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Liquidació del pressupost per àrees
corresponent a l’exercici 2000

MILIONS DE PESSETES

MILIONS D’EUROS

Programes socials

9.906

59,53

Programes de ciència i medi ambient

5.429

32,63

Programes culturals

6.168

37,07

Programes educatius

2.289

13,76

23.792

142,99

Total

(1)

(1) El total inclou les inversions realitzades durant l’exercici per un import de: 5.285 milions de pessetes - 31,76 milions d’euros.

Finançament de les activitats i inversions dutes a terme durant l’exercici 2000
MILIONS DE PESSETES

Aportació de ”la Caixa”
Ingressos generats per les activitats
Total

MILIONS D’EUROS

23.792

142,99

757

4,55

24.549

147,54

Dades bàsiques

Participants als equipaments propis

2.349.804

Participants als equipaments no propis

5.966.769

Beneficiaris de les col·laboracions

2.172.302

Total activitats

6.757

Nombre de poblacions

1.044

Total participants / beneficiaris

10.488.875
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La Fundació ”la Caixa” l’any 2000
En els últims anys, ”la Caixa” ha destinat
a la seva Fundació el 30% dels beneficis de
l’entitat financera. Mitjançant aquesta aportació, ”la Caixa” compleix amb l’esperit de
la seva creació, que està recollit als seus estatuts: tornar a la comunitat la confiança que
la societat hi ha dipositat i gràcies a la qual
ha pogut créixer i desenvolupar-se.
Al llarg dels últims anys, aquestes dotacions
s’han incrementat de manera molt notable:
han passat dels 8.000 milions, aproximadament, del 1996 a un pressupost de 27.000 milions per a l’any 2001. Aquest pressupost, a més
de ser el més alt de la història de ”la Caixa”, és el
més elevat de totes les fundacions espanyoles, motiu pel qual l’equip de la Fundació,
el de l’entitat financera i jo mateix ens sentim, enguany, especialment orgullosos.
Un dels principis de l’Obra Social diu
textualment que “ha de tendir a incidir en
àrees que no estiguin ja cobertes per altres
institucions”. “No es tracta –afegeix– d’un
principi de subsidiarietat, sinó d’un principi
d’anticipació, que detecti les necessitats per
a les quals no hi hagi encara fórmules institucionals prou arrelades i que puguin ser
afrontades per ”la Caixa”.” L’esmentat principi s’ha de complementar, necessàriament,
amb dos principis més: flexibilitat i capacitat d’adaptació. Vivim en una societat dinàmica i canviant, que exigeix noves respostes
i la presa de consciència d’horitzons imprevisibles i de nous reptes als quals la Fundació ha d’intentar adaptar-se.
En l’àmbit socioassistencial, l’aparició de
noves malalties (sida, Alzheimer...), de canvis
socials (immigració, envelliment de la població, plena incorporació de la dona al món
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laboral...) o de necessitats cada cop més evidents (ajuts al Tercer Món, a grups marginals de la població espanyola...) ha generat
un seguit d’assignacions pressupostàries i de
projectes de la Fundació. Així, durant l’any
2000 s’han realitzat tres convocatòries d’iniciatives socials, per mitjà de les quals s’han
subvencionat 280 projectes de diferents associacions i ONG. Arran de l’evident necessitat de suport en aquest àmbit, en el 2001
seran quatre les convocatòries per a projectes de millora de les condicions dels discapacitats, de col·laboració en activitats contra
la marginació social dels nens i dels adults,
de suport a la integració d’immigrants, etc.
En l’àrea científica, és cada cop més evident la preocupació de la nostra societat pel
medi ambient; Internet s’ha convertit ja en
un nou i potent canal de comunicació, i,
entre altres aspectes, la investigació i el desenvolupament de la biotecnologia ocupen cada dia més pàgines als diaris. Els Museus
de la Ciència de Barcelona i de Madrid (CosmoCaixa) intenten amb les seves activitats
divulgatives i amb les seves conferències i
exposicions respondre les preguntes dels
ciutadans sobre el món en què vivim.
Pel que fa a l’avanç del nivell educatiu al
nostre país, cada dia és més necessari l’accés
dels nens i de les escoles a Internet. Educàlia, el web educatiu creat per la Fundació,
disposa d’una intranet en què s’han registrat 115.000 persones. Aquesta comunitat educativa virtual, iniciada a Catalunya, ha arribat
a tots els centres de primària d’aquesta comunitat per mitjà de 4.608 ordinadors. Aquest
nou canal de comunicació ha arribat també
als més grans. Unes 40.000 persones han par-

ticipat ja en els cursos que s’han dut a terme en 105 aules informàtiques situades als esplais de gent gran de tot Espanya.
També en l’àmbit educatiu, continua essent
evident que la societat espanyola necessita
més i millors professionals dins els camps
tècnic i humanístic. La Fundació ja fa anys
que dóna resposta a aquesta necessitat: més
de 1.000 estudiants han rebut una beca per
realitzar estudis de postgrau a l’estranger
(Estats Units, Canadà, Regne Unit, Alemanya, França i Japó).
Finalment, en el camp de la cultura s’ha
fet un esforç per adaptar-se a les noves tendències i contribuir, amb criteris més amplis, a la difusió de l’art i de la música, sen-

se oblidar les arrels de la nostra llarga i rica
tradició artística. En aquest sentit, la participació social va ser entusiasta en les representacions d’El Messies celebrades el Nadal
passat a Barcelona, Sevilla i Bilbao, on vuit
corals i 500 cantants afeccionats van unir les
seves veus a les dels professionals.
Les pàgines següents volen donar una
idea de l’esforç que la Fundació ”la Caixa”
ha fet durant l’any 2000 per donar resposta
a les preguntes, les necessitats i els reptes
que la societat ens planteja. Queda molt
camí per recórrer, però tots els qui treballen
a ”la Caixa” dedicaran, n’estic segur, tot el
seu esforç a no defraudar la confiança que
la societat ha dipositat en nosaltres.
Josep Vilarasau
President de la Fundació ”la Caixa”
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Programes socials
La Fundació ”la Caixa” continua treballant
en accions socials com a eix central dels
seus programes. Durant l’any 2000, la
Fundació va col·laborar en 280 projectes
d’integració social i laboral per a col·lectius
d’immigrants, marginats i discapacitats psíquics. En el marc de la cooperació internacional, són 29 les iniciatives d’ONGD vinculades a països en vies de desenvolupament
triades per la Fundació ”la Caixa”.
Pensant en la gent gran, es va posar en marxa la nova web “Club Estrella” i es van
estendre a tot Espanya els terminals d’informació “Punt Blau”. A més a més, la xarxa
d’Esplais es va ampliar amb un centenar de
nous equipaments, fins a arribar als 497
centres a tot el país.
En el camp de la salut, es van constituir
nous tallers per millorar la qualitat de vida
dels malalts d’Alzheimer i dels seus cuidadors. També es van firmar 70 convenis de
col·laboració amb associacions de familiars
de malalts d’Alzheimer i es van concedir
ajuts a 11 equips d’investigació per estudiar
les malalties neurodegeneratives.

Programa de gent gran
L A F U N D A C I Ó ” L A C A I X A ” A P R O PA L E S N O V E S T E C N O L O G I E S A L S M É S G R A N S

La Fundació ”la Caixa” fomenta activitats intergeneracionals

La informació, la formació continuada,
l’associacionisme i el voluntariat són els
eixos del programa d’activitats per a la
gent gran que, des del 1997, la Fundació
”la Caixa” ha posat en marxa a Espanya.
L’objectiu és promoure la participació
activa dels més grans en la societat, un
projecte comú en què participen més de
497 centres de tot Espanya i gairebé
2.000.000 de persones.

www.clubestrella.com
Al febrer va néixer www.clubestrella.com,
la pàgina web de la Fundació ”la Caixa” per a
la gent gran. Es tracta d’un espai ideat perquè
els més grans puguin accedir a informació del
seu interès, comunicar-se i compartir experiències amb altres navegants, participar en debats,
comprar, vendre i intercanviar productes des
de casa i col·laborar en iniciatives solidàries i
en projectes de voluntariat. Tot això es pot
10

realitzar d’una forma molt senzilla, ja que el
web va ser dissenyat de manera que el seu ús
resultés molt intuïtiu per a les persones no
familiaritzades amb la informàtica. Al web del
“Club Estrella”, els usuaris poden trobar
informació sobre serveis, que s’actualitza
diàriament, com el temps, les loteries o la
premsa, i documentar-se sobre temes d’interès –com l’euro, les pensions o l’alimentació–, que inviten a la participació dels internautes mitjançant fòrums i xats. També hi ha
la possibilitat de fer un curs virtual d’iniciació a la informàtica.
El “Punt Blau”, el servei d’informació per
a la gent gran, disposa de terminals informàtics, instal·lats en alguns esplais, oficines de
”la Caixa”, oficines d’informació de les administracions públiques, ajuntaments i delegacions del Govern. Mitjançant una pantalla
tàctil, fàcil d’utilitzar i que funciona les 24
hores del dia, la gent gran pot obtenir informació sobre serveis d’assistència, qüestions

Lleó, la Comunitat de Madrid, la Comunitat
Valenciana, País Basc, Galícia i La Rioja. Actualment, la xarxa està formada per un total
de 264 terminals, i, durant l’any 2000, es van
fer més de 262.000 consultes.

497 Esplais i Centres
per a gent gran

www.clubestrella.com

econòmiques, prestacions socials públiques i
privades, una agenda cultural i d’oci i un llistat de telèfons d’interès. I, si ho desitgen, poden activar un sistema d’impressió que els permet obtenir la informació per escrit. Durant
l’any 2000, la Fundació ”la Caixa” va estendre
a les comunitats d’Andalusia, Cantàbria i les
Illes Balears aquests “punts blaus”, que s’afegeixen als que ja funcionaven a Catalunya,
Aragó, Canàries, Castella-la Manxa, Castella i

XARXA D’ESPLAIS I CENTRES PER A GENT GRAN L’ANY 2000
Astúries Cantàbria
País Basc
8
17
13

•

Galícia
20

•

•

•

• 12
Castella i Lleó La Rioja
30

Aragó
20

•

•

Catalunya
66
100

•
•

Madrid
36

•

Extremadura
15

•

Castella-la Manxa
20

•

Comunitat
Valenciana
28

•

Múrcia
2

•

Andalusia
57

Illes Balears
5
15

•
•

Canàries
27

•

•

•
•

Centres propis de la Fundació ”la Caixa”
Centres en conveni amb altres institucions

La Fundació ”la Caixa” té una xarxa de 497
Esplais repartits per tot Espanya. Alguns d’aquests centres són propis i altres estan gestionats en col·laboració amb institucions públiques. En l’actualitat, la Fundació ”la Caixa”
manté convenis de col·laboració amb els governs de les comunitats d’Andalusia, Aragó,
les Illes Balears, Canàries, Cantàbria, Castellala Manxa, Castella i Lleó, Catalunya, Extremadura, Galícia, La Rioja, Madrid, Principat d’Astúries, València i amb les Diputacions Forals
de Guipúscoa i Biscaia. El nombre de beneficiaris s’apropa als 2.000.000 de persones a tot
Espanya. L’objectiu d’aquests centres és convertir-se en un lloc de trobada per a la gent
gran, on se’ls pot oferir activitats socials, culturals, lúdiques i recreatives que estimulin la
creativitat i la participació en la societat per
millorar la seva qualitat de vida. Entre aquestes activitats, destaquen les que s’emmarquen
dins el “Programa d’informàtica i comunicació a l’abast de la gent gran”, que es va iniciar
el 1997. El “Club Estrella”, els “Punts Blaus” i
les Aules informàtiques formen part d’aquest
programa.
Aules informàtiques
Amb la participació de més de 40.000 persones i 105 aules instal·lades, aquesta activitat
es va consolidar durant el 2000 com una de
les més sol·licitades. A les aules informàtiques
es fan cursos d’iniciació a la informàtica i cursos d’introducció a Internet. Com a novetat
de l’edició del 2000, la quarta a Catalunya i la
tercera a la resta d’Espanya, cal destacar els
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cursos en què els alumnes es podien iniciar
en el tractament digital de la imatge i la redacció i edició de textos.
Tallers i conferències
Al llarg de l’any 2000, es va dedicar una
especial atenció a la comunicació i a la informació per mitjà de tallers com el destinat a
conèixer les possibilitats dels terminals “Punt
Blau” o el dedicat al món de la ràdio, “Fem
ràdio!”, en què la gent gran va poder crear el
seu propi programa. L’oferta es va completar
amb activitats relacionades amb la cultura i la
salut. Un bon exemple d’això són els tallers
“Menjar bé per viure millor”, “Moure el cos
ens dóna vida”, “No ens oblidem de la memòria”, “Club de lectors” o “Del conte oral al
CD-ROM”, un taller per descobrir i dinamitzar les 89 mediateques que es varen incorporar progressivament als Esplais.
A les mediateques, la gent gran pot accedir
a informació sobre cultura i oci gràcies als

nous suports informàtics (CD-ROM, CD i Internet), amb ordinadors multimèdia que faciliten la consulta. L’any 2000 es van fer aproximadament 3.500 consultes per mitjà d’aquest
servei.

Més de 40.000 persones
grans de tot Espanya
van aprendre a utilitzar
un ordinador amb els
cursos d’informàtica de
la Fundació ”la Caixa”
El programa de l’any 2000 va incloure una
desena de conferències-col·loqui, relacionades amb les alteracions del son, a càrrec del
doctor Eduard Estivill; la influència del temps
en la gent gran, impartida pel meteoròleg Alfred Rodríguez Picó, o sobre com mantenir-se
en forma seguint els consells de les antigues
glòries del futbol barcelonista Antoni Ramallets i Gustau Biosca.

Taller “Fem
Ràdio!”
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La participació dels més grans
en la societat actual

Una aula informàtica
en un Esplai

Programa de voluntariat
Els Esplais són plataformes de voluntariat
des de les quals la gent gran pot transmetre
coneixements, participar com a dinamitzadors en cursos i tallers, oferir companyia i
atencions als seus companys que ja no poden
anar-hi o dur a terme iniciatives intergeneracionals. En l’actualitat, es treballa en tres
línies de voluntariat: voluntaris d’informàtica, que gestionen i dinamitzen les aules informàtiques; voluntaris de mediateques, que
s’encarreguen d’aquests centres entre els seus
socis, i voluntaris de ciència i cultura, que
duen a terme visites guiades al Museu de la
Ciència de la Fundació ”la Caixa” i al Gran
Teatre del Liceu. En total, 297 persones
col·laboren com a voluntaris en les activitats
de la Fundació ”la Caixa” (173 a les aules
informàtiques de Catalunya i Madrid, 92 a les
mediateques de Catalunya i 62 a Barcelona
com a guies en les visites al Museu de la Ciència, el Liceu, etc.). L’any 2000 es va començar
a treballar en experiències de voluntariat
social. Per garantir l’èxit d’aquestes iniciatives, la Fundació ”la Caixa” va organitzar uns
cursos de formació per als voluntaris.

Amb l’objectiu de fomentar la participació
de la gent gran i d’afavorir-ne la plena integració a la societat, la Fundació ”la Caixa” va
organitzar les jornades “Els reptes dels més
grans davant el tercer mil·lenni” i “La participació social dels més grans en la societat
actual” a diferents ciutats: Las Palmas, Puerto
de la Cruz, Valladolid, Alacant, València i
Sant Sebastià, entre altres. El psiquiatre i assessor de la Fundació ”la Caixa” Luis Rojas Marcos, el catedràtic de Lingüística i Teoria de la
comunicació de la Universitat de Barcelona
Sebastià Serrano, el periodista Ramón Sánchez Ocaña i el gerontòleg Gonzalo Berzosa
Zaballos, van ser alguns dels protagonistes
d’aquestes xerrades. En el marc d’“Els reptes
dels més grans davant el tercer mil·lenni”,
l’expert en medicina Ramón Sánchez Ocaña
va presentar la ponència “Una vellesa sana i
amb optimisme”, enfocada com a sistema per
aconseguir arribar a la vellesa amb bona salut,
benestar i qualitat de vida. La consigna del
conferenciant, que va destacar la importància
de compaginar l’exercici físic amb la gimnàstica mental, cuidar l’alimentació i una bona
dosi de descans, va ser “Mai no és tard per dur
una vida sana”. Sebastià Serrano va parlar del
ritme canviant de les noves tècniques de la
informació i de com, per mitjà d’aquestes tècniques, es pot fomentar la participació social
de la gent gran i millorar la seva salut.
En l’acte central de la jornada “La participació social dels més grans en la societat actual”
celebrada a Vigo i a Logroño, el gerontòleg
Gonzalo Berzosa Zaballos, director de l’Institut de Formació en Gerontologia i Serveis
Socials de Madrid, va explicar a la gent gran
la necessitat d’adaptar-se als canvis de la societat i d’evitar l’aïllament. També va impulsar la participació en activitats de voluntariat.
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Programa de cooperació internacional
E N Q U AT R E A N Y S , L A F U N D A C I Ó ” L A C A I X A ” H A D E S T I N AT 8 3 2 M I L I O N S D E
PESSETES A IMPULSAR 82 PROJECTES D’ONGD ESPANYOLES

A la IV Convocatòria d’Ajudes a Projectes de Cooperació Internacional s’han destinat 262 milions de pessetes

Ajuts a 29 ONGD durant el
2000
Al llarg de l’any 2000, per mitjà de la IV
Convocatòria d’Ajuts a Projectes de Cooperació Internacional per al Desenvolupament,
29 organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD) van rebre un ajut
econòmic de la Fundació ”la Caixa” de 262
milions de pessetes per dur a terme els seus
projectes als països menys desenvolupats.
Aquests 29 projectes van ser triats entre els
154 presentats en aquesta IV Convocatòria.
Dels 262 milions de pessetes destinats a
aquests projectes, 132 milions es van dedicar
a països afectats per l’huracà Mitch (Guatemala, Hondures, Nicaragua i El Salvador) i
130 milions a altres països en vies de desenvolupament de l’Amèrica Llatina (Bolívia, Brasil, Equador i Perú), Àfrica (Burkina Faso,
Costa d’Ivori, Guinea Bissau, Guinea Equato14

rial, Madagascar i Togo) i, per primera vegada, països asiàtics (Tibet i Cambodja). Al Tibet s’inverteix en cases d’acollida per a nens
orfes i nens del carrer. El projecte de Cambodja facilita la inserció social dels nens i dels
adults mutilats per les mines antipersones o
afectats per la poliomielitis.
La majoria dels projectes seleccionats tenen, entre els seus objectius, l’educació o la
capacitació dels beneficiaris (alfabetització,
escolarització infantil, infraestructures escolars, etc.) i molts impliquen el desenvolupament de zones rurals (formació agrícola, creació de cooperatives agrícoles o ramaderes,
establiment de cultius, etc.).
Per a la selecció dels projectes, la Fundació
”la Caixa” disposa de la col·laboració de
l’Agència Nacional d’Avaluació i Prospectiva
(ANEP) i d’un comitè assessor format per experts en les diferents disciplines relacionades
amb el desenvolupament i la cooperació. En-

tre els criteris de selecció s’inclouen la viabilitat i la sostenibilitat dels projectes i els índexs
del Programa de Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD): índex de desenvolupament humà, mortalitat infantil, esperança
de vida i distribució del PIB entre la població.
Les ONGD candidates als ajuts han de tenir
un soci local al país destinatari i una experiència demostrable de tres anys, pel cap baix,
en la realització d’accions de cooperació internacional per al desenvolupament.

