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Totes les xifres
Pressupost de la Fundació ”la Caixa” i estadístiques
Altres dades importants de la Fundació ”la Caixa” el 2001
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La Fundació ”la Caixa” l’any 2001
Per a mi representa una satisfacció que els
fons de la Fundació ”la Caixa” –que gestiona els recursos que la caixa d’estalvis
destina a l’obra social– per a l’any en curs
arribin als 168,9 milions d’euros (28.100
milions de pessetes), un 10,5% més que
l’any passat. D’aquesta manera, ”la Caixa”
retorna a la societat una part important
(el 33,1%) dels beneficis generats. La resta de l’excedent es destina a reserves que
garanteixen la solvència i la solidesa de
l’entitat.

Madrid, en què la formació i l’oci comparteixen un mateix espai, al voltant de
les noves tecnologies. A més a més, durant
aquest any, està previst d’inaugurar a
Barcelona el CaixaForum, el nou centre
cultural de la Fundació ”la Caixa”, situat a
l’antiga fàbrica Casaramona. També prosseguiran les obres d’ampliació del Museu de
la Ciència de Barcelona que, amb els seus
30.000 metres quadrats, es consolida com
un dels més grans i moderns del món en
la seva especialitat.

L’any 2001, la Fundació ”la Caixa” va
seguir la seva línia tradicional d’adaptar
els seus programes a les noves demandes
que sorgeixen en les comunitats en què és
present. En aquest sentit, per tal d’aconseguir una compenetració més gran amb
la societat, no realitza la seva activitat únicament a través dels programes propis,
dissenyats, dirigits i gestionats des de la
Fundació, sinó que, esforçant-se per detectar amb més rapidesa les noves mancances
socials, actua també a través de programes
elaborats i executats en col·laboració amb
altres entitats i institucions. D’aquesta manera, aconsegueix augmentar, a més, el
nombre de beneficiaris de les seves quatre
grans àrees d’actuació: la cultura, l’educació, la ciència i les iniciatives de caràcter
social i assistencial.

D’altra banda, la Fundació té la ferma
voluntat de dedicar una atenció cada vegada més gran a les iniciatives socials i assistencials que són consubstancials a l’origen
i trajectòria històrica. Així, la Fundació
treballa per tal que la gent gran se senti
integrada i continuï tenint un paper actiu
en la societat, a través d’un programa que
es desenvolupa en 518 centres de tot
Espanya, propis o en col·laboració amb
altres institucions, i en les activitats dels
quals participen prop de dos milions de
persones. Paral·lelament, col·labora amb
249 associacions de familiars de malalts
d’Alzheimer per tal de facilitar diverses
prestacions: centres de dia, assistència a
domicili, tallers de rehabilitació, ajuda
psicològica... A més a més, la Fundació
dedica una atenció especial a l’exclusió
social i a la immigració i, en aquest sentit,
ha col·laborat, des de 1999, en més de 500
projectes d’entitats sense ànim de lucre
que persegueixen la integració laboral i
social dels col·lectius afectats. No oblidem

En el decurs de l’any passat, va continuar la construcció de nous equipaments.
Cal destacar la inauguració de CentroCaixa, un nou centre per a la gent gran a
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tampoc l’esforç similar que es dedica –des
de 1999 s’han impulsat 254 projectes– a
millorar la qualitat de vida de les persones
que pateixen discapacitats psíquiques o
malalties mentals.
En l’àrea de la divulgació científica, a
més del nombre creixent d’exposicions
itinerants de ciència i medi ambient, cal
destacar la consolidació de CosmoCaixa,
el museu de la ciència de Madrid, que ha
rebut més d’un milió de visitants des que
es va obrir al públic, l’abril del 2000. En
l’àrea educativa, la voluntat innovadora
ha trobat en internet un mitjà idoni per
expressar-se i així des del curs 1999-2000
hi ha en funcionament, la comunitat educativa virtual Educ@lia adreçada als nens,
als mestres i als pares, creada per a les
escoles infantils de tot Espanya. Com cada
any, s’han tornat a convocar les beques de
postgrau, una iniciativa de les més importants d’Europa en aquest àmbit, que ha
permès que més de 1.400 estudiants
poguessin ampliar estudis als Estats Units,
el Regne Unit, França, Alemanya, el
Canadà i el Japó.

manent una part substancial de la Col·lecció
d’Art Contemporani de la Fundació.
Les pàgines següents permeten d’aprofundir en les principals activitats que ha dut
a terme la Fundació durant l’any 2001 i que
han tingut, com sempre, la finalitat de
millorar la qualitat de vida dels col·lectius
desafavorits i d’apropar la ciència i la cultura a la societat. La consecució d’aquests
objectius és el que ha motivat ”la Caixa” i la
seva obra social des que Francesc Moragas
va fundar l’entitat, fa gairebé un segle. Gràcies a això, la Fundació és la primera
d’Espanya pel que fa a dotacions pressupostàries, unes dotacions que volem que
reverteixin en la societat el gran capital de
confiança que ens atorga cada dia.
Josep Vilarasau
President de la Fundació ”la Caixa”

