulnerabilitat. Entre d’altres,
al 2021 s’han dut a terme els següents projectes
seleccionats en la convocatòria de l’any 2020:
Pull & Play Project, un projecte inclusiu d’experimentació sonora i escènica desenvolupat a
través del joc i la manipulació d’instruments fets
amb materials reciclats i objectes quotidians.
El 2021, s’han seleccionat 19 projectes per dur
a terme al 2022 com Bailar la danza sin verla,
de la Asociación Compañía Danza Vinculados
de Granada, un projecte que sorgeix amb l’objectiu d’impulsar l’accés de les persones cegues
o amb vista reduïda a la formació, la creació i
la posada en escena de dansa contemporània i
l’accés com a públic a espectacles de dansa.

El programa facilita
espais de convivència,
aprenentatge i reflexió

Projecte Bailar la danza sin verla
de l’Associació Companyia Dansa Vinculats
(Granada), seleccionat a la convocatòria 2021
del programa Art for Change Fundació ”la Caixa”.

Art for Change
DADES 2021

19

projectes seleccionats

1.478
beneficiaris
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Educació
i beques
Oportunitats per

a un món millor
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Generant oportunitats per
aconseguir el millor futur
Impulsem la transformació educativa i la formació d’excel·lència
com a eines de progrés social; promovem la millora de la qualitat de
l’ensenyament, el lideratge educatiu i l’aprenentatge competencial;
fomentem el talent investigador als millors centres i universitats
nacionals i internacionals, i promovem l’educació digital dels infants
en entorns vulnerables arreu.

Punts clau

1

2

3

4

Accés a una
educació de qualitat
per garantir el
desenvolupament
de la societat.

Transformació
educativa mitjançant
l’apoderament de
docents com a
agents del canvi.

ProFuturo, educació
digital en entorns
vulnerables d’Àsia,
l’Àfrica i Amèrica
Llatina.

Suport a la formació
d’excel·lència i al
talent investigador a
través del programa
de beques.
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EduCaixa

EduCaixa, impulsant
la transformació educativa
Mitjançant el programa EduCaixa, la Fundació millora les oportunitats d’aprenentatge
d’infants i joves en etapa escolar i fomenta l’educació de qualitat acompanyant,
esperonant i empoderant els docents com a agents de canvi i protagonistes
d’aquesta transformació.
EduCaixa és el programa d’educació de la Fundació
”la Caixa” i referent de qualitat i rigor per a la
comunitat educativa. Es basa en tres eixos: el
desenvolupament competencial de l’alumnat, el
desenvolupament dels docents i l’avaluació i l’ús
de les evidències en la presa de decisions.

L’alumnat. Els programes van adreçats a de-

senvolupar competències clau com ara l’educació
emocional, l’emprenedoria, el pensament crític o la

EduCaixa és un referent
de qualitat i rigor per a la
comunitat educativa
52

competència digital i investigadora. Es fonamenten en evidències educatives i s’assenten sobre la
formació i l’acompanyament als docents.

Els docents. EduCaixa els acompanya amb
programes de capacitació i desenvolupament.
Es duen a terme en col·laboració amb l’Institute of Education del University College de
Londres, l’Education Endowment Foundation
(al Regne Unit), i la British Columbia University
(al Canadà).

Les evidències. EduCaixa promou la cultura
de l’ús d’evidències per empoderar docents en la
presa de decisions que tinguin un impacte positiu

El més important són les persones

“Hem aconseguit l’abandonament
zero en un curs en què
abandonarien el 40%”
«El gran problema que ens trobem
és l’abandonament acadèmic». Amb
aquest repte, Leonor Villaluenga i
Montse Carrascón, directora i tutora
del Centre de la Fundación Laboral
de la Construcción de Villanueva
de Gállego (Saragossa), respectivament, van aconseguir ser un
dels 50 centres seleccionats del
Programa Lideratge per a l’Aprenentatge d’EduCaixa. Van implementar
les eines adquirides al programa:
«Necessitàvem quelcom perquè
els alumnes continuessin, i ho hem
aconseguit amb lideratge distribuït,
formació conjunta i celebrant els
èxits». Una de les estratègies amb els
alumnes ha estat seguir pautes que,
si bé no són acadèmiques, sí que
són imprescindibles per tenir una

conducta òptima davant la feina i el
treball en equip: neteja amb l’entorn
compartit, puntualitat, correcció...
Aquestes petites tasques, amb un
seguiment i acompanyament, han
donat resultats i han mantingut la
motivació i la continuïtat de l’alumnat. La tasca duta a terme gràcies
al programa fomenta les qualitats i
virtuts dels alumnes i, si bé el rendiment acadèmic no és gaire bo,
s’equilibra amb predisposició, ordre
i constància. La motivació és clau
perquè continuïn la seva formació.
I aquí rau l’èxit dels bons resultats
aconseguits.

en l’aprenentatge. El programa divulga evidències educatives internacionals amb aliats com
l’Education Endowment Foundation (al Regne
Unit) i The Institute for Effective Education i
la Johns Hopkins University (als Estats Units).