Projecte acabat a
Angola

Projectes finalitzats
Des del 1996, la Fundació ”la Caixa” ha
destinat 832 milions de pessetes a projectes de
cooperació internacional.
Són ja 82 els projectes que impulsa la Fundació ”la Caixa”, dels quals 24 ja han acabat
els seus treballs. Una mostra d’aquests projectes són:
Recuperació d’un territori ètnic al Perú
Entre els projectes finalitzats, hi ha la recuperació del territori ètnic Aguaruna-Huambisa al Perú a càrrec de la Fundació ALBOAN.
El projecte ha obtingut molt bons resultats, ja
que, en dos anys, s’ha aconseguit titular legalment les terres de 38 comunitats indígenes,
molt per damunt de les 20 estimades al principi del projecte.
Cultiu integrat de palmeres d’oli i
mandioca a la República del Camerun
Fa dos anys, a la República del Camerun es
va iniciar el projecte de cultiu integrat de palmeres d’oli i mandioca a la zona de Ndjore.
Amb el suport d’Agermanament Sense Fronteres, actualment 50 famílies disposen, cada
una d’elles, d’una hectàrea de palmeres d’oli
i d’una hectàrea de mandioca. A més a més,
s’ha creat una estructura sòlida formada per
cinc grups de deu persones que treballen en
equip.

Construcció d’habitatges a El Salvador
La Fundació Segundo i Santiago Montes
ha construït en un any 78 habitatges a El Salvador. Aquests habitatges acullen famílies sense llar des de feia 20 anys.
Cooperativa agrícola-pesquera a Angola
L’ONGD Cooperació amb l’Àfrica Austral
ha impulsat la creació d’una cooperativa agrícola-pesquera a les comunitats de Catumbela
i Egipte Praia de Benguela, a Angola. Gràcies
a la compra de dos tractors, han duplicat la
producció de les terres de cultiu i, amb la
compra de 5 embarcacions, s’estan aconseguint de 3 a 5 tones de peix al mes.

Projectes d’emergència
La Fundació ”la Caixa” també té ajuts per
a projectes d’emergència. Aquests ajuts
vénen del fons solidari d’inversió FonCaixa
Cooperació. Aquest fons inverteix en em15

Plantació de palmeres
d’oli i de mandioca a
Ndjore, Camerun

preses que es gestionen per criteris ètics, solidaris i mediambientals. La societat gestora de
FonCaixa Cooperació cedeix 0,35 punts de la
comissió de gestió del fons a la Fundació, la
qual duplica aquesta quantitat amb l’aportació
de 0,35 punts més. En total s’obté un 0,7%,
que es destina a tasques humanitàries per a casos d’emergència, com guerres o catàstrofes
naturals.
El 2000 es van destinar 30 milions a tres
projectes per pal·liar els efectes de les inundacions a Moçambic:
Subministrament d’eines agrícoles i
concessió de crèdits
El projecte de Caritas va rebre 20 milions
de pessetes, per ajudar les comunitats agricultores d’algunes de les àrees més afectades
per la catàstrofe, mitjançant el subministrament d’eines, motobombes i tractors amb remolc i la concessió de crèdits agrícoles.
Millora de les instal·lacions de
sanejament
Les ONGD ADANE (amb una ajuda de 3
milions) i PROSALUS (amb una altra de 7 mi16

lions) van millorar les instal·lacions de sanejament, de manera que van ajudar a prevenir
la propagació d’epidèmies. ADANE, a l’Escola Comunitària d’Hitakula, que té 900 alumnes, i PROSALUS, als poblats de Maelane,
Massaca i Changalane. La Fundació ”la Caixa”
ja havia col·laborat amb aquestes ONGD en
altres projectes de desenvolupament.

Cursos de formació per a
ONGD
En els últims quinze anys, el creixement de
les organitzacions no governamentals per al
desenvolupament ha estat molt important. Ja
l’any 1996 hi havia a Espanya més de mig miler
d’ONGD, que donaven feina a més de 9.000
persones a jornada completa i que tenien un
milió i mig de socis. Aquestes organitzacions
treballen en àrees complexes amb equips
humans amb una gran aportació de voluntariat. Per contribuir a millorar la qualitat del
treball que duen a terme, el Programa de
Cooperació de la Fundació ”la Caixa” organitza cursos de formació.

Curs de planificació i gestió de
projectes de desenvolupament
Entre els mesos de març i abril de 2000 es
va dur a terme el curs de Planificació i Gestió de Projectes de Desenvolupament, que es
va celebrar al Centre Cultural de la Fundació
”la Caixa” a Barcelona. Van ser 47 els alumnes
que es van inscriure en aquesta segona edició
del curs, adreçat a totes les persones que estan vinculades al món de la cooperació. L’objectiu del curs era proporcionar la formació
bàsica necessària per dur a terme els projectes de cooperació. Entre els ponents d’aquesta edició hi havia Javier Ruiz, antropòleg i
consultor en cooperació internacional; Rafael
Grasa, professor de Relacions Internacionals
de la Universitat Autònoma de Barcelona, i
Michel Sabalza, coordinador del departament
d’Assessoria d’HEGOA. Es va proporcionar
als assistents els instruments bàsics per a una
gestió eficaç de les diferents fases del cicle
d’un projecte (la identificació, la formulació,
el seguiment i l’avaluació), tractant de forma
integrada la planificació i la gestió i incidint
principalment en els aspectes pràctics.

Muhammad Yunus va participar a les conferències sobre
alternatives a la pobresa

Curs de funció gerencial en les ONGD
La Fundació ”la Caixa” i la Fundació ESADE van impulsar el curs de funció gerencial
en les ONGD, realitzat a Barcelona, entre els
mesos de gener i juliol del 2000, i a Madrid,
entre novembre del 2000 i juny del 2001.
L’objectiu és oferir, a les persones amb funcions gerencials en aquestes organitzacions,
una sèrie d’eines que els permetin optimitzarne la gestió. El curs, a càrrec de professors i
d’experts del sector, no es limita a la formació
dins l’aula, ja que l’aprenentatge es completa amb l’aplicació directa dels continguts a la
realitat de la mateixa ONGD. El curs, de 220
hores, va tenir 27 alumnes a Barcelona i 28 a
Madrid.

Sensibilització i divulgació
Alternatives a la pobresa
Amb la ponència “L’Amèrica Central després del Mitch”, el jesuïta salvadorenc Rodolfo Cardenal, vicerector de la Universitat
Centreamericana de San Salvador (UCA), va
pronunciar la primera de les tres conferències de sensibilització que es van realitzar el
2000 sota el títol “Alternatives a la pobresa”.
Des de 1998, aquestes conferències s’inscriuen
en la línia de divulgació i sensibilització de la
realitat dels països més desfavorits.
Els premis Príncipe de Asturias de la Concordia de 1998, Nicolás Castellanos i Muhammad
Yunus, també van participar en aquestes conferències.
Nicolás Castellanos, exbisbe de Palència i
actualment missioner a Bolívia, va ser un altre
dels convidats a aquest cicle. Fundador del
projecte “Homes Nous”, dedicat a millorar les
condicions de vida de la població, Castellanos
ha construït 14 centres escolars, amb més de
14.000 alumnes, en un dels barris més pobres
de Santa Cruz de la Sierra.
Muhammad Yunus, fundador del Grameen
Bank o “banc dels pobres”, va clausurar les
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conferències. Yunus és l’impulsor dels microcrèdits, un sistema que ha revolucionat el
món bancari. Fa 24 anys que Yunus presta
petites quantitats a pagesos pobres de Bangla-

desh, especialment a dones, que es converteixen en accionistes. Per a aquestes persones
el crèdit és la diferència entre la misèria i la
vida digna.

DISTRIBUCIÓ DELS PROJECTES SELECCIONATS PER PAÏSOS. ANY 2000

Hondures

AMÈRICA LLATINA
País

Projectes

Pessetes

Bolívia

3

41.900.000

Brasil

1

5.300.000

Equador

1

4.500.000

El Salvador

2

13.900.000

Guatemala

4

38.500.000

Hondures

2

37.400.000

Nicaragua

4

42.200.000

Perú

1

10.000.000

Total

18

193.700.000

Guatemala
El Salvador

Nicaragua

Equador

Brasil

Perú

Bolívia

Togo
Guinea Costa
Bissau d’Ivori

ÀFRICA

Guinea
Equatorial

País

Burkina
Faso

Madagascar

Projectes

Pessetes

Burkina Faso

3

11.250.000

Costa d’Ivori

1

22.700.000

Guinea Bissau

1

10.000.000

Guinea Equatorial

1

9.100.000

Madagascar

1

4.500.000

Togo

2

4.450.000

Total

9

62.000.000

Tibet

ÀSIA
País

18

Projectes

Pessetes

Cambodja

1

2.000.000

Tibet

1

4.500.000

Total

2

6.500.000

Cambodja

Ajuts contra la marginació i l’exclusió social
L A F U N D A C I Ó ” L A C A I X A ” VA D E S T I N A R D U R A N T E L 2 0 0 0 M É S D E 4 5 0 M I L I O N S
D E P E S S E T E S A C O M B AT R E L ’ E X C L U S I Ó S O C I A L A E S PA N YA

La I Convocatòria en Iniciatives Socials s’adreça a nens i joves en risc de marginació o d’exclusió social

La Fundació ”la Caixa”, en el marc dels
seus programes socials, col·labora amb
entitats sense ànim de lucre de tot el país
que tenen com a objectiu la millora de la
qualitat de vida i la integració de col·lectius en risc o en situació de marginació i/o
d’exclusió social. Aquestes col·laboracions es canalitzen, des del 1999, per mitjà
del programa “Convocatòries de Col·laboracions en Iniciatives Socials”. En el 2000,
la Fundació ”la Caixa” va col·laborar en
183 projectes distribuïts en dues convocatòries, una adreçada a entitats que estiguin treballant amb nens i joves i l’altra
destinada a programes adreçats a adults.

I Convocatòria
Els projectes presentats en aquesta I Convocatòria provenen d’entitats privades sense

ànim de lucre i amb un mínim de dos anys
d’experiència en la realització de programes
amb nens, adolescents i joves en situacions de
risc de marginació o d’exclusió social. Són 77
els projectes que s’han seleccionat en aquesta
convocatòria i 229 els milions de pessetes
invertits per la Fundació.
Les tipologies més representades entre els
77 projectes seleccionats són les que se centren en el treball amb immigrants que pateixen dificultats d’integració sociolaboral a Espanya i els projectes que tenen com a objectiu ajudar els joves que, fins a la majoria d’edat,
han viscut en situació de tutela jurídica. Les
iniciatives per a la reinserció social de joves
toxicòmans i per a la prevenció del consum
de drogues, els projectes de suport a les famílies d’ètnia gitana, en especial l’escolarització dels nens d’aquest col·lectiu, són també
àmbits de treball d’aquestes iniciatives.
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Joves immigrants
en un taller d’ofici
de paleta

NOMBRE D’ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE SELECCIONADES
EN LA I I III CONVOCATÒRIES EN INICIATIVES SOCIALS EL 2000
Astúries
País Basc

• 24
•

Galícia
1
3

• 43
•

•
•

•
Castella i Lleó
3
5

•
•

Nens i joves

•
•

Catalunya
25
33

•
•

•
•

77

Adults

106

Total

183

Comunitat
Valenciana
10
10

Castella-la Manxa
1
4

•
•

•
•

Extremadura
1

•

Andalusia
11
25

•
•

20

Aragó
2
2

Madrid
11
13

Projectes adreçats a:

•
•

1

La Rioja

Múrcia
3
1

•
•

Illes Balears
1
2

•
•

Canàries
1
1

•
•

Reforç escolar a nens i joves amb problemes
al seu entorn familiar; formació ocupacional
per mitjà de tallers i de cursos que permetin
als joves establir-se com a persones autònomes; iniciatives de treball amb noves tecnologies, i projectes per fomentar l’ús del temps
lliure, completen la tipologia d’aquests projectes.
Formació professional
Preparar pintors-empaperadors i ajudants
de restauració són els dos nous reptes que
s’ha plantejat la Fundación Tomillo de Madrid
per facilitar la inserció en el món laboral
d’una trentena de joves immigrants, majoritàriament del Marroc. La Fundació ”la Caixa”
col·labora en aquest projecte, alguns beneficiaris del qual van arribar a Espanya fa uns
dos anys, sols i sense documents, i van acabar
ocupant el parc madrileny del Retiro a causa
de la falta de recursos. Adquirir la certesa que
tots els nens i adolescents són adaptables a la
nostra societat és, segons els seus responsables, el gran èxit de MIVI (Menors Immigrants de Vida Independent). Aquest projecte,
creat l’any passat, va oferir en la seva primera
experiència dos cursos de cuina i d’ofici de
paleta i va fer possible que 6 dels 14 joves

La Fundació ”la Caixa”
va destinar 457 milions
de pessetes a millorar
la qualitat de vida i
la integració de col·lectius
en risc o en situació
de marginació
marroquins que van seguir la formació aconseguissin un contracte laboral a Espanya. El
programa contempla la formació d’uns 80 joves i es complementa amb les activitats d’un
centre de dia, per millorar-ne l’adaptació sociolaboral, i també disposa d’un “observatori”,

Projecte de l’Associació per al
Foment de les Mesures Alternatives

creat per supervisar el projecte i millorar-lo.
Aquest “observatori” realitza el contacte amb
les empreses on els joves fan les pràctiques i
amb altres associacions que ofereixen altres
serveis complementaris a aquests nois.

III Convocatòria
La III Convocatòria en Iniciatives Socials
s’adreça a adults en risc de marginació o d’exclusió social. La Fundació ”la Caixa” va triar
un ampli ventall d’iniciatives que intenten millorar les condicions de vida dels adults afectats per problemàtiques socials i laborals greus
que limiten el seu ple desenvolupament personal i la seva inserció social. Centres d’assistència a toxicòmans, iniciatives d’inserció per
a aturats de llarga durada i, en general, projectes que afavoreixin la integració de col·lectius desfavorits només són alguns dels desti21

nataris dels 228 milions de pessetes de la III
Convocatòria de Col·laboracions en Iniciatives Socials. Durant l’any 2000 també van
obtenir el suport de la Fundació ”la Caixa”
programes encaminats a la integració i normalització de la situació legal de la població
immigrant; iniciatives per ajudar els aturats

En total van ser 183
els projectes
seleccionats a la
I i III Convocatòries
de Col·laboracions
en Iniciatives Socials
de llarga durada, les dones abocades a la
prostitució, les persones amb baix nivell formatiu o els joves sense experiència laboral;
centres d’intervenció i atenció a toxicòmans
i als seus familiars, sigui mitjançant campa-

nyes preventives o mitjançant diferents projectes educatius i laborals. El projecte d’AFMA
és una de les 106 iniciatives de la III Convocatòria.
Formació laboral
AFMA (Associació per al Foment de les
Mesures Alternatives) desenvolupa un projecte l’objectiu del qual és consolidar una experiència de generació d’ocupació per mitjà
d’una estructura empresarial. El projecte, en
què també participa la Fundació ”la Caixa”,
consisteix en una actuació de formació i d’ocupació laboral al medi forestal que garanteixi la prevenció d’incendis, la repoblació i el
manteniment de les zones periforestals i forestals. Al mateix temps, el programa busca
la integració social de col·lectius de difícil inserció, com joves procedents de bosses de
marginalitat, immigrants o persones d’ètnia
gitana.
Projecte
AFMA
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Ajuts per a discapacitats psíquics i malalts
mentals
M É S D E 3 0 0 M I L I O N S D E P E S S E T E S P E R I M P U L S A R E L T R E B A L L D E 9 7 E N T I TAT S

La Fundació impulsa projectes per millorar la qualitat de vida de malalts mentals i discapacitats psíquics

Millorar les condicions de vida de les
persones amb minusvalideses psíquiques
és l’objectiu del programa per a discapacitats psíquics i malalts mentals creat el
1999. Diversos centres assistencials, ocupacionals i laborals per a malalts mentals
o discapacitats psíquics van ser els destinataris dels 300 milions que el 2000 la
Fundació ”la Caixa” va destinar a les 97
entitats seleccionades en aquesta II Convocatòria en Iniciatives Socials.