En el decurs de l’any que deixem enrere,
la Fundació ha continuat treballant en una
de les seves activitats més emblemàtiques:
mostrar, divulgar i apropar l’art i la cultura
a les persones. Aquest any, la programació
cultural s’incrementarà, tal com hem
comentat, amb l’obertura del CaixaForum
que, a més de múltiples activitats i exposicions temporals, mostrarà de manera per-
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Nous centres
1. CaixaForum Barcelona
2. CaixaForum Madrid
3. Centre Social i Cultural
a Tarragona
4. CentroCaixa a Madrid
L’any 2001 ha estat marcat per una gran activitat pel que fa a la creació de nous equipaments de la Fundació ”la Caixa”. D’una banda, la culminació de les obres de la que serà
la nova seu de la institució a Barcelona,
CaixaForum, que, amb un espai de 12.000
metres quadrats, acollirà de forma permanent la Col·lecció d’Art Contemporani de la
Fundació. De l’altra, l’adquisició de l’edifici
de l’antiga Central Eléctrica del Mediodía,
una construcció del 1899 de gran valor
urbanístic, per convertir-lo en la nova seu

de la Fundació a Madrid. Es tracta, en els
dos casos, de complexos multidisciplinars
on es duran a terme les diferents activitats
culturals, socials i educatives que la
Fundació desenvolupa en aquestes ciutats.
Aquests projectes s’uneixen a la posada
en marxa, el mes de novembre passat, de
CentroCaixa, un nou espai per a gent gran
a Madrid. L’objectiu d’aquest centre és fomentar el voluntariat social i cultural entre
la gent gran per mitjà de l’ús de les noves
tecnologies de la informació.

Nous centres
CaixaForum, un nou espai per a la cultura a Barcelona

CaixaForum disposarà de 12.000 metres quadrats
per realitzar activitats culturals, educatives i socials

El primer trimestre del 2002, obrirà les
portes al públic CaixaForum, la nova seu
de la Fundació ”la Caixa” a Barcelona.
El nou equipament cultural està ubicat a
l’antiga fàbrica de filats i teixits Casaramona, una de les joies del Modernisme
industrial català. Són 12.000 metres quadrats en què la Fundació desenvoluparà i
potenciarà la seva activitat en els vessants
social, cultural i educatiu. El nou espai es
presenta com un punt de trobada per a
tots els públics, amb vocació de ser un dels
espais culturals de referència de Barcelona. Amb 4.000 metres quadrats dedicats a sales d’exposicions, la Fundació
dobla l’espai que disposava fins ara. En
la seva programació, CaixaForum acollirà unes sis exposicions l’any, de fotografia i arts plàstiques, i alternarà les cultures del passat amb les dels moviments
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artístics d’avantguarda. A partir d’ara,
la Fundació disposarà d’un espai estable
per a l’art més actual, on s’exposaran diverses seleccions dels fons de la seva
Col·lecció d’Art Contemporani.
El nou centre disposa d’un auditori amb
capacitat per a 400 persones i a les torres
s’ubicaran sales multidisciplinars per a conferències i tallers. L’ús de noves tecnologies
interactives i multimèdia, que permetran a
l’usuari accedir de manera immediata a un
important fons de materials audiovisuals, és
un altre dels serveis que el centre ofereix als
usuaris a la Mediateca, de 500 metres quadrats.
El projecte de reforma d’aquesta antiga
fàbrica modernista ha estat dirigit per l’arquitecte Roberto Luna, pel que fa al projecte
global de recuperació de l’edifici; Javier

L’antiga fàbrica Casaramona

Detall de l’edifici CaixaForum Barcelona

Asarta, en la restauració de les façanes i el
conjunt decoratiu, i Robert Brufau, que s’ha
encarregat dels treballs d’enginyeria i de càlcul d’estructures. La restauració de Casaramona ha suposat la col·locació de 41.712
maons iguals als originals i la utilització de 27
quilòmetres de cable electrònic, 13 quilòmetres de micropilots, 3,5 quilòmetres de bigues
invisibles i 1.500.000 quilos d’acer.
L’arquitecte japonès Arata Isozaki ha realitzat el projecte d’accés a l’edifici. Un element escultòric en forma d’arbres bessons
serà el punt d’entrada cap a un pati anglès,
des del qual s’entrarà al vestíbul de l’edifici
situat a la planta subterrània.
Una altra firma de prestigi que ha participat en el projecte de CaixaForum és la de Sol
LeWitt, que ha realitzat un dels seus coneguts
wall drawing, un mural amb el qual ens remet
a la tradició de la pintura mural catalana del
Romànic.