Montse Carrascón, tutora
del Centre de la Fundación
Laboral de la Construcción
de Villanueva de Gállego
(Saragossa).

Nova cultura de lideratge educatiu
EduCaixa ofereix capacitació a docents en col·laboració amb institucions de referència mundial generant
un impacte significatiu al centre educatiu i en la qualitat de l’aprenentatge.

DADES 2021

El programa Lideratge per a l’Aprenentatge, amb
l’Institute of Education (University College, Londres),
dirigit a equips directius, pretén canviar el seu rol en
benefici dels resultats educatius. El 2021, s’inicia la
segona edició amb la participació de 100 docents i
equips de 50 centres educatius.

alumnes beneficiaris/usuaris

Webinars EduCaixa Talks

EduCaixa

1.366.190
4.501
escoles

116.545

docents beneficiaris/usuaris

Amb EduCaixa Talks, la Fundació organitza webinars trimestrals per acostar les darreres tendències
educatives als equips directius.
EduCaixa ha sumat a la seva oferta per a docents
d’educació infantil i primària el programa HelloMath!,
que facilita propostes que permeten desenvolupar la competència matemàtica i el pensament
computacional.
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EduCaixa

Programes didàctics,
actius i participatius
EduCaixa promou el desenvolupament competencial de l’alumnat mitjançant sis
programes que fomenten el coneixement, les habilitats i les actituds: Emociona
i Comunica per a primària i Joves Emprenedors, Big Data, STEAMxChange i
BeCritical per a secundària.
Els programes d’EduCaixa promouen les competències, inclouen programacions didàctiques,
usen metodologies actives, participatives, fomenten la col·laboració i són accessibles a través d’un
espai digital.

d’un mentor i formacions per assolir la seva causa. Aquest any han estat 12 els equips que formen
EduCaixa NEXT.

Els programes Joves Emprenedors, Big Data,
STEAMxChange i BeCritical conflueixen en
un desafiament interdisciplinari, l’EduCaixa
Challenge, que permet treballar a l’aula els continguts de cada programa aplicant-los a un projecte propi.

EduCaixa ha renovat el conveni amb l’Education
Endowment Foundation fins al 2023 per millorar
el rendiment escolar i l’eficàcia de les pràctiques
educatives. L’Education Endowment Foundation
és una fundació que promou les evidències en la
presa de decisions a la comunitat educativa. El
conveni ens posiciona per ser part de la xarxa de
partners internacionals: E4L (Austràlia), SUMMA
(Llatinoamèrica), eBaseAfrica (Àfrica) i Queen
Rania Foundation (Jordània).

De tots els projectes que es van presentar, un jurat en va fer una selecció de 25 equips de cada
programa que durant el mes de maig van participar en un Campus en línia on van tenir l’oportunitat d’aproximar-se a contextos professionals
reals amb diferents especialistes. Els cinc millors
equips de cada programa van realitzar un viatge formatiu a Mallorca on van conèixer projectes inspiradors que s’estan duent a terme a l’illa.
En l’edició 2021 es van presentar 985 equips, dels
quals 95 van participar en el Campus i 19 van gaudir del viatge formatiu a Mallorca. Els equips que
després de la seva participació volen seguir amb
el seu projecte i intentar fer-lo realitat tenen la
possibilitat de fer la formació d’EduCaixa NEXT
durant sis mesos, on reben l’acompanyament

Un espai digital ofereix
formació i acompanyament
continuat als docents
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Evidències educatives: clau per a
la millora del rendiment escolar

ProFuturo

El poder

transformador
de l’educació
digital

ProFuturo redueix la bretxa educativa
proporcionant una educació de qualitat
a nens i nenes en entorns vulnerables de
Llatinoamèrica, el Carib, l’Àfrica i Àsia.