Beneficiaris
La Fundació ”la Caixa” té una llarga tradició d’ajut a entitats dedicades a col·lectius de
discapacitats. L’abril del 1999, es van posar en
marxa les tres convocatòries de col·laboracions en iniciatives socials amb l’objectiu de
donar més coherència a les experiències de
col·laboració amb entitats sense ànim de lucre de l’àmbit social de tot el país. De les tres

convocatòries, la segona és la dedicada a entitats que treballen amb persones afectades per
malalties mentals, discapacitats psíquiques,
autisme o paràlisi cerebral.
Dins d’aquesta convocatòria, es desenvolupen projectes que generen vies d’inserció
sociolaboral per a les persones amb malaltia
mental, així com iniciatives orientades a
l’atenció sanitària i educativa, per a un desenvolupament integral de les persones amb disminucions psíquiques, per mitjà de centres ocupacionals i assistencials. Projectes centrats en
la posada en marxa d’habitatges que faciliten el creixement personal i l’augment de
l’autonomia de pacients amb qualsevol tipus
de disfunció psíquica. Iniciatives encaminades a la protecció i defensa dels drets i dels
interessos de les persones amb malaltia mental mitjançant la promoció de tuteles legals,
són també projectes que es duen a terme dins
d’aquest programa.
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II Convocatòria

vador d’algunes propostes també és un altre
aspecte valorat en la tria de projectes.
El projecte presentat per l’Associació Aprodisca de Montblanc (Tarragona) o el presentat
per Apenesmer de Mèrida són dos exemples
del tipus de projecte beneficiari d’aquests
ajuts.

Les iniciatives que es presenten a aquestes
convocatòries provenen d’entitats privades sense ànim de lucre, amb un mínim de dos anys
d’experiència en la realització de projectes
relacionats amb persones afectades per discapacitats psíquiques i malalties mentals. Es van
presentar un total de 586 projectes, dels quals

Pisos tutelats i integració laboral
L’Associació Aprodisca (Tarragona), amb
la col·laboració de la Fundació ”la Caixa”, treballa en la instal·lació de dos pisos tutelats
per a 14 persones amb disminució psíquica.
L’objectiu primordial d’aquest projecte és
consolidar uns hàbits d’autonomia personal
que contribueixin a guanyar qualitat de vida
en un ambient obert, integrador i dinàmic.
Paral·lelament a aquesta acollida en habitatges tutelats, també s’organitzen tallers de formació per poder integrar aquestes persones
al mercat laboral.

150 entitats sense ànim
de lucre de tot Espanya
reben l’impuls de la
Fundació ”la Caixa”
se’n van triar 97. El jurat va valorar especialment que les iniciatives seleccionades estiguessin basades en un estudi de les necessitats objectives dels col·lectius sobre els quals
es pretén incidir i que tinguessin viabilitat
econòmica, social i tècnica. El caràcter inno-

NOMBRE D’ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE SELECCIONADES
EN LA II CONVOCATÒRIA EN INICIATIVES SOCIALS EL 2000

Cantàbria

•

País Basc

•

1

Galícia
6

2
Navarra
2

•

•
Castella i Lleó
5

Aragó
2

•

Catalunya
39

•

Madrid
8

•

Nombre d’entitats
Total

•

La Rioja

•

•

2

97

Comunitat
Valenciana
5

Castella-la Manxa
6

Extremadura
2

•

•

•

Illes
Balears
2

•

Múrcia
1

•

Andalusia
12

•
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Canàries
2

•

Així mateix, Aprodisca amplia el seu Centre Especial de Treball, des d’on es plantegen
iniciatives empresarials als disminuïts per tractar d’integrar-los en empreses ordinàries.
Creació d’un taller d’arts gràfiques
Un altre projecte que ha obtingut el suport
de la Fundació ”la Caixa” és el d’Apenesmer,
l’Associació de Familiars de Malalts Mentals
de Mèrida i la seva Comarca. Aquesta entitat
va néixer el 1993, fruit de la iniciativa d’un
grup de pares, residents a Mèrida, amb fills
afectats d’esquizofrènia, amb l’objectiu d’a-

Millorar la qualitat
de vida i potenciar
la integració a la societat
dels discapacitats psíquics
i dels malalts mentals
són els principals objectius
d’aquesta iniciativa
conseguir que aquestes persones assoleixin
una plena integració social i laboral. Apenesmer ha posat en marxa un taller d’arts gràfiques amb la col·laboració de la Fundació
”la Caixa” i de l’Ajuntament de Mèrida. Els responsables d’aquesta iniciativa intenten que

Taller de manipulats
d’Aprodisca

aquests alumnes discapacitats del centre especial d’ocupació entrin al mercat laboral real,
un cop hagin après a utilitzar la maquinària i
els ordinadors de disseny i de maquetació.
Les 97 iniciatives socials seleccionades per
la Fundació ”la Caixa” en aquesta II Convocatòria s’afegeixen a les 53 de la convocatòria
de l’any passat i representen un total de més
de 547 milions de pessetes.
Col·laboracions socioculturals
El 2000, es va obrir per primera vegada la
convocatòria de Col·laboracions socioculturals, adreçada a entitats privades sense ànim
de lucre i a entitats públiques. En van destinar
102 milions de pessetes a 60 projectes d’àrees
culturals, mediambientals i de patrimoni historicoartístic. També a projectes en l’àmbit
sociosanitari i socioeducatiu.

Taller d’arts gràfiques
d’Apenesmer
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Programa d’Alzheimer
7 0 C O N V E N I S F I R M AT S A M B A S S O C I A C I O N S D E F A M I L I A R S D E M A L A LT S
D’ALZHEIMER I 11 PROJECTES D’INVESTIGACIÓ SELECCIONATS L’ANY 2000

Convenis a tot Espanya
Per donar suport econòmic i tècnic a entitats que treballen en projectes socioassistencials adreçats a malalts d’Alzheimer i als seus
familiars i per impulsar la creació de nous
recursos i serveis, la Fundació ”la Caixa” estableix convenis de col·laboració amb nombroses entitats. Durant l’any 2000, es van firmar
70 convenis amb associacions de familiars de
malalts d’Alzheimer i altres malalties neurodegeneratives, entre les quals hi ha l’esclerosi
múltiple, el Parkinson i la corea d’Huntington.

Formació per a professionals
“Activem la ment” és un material per estimular cognitivament el malalt d’Alzheimer

A Espanya hi ha més de 400.000 persones afectades per la malaltia, i es creu
que aquesta xifra es podria duplicar el
2020. El programa “Alzheimer i malalties
neurodegeneratives” de la Fundació ”la Caixa” té com a objectiu, des de 1996, contribuir a la millora de les condicions de vida
de les persones afectades. Les activitats
d’aquest programa es desenvolupen en
els camps de la investigació, l’atenció als
malalts i als seus familiars, la divulgació i
la formació de les persones que tenen cura
dels malalts.

Projectes d’investigació
La IV Convocatòria d’Ajuts a la Investigació
en Malalties Neurodegeneratives va repartir,
l’any 2000, més de 135 milions de pessetes entre onze equips d’investigació espanyols. Amb
aquesta convocatòria, són ja 39 els projectes
d’investigació en malalties neurodegeneratives que han rebut ajuda financera de la Fundació ”la Caixa”.
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Les jornades sobre “Musicoteràpia i malalties neurodegeneratives” es van dur a terme a
Barcelona amb l’assistència de professionals
de tot Espanya. Aquesta tècnica terapèutica és
un tractament no farmacològic la finalitat del
qual és millorar la qualitat de vida de les persones que pateixen patologies diverses. Els
ponents que van participar en aquestes jornades són especialistes en la matèria, com el
doctor David Aldridge, cap del programa
d’Investigació Qualitativa en Medicina de la
Universitat Witten Herdecke d’Alemanya, o
el doctor Michael H. Thaut, del CBRM de Colorado, entre altres. La Fundació ”la Caixa” va
organitzar altres tallers que van abordar tècniques com l’estimulació auditiva rítmica, la
teràpia d’entonació melòdica, el cant terapèutic o l’entrenament de la memòria musical.
Aquestes tècniques van adreçades a fomentar
aspectes com la capacitat respiratòria i verbal,
la memòria, l’atenció o l’equilibri, entre altres
aspectes que aquests malalts tenen deteriorats.
Al novembre es va realitzar a Lleida el II
Seminari sobre “L’estimulació en les demències. Un abordatge integral”, en què es van
exposar les possibilitats d’una acció combinada de professionals sanitaris, terapeutes, psi-

El material d’intervenció cognitiva “Activem la ment” permet a la persona que té cura
del malalt, mitjançant la supervisió d’un professional, realitzar tasques d’estimulació cog-

Durant l’any 2000
es van distribuir
3.000 unitats
d’ ”Activem la ment”

Musicoteràpia

còlegs i treballadors socials en el tractament
de l’Alzheimer. La reeducació de les activitats
de la vida quotidiana o l’estimulació cognitiva del malalt van ser alguns dels temes que
van debatre 55 professionals.
Materials
La Fundació ”la Caixa” elabora diferents
materials per treballar en l’estimulació del
malalt d’Alzheimer.

NOMBRE D’ASSOCIACIONS DE FAMILIARS DE MALALTS
D’ALZHEIMER I D’ALTRES MALALTIES NEURODEGENERATIVES
QUE VAN COL·LABORAR AMB LA FUNDACIÓ ”la Caixa”

Astúries

Cantàbria

•3

•3

Galícia
10

•

Nombre d’associacions
Total

País Basc

169

• 13

Navarra

•

•4 •5
Castella i Lleó
10

La Rioja

Aragó
3

•

•

Catalunya
55

•

Madrid
11

•

Castella-la Manxa
9

•

Comunitat
Valenciana
10

•

Illes
Balears
5

•

Andalusia
19

•

Múrcia
4

•

Canàries
5

•

nitiva en les funcions executives i en les activitats quotidianes del pacient. És un recurs
que es pot utilitzar tant al domicili particular
com a l’hospital o en un centre d’atenció especialitzada. Precisament per ensenyar als
professionals la correcta utilització d’“Activem la ment” es van dur a terme a Barcelona
i a Madrid uns cursos per a formadors, en els
quals van participar més de 400 persones.

Formació per als familiars
Un altre dels objectius del programa és
facilitar a la família les pautes d’actuació davant la malaltia. En aquest sentit, més de 900
famílies van participar als 60 tallers d’Aprèn a
ajudar-lo que es van fer en associacions de
tot Espanya. Aquests mòduls de formació se
centren en: l’animació intergeneracional,
l’atenció a malalts en fase avançada, la comunicació, l’exercici físic, la força del riure, la
mobilització i la transferència, la nutrició i la
relaxació, i la respiració.
Aprèn a ajudar-lo s’adreça a persones que
tenen al seu càrrec un malalt d’Alzheimer i
els facilita l’aprenentatge de tècniques concretes que els ajudin a realitzar el seu treball.
D’aquesta manera, es contribueix a millorar
la qualitat de vida del malalt i a potenciar la
capacitat d’ajuda de la família.
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Alzheimer i infància
Per sensibilitzar els nens i els joves sobre la
malaltia d’Alzheimer, la Fundació ”la Caixa”
impulsa també una línia d’activitats i materials. “El meu avi és únic” és un conjunt de
recursos que, per mitjà de la participació activa del nen, permet que els més petits comprenguin millor què és la malaltia d’Alzheimer.
“Un amic entre les estrelles” és un còmic pensat
per a joves entre 10 i 14 anys que també es
representa teatralment per explicar el procés
de deteriorament de les capacitats mentals a
causa de l’Alzheimer i els efectes que provoca. En aquesta mateixa línia s’inclouen els

Materials educatius
sobre l’Alzheimer

Els contes per a nens
que parlen de l’Alzheimer
es van traduir a l’euskera i
al gallec durant el 2000
contes “La meva àvia és diferent”, “La fada
d’Alzheimer”, “L’escarabat de l’avi Quim” i
“La veïna d’en Miquelet”, també escenificat
per als més petits. Es tracta d’històries que
tenen com a protagonistes nens i gent gran
que expliquen les conseqüències de la malaltia i què es pot fer per ajudar els afectats.

Parlar de l’Alzheimer
Dins del programa de divulgació es van dur
a terme conferències i jornades sobre la malaltia. A diferents poblacions es va parlar de la
comunicació amb el malalt, de la protecció
legal i del voluntariat. L’exposició “Espais de
vida”, que reflecteix la vida de 21 malalts per
mitjà del treball fotogràfic de Ricky Dávila,
José Ignacio Lobo i Txema Salvans es va poder visitar a les poblacions de Castelló, Sant
Cugat del Vallès, Aoiz, Olot, Elda, Miranda
d’Ebro, Valls i Eivissa.
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ELS 11 EQUIPS SELECCIONATS A LA CONVOCATÒRIA DE 2000
Equip

Institució

Projecte

José María Delgado García

Laboratorio Andaluz de Biología.
Universidad Pablo Olavide. Sevilla

Estudi de les causes i dels mecanismes que
fomenten la progressió de la malaltia

Xavier Estivill

Centre de Genètica Mèdica i Molecular IRO.
L’Hospitalet de Llobregat

Estudi de les causes genètiques de la
malaltia de l’Alzheimer

José Mª Frade

Instituto Cajal de Madrid

Estudi de les bases moleculars de l’Alzheimer

José Francisco Aramburu

Departament de Ciències Experimentals
i Salut. Universitat Pompeu Fabra.
Barcelona

Investigació de les noves estratègies
immunosupressores contra l’esclerosi
múltiple

José Barluenga

Instituto de Química Organometálica.
Universidad de Oviedo

Investigació centrada en dissenyar i sintetitzar
fàrmacs contra la miloidosi associada
a l’hormona del creixement

Bernardo Castellano

Departament de Biologia Cel·lular,
Fisiologia i Immunologia.
Universitat Autònoma de Barcelona

Investigació de l’ús de salicilats
fluorats com a inhibidors de processos
neurodegeneratius

Rosario Moratalla

Instituto Cajal de Madrid

Investigació dels efectes secundaris
d’un fàrmac contra el Parkinson

Jordi Alberch

Departament de Biologia Cel·lular
i Anatomia Patològica.
Universitat de Barcelona

Estudi de la viabilitat dels trasplantaments
de neurones per combatre les malalties
de Parkinson i Huntington

Almudena Ramón Cueto

Institut de Biomedicina. València

Estudi de l’expressió de molècules
implicades en el creixement d’axons
a la glia envolvent olfatòria

Jordi Sunyer

Institut Municipal d’Investigació Mèdica.
Barcelona

Estudi del desenvolupament de nens exposats
a altes concentracions de productes
organoclorats

José Ramón Valdizán

Hospital Miguel Servet. Zaragoza

Desenvolupament d’un nou mètode de
diagnòstic de l’autisme

CONFERÈNCIES I JORNADES SOBRE L’ALZHEIMER. ANY 2000

Tipologia

Activitats

Participants

Divulgació (conferències i cinefòrums...)

79

16.583

Cursos i seminaris per a professionals

18

1.174

Tallers “Aprèn a ajudar-lo” per a familiars

60

908

Convenis amb entitats per a serveis d’assistència
als malalts i familiars

70

15.224

98.559

227

33.889

98.559

TOTALS

Serveis o prestacions

29

Programa de la sida: investigació i prevenció
L A F U N D A C I Ó ” L A C A I X A ” VA C R E A R S I D A S A B E R A Y U D A . C O M , U N A N O VA E I N A
D ’ I N F O R M A C I Ó S O B R E L A M A L A LT I A A D R E Ç A D A A L S M É S J O V E S

www.sidasaberayuda.com

El programa de la sida de la Fundació
”la Caixa” s’articula en tres eixos bàsics:
el programa d’investigació científica del
Laboratori “Irsi-Caixa”, creat el 1995; el d’informació i sensibilització, adreçat als més
joves, als seus pares i als seus professors,
que en el 2000 es va ampliar amb el web
Sidasaberayuda.com, que dóna continuïtat al material educatiu “Sida. SABER AJUDA”, del qual s’han distribuït més de 9.500
exemplars des de la seva creació el 1994,
i, finalment, l’atenció domiciliària als malalts de sida.