Josep Puig i Cadafalch va ser l’arquitecte
de Casaramona, una fàbrica de filats i teixits
que el 1912 va ser reconeguda per l’Ajuntament de Barcelona amb el primer premi del
Concurs d’Edificis, atorgat “als que millor contribuïssin a l’ornament de la ciutat”. La nova
fàbrica incorporava solucions revolucionàries
per l’època, ja que millorava la salubritat i la
lluminositat de l’edifici i oferia millors condicions de treball als seus 300 obrers. Una altra
novetat de la fàbrica era que estava equipada
amb un sistema de canonades per a l’extinció
d’incendis.
La fàbrica es va inaugurar el 1913, el mateix
any de la mort de Casimir Casaramona, el seu
fundador. L’activitat fabril hi va durar set anys,
fins al tancament definitiu, el 1920. El 1940,
després de la Guerra Civil, l’edifici va ser utilitzat per la Policia Nacional com a cavallerissa i parc mòbil.
El 1963 Casaramona va ser adquirida per la
Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis i
el 1992 la Fundació ”la Caixa” va decidir estudiar seriosament les possibilitats de convertir
l’antiga fàbrica en la seu de les seves activitats
i va començar a dissenyar els usos que tindria
el nou espai. El 1993 la Policia Nacional va

L’arquitecte Arata Isozaki realitzà el projecte
d’accés a CaixaForum
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abandonar l’edifici i es van iniciar les feines
de restauració per aturar el procés de deteriorament acumulat al llarg de dècades.

Nova seu
al centre de Madrid
L’antiga Central Eléctrica del Mediodía, un
dels escassos exemples d’arquitectura industrial que es poden localitzar al centre de
Madrid, serà CaixaForum-Madrid, la nova seu
de la Fundació ”la Caixa” a la capital d’Espanya. El nou marc de les activitats culturals,
socials i educatives de la Fundació està considerada una obra molt representativa de l’urbanisme de les acaballes del segle XIX.
L’edifici té protecció parcial, d’acord amb
el que disposa el Pla General de Madrid de
1997, i conservarà la façana original des-

Antiga Central Elèctrica
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prés de les obres de rehabilitació. El futur
CaixaForum-Madrid disposarà de 3.600 metres quadrats a nivell de carrer i de 2.400 més
al soterrani. El centre tindrà sales multidisciplinars, espais per a exposicions, una mediateca i un auditori. El nou espai acollirà les
exposicions que fins ara es realitzaven a la
Sala d’Exposicions del carrer Serrano.

El Centre Social
i Cultural de Tarragona
Amb l’exposició “Tarraco, porta de Roma”, la
Fundació ”la Caixa” va inaugurar, el setembre
passat, el seu nou Centre Social i Cultural de
Tarragona. L’equipament disposa de 1.500
metres quadrats, després d’haver ampliat l’antiga Sala Tarragona i d’haver incorporat un
segon pis a aquest espai.

El nou Centre de la Fundació ”la Caixa”
a Tarragona

A la planta baixa, l’ampliació de la sala
d’exposicions permetrà exhibir mostres de
gran entitat i de temàtiques molt diverses al
voltant de l’art, la fotografia, la història o la
ciència. La incorporació d’una segona planta
ha permès disposar d’un auditori i de dues
sales multidisciplinars per organitzar conferències, tallers educatius, actes poètics i
musicals, etc. Les obres, dirigides pels arquitectes Ubach i Espinet, es van iniciar el
setembre del 2000. El Centre Social i Cultural està situat al carrer Colom, 2 de Tarragona.

CentroCaixa, un equipament
pioner per a la gent gran
El novembre del 2001 es va inaugurar CentroCaixa, un nou equipament per a gent gran
que neix amb l’objectiu de convertir-se en un
espai que respongui a les inquietuds i a les
necessitats pròpies de les persones grans en
la societat actual.

Un nou
Centre de Gent gran
a Madrid
Apropar el món de la informació, internet i
altres suports de comunicació i informació als
més grans de 60 anys és un altre dels objectius
de CentroCaixa. Aquesta iniciativa s’emmarca
en la idea que postula el programa de
Gent Gran de la Fundació ”la Caixa”: dedicar una especial atenció a la gent gran perquè se sentin plenament integrades en la
societat actual i d’una manera activa.
CentroCaixa té un local de 2.000 metres
quadrats per desenvolupar programes de formació, conferències, cursos i jornades de
debat, entre altres activitats. Una de les metes
prioritàries del centre és convertir-se en una
plataforma per al voluntariat, des de la qual,
els més grans, puguin transmetre els seus
coneixements.

CentroCaixa
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Programes socials
1. Gent gran
2. Cooperació internacional
3. Marginació i exclusió social
4. Discapacitats psíquics
o malalts mentals
5. Immigració
6. Alzheimer
7. Sida
8. Atenció a la infància
9. Col·lecció Estudis Socials
Les iniciatives i les activitats de la Fundació
”la Caixa” en els camps social i assistencial
han estat especialment intenses i variades
durant l’any 2001, d’acord amb la creixent
demanda de la societat en aquest sentit.
Gent gran, malalts d’Alzheimer, afectats de
la sida, immigrants, marginats socials, discapacitats i projectes del Tercer Món van
centrar la tasca dels programes socials de la
Fundació.
Actualment, la Fundació disposa d’una
xarxa de 518 centres a tota Espanya on la
gent gran pot realitzar tota classe d’activitats i, especialment en els últims anys,
accions vinculades al voluntariat i a les noves tecnologies. Enguany, a més a més, s’ha
inaugurat a Madrid CentroCaixa, un nou
centre per a gent gran.
D’altra banda, el 2001 s’han firmat un
total de 80 convenis de col·laboració amb