EduCaixa a Portugal
L’espai Creactivity, que s’ha pogut veure
a 38 localitzacions i ha reunit 13.217 visitants, ha tornat a les illes Açores i ha estat
a l’estiu a l’Algarve.
Creactivity incentiva la creativitat i la
innovació mitjançant la manipulació
d’objectes i materials. Paula Faustino,
professora de l’Escola de São Gonçalo
de Torres Vedras, afirma: «Aquestes iniciatives afavoreixen el desenvolupament de
pràctiques educatives més inclusives gràcies al treball col·laboratiu i a la diversitat
d’activitats, que fomenten la creativitat en l’àmbit de la ciència i la connexió
amb continguts programàtics de forma
transversal».
Al programa Joves Emprenedors s’hi han
inscrit 93 centres escolars, dels quals 12
han presentat 54 projectes a l’EduCaixa
Challenge. D’aquests, tres finalistes van
participar al Campus Virtual EduCaixa
Challenge i el guanyador portuguès va
ser l’Escola Secundária Nuno Álvares
(Castelo Blanco) amb Staper- Beata por
Beata, un projecte per reciclar burilles
que es reutilitzen per fer quaderns.

El programa d’educació digital ProFuturo, impulsat per la Fundació ”la Caixa” i la Fundación
Telefónica, té com a objectiu la millora de l’educació universal de qualitat. Per això, ofereix formació i acompanyament als docents i accés a
recursos digitals a nens i nenes dels entorns
més vulnerables de països de Llatinoamèrica,
el Carib, l’Àfrica i Àsia.

Un camí formatiu d’èxit

Des de l’inici del programa el 2016, ProFuturo
ha beneficiat més de 24 milions de nens i nenes
de 40 països. En aquests quatre anys, el programa ha format, a més, 1.100.000 professors i ha
aconseguit acords amb governs i socis locals,
buscant assegurar l’escalabilitat i la sostenibilitat del programa.

ProFuturo
DADES 2021

40
països

7,8

milions de beneficiaris
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Beques

Fomentant
l’èxit acadèmic
El Programa de Beques de la Fundació, amb una xarxa de gairebé 5.500 becaris,
fomenta la formació d’excel·lència i el talent investigador a les millors universitats
i centres de recerca des de fa gairebé 40 anys.

El programa de beques per a estudiants i investigadors és un dels que té més recorregut de la
Fundació. Des del 1982, ha anat creixent i ampliant el seu perfil de sol·licitants mitjançant nous
programes de beques. La convocatòria 2021 ha
marcat una nova fita amb el llançament d’un nou
programa de beques de grau, dirigit a estudiants excel·lents amb escassos recursos econòmics que iniciïn estudis de grau en universitats
públiques d’Espanya. En aquesta primera edició
s’han concedit 50 beques.
Addicionalment, s’han mantingut els programes de beques ja consolidats: d’una banda, els
programes de doctorat INPhINIT i postdoctorat

Junior Leader, dirigits a investigadors de totes
les nacionalitats que vulguin realitzar un doctorat o un postdoctorat en universitats o centres
de recerca d’Espanya o Portugal. Aquestes beques tenen una durada de tres anys i es poden
sol·licitar en la modalitat Incoming, per atraure
el talent, o en la modalitat Retaining, amb la finalitat de retenir els millors investigadors.
D’altra banda, s’ha convocat novament el programa de postgrau a l’estranger dirigit a estudiants espanyols i portuguesos que vulguin cursar
estudis de postgrau a Europa, Amèrica del Nord
i Àsia-Pacífic. La durada d’aquestes beques pot
ser de fins a dos anys.

El més important són les persones

“Els algoritmes poden protegir
la cultura pròpia dels pobles”
L’Albert Kahira, becari del programa de doctorat de la Fundació ”la Caixa”
(convocatòria 2017), va néixer a Kenya i el 2021 ha defensat el seu doctorat
al Barcelona Supercomputing Center. La seva feina, entre càlculs i sofisticats algoritmes, busca millorar els models dels superordinadors. Per què?
L’Albert ve d’un país on es parlen 42 idiomes. La llengua de la seva mare i la
de 6 milions de persones més és el kikuiu, una llengua minoritària. Les dificultats d’aquells que només parlen el kikuiu o qualsevol de les altres llengües
de Kenya és que, en situacions globals com la pandèmia, no tenen accés
Albert Kahira, becari de doctorat
de la Fundació ”la Caixa” (2017).
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A la dreta, l’Àlex, beneficiari d’una beca
de grau de la Fundació ”la Caixa”.