Investigació
La Fundació “Irsi-Caixa”, ubicada al Laboratori de Retrovirologia de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona (Barcelona), es va constituir el 1995 amb l’objectiu
d’impulsar la investigació mèdica en l’àmbit
de les ciències de la salut i l’epidemiologia,
especialment en el camp de la síndrome de la
immunodeficiència adquirida (VIH). L’equip
de la Fundació “Irsi-Caixa”, dirigit pel doctor
Bonaventura Clotet i format per 20 investigadors, ha convertit aquest laboratori en un
centre de referència per a la investigació sobre la sida a Catalunya.
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Al final de l’any 2000, l’equip d’investigació d’“Irsi-Caixa” va presentar els resultats de
l’“Estudi de les resistències als fàrmacs en pacients infectats pel VIH-1”, el primer elaborat
a Espanya sobre el ritme al qual augmenta la
difusió de virus resistents als fàrmacs. Altres
estudis en marxa són l’“Estudi de l’eficàcia de
diferents estratègies terapèutiques” o l’“Estudi de la capacitat replicativa in vitro de virus
resistents a diferents fàrmacs”.
Al llarg de l’any 2000, també es van establir
noves col·laboracions amb grups d’investigació internacional (Anglaterra, França, Itàlia,
Suïssa i Estats Units) per unir esforços en l’estudi del VIH.
Per seguir a l’avantguarda de la investigació mèdica, la Fundació “Irsi-Caixa” va iniciar
el 2000 la construcció d’un nou laboratori P3
(especialment habilitat per treballar amb mostres infeccioses).
D’altra banda, a l’Escola d’Infermeria Santa Madrona de la Fundació ”la Caixa” es fan
cursos de postgrau i de reciclatge sobre la sida per a professionals de l’infermeria. A més
a més, des d’aquest centre s’ha impulsat el
web www.amas.org, que vincula diferents grups
d’especialistes relacionats amb la sida.

Prevenció i informació
La informació i la sensibilització s’han perfilat com les principals armes per aturar l’avanç de la sida entre la població, especialment
entre la més jove.
El 1993, amb la publicació de Sida. Els fets.
L’esperança (obra del científic Luc Montagnier, que es va distribuir gratuïtament en institucions i entitats educatives, sanitàries i juvenils), la Fundació ”la Caixa” va apostar per
aquesta via d’actuació. El 1994 es va posar en
marxa el programa educatiu “Sida. SABER
AJUDA”, del qual, des de la seva creació, s’han
distribuït 9.588 exemplars.

El web www.sidaseberayuda.com, en marxa
des del desembre del 2000, dóna continuïtat
a aquest material educatiu. Aquest web informa sobre la sida, de forma lúdica, i ofereix la
possibilitat de participar en debats per resoldre dubtes o formular preguntes, així com
elaborar propostes de prevenció sobre la
malaltia i les formes de transmissió.

La Fundació ”la Caixa”
i el Pla Nacional sobre
la Sida han continuat
treballant conjuntament
en una campanya
per prevenir la malaltia
a tot Espanya
El 1999 la Fundació ”la Caixa” va dur a terme la campanya per a la prevenció de la sida
“Parlar amb els nostres fills” en col·laboració
amb el Ministeri de Sanitat i Consum a través
de la Secretaria del Pla Nacional sobre la
Sida.
Aquesta campanya, adreçada a famílies amb
fills menors de quinze anys, tenia com a objectiu proporcionar les pautes adequades per
poder abordar temes com la sexualitat i les
drogues de la forma més natural i adequada
possible.
La campanya es va iniciar amb l’edició del
fullet Parlar de la sida amb els nostres fills, elaborat per la Fundació ”la Caixa” amb la
col·laboració del Departament de Sanitat de
la Generalitat de Catalunya i de la Societat Catalana de Pediatria. Des del 1998, s’han editat
més d’1.500.000 fullets, que s’han distribuït
en totes les comunitats autònomes per mitjà
d’ONG, oficines de ”la Caixa”, farmàcies, centres educatius, etc. La Fundació, a més a més,
també disposa d’experiència i de material de
suport per a la formació dels pares per mitjà
de les associacions de pares, dels centres educatius i d’Internet.

Atenció sociosanitària per a
malalts de sida
L’atenció als malalts de sida és un altre dels
àmbits en què treballa la Fundació. Durant el
2000 es va continuar impulsant l’assistència
sociosanitària als adults mitjançant convenis
de col·laboració firmats amb l’Hospital Clínic
de Barcelona i amb el Servicio Andaluz de
Salud i la Fundació Reina Mercedes dels Hospitals Universitaris Virgen del Rocío de Sevilla. El programa consisteix en el control clínic
de la malaltia, l’administració de fàrmacs, la
supervisió del tractament i l’educació sanitària
al domicili del malalt, la qual cosa millora
substancialment la qualitat de vida dels pacients. També segueix el seu curs la col·laboració iniciada el 1998 amb l’Associació Actua
per oferir assistència domiciliària als nens
afectats pel VIH a Barcelona i la seva àrea metropolitana. Més de 200 menors han rebut
atenció sanitària puntual i atenció social, psicològica i sanitària a domicili, a més de tractament hospitalari.

Laboratori
“Irsi-Caixa”
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Programa d’immigració
LA FUNDACIÓ ”LA CAIXA” FOMENTA LA INTEGRACIÓ I LA MILLORA DE LA
Q U A L I TAT D E V I D A D E L S C O L · L E C T I U S I M M I G R A N T S A E S PA N YA

La Fundació impulsa iniciatives per millorar la qualitat de vida de joves immigrants, com la de Sevilla Acoge

La Fundació ”la Caixa”, per mitjà de les
Convocatòries en Iniciatives Socials, ha
impulsat enguany 39 projectes vinculats a
la millora de la qualitat de vida dels
immigrants al nostre país. Així mateix, i
en col·laboració amb la Conselleria de
Justícia de la Generalitat de Catalunya, ha
iniciat a Barcelona un programa d’acollida de menors magrebins en famílies també d’origen magrebí. En aquest àmbit, la
Fundació ”la Caixa” ha elaborat l’estudi
La immigració estrangera a Espanya. Els
reptes educatius dins la seva Col·lecció
d’Estudis Socials per proporcionar un major coneixement de la problemàtica social
d’aquest col·lectiu a Espanya.
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Col·laboracions en iniciatives
socials vinculades a la
immigració
Són 39 els projectes relacionats amb la immigració que han rebut enguany el suport de
la Fundació ”la Caixa” per mitjà de la I i la III
Convocatòries de Col·laboracions en Iniciatives Socials, adreçades a col·lectius en risc de
marginació o d’exclusió social. L’objectiu d’aquests projectes és la integració de la població immigrant, amb programes pensats per
normalitzar-ne la situació legal i per potenciar-ne la formació i la inserció social i laboral.
Dels 77 projectes seleccionats a la I Convocatòria, 15 se centren en el treball amb menors immigrants. La Fundació ”la Caixa” ha
destinat 45.450.000 pessetes a aquests projectes, que pretenen millorar les condicions de
vida d’aquests joves.

Inserció sociolaboral
Una de les entitats seleccionades per la
Fundació ”la Caixa” en aquesta I Convocatòria d’Iniciatives Socials, centrada en els joves
immigrants, és Sevilla Acoge. Aquesta associació promou la integració educativa i sociolaboral dels immigrants menors.

Afavorir la integració
social i millorar la qualitat
de vida dels col·lectius
immigrants són els principals
objectius del programa
El reforç escolar i les activitats lúdiques i
educatives realitzades per mitjà de tallers guiats
per un psicopedagog són algunes de les propostes que té en compte aquest projecte. Des
del centre de dia d’aquesta entitat sevillana,
s’informa i s’assessora els nens i els joves d’altres països sobre les fórmules més adequades
per integrar-se al seu nou lloc de residència a
Espanya, aprofitant tots els recursos que la
societat posa al seu abast.
Dins la III Convocatòria en Iniciatives
Socials de 2000, que s’adreça a persones adultes en risc de marginació o d’exclusió social,
s’han triat 24 projectes. La Fundació ”la Caixa”
ha destinat 44.259.000 pessetes a aquestes
iniciatives, que busquen la integració i la millora de la qualitat de vida d’aquestes persones.
Intercanvi cultural
Entre aquestes 24 iniciatives hi ha l’associació Grup Intercultural Jamia Kafo de Vidreres
(Girona). Amb el seu projecte “Treballem per
a la interculturalitat a Vidreres”, aquesta entitat vol promoure activitats per afavorir l’intercanvi cultural entre els immigrants i els ciutadans autòctons del municipi de Vidreres. La
Fundació ”la Caixa” ha impulsat aquest projecte, que té uns tallers d’alfabetització per a

estrangers, d’habilitats socials i de cuina. També promou xerrades sobre cultura, tradició i
costums; exposicions o col·loquis informatius
sobre temes com la Llei d’Estrangeria i, fins i
tot, un servei de guarderia paral·lel al taller
d’alfabetització.

Estudis d’investigació social
sobre la immigració
Catalunya, Madrid, les Illes Balears, la Comunitat Valenciana, Andalusia i Canàries són
les comunitats autònomes que més immigrants
acullen a Espanya, segons l’estudi La immigració estrangera a Espanya. Els reptes educatius, el
primer volum de la Col·lecció d’Estudis Socials
que enguany ha posat en marxa la Fundació
”la Caixa”. Un altre punt que posa de relleu
l’estudi és que la majoria dels immigrants del
Tercer Món que arriben a Espanya s’instal·len
a Madrid i a Barcelona. Aquesta Col·lecció

Associació Grup Intercultural
Jamia Kafo
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d’Estudis Socials ha nascut amb la voluntat
d’analitzar, divulgar i debatre temes de gran
rellevància social.

La Fundació ”la Caixa”
ha editat, aquest any
2000, dos estudis
centrats en l’àmbit de
la immigració
D’altra banda, l’estudi guanyador de la XII
edició del Premi Dr. Rogeli Duocastella versa
sobre “Dret i immigració: el repudi islàmic”,
obra d’Anna Quiñones, professora de Dret
Internacional Privat a la Universitat Pompeu
Fabra. Aquest estudi jurídic se centra en l’estatut personal i familiar dels immigrants dels
països islàmics a Europa. A través de les seves
pàgines, l’autora mostra l’evolució, després
del tancament de fronteres i de la sedentarit-

Taller d’alfabetització
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zació de la immigració no comunitària, de la
doctrina i dels tribunals de diferents països
europeus davant les institucions islàmiques.
I a l’edició del 2000, el XIII Premi Dr. Rogeli Duocastella va atorgar un accèssit a l’estudi “La construcció social de l’immigrant a
Ciutat Vella”, de Mikel Aramburu Otazu, coordinador del Pla d’Immigració del Pla de l’Estany.
Aquest premi, convocat anualment per la
Fundació, està adreçat a estudiosos i experts i
té l’objectiu d’impulsar treballs inèdits en el
camp de les ciències socials.

Acollides temporals de menors
immigrants
Canàries és una de les comunitats que més
immigrants registra. Per aquest motiu, aquesta comunitat va iniciar, conjuntament amb la
Fundació ”la Caixa”, un programa d’acollides

Impulsar la
integració

temporals de nens magrebins en famílies canàries, perquè estabilitzin la seva situació i
puguin créixer en un ambient estable, diferent del dels centres d’acollida.

La Fundació ”la Caixa”
dóna suport econòmic a
39 entitats que treballen
en la integració i la millora
de la qualitat de vida
dels immigrants
A Catalunya, la Fundació ”la Caixa”, amb la
Conselleria de Justícia de la Generalitat, impulsa un projecte pel qual 50 famílies magrebines acolliran durant un any menors immigrants de 14 a 16 anys. Les estadístiques revelen
que dels 290 menors immigrants que actual-

ment estan tutelats per les administracions
públiques, un centenar seria susceptible
d’acollida familiar. Amb un pressupost de
10.600.000 pessetes, en què també participen,
al costat de la Fundació ”la Caixa”, la Fundació Carmen i María José Godó, la Creu Roja i
l’Associació Ibn Batuta, una desena de menors ja han acceptat ser acollits per famílies
d’origen magrebí, a canvi que s’iniciïn els tràmits per aconseguir documentació i rebre
formació laboral. A la família d’acollida se li
atorga una ajuda econòmica per ocupar-se
del menor. L’objectiu d’aquest programa és
col·laborar en la integració dels menors mitjançant famílies que puguin entendre i acceptar
la seva diferència cultural.
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Programa d’acolliment temporal
E L P R O G R A M A “ F A M Í L I E S C A N G U R ” , E N M A R X A D E S D E L 1 9 9 6 , VA B E N E F I C I A R
5 8 5 N E N S D E 1 0 C O M U N I TAT S A U T Ò N O M E S

Mª Carmen Mas, Josep Joan Pintó, Núria de Gispert i Alejandro Plasencia en les Jornades “Famílies Cangur”

El programa ajuda els nens que estan
en situació de risc social per diferents
causes. El 2000, la Fundació ”la Caixa” va
organitzar unes jornades a Barcelona en
què es va presentar un estudi que posava de manifest els canvis positius que
s’observen en el desenvolupament físic i
intel·lectual dels nens que han estat acollits temporalment per una família cangur.

Les famílies cangur
Nascut el 1996, arran d’un acord de la Fundació ”la Caixa” amb el Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, el
projecte “Famílies Cangur” és una alternativa solidària d’acollida familiar que pretén
evitar l’ingrés en centres institucionals dels
nens d’entre 0 i 6 anys en situació de risc o de
desprotecció social. Els participants en la ini36

ciativa acullen un nen al seu entorn familiar i
es fan càrrec de les seves necessitats afectives i
materials. Paral·lelament, un grup de tècnics
intervé per intentar solucionar la situació que
ha provocat la separació del nen dels seus pares biològics (abandonament, maltractaments
o abusos, entre altres).

Des del seu inici,
el 1996, 585 menors
han participat en
el programa ”Famílies
Cangur”
L’objectiu final és, sempre que sigui possible, que aquests nens tornin amb els seus
pares biològics. Les famílies d’acollida, prèviament seleccionades, reben formació, suport de professionals i una aportació econòmica mensual d’ajuda per al petit. D’ençà

que es va posar en marxa el projecte, ara fa 4
anys, un total de 585 nens i de 354 famílies
han participat en diferents modalitats d’acollida. La Fundació ha aportat 428 milions a
aquest programa, que s’ha desenvolupat en
col·laboració amb les conselleries competents
en matèria d’acolliment de les comunitats
d’Andalusia, Aragó, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Canàries, Catalunya, Extremadura,
Guipúscoa, Bilbao, La Rioja i Comunitat Valenciana.

Els resultats de l’estudi
El 75% dels nens acollits temporalment
per una família milloren considerablement
en la seva autoestima i en el seu desenvolupament físic i intel·lectual.
Aquesta és una de les conclusions a les
quals ha arribat un estudi basat en el seguiment de 129 nens i nenes, de 89 famílies d’acollida i de 100 famílies biològiques de les
deu comunitats autònomes que participen en
el Programa “Famílies Cangur”. Pere Amoròs
i Jesús Palacio, investigadors de la Universitat
de Barcelona i de Sevilla, respectivament, han
estat els encarregats d’avaluar aquest progra-

ma. L’estudi va ser presentat a Barcelona en
el marc d’unes jornades en què van participar
especialistes en temes d’adopció i acollida i
representants de les deu comunitats on s’està
desenvolupant el programa. El 87% de les fa-

El 87% de les famílies
ha valorat
molt positivament
l’experiència
mílies ha valorat molt positivament aquesta
experiència i gairebé en el 100% dels casos
s’ha creat una relació emocional, tot i que el
95% de les famílies ha acceptat de forma adequada la marxa del petit. Com a novetat, les
famílies han començat a organitzar-se en associacions per ajudar-se i per difondre les seves
experiències.

Una situació familiar difícil
L’estudi també ha revelat que la majoria
dels nens acollits tenien problemes de desenvolupament físic i una falta d’hàbits en neteja, menjar i son, a més de dificultats en el llenguatge; d’altra banda, 10 de cada 65 nens
patien problemes de rendiment i d’integració escolars. Aquests nens, gairebé tots menors de sis anys, provenen de famílies desestructurades, amb diferents problemes, com
toxicomanies, trastorns psicològics i un alt índex d’aïllament social. La majoria segueixen
amb un altre tipus d’acollida.

Jornades “Famílies
Cangur”a Barcelona
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Suport educatiu a nens amb malalties cròniques
L A F U N D A C I Ó C O L · L A B O R A A M B 6 8 A U L E S H O S P I TA L À R I E S A E S PA N YA

Durant el 2000, la Fundació ”la Caixa” ha
col·laborat amb un total de 68 aules hospitalàries a tot Espanya, per les quals, en total, han
passat uns 11.000 nens.
La Fundació ”la Caixa” també intervé en un
programa d’atenció domiciliària per a nens
malalts de càncer.
El projecte “Suport educatiu a l’alumnat hospitalitzat per mitjà de les tecnologies de la comunicació” té tres línies d’actuació:
– Potenciació de l’ús de les tecnologies de la
comunicació mitjançant la dotació de material informàtic i multimèdia a les aules instal·lades als hospitals per normalitzar-ne l’ús
com a instrument educatiu.
– Atenció domiciliària als nens que pateixen
una malaltia llarga i han de romandre convalescents a casa. Així es garanteix la continuïtat del seu procés educatiu i la comunicació amb el seu entorn afectiu.
– Creació de mediateques hospitalàries: espais dotats d’equipaments multimèdia a l’hospital per a ús dels alumnes, professors, pares, etc.