associacions de familiars de malalts
d’Alzheimer. També en l’àmbit de la salut,
destaca l’ampliació de les instal·lacions del
Laboratori de Retrovirologia de l’Hospital
Universitari Germans Trias i Pujol dedicat
a la investigació de la sida.
En el camp de la cooperació internacional, la Fundació ”la Caixa” ha seleccionat
32 projectes d’ajuda a ONGD espanyoles
per a projectes de desenvolupament als països més desfavorits.
Al llarg de l’any passat, la Fundació
”la Caixa” va col·laborar amb 104 entitats
en la posada en funcionament d’iniciatives
per a la integració sociolaboral dels discapacitats psíquics. Finalment, s’han impulsat
94 projectes d’ajuda a la integració social i
laboral d’immigrants i 150 projectes en el
programa de marginació social.

Programa de gent gran
Potenciar el paper actiu de la gent gran en la societat, objectiu del programa

A CentroCaixa, la gent gran hi aprèn a utilitzar
les noves tecnologies

CentroCaixa,
un nou centre a Madrid
El novembre del 2001, la Fundació ”la Caixa”
va inaugurar CentroCaixa, un nou centre per
a gent gran a Madrid. L’equipament ha passat
a ser el primer centre de titularitat pròpia que
la Fundació té fora del seu territori històric.
Aquest centre impulsa el paper actiu de la
gent gran en la societat actual. El voluntariat
i les noves tecnologies són els eixos bàsics
del centre, on la gent gran aprèn tècniques
per realitzar accions de voluntariat més tard,
tant en l’àrea de les noves tecnologies com
en altres àmbits d’interès.
El nou centre és un equipament de dues
plantes i gairebé 2.000 metres quadrats de
superfície equipat amb quatre grans espais:
una aula informàtica, un cibercafè, una
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mediateca i una sala d’actes. El centre té
més de 60 ordinadors.
A CentroCaixa la formació i l’oci comparteixen un mateix espai, a l’entorn de les noves tecnologies.
En aquesta tasca, la Fundació ”la Caixa”
tindrà la col·laboració de VIACEMA, una

CentroCaixa té
66 ordinadors
connectats a Internet
associació promoguda per la Fundació que
té com a finalitat social impulsar el voluntariat de la gent gran en el camp de la informàtica i les noves tecnologies.

Les noves tecnologies
a l’abast de la gent gran
La Fundació ”la Caixa” va inaugurar el 17 de
juliol, al barri del Poblenou de Barcelona,
Ciber@ula, un centre de gent gran dedicat a
les noves tecnologies i obert a públics de

Promoure el voluntariat,
un dels objectius dels
centres de gent gran
Durant l’any 2001, la Fundació va recollir
als centres de les diverses comunitats autònomes espanyoles 392 activitats de voluntariat
protagonitzades per gent gran. Amb la seva
aportació, aquestes persones han contribuït
a ajudar altres persones grans discapacitades;
col·laborar amb els marginats; treballar en
projectes d’ONG (situacions de pobresa i
malaltia o discapacitat); ajudar els immigrants
(gestió de tràmits burocràtics i formació);
alfabetitzar; formar en informàtica i noves
tecnologies; dur a terme activitats culturals i
de recuperació de tradicions i de millora del
medi ambient.

La Fundació ”la Caixa” té 148
mediateques per a gent gran

diferents edats. El nou centre promou la
participació en una societat en la qual les
noves tecnologies dominen tots els àmbits
de la vida quotidiana.

Promoure el voluntariat
Un dels objectius dels centres de gent gran
és la promoció d’activitats de voluntariat,
que ofereixen, a les persones grans, l’oportunitat de coordinar cursos o tallers, oferir
companyia i atenció als qui ja no es poden
desplaçar als centres o intervenir en activitats intergeneracionals. En definitiva, els
centres no solament serveixen perquè la
gent gran pugui aprendre, sinó també perquè, al seu torn, pugui transmetre els seus
coneixements, a més d’ajudar-se mutuament.

Una voluntària del programa de gent gran
explica contes als nens
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Aquestes iniciatives es van recollir al llibre
Àngels anònims. Activitats de participació social
de la gent gran. La informació que recull
aquesta publicació reflecteix el compromís
de la Fundació ”la Caixa” amb les tasques de
voluntariat, basat en els principis de solidaritat, enriquiment personal i recerca de la satisfacció que suposa poder ajudar als altres.

Temps d’euro
Per preparar la gent gran per a l’arribada de la
nova moneda europea, la Fundació ”la Caixa”

“Temps d’euro”,
un programa pensat perquè
les persones grans s’habituïn
a l’ús de la nova moneda

va desenvolupar “Temps d’euro”. Es tracta
d’un programa global que contempla a accions
formatives, de dinamització i de voluntariat que
tenen com a objectiu final apropar la gent gran
a la realitat de la nova Europa. Rèpliques de bitllets i de monedes, pòsters informatius, taules
de canvi, una calculadora i altres elements que
permeten organitzar jocs per simular l’ús de
l’euro constitueixen el kit “Temps d’euro”.
Aquest taller, dinamitzat per la mateixa gent
gran, s’ha realitzat als 518 centres de gent gran.
A més, el programa ha inclòs un cicle de conferències impartides per diferents experts.