Beques concedides
a informació digital perquè no hi és en el seu idioma. El món digital
només té en compte el suajili com a llengua de Kenya. La recerca
de l’Albert busca que aquestes llengües minoritàries es mantinguin,
siguin presents al món digital i que els superordinadors donin presència al kikuiu i a milers d’altres llengües sense visibilitat a internet.
Algoritmes que preserven llengües i cultures mil·lenàries. És una
investigació que permetrà oferir contingut de valor a aquells que
viuen en racons del món on les seves llengües no són conegudes.
L’Albert, un dels quasi 5.500 becaris de la Fundació, treballa en el
context més digital protegint i posant en valor quelcom tan fora de
línia com són les llengües del món. «La recerca que duc a terme
servirà per protegir la llengua i la cultura de la meva mare i donar
pluralitat al món digital», diu feliç.

DADES 2021

50 programa de beques de grau
120 programa de beques de
		postgrau a l’estranger

65 programa de beques de 			
		doctorat a Espanya i Portugal
45 programa de beques de 			
		postdoctorat a Espanya i Portugal
DADES ACUMULADES
DES DEL 1982

5.486 beques gaudides
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Investigació
i salut
La investigació del
present és el progrés

i la salut del futur
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Progressant amb la recerca
i la innovació
En un context marcat per la pandèmia de COVID-19, hem impulsat
projectes de recerca i innovació que aporten coneixement i
mesures en l’àmbit del diagnòstic, el tractament i la prevenció
de les malalties més greus i esteses com el càncer, les malalties
cardiovasculars, les neurològiques i les infeccioses, entre d’altres.

Punts clau

1

2

3

4

CaixaResearch
Institute, un nou
centre per impulsar
solucions en
biomedicina i salut.

Suport a projectes
de recerca biomèdica d’excel·lència a
Espanya i Portugal.

Transferència dels
resultats tecnològics
de la recerca en salut
a les empreses
i la societat.

Projectes de recerca, innovació i desenvolupament en salut i
biomedicina.
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CaixaResearch Investigació

Investigació i salut
DADES 2021

453

investigadors contractats

1.090

articles científics publicats

36

milions d’euros

Convocatòries i suport a la recerca
puntera en l’àmbit de la salut
La recerca mèdica al més alt nivell en l’àmbit de la investigació és la senda per
desbrossar i avançar en el camí de les millors solucions en biomedicina i salut.
Amb el convenciment que la recerca i la innovació punteres són eines transformadores de la
societat, al llarg del 2021 la Fundació ”la Caixa”
ha donat suport a 25 projectes de 17 centres de
recerca d’Espanya i Portugal, seleccionats en la
Convocatòria CaixaResearch d’Investigació en
Salut. Se subvencionen projectes d’excel·lència en biomedicina i salut, que durant tres anys
duran a terme recerca puntera en els àmbits
de l’oncologia, les malalties infeccioses, les
neurociències i les malalties cardiovasculars i
60

metabòliques associades. La dotació total és
de 19,4 milions d’euros, fet que la converteix en
la convocatòria de recerca en salut amb més
dotació d’Espanya i Portugal promoguda amb
fons privats filantròpics.

Investigadora
observant mostres
d’enzims al laboratori.

La recerca sempre és el camí

Lluitar contra la malària,
la malaltia parasitària de més
prevalença al món

Prevenint
les morts sobtades
d’infants i joves

La malària es la malaltia parasitària de més prevalença,
especialment a les regions més pobres del planeta, i la
Fundació ”la Caixa” du a terme importants projectes
per lluitar-hi. El projecte per dissenyar una nova vacuna contra la malària, liderat pel Dr. Miguel Prudêncio
del Instituto de Medicina Molecular (Portugal), pot
ser clau per prevenir la malaltia. En el seu procés de
recerca es desenvoluparan i caracteritzaran preclínicament nous candidats a vacuna a partir d’una nova
tecnologia que utilitza paràsits modificats genèticament. Un altre dels projectes contra la malària és el
que lidera el Dr. Hernando A. del Portillo de l’Institut
de Salut Global de Barcelona (ISGlobal). El projecte
investiga els amagatalls del paràsit a l’organisme per
conèixer el paper dels exosomes i desenvolupar noves estratègies per eliminar la malària del cos humà.