Aules hospitalàries
Aula a l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona

Des del 1998, amb el projecte “Suport
educatiu a l’alumnat hospitalitzat per
mitjà de les tecnologies de la comunicació”, la Fundació ”la Caixa” col·labora en
un programa d’atenció social i educativa
per a nens que, a causa d’alguna malaltia
crònica, han de seguir un procés d’hospitalització de llarga durada. L’objectiu d’aquest programa és fomentar el desenvolupament integral dels nens, contribuir a
la seva estabilitat emocional, social i familiar i facilitar la seva reincorporació a l’escola, utilitzant les tecnologies de la comunicació.
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Des de la creació de la Fundació ”la Caixa”,
l’educació ha tingut un lloc prioritari en la
programació de les seves activitats. Per evitar
la interrupció del procés escolar i la pèrdua
de contacte amb l’entorn familiar dels nens

Durant el 2000, la
Fundació ”la Caixa”
ha col·laborat amb
68 aules hospitalàries
per a nens a Espanya
que pateixen malalties cròniques i passen
llargues temporades en un hospital, la Fundació ”la Caixa” impulsa aquest programa,
que intenta millorar-ne la qualitat de vida

tot utilitzant les tecnologies de la comunicació per ajudar-los a superar les diferents etapes de la malaltia sense quedar aïllats del seu
entorn escolar o familiar.
Des del 1998, el projecte “Suport educatiu
a l’alumnat hospitalitzat per mitjà de les tecnologies de la comunicació” està en marxa a
Catalunya i, durant el 2000, aquesta iniciativa
s’ha estès en col·laboració amb les conselleries
d’educació de les següents comunitats autònomes: Aragó, Andalusia, Canàries, Cantàbria,
Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Galícia, Illes
Balears i Madrid. En total, uns 11.000 nens
han estat atesos a les 68 aules hospitalàries
amb què la Fundació ”la Caixa” col·labora, a
tot Espanya.
Al mes de maig, la Fundació ”la Caixa” va
participar en l’organització del IV Congrés
Europeu de Mestres i Pedagogs a l’Hospital.
Arran d’aquesta col·laboració, es va elaborar
“l’escola a l’hospital”, un apartat del web educatiu Educàlia, especialment creat per als
nens ingressats en hospitals, el contingut del
qual està dedicat al seu entorn familiar i escolar.

DISTRIBUCIÓ D’AULES HOSPITALÀRIES
PER COMUNITATS. ANY 2000

•

Cantàbria

Total

•1

Galícia
5

Nombre d’aules

•

Castella i Lleó
7

Aragó
2

•

•

Catalunya
10

•

Madrid
10

•

Castella-la Manxa
4

•

Andalusia
24

•

Illes
Balears
2

68

Assistència domiciliària a nens
amb càncer
El servei d’assistència domiciliària per a
nens que tenen càncer és un projecte que va
néixer fa quatre anys i que tracta de disminuir el temps d’estança a l’hospital dels nens
i dels adolescents afectats d’aquesta malaltia.

L’any 2000 l’Hospital
Carlos Haya de Màlaga
es va afegir al projecte
d’atenció domiciliària
als nens amb càncer
Les visites a domicili d’un equip d’especialistes permeten minimitzar l’impacte de la
malaltia, evitant reingressos innecessaris, mantenint el nen al seu entorn habitual i normalitzant, en la mesura del que és possible, el seu
entorn familiar. Aquests professionals, a més
a més, informen de l’evolució del pacient a la
resta de persones que s’hi relacionen, des del
metge de capçalera fins als professors de l’escola. El projecte es va iniciar el 1996 en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya i
amb la Generalitat Valenciana, i hi participen
l’Hospital Universitari Materno-infantil de la
Vall d’Hebron, l’Hospital de Sant Pau de Barcelona i l’Hospital Infantil la Fe de València.
L’any 2000 es va afegir al projecte l’Hospital
Carlos Haya de Màlaga. Els resultats d’aquest
primer any han estat molt positius: es van fer
305 visites d’infermeria al domicili del nen
malalt i 78 visites del pediatra. Això permet
que el nen no es vegi obligat a realitzar ingressos innecessaris a l’hospital.

•

Canàries
3

•
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Estudis socials
L A N O VA C O L · L E C C I Ó D ’ E S T U D I S S O C I A L S T É C O M A O B J E C T I U A N A L I T Z A R ,
DIVULGAR I DEBATRE TEMES ACTUALS DE RELLEVÀNCIA SOCIAL

que passa als països europeus amb tradició
migratòria, a Espanya la majoria d’immigrants procedeixen del Primer Món. Les nacionalitats amb més presència són el Marroc,
la Gran Bretanya, Alemanya, Portugal, França
i Itàlia, que agrupen el 53% dels residents.
L’estudi destaca també que la majoria d’immigrants es concentren a Canàries, les Illes Balears,
Catalunya, la Comunitat Valenciana, Andalusia i Madrid.

Els valors i la seva relació amb les drogues
El 2000 es van
presentar els
quatre primers
volums de la
col·lecció, els
títols dels quals
són La immigració estrangera a Espanya, Els valors de la societat espanyola i la seva relació amb les
drogues, Les polítiques familiars en una
perspectiva comparada i Les dones joves
a Espanya. A més a més, es va publicar
l’Anuario Social de España 2000, amb el
qual es pretén contribuir a l’anàlisi i a la
divulgació d’indicadors socials referits a
l’àmbit municipal i provincial.

La immigració a Espanya
La immigració estrangera a Espanya. Els reptes
educatius és el primer volum de la Col·lecció
d’Estudis Socials de la Fundació ”la Caixa”,
elaborat per Francesc Carbonell, Jaume Funes, Ignasi Vila i el Colectivo Ioé. L’estudi revela que, per cada immigrant que viu a Espanya
actualment, hi ha 2,2 espanyols residint a l’estranger. La referència més immediata per a
Espanya és l’Espai Econòmic Europeu (la Unió
Europea més l’EFTA), on resideixen entre 19
i 20 milions d’immigrants. Contràriament al
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Un altre dels estudis és el realitzat
per la Fundació Ajuda contra la Drogoaddicció FAD. El treball, basat en
una enquesta a 2.800 ciutadans entre
15 i 65 anys, revela que el perfil majoritari del consumidor espanyol de drogues
il·legals és el d’home jove que s’autodefineix d’esquerres i sense creences religioses. A més a més, el consum de drogues a
Espanya es relaciona més amb els valors que
s’estan imposant a la societat actual, com la
competitivitat, l’èxit social o viure el present,
que amb el concepte de marginació (atribuï-

El consum de drogues
a Espanya es relaciona
més amb valors com
la competitivitat que
amb la marginació
da gairebé exclusivament als heroïnòmans).
Els problemes familiars i laborals ja no són
considerats per la societat com origen principal del consum i adquireixen importància
raons com el plaer i la curiositat, la moda i la
pressió social. D’altra banda, s’estableix una
connexió directa entre el consum de drogues i
la pèrdua de valors.

La política familiar a Espanya
El sociòleg Lluís Flaquer ha estat l’encarregat d’analitzar la política social que s’està
fent a Espanya amb l’estudi titulat Les polítiques familiars en una perspectiva comparada.
En els últims decennis, la família ha experimentat transformacions profundes que han
comportat canvis importants en les polítiques familiars dels països europeus. Però a

Espanya inverteix 7
vegades menys que la
mitjana europea en
protecció de la família
Espanya, govern i legisladors no han emprès,
des de la transició, una veritable política familiar global. Aquesta absència es tradueix
en discriminacions diverses que afecten,
sobretot, les dones i els joves. L’estudi també
exposa que Espanya té la taxa de fecunditat
més baixa del món, i això no solament es pot
atribuir a la precarietat laboral, sinó a la
mateixa pervivència del model de l’“home
sustentador”, a la falta de mesures de compatibilitat de vida laboral i familiar i a les
dificultats dels joves a l’hora d’emancipar-se.

Les dones joves a Espanya
Aquest estudi reflecteix les opinions de
dones d’entre 25 i 35 anys, de classe mitja urbana i procedents de diferents entorns socioculturals. Es tracta de dones amb un nivell
d’educació alt, actives i amb diverses situacions de convivència. El treball analitza els
comportaments d’aquestes dones en relació
amb la seva independència i la situació econòmica necessària per assolir-la, amb les relacions de parella, amb la maternitat i amb la
conciliació entre família i feina.

Inés Alberdi, catedràtica de sociologia de
la Universitat Complutense de Madrid, ha
elaborat aquest estudi amb Pilar Escario, psicòloga i investigadora de les tendències de
canvi a la societat espanyola, i amb Natalia
Matas, com a ajudant d’investigació.

Anuari social
Amb la publicació de l’Anuario Social de España 2000, la Fundació ”la Caixa” inicia una
nova línia editorial, l’objectiu de la qual és
contribuir a l’anàlisi i a la divulgació d’indicadors socials referits a l’àmbit municipal,
provincial i autonòmic.
Aquest anuari permet identificar i conèixer els principals perfils del panorama social
espanyol i generar informació nova en el camp
de les ciències socials espanyoles, atesos l’àmplia varietat d’indicadors oferta i el nivell de
desagregació territorial de les dades aportades.
Els indicadors i les variables s’han elaborat
a partir de diverses fonts d’informació. En
alguns casos, el procés ha representat des de
la codificació de les variables fins a la supervisió i depuració del material i, fins i tot, la realització d’estimacions per a les dades sobre les
quals no es disposava d’informació. Els indicadors municipals, com el moviment migratori i la relació entre lloc de naixement i residència, entre altres, i els indicadors provincials
d’esperança de vida i índex de benestar han
aparegut per primer cop en una publicació
d’aquest tipus.
L’Anuario Social de España 2000 recull informació de tots els municipis de més de 1.000
habitants (3.181 municipis, la població dels
quals representa el 96% del total d’Espanya)
i un conjunt d’indicadors disponibles a escala provincial.
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Programes educatius
Amb l’objectiu de promoure l’ús de les noves tecnologies en l’educació, la Fundació
”la Caixa” ha creat dues noves webs que
informen els joves sobre l’Europa de l’euro
i sobre la prevenció de la sida.
Educàlia, la comunitat educativa virtual,
compta ja amb mig milió d’usuaris i ofereix
noves propostes gràcies a les aportacions de
nens, pares i educadors.
Un altre dels objectius de la Fundació
”la Caixa” és la formació dels joves en les
arts plàstiques, la literatura, la poesia, el teatre, la música i la ciència.
A més a més, 129 titulats superiors van rebre ajudes per ampliar els seus estudis als
Estats Units, el Regne Unit, França, Alemanya, el Canadà i el Japó gràcies al Programa
de Beques de postgrau, que, des del 1982,
ha beneficiat més de 1.300 estudiants.

Educar per mitjà d’Internet
C R E A R U N E S PA I D E C O M U N I C A C I Ó I D ’ A P R E N E N TAT G E P E R M I T J À D E L E S
NOVES TECNOLOGIES, UN DELS OBJECTIUS DE LA FUNDACIÓ ”LA CAIXA”

www.educalia.org

Per promoure l’ús de noves tecnologies en l’educació, la Fundació ”la Caixa”
va presentar, l’any 2000, dos nous webs
a Internet: www.euroaventura.net i
www.sidasaberayuda.com. Professors,
pares i alumnes tenen ara l’oportunitat
d’intercanviar informació i experiències
sobre temes com l’Europa de l’euro i la
sida. Aquestes iniciatives s’uneixen a
www.educalia.org, la comunitat educativa virtual adreçada als nens, mestres i pares, creada per a les escoles infantils i de
primària de tot Espanya. Una xarxa que,
des del curs 1999-2000, interconnecta més
de mig milió d’usuaris.

www.educalia.org
Des del mes de maig de 2000, els usuaris
d’Educàlia van poder accedir a la vida quoti-

L’escola a l’hospital,
un nou espai
d’Educàlia per a nens
hospitalitzats
diana d’un nen hospitalitzat mitjançant un
nou apartat d’aquest web anomenat L’escola a
l’hospital. Aquesta activitat pretenia apropar la
realitat de l’hospital a la societat. En aquest
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nou apartat es poden trobar jocs infantils de
participació, informació i espais de reflexió
per als adults. La nova activitat d’Educàlia
contribueix a enriquir el programa que la
Fundació desenvolupa per fomentar iniciatives que facilitin l’atenció educativa d’aquests
nens. A més de les vivències dels nens hospitalitzats explicades per ells mateixos, entre els
continguts d’aquesta nova iniciativa hi ha un
fòrum de debat sobre l’atenció que han de
rebre els malalts, un “passeig” per descobrir
el món hospitalari guiat per en Clik, la mascota d’Educàlia dissenyada per Javier Mariscal,
o la connexió amb diferents webs d’interès per
a nens, pares i professors, relacionats amb el
món hospitalari.
Educàlia, també en anglès
Els continguts d’Educàlia 2000 es van desenvolupar partint de diferents eixos temàtics:
cultura, medi ambient, projectes de solidaritat, en general temes d’actualitat i qüestions
que preocupen la societat.
El programa Educàlia disposa d’un web
obert a tots els qui es vulguin connectar i
d’una intranet (web intern), a la qual només
tenen accés els alumnes, els professors i els
pares dels centres educatius que es registren
oficialment a Educàlia. El web obert va rebre
una mitjana de 30.000 visites mensuals. A la
intranet hi ha en l’actualitat més de 115.000
persones registrades. Tots els centres públics i
privats d’educació infantil i primària de Catalunya estan connectats al projecte Educàlia
mitjançant 4.608 ordinadors. Un espai dedicat
als Jocs Olímpics de Sidney, i la novetat que
va representar la creació de la pàgina en anglès van ajudar a augmentar la participació
d’internautes de tot el món.
Nens i avis connectats
Durant l’any 2000, Educàlia es va anar implantant a les mediateques dels Esplais a Catalunya. L’objectiu d’aquesta iniciativa era

impulsar un programa intergeneracional entre els nens i la gent gran perquè compartissin experiències i coneixements.

www.euroaventura.net
L’entrada en vigor de l’euro ha provocat la
desaparició de fronteres econòmiques i una
major interrelació entre els països que formen
la Unió Europea. Amb l’objectiu de donar a
conèixer als joves de 12 a 18 anys el marc on
es desenvoluparà la seva vida d’adults, la Fundació ”la Caixa” va crear el 1999 “Euroaventura”, un programa multidisciplinar que els
proporciona informació i estratègies per apropar-se a aquesta nova realitat com a ciutadans
europeus. “Euroaventura” es presenta en un
kit que conté 8 dossiers informatius sobre la
història de la moneda i l’euro, una guia pràctica de viatge pels països comunitaris, i gràfics i estadístiques per interpretar i analitzar
la situació d’Espanya en relació amb Europa.
Un CD per conèixer les diferents cultures per
mitjà de la música, un joc multimèdia i documentació específica per al professorat completen aquest material educatiu. Aquest programa de la Fundació ”la Caixa”, que es dis-

tribueix de manera gratuïta als centres d’ensenyament secundari, està disponible a 4.500
escoles del país i també, des del final del 2000,
a Internet. El web www.euroaventura.net, a
més de facilitar la reflexió dels joves sobre
l’Europa de l’euro, va néixer amb l’objectiu
de fomentar l’ús de les noves tecnologies com
a eina de comunicació entre professors i
alumnes. La pàgina està oberta a tots els instituts i col·legis que desitgin participar, i s’hi

www.euroaventura.net
reuneix informació,
actualitat, debats
i activitats relacionades
amb la Unió Europea
de gran utilitat per a
alumnes i professors
pot trobar informació complementària i un
fòrum de discussió. Els joves poden participar
en debats i donar la seva opinió sobre la
immigració, la protecció del medi ambient, el
desenvolupament econòmic o la diversitat
lingüística europea. Poden, també, intentar
resoldre els casos que se’ls planteja a l’apartat
Eurodilemes mitjançant premisses reals sobre
qüestions com la demanda de noves professions al mercat laboral europeu. L’objectiu és
posar a disposició dels alumnes les eines
necessàries per trobar respostes i fomentar la
discussió entre ells. Per dur a terme aquests
debats, la pàgina ofereix un exhaustiu glossari de paraules relacionades amb Europa i
links (enllaços d’Internet) amb els principals

www.euroaventura.net,
un nou web educatiu de
la Fundació ”la Caixa”
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webs de la Unió Europea. D’aquesta manera
els joves poden entendre què són i com funcionen institucions com el Parlament, el Banc
Central Europeu o el Tribunal de Justícia. La
secció Europremsa inclou la versió original dels
principals rotatius europeus –com The Times,
la Stampa o L’humanité– i permet llegir una
selecció de notícies, agrupades per diferents
temàtiques. L’objectiu principal d’aquesta
secció és il·lustrar com els ciutadans europeus comparteixen una mateixa realitat. La
pàgina ofereix, també, tot tipus d’informació
complementària per a professors, com articles, mapes, documents gràfics i vídeos.

www.sidasaberayuda.com
Amb el nou web de la Fundació ”la Caixa”
sobre la sida es fa realitat la tercera fase d’un
projecte que va començar el 1994 amb el
programa educatiu “Sida. SABER AJUDA”.
Aquest rigorós programa educatiu, adreçat
a joves de 14 a 18 anys, inclou una cinta de
vídeo, un joc d’ordinador, un llibre amb propostes teatrals, cartells, transparències i material especialment dissenyat per als professors,
on s’expliquen els diferents continguts del
programa i es donen orientacions útils sobre
la manera d’utilitzar-lo. A aquesta iniciativa es
va afegir la campanya d’informació “Parlar de
la SIDA amb els nostres fills” iniciada el 1998
a Catalunya i estesa per tot Espanya a partir
del 1999 gràcies a la col·laboració de la Secretaria del Pla Nacional sobre la Sida del Ministeri de Sanitat i Consum. La finalitat era aconsellar els pares sobre la manera de tractar amb
els seus fills temes com la sida, la sexualitat i
les drogues. El 2000, la Fundació ”la Caixa” va
donar un altre pas en la informació i prevenció d’aquesta malaltia i, coincidint amb el Dia
Mundial de la Sida, l’1 de desembre, va presentar www.sidasaberayuda.com. De forma
lúdica, però sense perdre de vista l’objectiu
de fer reflexionar els joves, aquest web obert
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a tothom permet consultar el material de les
anteriors campanyes i posar a prova el grau
de coneixement sobre la malaltia. També s’ofereix als navegants la possibilitat de participar en xats per resoldre dubtes o fer preguntes sobre la sida, la seva transmissió, el seu
contagi, etc. Per fomentar el diàleg entre
pares i fills hi ha un espai intergeneracional
que els permet plantejar i aclarir inquietuds i
intercanviar experiències de manera anònima. Alguns d’aquests interrogants els resolen
periòdicament experts sobre el tema mitjançant un consultori, o es poden discutir amb
personatges famosos per mitjà de xats.
Una altra iniciativa encaminada a donar a
conèixer la sida és l’exposició “Què és la sida?
La batalla del sistema immunitari”. Aquesta
mostra té com a principal objectiu fer comprendre als visitants, especialment als més
joves, que la prevenció és el factor clau per
evitar el contagi.
Les ciutats de Vigo, Lleida, Burgos, Còrdova i Bilbao van acollir l’exposició durant el
2000.