Formar-se i informar-se
Taller – Temps d’euro

Més de 87.000 persones grans han après
l’ús de l’euro
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Avui dia, envellir no representa haver de renunciar a tenir un paper actiu en la societat. Tallers
i conferències relacionats amb la salut, la comu-

Luis Rojas Marcos,
a la inauguració de CentroCaixa

Compartir coneixements i experiències

nicació. Activitats formatives i d’oci fomenten
aquesta participació activa.
Durant l’any 2001, la Fundació ha desenvolupat a la seva xarxa de centres, 6.349 activitats. Per
envellir amb vitalitat, ser actiu i solidari pot ser el
camí perfecte. Luis Rojas Marcos, president de
la Corporació Sanitària i Hospitalària de Nova
York i patró de la Fundació ”la Caixa”, en la seva
conferència “Les persones grans solidàries”, llegida a Càceres, va animar la gent gran a assumir
sense por el protagonisme que la societat n’espera. Sentir-se útil contribueix a cultivar l’autoestima i, per tant, millora la qualitat de vida.
Per la seva banda, el periodista Ramón
Sánchez Ocaña va explicar a un auditori de
500 persones congregades a Còrdova com
abordar la vellesa sense haver-se de medicar
en excés o sense seguir règims massa rigorosos. Només cal dormir les hores necessàries,
tenir una alimentació variada i fer lleugers
exercicis per gaudir a fons, amb optimisme i

confiança en la pròpia capacitat, del temps
lliure guanyat merescudament.

Xarxa d’Esplais, l’any 2001
Astúries Cantàbria
9
19

•

Galícia
20

•

•

•

País Basc
19

• 12

Castella i Lleó
30

•

La Rioja

Aragó
20

•

Madrid
1
36

•
•

Extremadura
15

Castella-la Manxa
20

•

•

Comunitat
Valenciana
31

•

Múrcia
2
Andalusia
58

Catalunya
68
106

•

•
•

Illes
Balears
5
15

•
•

•

Canàries
32

•

•
•

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

518
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Programa de cooperació internacional
El desenvolupament dels països més vulnerables

La Fundació impulsa projectes de
desenvolupament en països com Moçambic

Ajudes a ONGD
La tasca en cooperació internacional que
desenvolupa la Fundació ”la Caixa” té l’objectiu d’impulsar projectes per al desenvolupament de les zones més pobres del planeta, especialment als llocs on les poblacions són més vulnerables. Gran part dels projectes seleccionats
tenen per objectiu l’educació (alfabetització,
escolarització infantil, construcció d’escoles) i
el desenvolupament de les zones rurals, amb la
capacitació agrícola dels beneficiaris, la creació
de cooperatives agrícoles o ramaderes o l’establiment de parcel·les per al cultiu.
Des del 1997 la Fundació impulsa una convocatòria anual d’ajudes per a ONGD espanyoles. Des de l’any de la primera convocatò-
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ria, (1997), s’ha col·laborat en un total de 114
projectes, amb una aportació global de 1.180
milions de pessetes.
D’aquests 32 projectes, se’n desenvolupen
4 a l’Amèrica Llatina, 17 a l’Amèrica Central, 8
a l’Àfrica i 3 a l’Àsia.
Unes mostres d’aquests projectes són:
Amèrica Llatina
• Construcció, dotació i posada en funcionament d’un centre escolar amb quatre aules per
al desenvolupament del programa comunitari
d’educació que beneficiarà 125 nens i nenes
sense recursos econòmics del poblet guatemalenc de Concepción Las Lomas. Es tracta d’un
projecte impulsat per l’associació Fundació
Universal de Montilla (Còrdova).

Àsia
• Educació de qualitat per al desenvolupament d’una regió del Nepal. Aquesta iniciativa, promoguda per l’Associació Amics de
Vicki Sherpa de Barcelona, té per objectiu
millorar l’entorn social i la qualitat de vida de
la població més marginada dels barris i dels
pobles de la vall de Katmandú per mitjà d’una
educació de qualitat. La Fundació ”la Caixa”
col·labora en aquesta iniciativa en la compra
de mobles, d’equipament i de material didàctic per a les aules, en la millora de les infraestructures i en la selecció dels equips de mestres per als nous cursos. S’estima que aquest
projecte beneficiarà unes 2.650 persones.
Àfrica
• L’ONGD valenciana Projecte Àfrica treballa en la construcció i l’equipament d’un
centre nutricional a Moçambic que beneficiarà 4.500 nens i mares del districte de
Chitima. En aquesta zona del país africà, la
desnutrició ocasiona nombroses malalties
entre els més petits, de manera que el centre
nutricional atendrà i hospitalitzarà quan sigui
necessari els nens i les nenes entre 0 i 5 anys.
Educar les mares en hàbits d’higiene i salut
dels seus fills és un altre dels aspectes que
contempla el programa, que incideix de
manera especial en les tasques preventives
entre les dones en edat fèrtil.