La taquicàrdia ventricular polimòrfica catecolaminèrgica (CPVT) és una arrítmia hereditària que pot causar
síncope, aturada cardíaca i mort sobtada en infants i
joves sense cardiopaties prèvies. Els tractaments actuals només ofereixen una protecció parcial i limitada
contra la insuficiència cardíaca. Una de les variants genètiques d’aquesta malaltia es deu a la reducció d’una
proteïna (triadina) que determina les anomalies estructurals en les cèl·lules del cor, com passa també en altres insuficiències cardíaques. El projecte, liderat per
la Dra. Silvia G. Priori de la Fundación Centro Nacional
de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III – CNIC
(Espanya), investiga els mecanismes moleculars subjacents en aquest tipus d’arrítmies per aprofundir-ne
el coneixement i trobar nous tractaments, com també
per aplicar-los a altres tipus d’insuficiència cardíaca.
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CaixaResearch Investigació

Innovar per continuar avançant
Amb les convocatòries CaixaResearch Validate i CaixaResearch Consolidate,
la Fundació ”la Caixa” promou la transferència dels resultats de la recerca en
salut per generar valor en la societat i contribuir a la creació de noves empreses
biotecnològiques.

Des de la Fundació es treballa amb CaixaResearch
Validate, que dona suport a projectes incipients
i amb CaixaResearch Consolidate, que ofereix
acompanyament a projectes més evolucionats
en el seu desenvolupament. Durant el 2021,
s’han seleccionat 16 projectes en el marc de la
Convocatòria CaixaResearch Validate i 9 projectes en el marc de CaixaResearch Consolidate.
L’any 2020 es va llançar una nova convocatòria:
CaixaResearch COVID-19. Durant el 2021, els
projectes seleccionats s’estan desplegant amb
èxit per desenvolupar nous sistemes de diagnòstic, tractament i vacunes contra la malaltia.
Caixa Capital Risc, filial del Grup Fundació
”la Caixa” per a la inversió en empreses incipients de base tecnològica, col·labora en les
convocatòries d’innovació. La convocatòria
CaixaResearch Validate ha tingut cofinançament de l’EIT Health, el consorci europeu líder
en innovació biomèdica.

primera d’incapacitat permanent en adults. El
projecte desenvolupa el BraiN20, un dispositiu
mèdic no invasiu que proporciona un monitoratge continu de la viabilitat cerebral de cada
pacient, des de l’inici dels símptomes i durant el
tractament.
Prevenció de l’atròfia diafragmàtica en pacients amb ventilació mecànica. Quan els pacients no són capaços de respirar per si mateixos,
han de ser connectats a ventiladors mecànics.
Una tècnica que salva vides, però molt invasiva. Gràcies a aquest projecte s’ha dissenyat
Heecap, un dispositiu que evita els problemes
dels ventiladors amb estimulació elèctrica que
manté actiu el diafragma des del començament
de la ventilació mecànica.

Innovació

Molts projectes de Salut avancen a partir de
programes d’innovació liderats per la Fundació.
Entre d’altres destaquem:

TOTAL DEL PROGRAMA

Plataforma d’IA per a la valoració dels trasplantaments de fetge. L’excés de greix al fetge
és una de les principals causes de rebuig per als
trasplantaments. El projecte treballa amb intel·
ligència artificial per, amb una simple fotografia,
ajudar en el procés de decisió mèdica en la selecció del fetge.

projectes en curs

Millorar el tractament de l’ictus isquèmic agut.
L’ictus és la tercera causa de mort al món i la
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78
74

patents generades

29

empreses derivades
(spin-offs) creades

CaixaResearch a Portugal
Dels 25 projectes seleccionats de CaixaResearch
d’Investigació en Salut, 7 són de Portugal. Hi
ha un acord amb la Fundação para a Ciência e
a Tecnologia (FCT) del Ministério da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior d’igualar l’aportació
de la Fundació en projectes a Portugal, això ha fet
que el 2021 la FCT subvencionés cinc projectes
més. De la convocatòria CaixaResearch Validate,
tres dels projectes seleccionats són de Portugal.
D’entre tots hi ha el liderat pel Dr. Miguel
Castanho, de l’Instituto de Medicina Molecular i
que investiga el disseny d’un fàrmac, inspirat en
anticossos, i que és capaç d’arribar a la mama i
al cervell dels pacients per evitar la resistència
a la quimioteràpia i la presència de les cèl·lules
mare que causen la metàstasi. Un altre dels
projectes seleccionats busca crear virus
sintètics per tractar infeccions bacterianes.
D’aquesta manera, aquest projecte liderat
per la Dra. Joana Azeredo, de la Universidade
do Minho, investiga les característiques dels
bacteriòfags per desenvolupar teràpies basades
en virus sintètics que ataquin les infeccions.