Pàgina web
sobre la sida

Educar en les arts, les ciències i el medi ambient
L’EDUCACIÓ

ÉS

UNA

PRIORITAT

EN

LES

PROPOSTES

C U LT U R A L S ,

CIENTÍFIQUES I SOCIALS DE LA FUNDACIÓ ”LA CAIXA”

La Fundació ”la Caixa” realitza activitats educatives al voltant de tots els seus programes

Dins del marc d’activitats de la Fundació
”la Caixa”, sempre hi ha un espai per als
més petits. La ciència, el medi ambient,
les arts i temes com el patrimoni artístic o
l’euro són alguns dels continguts sobre
els quals es basen els diferents programes adreçats a estimular els joves.

Recursos pedagògics
La Fundació ”la Caixa” elabora materials i
recursos educatius adreçats a complementar
la formació dels nens. Entre aquests recursos
destaquen les maletes pedagògiques, les motxilles mediambientals, el programa “Viure les
ciutats històriques” i el kit “Euroaventura”. A
les maletes pedagògiques, el professor trobarà tot el necessari per organitzar un treball
a classe sobre qüestions com el color, els somnis, el llenguatge, la música i la terra. Durant
el 2000 es van repartir un total de 541 maletes per tot Espanya. Les motxilles mediambientals permeten que els alumnes de primà-

ria i secundària puguin treballar temes com
l’aigua o la flora i la fauna.
Ciutats amb història
Per reconèixer el valor patrimonial de les
ciutats com un símbol d’identitat i desenvolupament cap a un futur sostenible, es va
crear el programa “Viure les ciutats històriques. Passat i present”. Aquest material el van
rebre durant el 2000 els centres d’educació
secundària de Sòria, La Laguna, Lugo, Granada, Pamplona i Sant Sebastià, la qual cosa
representa la participació de 121 escoles espanyoles.

L’art d’educar en les arts
Una de les tasques més importants del programa educatiu de la Fundació ”la Caixa” és
la formació artística que es du a terme per
mitjà del Laboratori de les Arts, la finalitat del
qual és presentar les diferents arts de manera
atractiva i comprensible per al públic en
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voltant del programa d’exposicions de la Fundació a tot Espanya. Aquest programa integra
també les exposicions a l’espai d’oci familiar.
A més a més, el Laboratori s’encarrega d’aportar elements de reflexió a les problemàtiques actuals de l’educació artística. Per
això s’ofereix un programa de formació continuada als docents que els aporta recursos i
eines de treball per desenvolupar noves estratègies d’actuació als seus centres.
La música en família
Apropar la música als joves és un altre dels
objectius del programa educatiu. La diversitat
d’estils i de formes de fer música va marcar la
pauta dels diferents cicles de concerts familiars de la temporada del 2000. Els concerts es
van dur a terme als centres culturals de la
Fundació ”la Caixa” de Barcelona, Vic i Lleida, a Girona, a la seu de la Fundació a Palma,
al teatre Bartrina de Reus i a l’Espai Cultural
Can Ventosa d’Eivissa. Entre nens i adults,
11.652 persones van participar en els més de
30 concerts familiars que la Fundació ”la Caixa” va organitzar durant el 2000. Aquests concerts van apropar al públic la música de compositors tan diversos com Händel, Stravinsky

Visita comentada
a l’exposició Gary
Hume

general, parant un esment especial en els més
joves. Durant l’any 2000, més de 125.000 persones van participar en un ampli programa
formatiu d’activitats al voltant de les arts plàstiques, el cinema, la literatura, la poesia, el
teatre i la música.
En l’àmbit de les arts plàstiques, el Laboratori de les Arts organitza tallers, cursos i
visites adreçades a la comunitat educativa al

PARTICIPANTS EN LES ACTIVITATS EDUCATIVES AL VOLTANT DE LES ARTS. ANY 2000
Música

Arts plàstiques i fotografia

Humanitats

54.078

13.202

11.652

9.923

4.234
1.520
Tallers
de música
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Concerts
familiars

Concerts
escolars

3.406

3.749

Cinema

Tallers
de poesia

1.377
Tallers
Visites
d’arts plàstiques arts plàstiques Bocabadart
i fotografia
i fotografia

Tallers
de teatre

cació en les arts. Més de 13.000 alumnes de
secundària van participar en els tallers de teatre realitzats als centres culturals de Granollers, Vic i Lleida. Per la seva banda, als tallers
de poesia van participar 3.749 escolars.
També es va treballar en la formació de professionals de l’educació, per als quals es van
realitzar tallers i seminaris.

La ciència també és divertida

Tallers educatius
sobre ciència

o Stockhausen i van familiaritzar els assistents
amb la música clàssica o el jazz.
Teatre i poesia
La Fundació ”la Caixa” integra tallers de
teatre i de poesia al seu programa educatiu
per tal d’aprofundir diversos aspectes de l’edu-

USUARIS DELS RECURSOS PEDAGÒGICS
DE LA FUNDACIÓ ”la Caixa”. ANY 2000
302.146

45.962
33.221

Maletes
pedagògiques

Motxilles
mediambientals

A CosmoCaixa, el nou Museu de la Ciència
de la Fundació ”la Caixa” a Madrid, i al Museu de la Ciència de Barcelona, els més petits
tenen l’oportunitat de descobrir la ciència de
manera lúdica. Al “Toca, toca!”, els nens
entren en contacte amb animals propis del
clima mediterrani i amb els de la selva tropical; amb el “Clik dels nens”, que a Barcelona
va fer 10 anys, poden fer els seus primers
experiments científics. A més de les activitats
d’aquests dos museus, la Fundació ”la Caixa”
va organitzar activitats educatives al voltant de
la ciència. D’una banda, als diferents centres
culturals es van dur a terme els anomenats
“tallers d’experiments” que van versar, entre
altres temes, sobre la pressió atmosfèrica. De
l’altra, les exposicions itinerants de ciència
que la Fundació ”la Caixa” va dur a terme per
tot Espanya es van complementar amb activitats educatives i amb quaderns pedagògics
que ajuden els escolars a endinsar-se en mons
com el de l’astronomia, en el cas de la mostra
“El Planetari Viatger”; l’arqueologia, a l’exposició sobre “Els Millares”, o el medi ambient i
la necessitat de preservar-lo, com s’explica a
“Fauna Amenaçada”.
Els escolars viuen, amb totes aquestes experiències, un descobriment que els permetrà
observar i comprendre millor el món que els
envolta.

Recursos
educatius*

* “Euroaventura”, “Viure les ciutats històriques” i “Sida. SABER AJUDA”.
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Programa de Beques de postgrau
DES DE L’INICI D’AQUEST PROGRAMA S’HAN CONCEDIT MÉS DE 1.300 BEQUES

Les Beques que atorga la Fundació
”la Caixa” des del 1982 han ofert l’oportunitat de cursar estudis de postgrau a l’estranger a més de 1.300 estudiants. L’any
2000 es van becar 129 titulats superiors,
que realitzaran els seus estudis en universitats dels Estats Units, la Gran Bretanya,
el Canadà, Alemanya, França i el Japó.

Estudiar sense preocupacions
L’objectiu del programa de beques de la
Fundació ”la Caixa” és oferir la possibilitat
a titulats superiors d’ampliar els seus estudis a
l’estranger cursant màsters, doctorats, cursos
de postgrau o investigacions postdoctorals.
L’assignació de la beca cobreix totes les necessitats de l’estudiant: els viatges d’anada i tornada al país escollit, el cost de la matrícula,
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les despeses d’allotjament i manutenció, i l’assegurança mèdica. D’aquesta manera, el becari es pot dedicar en exclusiva a l’estudi. La
durada de la beca oscil·la entre un i dos cursos acadèmics.

129 beques l’any 2000
Durant l’any 2000, es van rebre gairebé un
miler de sol·licituds i es van concedir un total
de 129 beques: 50 per al programa d’ampliació d’estudis als Estats Units; 35 per a Alemanya, gràcies al conveni vigent amb el Servei Alemany d’Intercanvi Acadèmic; 15 fruit
de la col·laboració amb el British Council,
amb destinació a la Gran Bretanya; 16 beques
més han estat atorgades per estudiar a França,
amb la participació de l’ambaixada francesa a Espanya, i 10 han estat les beques con-

cedides per al Canadà, gràcies a la col·laboració de la Fundació Estudis Canadencs; i per
primera vegada, en col·laboració amb l’Association of International Education, Japan
(AIEJ), s’han concedit tres beques per estudiar al Japó.

Per primera vegada,
es van atorgar 3 beques
per realitzar estudis de
postgrau al Japó
Estudiants procedents de qualsevol universitat espanyola poden sol·licitar aquestes beques, que es convoquen anualment. Per mitjà
de la xarxa a la direcció www.estudis.lacaixa.es, els estudiants poden obtenir la informació que necessitin.

En aquesta pàgina d’Internet es va informar
Silvia Lorente Fraguas, llicenciada en dret per
la Universitat de València. “Treballava d’advocada mercantilista i aviat em vaig sentir atreta
pels assumptes en què intervenien elements
internacionals. No obstant això, també em
vaig adonar que em faltava formació en
aquest camp”, explica aquesta valenciana de
26 anys. En l’actualitat, la Silvia Lorente cursa un màster en dret mercantil internacional
a la Universitat McGill de Montreal i forma
part de la primera convocatòria de becaris
que amplia estudis al Canadà.

Rigor i excel·lència
La selecció de candidats es realitza amb el
màxim rigor i objectivitat. El primer pas que
han de superar els aspirants és l’acreditació

Els Reis d’Espanya a la dinovena edició del programa
de Beques de postgrau de
la Fundació ”la Caixa”
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cosa en facilita la recerca. Aquesta pàgina
web no solament serveix per mantenir el contacte dels qui han aconseguit una beca, sinó
també per facilitar-los l’accés al món laboral,
ja que qualsevol persona pot consultar-la.

Tota la informació
sobre les beques a:
www.estudis.lacaixa.es

El Rei Joan Carles
lliura les beques
als estudiants seleccionats

del domini de la llengua del país de destinació. Després, fan una entrevista personal amb
un comitè de selecció format per dos catedràtics universitaris, un representant de l’organisme col·laborador i un altre de ”la Caixa”.
Aquesta entrevista no té com a objectiu avaluar els coneixements acadèmics del candidat, sinó les seves condicions personals i, en
especial, l’interès, la seriositat i la projecció
futura del seu pla d’estudis. L’entitat és ja àmpliament coneguda i reconeguda als millors
centres universitaris europeus i nord-americans gràcies a l’excel·lent nivell dels becaris.

A més a més, hi ha una associació de becaris
que s’encarrega d’organitzar activitats conjuntes per establir un intercanvi d’impressions
un cop finalitzades les seves respectives estades.
Un bon exemple són els ja tradicionals
sopars anuals que s’organitzen a Barcelona i
a Madrid, i que s’anuncien a Newsletter, el butlletí trimestral de l’associació.
En aquesta publicació, Newsletter, els becaris escriuen sobre temes d’actualitat, com la
globalització; opinen, per mitjà d’enquestes,
sobre Internet o valoren la qualitat de l’ensenyament a les universitats, i donen a conèixer el treball que realitzen i els seus futurs
projectes.

Becaris on-line
Perquè els becaris puguin continuar en contacte un cop acabats els estudis, existeix una
pàgina web a Internet, www.estudis.lacaixa.es,
a través de la qual es poden consultar els currículums i els telèfons de contacte. La relació
dels becaris està classificada per: cognoms,
universitat, estudis, país i convocatòria, la qual
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Silvia Lorente Fraguas, una valenciana al Canadà

19 anys de beques
NOMBRE TOTAL DE BEQUES CONCEDIDES: 1.304

ESPECIALITATS CURSADES
PELS BECARIS
FINS L’ANY 2000

BEQUES CONCEDIDES
PER PAÏSOS

Administració d’empreses

147

Enginyeria

137

Dret

112

Economia

107

Medicina

104

Lingüística

87

Biologia
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Relacions internacionals

42

Música

41

Ciències de la informació

40

Física

36

Literatura

36

Arquitectura

31

Psicologia

30

Química

29

Filosofia

27

Geografia-Història

24

Sociologia

23

Informàtica

22

Veterinària

21

Belles Arts

18

Matemàtiques

17

Traducció i interpretació

17

Ciències Polítiques

16

Geologia

14

Antropologia

13

Pedagogia

13

Museologia

12

Arqueologia

8

Disseny Gràfic

7

Educació Física

6

Farmàcia

6

Administració Pública

4

Gestió de Centres Sanitaris

4

Biblioteconomia

2

Ciències Ambientals

2

Total

Estats Units
754 beques

UNIVERSITATS
MÉS SOL·LICITADES

• Harvard University,
Cambridge, MA

• Columbia University,
Nova York, NY

62
54

• Massachussets Institute
of Technology,
Cambridge, MA

Gran Bretanya
269 beques

45

• London School of Econo-

mics and Political Science,
University of London
33

• London School of Hygiene

França
99 beques

and Tropical Medicine,
University of London

13

• University of Cambridge

12

• École des Hautes Études
en Sciences Sociales

• Université Pierre-et-Marie
Curie

• Université Louis Pasteur
Alemanya
159 beques

Canadà
20 beques

Japó
3 beques

• Ludwig-Maximiliams

6
5
4

Universität München

13

• Freie Universität Berlin
• Universität Heidelberg

8

• Carelton University
• McGill University
• McMaster University

2

7

1
1

Pendents de destinació

1.304
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Escola Universitària d’Infermeria Santa Madrona
FORMANT PROFESSIONALS EN INFERMERIA DES DEL 1917

L’escola també realitza seminaris i conferències per a professionals, com les “aules obertes”, sobre temes com les teràpies naturals o
la relació d’ajuda. Aquestes sessions no es
plantegen com a classes magistrals, sinó com
un intercanvi d’experiències per aprendre de
la pràctica quotidiana.
L’any 2000, hi van participar al voltant de
mig miler de persones.

Graduació de la promoció 1999-2000

Adscrita a la Universitat de Barcelona, va ser fundada el 1917. Durant el curs
1999-2000 van passar per les seves aules
240 persones. En la formació dels alumnes prima la qualitat humana i la capacitat per afrontar les actuals i futures
demandes en el camp de la infermeria.
Formació universitària
El principal objectiu de la EUI Santa Madrona és oferir un ensenyament d’avantguarda i formar infermers i infermeres capaços de
fer una pràctica reflexiva, amb una visió humanista. En la promoció del 2000, 81 alumnes es
van diplomar en infermeria.
Formació de postgrau
L’EUI ofereix també una formació de postgrau que el 2000 van cursar unes 60 persones.
Aquesta formació inclou un màster d’Administració i Gestió en Infermeria –el primer
màster d’infermeria reconegut per una universitat espanyola–, pel qual han passat 300
professionals en 10 anys, i els cursos de postgrau sobre la sida, les teràpies naturals i el rol
dels infermers en l’àmbit sociosanitari. L’EUI
va atorgar ajudes per a la matrícula de 29
estudiants del màster i d’altres 28 per al curs
de postgrau sobre la sida.
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L’EUI va atorgar quatre
beques per realitzar
un màster clínic a la
Universitat d’Edimburg

Projectes d’investigació
Amb el projecte AMAS (Aproximació Multidisciplinària d’Abordatge de la Sida), l’EUI
persisteix en la tasca de crear estratègies d’investigació on intervinguin els col·lectius implicats directament o indirectament amb la
sida, com les famílies, els agents socials, els especialistes en ciències humanes i el personal
sanitari. Cal destacar com a novetat la creació
de www.amas.org que, a més de ser un element del procés d’estudi del projecte, també
serveix per informar, educar, prevenir i vincular diferents grups d’experts.
L’EUI participa, tanmateix, en el projecte
“Leonardo da Vinci” de la Unió Europea.
Aquest treball d’investigació consisteix en el
desenvolupament de projectes de millora
dels serveis d’infermeria als centres hospitalaris per mitjà de la formació contínua dels
caps, amb l’objectiu de proposar a l’administració sanitària la implantació d’instruments
comuns per millorar la gestió dels serveis
d’infermeria. Hi van participar França, Hongria, Txèquia i Espanya, representada per
l’EUI i per l’Hospital Clínic de Barcelona.