Amèrica Llatina
• Rehabilitació de les condicions sanitàries i
de la producció agrícola a Quetzaltenango
(Guatemala). Millorar la salut de la població i
reactivar la producció agrícola. ONGD col·laboradora: Comissió de Drets Humans HispanoGuatemalenca (Madrid).
• Centre d’Estudis d’Agricultura a Santiago
de las Vegas (Cuba). Formar personal per augmentar la productivitat de la terra. ONGD col·laboradora: Centre d’Estudis Rurals i Agricultura
Internacional (CERAI, València).
• Ecogranja d’animals menors (Perú).
Fomentar la creació de petites granges familiars.
ONGD col·laboradora: Comitè Català de Solidaritat amb els Pobles de Perú (Barcelona).
• Millora d’infraestructures urbanes a La Libertad (El Salvador). Millorar el desenvolupament ambiental i d’higiene. ONGD col·laboradora: Associació de Solidaritat amb el Tercer
Món-Cercle Solidari d’Euskadi.
• Proveïment d’aigua a Huissilapa (El Salvador). Millorar les condicions de salubritat i
de salut. ONGD col·laboradora: Associació
Catalana d’Enginyeria sense Fronteres (ESF,
Barcelona).
• Canalització d’aigua potable a Los Laureles (Hondures). Dotació d’aigua per reduir
la incidència de les malalties. Grup AzacanSerso Castella i Lleó (Valladolid).

Projectes finalitzats
Al llarg de l’any 2001, van concloure 30 projectes de cooperació internacional que van tenir
la col·laboració de la Fundació ”la Caixa”. Des
del 1997 són 54 els projectes acabats. Aquestes iniciatives han comprès des de la construcció d’escoles i centres hospitalaris d’assistència
primària fins a la promoció d’activitats econòmiques o la construcció d’infraestructures
bàsiques. Exemples d’aquests projectes són:

Acte de lliurament de la V Convocatòria 2001
d’Ajudes a Projectes de Cooperació
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• Construcció d’una fàbrica de toves i teules a Ocotal (Nicaragua). Suport al desenvolupament de petites empreses de producció
de toves i teules. ONGD col·laboradora: Rubí
Solidari (Barcelona).
• Construcció d’un centre d’acollida a
Tarija (Bolívia). Millorar la situació dels nens
i de les nenes orfes. ONGD col·laboradora:
Associació per a la Solidaritat de Castella i
Lleó (Valladolid, Madrid).
Àfrica
• Centre per a nens discapacitats a Nguti
(Camerun). Amb el suport al funcionament
d’un centre per a discapacitats, s’integra els
nens i les nenes en la societat. ONGD col·laboradora: Fundació Social Universal (Còrdova).
• Reconstrucció d’una cooperativa pesquera a
Malabo (Guinea Equatorial). El projecte pretén
potenciar la pesca artesanal. ONGD col·laboradora: Associació Cultural Mavida (Sevilla).

Ajuda als països més vulnerables
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Un projecte a Madagascar.
ONG “La casa del agua de coco”

Ajuda d’emergència
Atesa la magnitud del desastre provocat pel
terratrèmol que va sacsejar El Salvador el 13
de gener del 2001, la Fundació va prendre la
iniciativa de destinar 300 milions de pessetes
a ajudes per mitigar les ferides causades pel
sisme. Aquestes ajudes tenen l’objectiu d’atenuar, en el menor temps possible, la vulnerabilitat de les poblacions més afectades pels
conflictes o per les catàstrofes naturals i ajudar-les a recuperar la seva capacitat per sobreviure.
Es financen per mitjà del FonCaixa Cooperació, un fons d’inversió que inverteix en
empreses gestionades amb criteris ètics, solidaris i mediambientals.
Aquesta convocatòria s’obrirà per a determinades emergències i en cada cas es notificarà.
Actualment, la Fundació ”la Caixa” col·labora en projectes d’emergència amb els següents
països: Moçambic, per catàstrofes naturals
provocades per les inundacions (2000), i El
Salvador, per desastres provocats pel terratrèmol (2001).

Distribució per països dels projectes seleccionats. Any 2001

AMÈRICA LLATINA
Guatemala
El Salvador

Hondures
Nicaragua

País

Equador

Perú
Bolívia

Projectes

Pessetes

Bolívia

1

20.000.000

Equador

1

3.500.000

El Salvador

7

70.000.000

Guatemala

5

46.500.000

Hondures

3

41.000.000

Nicaragua

2

21.000.000

Perú

2

9.500.000

Total
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211.500.000

Marroc

ÀFRICA

Algèria

País

Nigèria

Etiòpia

Gàmbia
Kenya

Moçambic

Projectes

Pessetes

Algèria

1

4.200.000

Etiòpia

1

25.300.000

Gàmbia

1

2.900.000

Kenya

1

20.000.000

Marroc

1

16.600.000

Moçambic

2

30.500.000

Nigèria

1

20.000.000

Total

8

119.500.000

ÀSIA

Nepal

Índia

País

Projectes

Pessetes

Índia

2

Nepal

1

5.000.000

Total

3

19.000.000

14.000.000
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Conferències, jornades i
seminaris per sensibilitzar
i divulgar la situació dels
països desfavorits