Debats CaixaResearch
Aquest cicle de debats mostra la feina dels professionals de la recerca i la salut que reben ajudes de la
Fundació ”la Caixa”. De la mà d’experts en investigació, medicina i innovació, han estat un punt de trobada entre la societat i els resultats en recerca, les
noves pràctiques mèdiques i els reptes actuals en salut i qualitat de vida. Els DEBATS CaixaResearch han
tractat les novetats en els àmbits de la COVID-19, la
patologia cardiovascular, el càncer, l’obesitat, l’ELA
o l’Alzheimer, entre d’altres.
Científic mostrant una mostra d’ADN
futurista amb hologrames de realitat
augmentada en un laboratori.
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CaixaResearch Institute

Un nou espai
per impulsar la
recerca científica
d’excel·lència
La Fundació ”la Caixa” crea el CaixaResearch Institute, un nou centre de
referència per potenciar l’activitat
investigadora dedicada a les ciències
de la vida i de la salut amb una visió
preclínica i translacional en els àmbits
de les malalties infeccioses, la salut
global, l’oncologia i les neurociències.

La nova seu del CaixaResearch Institute
ocuparà 12.000 m2 i acollirà més
de 300 investigadors i investigadores.

El 2021, la Fundació ”la Caixa” va iniciar la creació del CaixaResearch Institute, un centre de
recerca dedicat a les ciències de la vida i de la
salut amb una visió majoritàriament preclínica
i translacional, en particular en els àmbits de
les malalties infeccioses, la salut global, l’oncologia i les neurociències. El nou centre consolida i potencia el suport de la Fundació a la
recerca i la innovació biomèdica a Espanya i
Portugal. El programa d’Investigació i Salut de
la Fundació ”la Caixa” és un dels més importants en l’àmbit europeu d’entre els que duen
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a terme organitzacions filantròpiques. Amb
CaixaResearch Institute, la Fundació ”la Caixa”
ratifica el seu compromís amb el progrés científic i social, i contribueix als principals reptes
de la salut com les malalties infeccioses, la salut global, l’oncologia i les neurociències.
El nou centre potenciarà l’activitat investigadora promoguda per l’àmbit d’Investigació i Salut
de la Fundació ”la Caixa” en els últims anys i potenciarà les sinergies existents amb els quatre
centres de recerca amb els quals manté col·laboració estratègica: l’Institut de Salut Global

CaixaResearch promou
la investigació en salut
per impulsar el progrés
social donant suport a la
investigació d’excel·lència
en salut i biomedicina

de Barcelona (ISGlobal), l’Institut de Recerca
de la Sida (IrsiCaixa), el Vall d’Hebron Institut
d’Oncologia (VHIO) i el Barcelonaβeta Brain
Research Center (BBRC).
El nou CaixaResearch Institute ocuparà
12.000 m2 i tindrà espai per a més de 300 investigadors i investigadores. El centre té la
vocació de construir una societat amb més
oportunitats per a tothom i contribuir al progrés social.

INFORME ANUAL 2021 65

INVESTIGACIÓ I SALUT

Col·laboracions estratègiques

Al costat dels centres i
institucions de referència
La Fundació ”la Caixa” col·labora amb centres de recerca públics i privats per
generar coneixement científic d’excel·lència.
La col·laboració amb els millors centres i institucions en investigació i innovació és clau per
continuar avançant. Per tot això, la Fundació
”la Caixa” impulsa la recerca d’excel·lència aconseguint que els avenços científics siguin un benefici directe per a tots aquells pacients i per a
la societat. La Fundació col·labora amb centres
capdavanters que lideren les investigacions i
la recerca en malalties infeccioses com el VIHsida, la malària o la COVID-19, en oncologia i en
malalties neurològiques com l’Alzheimer.
L’Institut de Recerca de la Sida, IrsiCaixa, impulsat per la Fundació i la Generalitat de Catalunya
i amb més de 25 anys, és un centre de referència
internacional sobre malalties infeccioses, afeccions del sistema immunitari, virus emergents i
desenvolupament de vacunes.

Molecular del Càncer CaixaResearch (UITMCaixaResearch), que anualment atén més de
1.000 malalts de càncer. Per a aquests pacients
els tractaments convencionals contra el càncer
han fracassat i la UITM-CaixaResearch els ofereix tractaments nous, encara en fase d’assaig
clínic, que suposen una nova oportunitat per
tractar la malaltia. Aquest any, a més, el VHIO
lidera el nou projecte europeu CCE-DART, per
dissenyar la pròxima generació d’assajos clínics
amb medicina de precisió. El VHIO està dirigit pel Dr. Josep Tabernero, Premi Nacional de
Recerca 2019.