Centre de Formació ”la Caixa” - IBM
EL CENTRE ”LA CAIXA” – IBM D’INFORMÀTICA TÉ, A LES DUES SEUS,
BARCELONA I MADRID, UNES AULES PLENES DE FUTURS PROFESSIONALS

Aula del Centre de Formació i Divulgació de Tecnologia Informàtica ”la Caixa”– IBM a Barcelona

Fundat cap al final del 1989 a Barcelona
i el 1998 a Madrid, el Centre de Formació i
Divulgació deTecnologia Informàtica ”la Caixa” – IBM va arribar a l’any 2000 amb els
seus dos principals objectius acomplerts:
divulgar el coneixement de la informàtica
bàsica i, sobretot, formar tècnics informàtics. Tots els alumnes dels cursos de programació a Madrid i Barcelona, més de
1.300 joves, han trobat feina.

Formar experts en Internet
La principal novetat d’aquest centre durant
l’any 2000 va consistir en l’actualització de les
tècniques de programació. A causa dels canvis
i de les constants innovacions al món de la
informàtica, es va passar de l’ensenyament de
la programació estructurada o clàssica a la programació en l’entorn Internet, coneguda
com a programació orientada a objectes (O.O). Els
200 alumnes de la promoció 2000-2001 ja sortiran perfectament preparats per treballar en
el camp de les noves tecnologies.
Els centres de Madrid i Barcelona tenen un
equipament de 270 ordinadors connectats entre
si, i més de 20 professors, que, des del 1989 a

Barcelona i des del 1998 a Madrid, han format més de 1.300 programadors. Aquest nou
perfil professional té una forta demanda a la
societat, prova d’això és que tots els exalumnes del centre han entrat ja al món laboral.

Requisits d’admissió
Al centre es realitzen cursos de programació
adreçats a persones que no tenen coneixements previs d’informàtica i cursos de perfeccionament per a professionals amb experiència. Els
requisits bàsics per fer els cursos de programació sense experiència són: ser menor de 30
anys, tenir el títol de COU, FPII, Batxillerat o
haver realitzat cicles formatius de grau mitjà i
superar un test psicotècnic.
Una de les maneres més pràctiques de
conèixer tota la informació sobre els cursos és
connectar-se a la pàgina www.cfdti.com.
Al novembre del 2000, el conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació,
Sr. Mas-Colell, va visitar el centre de Barcelona.
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Programes culturals
L’oferta cultural de la Fundació ”la Caixa”
durant el 2000 va ser àmplia i variada. Exposicions d’arts plàstiques, fotografia i temàtiques històriques van ser protagonistes del
programa cultural. Des de les grans cultures
del món com “Àsia, ruta de les estepes.
D’Alexandre Magne a Genguis Khan”, passant pels grans clàssics, com la retrospectiva
de l’artista francès “Auguste Rodin”, fins a
les últimes tendències de la creació artística
internacional van completar la programació. També van destacar l’obra de l’escultor
italià Ettore Spalletti i la primera gran retrospectiva mundial després de la mort del
fotògraf Harry Callahan.
Els centres culturals de la Fundació ”la Caixa”
van continuar oferint concerts, cicles de cinema, activitats de divulgació educativa de
les arts i programes de literatura i poesia.
Barcelona tindrà, a partir del 2001, un nou
espai que ampliarà l’oferta cultural i social
de la ciutat: CaixaForum. La nova seu de la
Fundació ”la Caixa” disposarà de 12.000 m2
per desenvolupar els seus programes.

Exposicions d’arts plàstiques i fotografia
U N T O TA L D E 2 0 1 E X P O S I C I O N S H A N E S TAT V I S I TA D E S P E R M É S D E 1 . 6 0 0 . 0 0 0
PERSONES, DURANT L’ANY 2000

Gary Hume. Angel fuchsia world, 1999

L’art contemporani, l’obra de grans
clàssics i la història d’altres cultures van
centrar el programa d’exposicions de la
Fundació ”la Caixa” durant l’any 2000.
Aquest programa persegueix la divulgació de les arts plàstiques i de la fotografia
entre el públic en general.

Art contemporani
La Col·lecció d’Art Contemporani de la
Fundació ”la Caixa”
D’ençà que es va crear, el 1985, la Col·lecció
d’Art Contemporani de la Fundació ”la Caixa”
ha reunit més de 600 obres d’artistes espanyols i estrangers, representants de les tendències artístiques contemporànies del segle XX.
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Durant l’any 2000, la Col·lecció d’Art Contemporani de la Fundació ”la Caixa” es va presentar en diverses ciutats amb diferents seleccions dels seus fons. Així, a la sala d’exposicions del Palau Episcopal de Màlaga i amb el
títol “Passatges de la Col·lecció”, es van presentar 43 obres, que reunien aportacions que
contenien des dels estils més expressionistes,
com els que transpiren les obres de Miquel
Barceló i Gerardo Delgado, fins a les propostes més conceptuals d’artistes com Peter Halley i Allan McCollum.
La seu de la Fundació ”la Caixa” a Palma va
acollir per primera vegada obres de la Col·lecció. Presentada amb el títol “Visions de la
Col·lecció”, la mostra va exhibir 48 obres, que
incloïen pintures, escultures, fotografies, instal·lacions i vídeos d’artistes de diferents procedències i generacions.
Des del 1990 que la Col·lecció d’Art Contemporani no s’exhibia a Madrid. Però amb la
mostra “Aspectes d’una Col·lecció” va tornar
a la capital d’Espanya amb un interessant
conjunt d’obres seleccionades per reflectir
diferents expressions i actituds que han marcat l’art actual. Entre els artistes representats,
hi havia Ferran García Sevilla, Sigmar Polke,
Fiona Rae, Georg Baselitz o Luis Gordillo.
A la Sala Municipal d’Exposicions Almodí
de València, es va presentar “Espais construïts:
escultures/arquitectures/ambients”. Les 23 peces que van integrar la mostra tenien en comú
la incorporació de l’espai real en les seves creacions.
Al Palau Provincial de la Diputació de Cadis, es va presentar una selecció de gravats
d’artistes espanyols, produïts entre les dècades dels setanta i els noranta. L’exposició
“Gravat: l’empremta de l’artista” estava formada per obres de Joan Miró, Eduardo Chillida, Antoni Clavé i Rafael Canogar, entre
altres.

El president de la
Fundació ”la Caixa”,
Josep Vilarasau, va
presentar el catàleg
de les més de 600
obres de la Col·lecció d’Art Contemporani

Col·lecció Testimoni
A Sevilla es va presentar la “Col·lecció Testimoni 1999-2000”, integrada per les 144 obres
d’art que la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, va adquirir durant la tem-

Les 600 peces que formen
la Col·lecció d’Art
Contemporani de la
Fundació ”la Caixa” s’han
reunit per primera vegada
en un catàleg
porada 1999-2000 en diverses galeries d’art de
Barcelona, Madrid, Girona i Palma, i a la fira
d’art contemporani ARCO. El 1987 es va iniciar la Col·lecció Testimoni que, en 13 anys,
ha reunit 1.694 obres d’artistes espanyols contemporanis.
Gary Hume
Gary Hume, nascut el 1962, forma part de
la generació coneguda com Els Joves Artistes
Britànics. L’exposició, organitzada conjuntament pel British Council i la Fundació ”la Caixa”, va ser la primera mostra individual que
s’ha presentat a Espanya d’aquest artista bri-

tànic que va representar el seu país a la 48a
Biennal d’Art de Venècia. Les seves obres estan
realitzades sobre alumini i amb pintura industrial, tècnica que els allunya de les actituds
pictòriques més tradicionals i els dota d’una
aparença molt particular.
Ettore Spalletti
La Sala d’Exposicions de la Fundació ”la Caixa” a Madrid va acollir l’exposició “Ettore
Spalletti”, que va reunir un conjunt d’obres
realitzades per l’artista italià des de la dècada
dels vuitanta fins a l’actualitat. La mostra va
presentar dues obres realitzades específicament per a aquesta exposició: l’escultura en
alabastre Base di colore i una obra, Espacial, en
què va utilitzar un dels seus colors emblemàtics, el blau, i que s’havia de contemplar
des de l’exterior de la sala. Nascut el 1940,
Ettore Spalletti és una referència per als artistes interessats a renovar el llenguatge de l’escultura i les seves relacions amb l’espai.
Cicles de la Sala Montcada: “Vida
Política” i “Pantalles i projectors”
Sota el títol “Vida Política”, el comissari
David G. Torres va preparar el cicle d’exposicions de la Sala Montcada per a la temporada
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Instal·lació de
Tony Cragg.
Sense títol, 1999.
Col·lecció d’Art
Contemporani

1999-2000. A partir dels treballs de Javier Peñafiel, Martí Ansón, Danica Phelps/Aleksandar Ilic+Ivana Keser, Antonio Ortega i Francis
Alÿs, es pretenia analitzar com l’art és capaç
d’evidenciar l’escepticisme, el cinisme i la
pèrdua d’innocència de la societat actual, tot
complint una funció política, ètica i de compromís. Per a la temporada 2000-2001, la comissària Neus Miró ha preparat el cicle “Pantalles i projectors”. Durant l’últim trimestre
de 2000 es va poder veure l’obra de Tacita
Dean i Txuspo Poyo.
Mirades impúdiques
L’exposició “Mirades impúdiques” va mostrar obres d’Alicia Framis, Núria Canal, Donigan Cumming, Zwelethu Mthethwa o Larry
Sultan, entre altres. Per mitjà de diferents
formats –fotografia, vídeo i webs–, l’exposició pretenia analitzar la relació entre la mirada de l’artista i la societat, plantejar el canvi de sentit dels valors tradicionals que defineixen el que és privat i el que és públic i la
transformació de la intimitat en espectacle.
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L’obra dels clàssics
Auguste Rodin
Cent setze obres procedents del Musée Rodin de París formaven l’exposició “Auguste
Rodin”. Per mitjà d’una selecció representativa dels seus treballs, la mostra proposava un
recorregut per la vida i l’obra d’un dels grans
mestres del segle XIX.

231.073 persones
van visitar l’exposició
Auguste Rodin a Sevilla,
València i Bilbao
A més de les obres de joventut, dels retrats
i d’una selecció dedicada a la dansa, l’exposició va presentar les grans obres que el van
immortalitzar, com L’edat de Bronze, El Pensador, El Bes o un d’Els burgesos de Calais de dimensions monumentals. En aquesta mostra
es van veure, per primera vegada a Espanya,
obres com el gran monument a Victor Hugo o
l’Home que camina sobre columna, dues peces
clau per entendre l’evolució de l’escultura de

Rodin. L’exposició recollia 59 bronzes, 7 marbres, 25 dibuixos i 25 fotografies.
El simbolisme rus
Amb l’exposició “El simbolisme rus” es va
presentar, per primera vegada a Espanya, un
dels moviments artístics més brillants i complexos que van tenir lloc a la Rússia del canvi
de segle. La mostra va reunir 117 obres procedents, majoritàriament, del Museu Rus de
Sant Petersburg i de la Galeria Tretiakov de
Moscou, i es van poder veure de prop obres
de pintors com Malevitch i Bakst o les del pintor, escultor i decorador Vrubel. Un total de
73.029 persones van visitar aquesta mostra a
la Sala d’Exposicions de la Fundació ”la Caixa” de Madrid i al Centre Cultural de Barcelona.
Fidei speculum
Per celebrar el 850 aniversari de la reconquesta de Tortosa, la Fundació ”la Caixa” i el
bisbat de Tortosa van organitzar “Fidei speculum: art litúrgic de la diòcesi de Tortosa”.
L’objectiu d’aquesta exposició era recuperar un llenguatge que constitueix una part
imprescindible del nostre patrimoni cultural
i, sobretot, mostrar a l’espectador el seu significat simbòlic i litúrgic. Pintures, escultures,
orfebreria i brodats es van distribuir d’acord
amb les principals celebracions del calendari religiós: Advent, Nadal, Quaresma i Pasqua.
L’exposició, visitada per 47.037 persones,
va servir també per commemorar els 400 anys
de la consagració de l’actual catedral gòtica,
seu d’aquesta exposició.
Pintors espanyols a París, 1880-1910
Girona, Palma, Oviedo i Lleida van ser les
seus de l’exposició “Pintors espanyols a París,
1880-1910”. Gràcies a aquesta mostra es va
poder observar la influència que va exercir el
viatge a París que van realitzar molts artistes

El Pensador, 1880.
Musée Rodin

espanyols per completar la seva formació. La
mostra va reunir 42 obres d’artistes com Sorolla, Rusiñol, Anglada-Camarasa i Raimundo
de Madrazo.
Harry Callahan
Una altra de les mostres inèdites fins ara a
Espanya va ser la retrospectiva dedicada al fotògraf nord-americà Harry Callahan (Detroit,
1912 - Atlanta, 1999), un dels mestres de la

La Fundació ”la Caixa”
va organitzar la primera
gran retrospectiva mundial
després de la mort
del fotògraf Harry Callahan
fotografia nord-americana del segle XX que
més ha influït en la fotografia posterior als
anys quaranta i amb una de les obres més originals i innovadores que s’han produït en
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Aenne Biermann i Alfred Ehrhardt. Màxims
representants de la Nova Objectivitat fotogràfica
(Neue Sachlichkeit) nascuda en el període
d’entreguerres, tots ells poden ser considerats els precursors de la fotografia contemporània del seu país.
Adalberto Benítez
El treball dels fotògrafs de la Nova Objectivitat també va influir en artistes espanyols. És
el cas d’Adalberto Benítez. Aquesta mostra
dedicada al fotògraf canari va presentar les
seves imatges més experimentals i va permetre fer un recorregut pels seus treballs més
coneguts sobre la vida a les Illes. Les 72 imatges seleccionades van permetre observar la
seva evolució com a fotògraf.

Amo i gos, Portofino,
1936. Herbert List

Herbert List
La retrospectiva “Herbert List. L’ull màgic” va descobrir per mitjà de 139 fotografies
l’obra de Herbert List (Hamburg, 1903 - Munic,
1975), un dels fotògrafs més influents del segle XX. Les seves fotografies són un reflex del
desenvolupament de la fotografia alemanya
des de la Nova Objectivitat fins al fotoperiodisme. La mostra, dividida en cinc àmbits temàtics, recollia les diferents etapes creatives de
List: fotografia metafísica, eros, ruïnes i fragments, retrats i instants.

La història d’altres cultures
aquest segle. L’exposició ha estat la gran retrospectiva mundial després de la seva mort,
amb una selecció de 134 fotografies realitzades entre els anys 1941 i 1991.
Les formes del món
La mostra “Les formes del món. La Nova
Objectivitat alemanya a la Col·lecció Wilde”
va presentar una tria de 108 fotografies de
cinc autors clau de la història de la fotografia
alemanya dels anys vint i trenta: Karl Blossfeldt, August Sander, Albert Renger-Patzsch,
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Monestirs i lames del Tibet
Mostrar una visió de conjunt de les creences, la vida i la història religiosa del Tibet per
mitjà del prisma dels seus monestirs, temples
i santuaris. Aquest va ser l’objectiu de l’exposició “Monestirs i lames al Tibet” que durant
el 2000 es va poder visitar a les ciutats de Girona i Madrid. La mostra va presentar una selecció de més de 200 obres mestres de l’art
sagrat tibetà dels segles XII a XVIII, com imatges de divinitats, instruments musicals o

mandales. Així mateix, l’exposició va reflectir
els moments d’intimitat dels monjos amb la
recreació de les cel·les i dels objectes d’ús
personal.
Àsia, ruta de les estepes.
D’Alexandre Magne a Genguis Khan
Les estepes d’Àsia van ser el bressol d’antigues civilitzacions nòmades que van recórrer
a cavall l’immens espai comprès entre el Mar
Negre i Mongòlia. Fins als nostres dies, l’Àsia
de les estepes ha estat una gran desconeguda,
en part a causa de la falta de monuments i de
restes materials que serveixin de testimoni de
la seva existència. L’exposició “Àsia, ruta de
les estepes. D’Alexandre Magne a Genguis
Khan” presenta per primera vegada el món
de les estepes en tota la seva dimensió. El
públic va poder recórrer la riquesa i la diversitat d’aquestes societats: una retrospectiva de
quinze segles limitats per dos grans conqueridors: Alexandre Magne (356-323 aC) i Genguis Khan (1167-1227). Això, gràcies a l’ajuda
d’obres emblemàtiques procedents del Museu
de l’Ermitage de Sant Petersburg, del Museu
Nacional d’Història d’Ulan Bator, de l’Acadèmia de Ciències de Mongòlia, del Museu de
Hohehot (capital de Mongòlia Interior), del
Museu Guimet de París i de col·leccions particulars.
Xina, cel i terra
L’exposició “Xina, cel i terra” va reunir 220
peces procedents de les col·leccions del Musée Guimet de París. Aquesta mostra va reconstruir sis mil anys d’història de l’art xinès,
des dels seus orígens al Neolític fins al segle
XVIII, per mitjà de la ceràmica. Inaugurada al
convent de Santa Inés de Sevilla, a “Xina, cel
i terra” es va poder seguir l’evolució de la
ceràmica xinesa, des de la creada el 5000 aC
per la cultura de Yangshao fins a la refinada
porcellana de la dinastia Ming.