Debats i col·loquis
“El meu somni és veure una Àfrica millor, amb
bons dirigents, que siguin responsables dels
seus actes i que respectin l’electorat”. Així va
resumir Sandra Bagenda, periodista ugandesa, els seus anhels i els de tants africans, durant
la jornada de reflexió “El deute extern dels
països pobres”, que es va celebrar a Barcelona
el 25 d’abril del 2001. Els diversos conferenciants que van intervenir en la jornada van
coincidir a afirmar que el mal govern ha dut el
continent africà a la ruïna, de manera que és
necessari trobar un liderat alternatiu.
El fòrum de debat “La cooperació internacional per al desenvolupament, les seves
diverses modalitats”, celebrat el 24 de maig
del 2001, va abordar el fenomen de la proliferació d'organitzacions no governamentals
per al desenvolupament, amb els seus diversos estils i maneres d’actuar. Aquest fet comporta que les institucions que es dediquen a
la cooperació per al desenvolupament hagin
de fer un esforç permanent de coordinació
per garantir l’eficàcia en el treball de lluita
contra la pobresa. El programa de conferències va tenir, entre altres, les intervencions de
Federico Mayor Zaragoza, exdirector de la
Unesco i actual president de la Fundació
Cultura de Pau; Miguel Ángel Cortés, secretari d’Estat per a la Cooperació Internacional i per a Iberoamèrica; Arturo Hein,
director regional de l’Organització d’Estats
Iberoamericans per a l’Educació, la Ciència i
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Aquest any 2001, la Fundació ”la Caixa”
col·labora amb cinc projectes a Guatemala

la Cultura, i Luis de Sebastián, catedràtic
d’Economia d’ESADE.
La situació de l’Amèrica Central va ser
objecte d’unes jornades celebrades els dies 18
i 19 d’octubre de l’any passat, organitzades pel
Centre d’Estudis Internacionals (CEI) i la
Fundació ”la Caixa” i coordinades per Anna
Badia, catedràtica de Dret Internacional
Públic de la Universitat de Barcelona.
L’anàlisi del voluntariat en l’àmbit del
desenvolupament va ser abordat en les jornades de debat celebrades el 29 i 30 de novembre, amb la intervenció d’experts com Maria
Pia Caravaglia, presidenta de Creu Roja
Italiana i vicepresidenta de la Federació
Internacional de les Societats Creu Roja i
Mitja Lluna Roja, o Sharon Capeling-Alakija,

coordinadora executiva del Programa de
Voluntaris de les Nacions Unides.
Coincidint amb l’acte de lliurament d’Ajudes a Projectes de Cooperació Internacional,
el 4 de desembre del 2001, es va celebrar a
Barcelona la taula rodona “La nova Amèrica
Central: de la reconstrucció a la transformació”. Durant el debat, es van exposar les conseqüències dels danys que les catàstrofes
naturals han causat en tota la regió de l’Amèrica Central, tant en vides i patiment
humà com en pèrdues econòmiques. La taula rodona va reunir diverses personalitats,
com Antoni Bruel, coordinador general de
Creu Roja Espanyola; Ricardo Cardona, responsable de l’àrea de programes de cooperació de la Secretaria de Cooperació Iberoamericana, i Xabier Gorostiaga, secretari de
l’Associació d’Universitats de la Companyia
de Jesús a l’Amèrica Llatina i Guadalupe
Ruiz Giménez, de la Secretaria de Cooperació Iberoamericana, que va ser la responsable
de moderar el debat.

Canal Solidaritat:
un espai a internet dedicat a
les iniciatives solidàries
Aquest any, un nou espai virtual s’ha afegit als
projectes on-line de la Fundació: Canal Solidaritat (www.lacaixa.es/solidaritat), un espai
virtual per difondre i fomentar les iniciatives
solidàries.
Els continguts del Canal Solidaritat se centren en el seguiment dels projectes de desenvolupament i d’emergència d’aquelles ONGD
amb les quals col·labora la Fundació ”la Caixa”,
per mitjà del Programa de Cooperació Internacional, en la seva convocatòria anual d’ajudes. Cada projecte es tradueix en una pàgina
del Canal Solidaritat que conté informació
actualitzada sobre l’estat del projecte en curs
o la valoració del projecte acabat, segons els

informes que periòdicament envien les organitzacions beneficiàries de les ajudes.
La web conté informació d’interès sobre
les activitats que organitza el Programa de
Cooperació Internacional de la Fundació,
com ara cursos, convocatòries, conferències o
jornades, i també sobre altres iniciatives
solidàries que es produeixen exclusivament
en l’àmbit d’internet.
Així mateix, el Canal Solidaritat pretén servir de plataforma per canalitzar i potenciar
les actituds solidàries entre els usuaris d’internet, per mitjà d’un apartat que recull el
programa de Punts Estrella solidaris que promociona ”la Caixa” entre els seus clients, i per
mitjà d’un espai de donacions on-line a projectes i campanyes d’ONG, tant en l’àmbit de
desenvolupament com en el de l’acció social.