L’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal)
és fruit d’una aliança entre la Fundació ”la Caixa”
i institucions com l’Hospital Clínic i l’Hospital del
Mar, per poder fer front als reptes de salut globals. Aquest 2021 s’han impulsat recerques de
tractaments contra la COVID-19 i han participat
en els consells assessors científics dels governs
d’Espanya i Catalunya.
La Fundació ”la Caixa” col·labora amb el Vall
d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) per impulsar la recerca oncològica i la Unitat de Recerca

Els èxits
són notícia
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Dr. Bonaventura Clotet, director d’IrsiCaixa,
Premi Nacional de Recerca 2020.

“Investigadors d’IrsiCaixa demostren
que el clorur de cetilpiridini, un
compost present en col·lutoris, redueix
1.000 vegades la capacitat d’infecció
de la variant Alfa del SARS-CoV-2”.

“L’Institut de Salut Global de
Barcelona, impulsat per la Fundació
”la Caixa”, demostra que el canvi
climàtic augmentarà la mortalitat
atribuïble a les temperatures a Europa”.

El més important són les persones

“Jo hi tinc una segona família en
l’equip de la UITM-CaixaResearch”
La Sònia va néixer a l’Hospital de
la Vall d’Hebron (Barcelona) i poc
s’esperava que la seva relació amb
l’hospital seria tan intensa i cabdal.
Amb una nena de 18 mesos, l’estiu
del 2009 la vida li va fer un tomb.
Després de tenir forts mals de cap
l’operaven d’un tumor al cervell a
Badajoz (Extremadura) on hi era
per feina. Al 2010 se li va detectar un nou tumor, que també es va
operar i, a l’agost d’aquell mateix
any, quan encara no s’havia recuperat de la intervenció, va aparèixer un tercer tumor al cervell que
no era operable... L’escenari no
era gens optimista fins que el febrer del 2012 la Sònia va entrar a
la Unitat d’Investigació de la UITM
en Teràpia Molecular del Càncer
CaixaResearch de l’Hospital de la

Vall d’Hebron Institut Oncològic
en col·laboració amb la Fundació
”la Caixa”. Aquesta unitat aplica
tractaments personalitzats per
poder actuar de la forma més eficient, recorrent als darrers avenços farmacològics encara en fase
d’experimentació. La Sònia, vital i
optimista, avui fa vida normal, és
perruquera i gestiona el dia a dia
de la seva filla –avui tota una adolescent– i només ha d’anar a l’hospital a prendre’s la medicació oral.
La Sònia explica amb agraïment
que sempre que hi va és com fer
una visita a la seva segona família:
«Ara puc dir que estic neta. Aquí
m’han salvat». La investigació i la
innovació sempre fan avançar.

Membres de l’equip de la
UITM-CaixaResearch.

Fruit de l’impuls continuat de la Fundació
des del 2010 al Barcelonaβeta Brain Research
Center (BBRC), el centre de recerca de la
Fundació Pasqual Maragall, el 2021 investigadors del BBRC han detectat que la proteïna acídica fibril·lar glial és un biomarcador
molt precís per diagnosticar les fases inicials
de l’Alzheimer a la sang. Aquest resultat permet millorar la precisió diagnòstica precoç
de l’Alzheimer a través d’una simple anàlisi
de sang.
Dr. Josep Tabernero, director del VHIO,
Premi Nacional de Recerca 2019.

“La dieta mediterrània o el mindfulness durant
l’embaràs redueixen el risc de tenir un nadó amb
baix pes, segons investigadors de BCNatal
(Hospital Clínic-IDIBAPS i l’Hospital Sant Joan
de Déu, amb el suport de la Fundació ”la Caixa”).”

“El Clínic-IDIBAPS desenvolupa un
CAR-T per al mieloma múltiple, amb
el suport de la Fundació ”la Caixa”,
que demostra una eficàcia de més del
70% després d’un any de seguiment”.
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Model de gestió del
patrimoni empresarial
La Fundació ”la Caixa” gestiona el seu patrimoni empresarial a través de la filial
CriteriaCaixa per preservar-lo i fer-lo créixer amb la finalitat de finançar l’acció social
i assegurar la perdurabilitat de les iniciatives socials, assistencials, culturals, de recerca i educatives pròpies. La prioritat de
CriteriaCaixa és aportar els recursos econòmics que permetin que l’acció social de
la Fundació ”la Caixa” continuï contribuint
any rere any a desenvolupar una societat

que doni més oportunitats als qui més ho
necessiten. El model de gestió es basa en
els principis de transparència i ètica, que
regeixen sempre els procediments sustentats en els valors de compromís social,
responsabilitat i confiança, com també el
respecte a l’entorn natural.