“Monestirs i lames
del Tibet”.
Ngakwang Künga
Trölchok
(1495/1507-1566).
Tibet. Segle XVI.
Llautó daurat amb
policromia.
23x16,7x14,4 cm.
Col·lecció particular

“Àsia, ruta de les estepes”.
Ornament funerari.
Xina septentrional, civilització t’u-kiû. Segles VI-VIII.
Or i pasta de vidre.
Col·lecció particular, Bèlgica
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Exposicions més visitades
EL SIMBOLISME RUS
Madrid, Barcelona
73.029 visitants

AUGUSTE RODIN
Sevilla, València, Bilbao
231.073 visitants

EL MAR D’ULISSES
Múrcia, Valladolid, Cadis, Màlaga, Gijón, Pamplona, Albacete
261.614 visitants

ELS AROMES D’AL-ANDALUS
Huelva, Salamanca, Eivissa, Algeciras, Puerto de Santa María, Badajoz,
Palència, Elx
200.006 visitants

Exposicions de la Fundació ”la Caixa”
durant l’any 2000
EXPOSICIONS

POBLACIONS

Arts plàstiques

Esperits de l’aigua. Art d’Alaska i la Colúmbia Britànica

Barcelona, Madrid

Monestirs i lames del Tibet

Madrid, Girona

El simbolisme rus

Madrid, Barcelona

Pintors espanyols a París, 1880-1910

Palma (Mallorca), Girona, Oviedo, Lleida

Auguste Rodin

Sevilla, València, Bilbao

El Vitrall. L’art del color i de la llum

Granollers, Girona, Vilanova i la Geltrú, Valls, Vic

Ciutats. Xavier Carbonell

Santa Cristina d’Aro

Gary Hume

Barcelona

Ettore Spalletti

Madrid

Col·lecció d’Art Contemporani
de la Fundació ”la Caixa”

Màlaga, València, Palma (Mallorca), Madrid

Grabado: la huella del artista. Colecció d’obra gràfica
de la Fundació ”la Caixa”

Cadis

Fidei Speculum: art litúrgic de la diòcesi de Tortosa

Tortosa

El segle de Cristòfol.
Obres mestres de l‘art lleidetà del segle XX

Lleida

Paulino Vicente, 1900-1990

Oviedo

Cicle Vida Política

Barcelona

Art i olimpisme

Palma (Mallorca)

Cicle Pantalles i projectors

Barcelona

Màquines

Palma (Mallorca)

En torno a la mesa. Tres siglos de formas y objetos
en los palacios y monasterios reales

Madrid

Salvador Dalí. El somni de Venus

A Coruña

Col·lecció Testimoni 2000

Sevilla

Experimentació i creativitat. Urdint textos,
sons, imatges i dades

Granollers, Vic

Cicle Direccions

Lleida

Fora de camp. Set itineraris per l’audiovisual català

Lleida

Cèsar Martinell i Brunet:
entre el Modernisme i el Noucentisme

Cerdanyola, El Vendrell, Igualada, Montblanc,
Caldes de Montbui, Mont-roig, Horta de Sant Joan,
Tàrrega, Ulldecona, Molins de Rei

Anglada Camarasa. Pintor

Sant Llorenç des Cardassar, Vic

Àsia, ruta de les estepes.
D’Alexandre Magne a Genguis Khan

Barcelona

Joan Rebull

Reus, Lleida, Girona, Saragossa
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EXPOSICIONS

POBLACIONS

Fotografia

Diaris Íntims

Granollers, Vic, Oviedo

Miguel Rio Branco. Entre els ulls

Girona, Palma (Mallorca), Las Palmas, Màlaga, Lleida,
Santiago de Compostel·la

Les illes de la llum. Fotografies de les Illes Balears
de Joaquim Gomis, Raoul Hausmann, Florence Henri
i Sibylle von Kaskel

Alcúdia, Algaida, Andratx, Binissalem, Eivissa,
Ferreries, Formentera, Inca, Mercadal, Petra, Sant Llorenç
des Cardassar, Sant Lluís, Santa Eugènia, Sòller

Adalberto Benítez

Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, La Laguna,
Llanos de Aridane, Telde, Arona, La Gomera, Arucas,
Fuerteventura, El Hierro, Puerto del Rosario

Mirades Impúdiques

Barcelona, Granollers

Harry Callahan

Madrid, Santa Fe (Granada), Múrcia

Herbert List. L’ull màgic

Barcelona

Fotopres’97

Oleiros

Fotopres’99

El Prat de Llobregat, Martorell, Olesa, Balaguer,
Vila-seca, Gandia, Altafulla, Olot, Ontinyent, Alcanar,
Masnou, Berga, Toledo, Alcalá de Henares, Terol,
Cartagena, San Fernando, Morón de La Frontera,
Guardamar, Guadalajara, Àvila, Molina de Segura

Miralls del cel. Arxiu fotogràfic del
Centre Excursionista de Catalunya

Borges Blanques, La Garriga, València, Begur, Begues

Espais de vida

Castelló, Sant Cugat, Aoiz, Olot, Elda, Miranda de
Ebro, Valls, Eivissa

Les formes del món.
La Nova Objectivitat alemanya a la col·lecció Wilde

Barcelona

La fotografia a les Col·leccions Reials

Oviedo, Saragossa

EXPOSICIONS

POBLACIONS

Temàtiques històriques
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El mar d’Ulisses

Múrcia, Valladolid, Cadis, Màlaga, Gijón, Pamplona, Albacete

Els aromes d’al-Andalus

Huelva, Salamanca, Eivissa, Algecires, Puerto de
Santa María, Badajoz, Palència, Elx

La vida als castells

Granollers, Gavà, Amposta, Lloret, Miravet, Calafell,
Cornellà de Llobregat, Manresa

Atarian. La ciutat de la teva vida

Sant Sebastià

Los Millares. Una civilización milenaria
en Andalucía

Cuevas de Almanzora, Villamartín, Marchena, Almuñécar,
Baza, Roquetas de Mar, Rota, Lucena, Vélez-Màlaga, Adra

Xina, cel i terra

Sevilla

Welcome! Un segle de turisme a les Illes Balears

Palma (Mallorca)

Cent anys de passió Blaugrana

Barcelona

Programa d’art multimèdia
L A M E D I A T E C A D ’ A R T M U LT I M È D I A D E L A F U N D A C I Ó ” L A C A I X A ” T É , D E S D E
L A S E VA C R E A C I Ó , A R A F A S I S A N Y S , 1 3 . 5 0 0 S O C I S

Inaugurada a l’abril de 1994 al Centre
Cultural de la Fundació ”la Caixa” a Barcelona, la Mediateca s’ha dedicat a documentar la música i l’art contemporanis i
ha contribuït així a la divulgació i a la promoció de l’art multimèdia.
En aquests sis anys, la Mediateca ha
estat visitada per 490.000 persones i actualment té 13.500 socis, dels quals més
de la meitat són estudiants.
Al llarg de sis anys, la Mediateca de la Fundació ”la Caixa” ha creat un fons especialitzat
en música i art contemporanis d’expressió
audiovisual i multimèdia. Aquest fons ofereix
una extensa selecció de material de consulta
en tot tipus de suports. L’usuari té l’oportunitat d’escoltar 16.000 enregistraments de música de totes les èpoques i d’accedir a diferents
formats de consulta, ja siguin llibres, revistes,
discs, CD, CD-ROM i CD-I, videodiscs o ràdio
i televisió via satèl·lit. Però, a més d’aquesta
oferta, el programa d’art multimèdia de la
Fundació ”la Caixa” es completa amb altres
activitats.

L’art i la tecnologia
L’any 2000 es va celebrar la tercera edició
de les “Jornades sobre art i multimèdia” amb
el títol de “Passatges imaginatius Art/Connectivitat/Documentació”. L’objectiu d’aquestes jornades era donar a conèixer les noves
tecnologies i els nous conceptes resultants de
la unió de l’art amb la tecnologia. Experts de
diferents parts del món van analitzar com està
canviant el concepte de patrimoni artístic i
com les eines informàtiques poden resultar
instruments homogeneïtzadors.
D’altra banda, els centres culturals de la
Fundació a Vic i a Granollers van acollir l’exposició itinerant “Experimentació i creativitat”. Aquesta mostra reunia una selecció dels
materials més significatius del fons d’art i de

Diferents usuaris a la Mediateca del Centre Cultural de
Barcelona

música de la Mediateca d’art multimèdia de
Barcelona. Els visitants van poder navegar
per un entramat d’imatges, textos, sons i
dades i es van convertir així en participants
actius.

Durant l’any 2000, més
de 77.000 persones
van visitar la Mediateca
d’art multimèdia
Finalment, cal destacar les tertúlies “Art i
multimèdia”, amb la participació de grans especialistes de l’art multimèdia. Aquestes vetllades van presentar al públic les creacions
dels autors més destacats que treballen amb
les noves tecnologies. Les sessions, que es realitzen amb l’artista i un expert, són una referència al món del videoart, multimèdia i art
a la xarxa. Els protagonistes del 2000 van ser,
entre altres, la videoartista eslovaca Marina
Grzinic, la bilbaïna Agueda Simó i el segell de
producció i realització de projectes artístics
Kònic THTR.
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Programa de música
C O N C E R T S , F E S T I VA L S , C U R S O S I TA L L E R S C O M P O N E N E L P R O G R A M A D E
MÚSICA DE LA FUNDACIÓ ”LA CAIXA”

El Messies participatiu

El programa de música de la Fundació
”la Caixa”, en marxa des del 1978, té com
a objectiu facilitar el coneixement i apropar
la música a tots els públics. Per atreure’ls,
la Fundació ”la Caixa” organitza concerts
i festivals per al públic en general, activitats de formació per a joves intèrprets i
per a professors de música, i cursos i tallers per a escolars.

XXIII Festival de Música Antiga
La Passió de Bach
Johann Sebastian Bach va ser el protagonista de la XXIII edició del Festival de Música
Antiga. Amb el títol de “Johann Sebastian
Bach (1685-1750), música per a un aniversari”, el festival va commemorar el 250è aniversari de la seva mort.
A l’Auditori de Barcelona, es va presentar
la Passió segons Sant Mateu, en una versió dirigida per René Jacobs al capdavant de l’Akademie für Alte Musik Berlin, el Rias Kammerchor i solistes vocals de reconegut prestigi en
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les interpretacions amb criteris històrics.
Aquesta edició va tenir un dels moments més
espectaculars en la presentació de la reconstrucció de la Passió segons Sant Marc del musicòleg Ton Koopman, composada a partir de
músiques de Bach adaptades al text original

La música de Bach, en el
250è aniversari de la seva
mort, va ser interpretada
i comentada en moltes
de les activitats musicals
del 2000
conservat i amb els recitatius que Ton Koopman va musicar per a l’ocasió. L’Amsterdam
Baroque Orchestra and Choir va ser l’encarregada de donar vida a aquesta impressionant tercera passió del músic barroc alemany.
Paral·lelament al XXIII Festival de Música
Antiga, es va celebrar el Concert Institucional
de Setmana Santa al Palau de la Música, on la

prestigiosa formació anglesa The English
Concert, acompanyada per la Coral Càntiga i
la Polifònica de Puig-reig, va oferir la Passió
segons Sant Mateu.
El Festival també va presentar 12 concerts,
realitzats per intèrprets de la talla de Christophe Coin, Thomas Zehetmair, Hopkinson
Smith o Andres Staier, entre altres.
Diverses activitats van complementar el
Festival de Música Antiga: cursos monogràfics, com el de “L’any mil i la música”, o cursos de divulgació, com “L’univers Bach. Passeig musical per les emocions i les idees de
Johann Sebastian Bach”. També es van oferir
conferències prèvies als concerts, com la del
llaütista Hopkinson Smith, i concerts familiars, com “La musette, reina de Versalles”.
Fringe: joves intèrprets
El XXIII Festival de Música Antiga es va
complementar amb la cinquena convocatòria
del Fringe, una proposta que aglutina concerts de joves intèrprets i que el 2000 va reunir
nou grups de cinc països diferents. Durant un
cap de setmana, aquests joves van omplir de
música un escenari ideal per a l’ocasió: el
barri gòtic de Barcelona. Amb aquests concerts es pretén afavorir el contacte i la comunicació entre músics, públic, crítica i premsa.
Igual que als grans festivals de música d’Edimburg o d’Avinyó, el Fringe de Barcelona es
converteix en una plataforma de llançament
de joves intèrprets.

Fringe, al barri
gòtic de Barcelona

El Messies participatiu va més enllà del simple fet musical. S’ofereix l’oportunitat de cantar El Messies de G. F. Händel, des de la butaca de la sala de concerts, a les persones amb
sensibilitat musical que vulguin i puguin sentir-se part activa de la representació. Als assajos previs, els participants van aprenent l’obra,
de manera que es realitza una important tasca pedagògica.

El Messies participatiu
del 2000, també
a Bilbao i a Sevilla

El Messies: escoltar i participar
El Palau Euskalduna a Bilbao, el Teatre de
la Maestranza a Sevilla i el Palau de la Música
a Barcelona, van acollir els concerts participatius d’El Messies de Händel de l’any 2000.
Aquest projecte, que es va iniciar el 1995 a
Barcelona, es va realitzar per primera vegada
a Bilbao i a Sevilla.

A Bilbao la música va brillar gràcies a l’Orquestra Simfònica de Bilbao, dirigida per
Juanjo Mena; a Sevilla, va ser la Real Orquestra Simfònica de Sevilla l’encarregada de posar les notes instrumentals de l’esdeveniment,
amb direcció de Robert King. I a Barcelona,
Das Neue Orchester i el Chorus Musicus Köln,
sota la direcció de Christoph Spering, van interpretar l’obra.
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de Johann Sebastian Bach, coincidint, com en
les altres activitats, amb les commemoracions
del 250è aniversari de la seva mort.
Els 180 alumnes matriculats, més de la meitat procedents de la Comunitat Valenciana,
van tenir al seu costat professors i músics de
prestigi internacional, com la soprano Jennifer Smith, el violinista Corrado Bolsi o l’especialista en trompa Ab Koster.

El Curs Internacional
de Música es va realitzar a
Castelló amb la participació
de 180 alumnes

Cursos de formació
Curs Internacional de Música
El Curs Internacional de Música, que anualment organitza la Fundació amb l’objectiu
de formar joves músics en un ambient de treball complementari al de l’ensenyament
acadèmic reglat, va tenir la ciutat de Castelló
com a escenari. El curs “La interpretació
històrica: Bach i el seu entorn” es va dedicar
a la interpretació del Barroc, particularment

A dalt, Curs Internacional de Música a Castelló.
A la dreta, Fringe,
Festival de música antiga de Barcelona
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A més a més, hi van participar el conjunt
anglès The Sixteen, el cor Lieder Camara i
l’Orquestra Barroca de Sevilla, tots sota la
direcció de Harry Christophers.
Stage 2000
L’Stage és un curs de formació adreçat als
professors de música. El curs combina el treball tècnic amb la recerca de les noves propostes didàctiques que permetran als docents

transmetre l’entusiasme per la música als seus
alumnes. Els professors aprenen noves tècniques adaptades a l’edat dels seus alumnes.
Així, l’Stage ofereix un curs específic per als
mestres de primària, un altre per als de secundària i un per als professors d’escoles de
música i de conservatoris. A l’Stage 2000 hi
van participar més de 200 alumnes.

Cursos de divulgació
Els Centres Culturals de la Fundació ”la Caixa” organitzen cursos de divulgació relacionats amb la música. El 2000, per commemorar el 250è aniversari de la mort de J.S. Bach,
es va realitzar, al centre de la Fundació ”la Caixa” a Palma, el curs monogràfic “Bach com a
guia musical” i, al Centre Cultural de Lleida,
Carles Riera va oferir el curs “Una entrada a
la música, amb Bach com a guia”. A Vic, amb
la col·laboració de Francesc Cortés, es va
impartir el curs “Les Muses del Palau. Un passeig per la música catalana, des de la Renaixença”. Finalment, al Centre Cultural de Granollers, es va celebrar un cicle sobre “Josep
Maria Ruera i la música del seu segle (19001988)” per commemorar el centenari del músic local Josep Maria Ruera.

de música folk procedent del Regne Unit, a
càrrec de Maddy Prior, i es va completar amb
actuacions de grups de tradicions orientals,
com la de la formació de Mongòlia, Egschiglen, o africanes, com la del músic de Zimbabwe, Chartwell Dutiro, entre altres. A més
de 12 concerts, les projeccions de cinema, les
conferències, les tertúlies i les diferents activitats familiars van complementar el V Festival de Músiques del Món.

Música als Castells
Deu castells van acollir durant l’estiu del
2000 el cicle “Música als Castells” que va organitzar la Fundació Castells Culturals de Catalunya amb la col·laboració de la Fundació
”la Caixa”. Els intèrprets d’aquests concerts
són joves músics que provenen del Fringe o d’algun curs de formació organitzat per la Fundació.
En el 2000 va destacar, a més a més, la participació de l’Orquestra de Cambra Illa de Mallorca, del llaütista Xavier Díaz i del grup anglès
The Scholars. Amb l’edició del 2000, aquesta
proposta, que amb els fons recaptats rehabilita castells medievals, va arribar a la XI edició.

V Festival de Músiques del Món
Les anomenades “músiques del món”
tenen cada vegada més adeptes. La Fundació
”la Caixa”, amb la intenció de potenciar el
coneixement de diferents músiques i cultures, organitza des de fa cinc anys el festival de
Músiques del Món. Els principals eixos d’aquesta cinquena edició van ser les veus gitanes i mediterrànies. El primer concert de
música gitana fou el de Pepa de Benito i el
seu flamenc en estat pur. Després, les actuacions que arribaven des de l’Índia, com el
grup Chota Divana, o de Bohèmia, com la de
Vera Bílá. El festival es va obrir amb un concert

Stage 2000 a Barcelona
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