Programes i
convocatòries
socials

Cultura
i ciència

Educació
i beques

Recerca
i salut

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

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

Impuls de l’educació i la

Promoció de la recerca i

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

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

100 %

CARTERA BANCÀRIA

CARTERA INDUSTRIAL I DE SERVEIS
CARTERA
IMMOBILIÀRIA
Altres
participacions
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LIQUIDACIÓ

La Fundació ”la Caixa”,
una de les fundacions
més grans d’Europa
2021
Inversió social

494 M€
Programes i
convocatòries socials

295 M€
Cultura
i ciència

108 M€
Educació
i beques

44 M€
Investigació
i salut

47 M€
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Directori de la Fundació ”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.com
CaixaForum.org/barcelona
Facebook.com/CaixaForum
Caixaforum

CAIXAFORUM MADRID
Paseo del Prado, 36
28014 Madrid
Tel. 91 330 73 00
icaixaforummadrid@magmacultura.com
CaixaForum.org/madrid
Facebook.com/CaixaForum
Caixaforum

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

ESPACIO FUNDACIÓN “LA CAIXA” MADRID
Arapiles, 15
28015 Madrid
Tel. 91 444 54 15
https://fundacionlacaixa.org/es/personas-mayorescentros-espacio-fundacion-la-caixa-madrid

PALMA
CAIXAFORUM MACAYA
Passeig de Sant Joan, 108
08037 Barcelona
Tel. 93 457 95 31
infomacaya@magmacultura.com
macaya.caixaforum.org
Facebook.com/CaixaForum
Caixaforum
FUNDACIÓ DE L’ESPERANÇA
Palma de Sant Just, 4
08002 Barcelona
Tel. 93 270 39 73
fundacioesperanca.org
ESPAI FUNDACIÓ “LA CAIXA”
FRANCESC D’ASSÍS
Nou de Santa Clara, 66
08241 Manresa
Tel. 93 836 26 75
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CAIXAFORUM PALMA
Pl. de Weyler, 3
07001 Palma
Tel. 971 17 85 12
icaixaforumpalma@magmacultura.com
CaixaForum.org/palma
Facebook.com/CaixaForum
Caixaforum

SEVILLA
CAIXAFORUM SEVILLA
Camino de los Descubrimientos,
cantonada c/ Jerónimo de Aguilar
41092 Sevilla
Tel. 955 657 611 · 955 657 612
infocaixaforumsevilla@magmacultura.com
CaixaForum.org/sevilla
Facebook.com/CaixaForum
Caixaforum

GIRONA

TARRAGONA

CAIXAFORUM GIRONA
Ciutadans, 19
17004 Girona
Tel. 972 20 98 36
caixaforumgirona@magmacultura.com
CaixaForum.org/girona
Facebook.com/CaixaForum
Caixaforum

CAIXAFORUM TARRAGONA
Cristòfor Colom, 2
(al costat de la font del Centenari)
43001 Tarragona
Tel. 977 24 98 71
caixaforumtarragona@magmacultura.com
CaixaForum.org/tarragona
Facebook.com/CaixaForum
Caixaforum

ESPAI FUNDACIÓ “LA CAIXA” GIRONA
Pl. Poeta Eduard Marquina, 10
17002 Girona
Tel. 972 21 54 08
https://fundacionlacaixa.org/ca/web/guest/gent-grancentres-espai-fundacio-la-caixa-girona
JARDINS DE CAP ROIG
Camí del Rus, s/n
17210 Calella de Palafrugell
Tel. 972 61 45 82
https://fundacionlacaixa.org/ca/centros/jardines-decap-roig/que-hacemos

SARAGOSSA
CAIXAFORUM ZARAGOZA
Av. de Anselmo Clavé, 4
50004 Saragossa
Tel. 976 76 82 00
caixaforumzgz@fundacionlacaixa.org
CaixaForum.org/zaragoza
Facebook.com/CaixaForum
Caixaforum

MÚRCIA
LLEIDA
CAIXAFORUM LLEIDA
Av. de Blondel, 3
25002 Lleida
Tel. 973 27 07 88
caixaforumlleida@magmacultura.com
CaixaForum.org/lleida
Facebook.com/CaixaForum
Caixaforum

ESPACIO FUNDACIÓN “LA CAIXA” MURCIA
Av. del Río Segura, 6
30002 Múrcia
Tel. 968 22 63 13
https://fundacionlacaixa.org/es/web/guest/personasmayores-centros-espacio-fundacion-la-caixa-murcia
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