Formació gerencial
L’any 2001, va finalitzar a Madrid la tercera
edició del Curs de Funció Gerencial a les
ONGD, organitzat per la Fundació ”la Caixa” i
la Fundació ESADE. Una nova edició del
curs es va iniciar el 15 d’octubre passat a
Barcelona i acabarà el 17 de maig d’enguany.
Amb aquests, ja són tres els cursos de formació gerencial en desenvolupament i cooperació que s’han impartit.
El curs ofereix a les persones que ja ocupen càrrecs de responsabilitats en ONGD un
conjunt d’instruments per fer més eficaç la
seva tasca de gestió. El professorat el formen
experts dels diversos àmbits de la cooperació, i la formació que s’hi dóna no es limita a
l’aula, sinó que es completa amb l’aplicació
dels coneixements adquirits a l’esquema de
cada ONGD.
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Programa de marginació i exclusió social
La integració sociolaboral, objectiu del programa
En aquests projectes, es para també esment
als col·lectius de dones desfavorides, víctimes
de la violència domèstica; a reclusos i exreclusos que volen tornar a la normalitat social; a
toxicòmans; a malalts de sida; a minories ètniques, i a gent gran, a joves i a adults que viuen
en una situació vital que els pot dur a l’exclusió. Tres exemples del tipus de projectes que
impulsa la Fundació són els següents:

Reciclatge de roba

Projecte Dínamo, una empresa de fabricació
artesana de paper a Cantàbria

Una de les iniciatives és un projecte d’inserció sociolaboral per a dones en situació
d’exclusió amb diverses problemàtiques
socials: minories ètniques, immigrants i dones en atur de llarga durada i amb càrregues familiars. L’activitat utilitzada com a
mitjà d’intervenció és la reutilització de roba:
la recollida, la reparació i el reciclatge de roba
usada i altres rebuigs tèxtils, tot mirant de
donar-hi una resposta respectuosa amb el
medi ambient.

150 projectes d’integració
La Fundació ”la Caixa” va col·laborar el 2001
amb 150 iniciatives d’integració de persones en
risc o situació d’exclusió social. Es va destinar
un total de 420 milions de pessetes a aquests
projectes, presentats per entitats sense ànim de
lucre. Aquestes ajudes s’emmarquen en la III
Convocatòria d’Iniciatives Socials 2001.
Els projectes seleccionats per la Fundació
”la Caixa” tenen com a denominador comú el
fet de presentar l’educació i l’ocupació com
les dues claus per aconseguir la integració
plena de les persones que estan a un pas de la
marginació social.
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Projecte de reinserció laboral de Càritas Aragó

75 persones es beneficien del projecte Dínamo de
l’Associació ACCAS de Cantàbria

Aquest projecte de Càritas Aragó és un
programa regional que comporta la coordinació de cinc iniciatives locals ubicades
a Barbastre, Calatayud, Osca, Monzón i
Terol.
Els responsables del projecte estimen que
es beneficien d’aquesta iniciativa unes 119
dones, que s’integren en els diferents recursos que formen el projecte: empresa d’inserció, tallers prelaborals i tallers motivacionals. Càritas Aragó treballa en el camp de la
lluita contra la pobresa i l’exclusió amb els
diferents sectors socials que la pateixen.
Gràcies a aquesta iniciativa, ja s’han creat 21
llocs de treball.

Fabricació artesana de paper
Un altre projecte seleccionat és el realitzat
per l’Associació Ciutadana Càntabra Anti-

Desde 1999 la Fundació
ha col·laborat
en 301 projectes

sida (ACCAS), que ha desenvolupat el projecte Dínamo, una empresa de fabricació
artesana de paper. El projecte està dirigit a
un grup plural i heterogeni de persones que
comparteixen un estat de marginalitat o de
risc d’exclusió social a causa de diferents
problemàtiques, com tenir sida o un historial de drogodependències, provenir del
món de la prostitució, haver estat a la presó... Per solucionar aquesta situació, ACCAS
planteja un itinerari personalitzat d’inserció
sociolaboral basat en un triple enfocament:
la motivació i el desenvolupament personal,
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la formació professional específica i l’accés
efectiu al treball. El projecte Dínamo, que
donarà servei a unes 75 persones a l’any, es
concreta en la fabricació artesana de paper
reciclat, en el manipulat posterior i en altres
activitats productives dins de l’àmbit mediambiental.

Granja-escola de formació
Els projectes seleccionats també contemplen l’atenció a col·lectius de joves en risc
d’exclusió social. La Fundació Harritz Berri
Ilundain (Navarra) treballa, des del 1984,
en la prevenció i l’atenció integral de joves
en situació de dificultat social amb l’objectiu de facilitar-ne la integració sociolaboral.
La fundació treballa específicament amb
adolescents, en bona part pertanyents a
minories ètniques, que presenten problemes sociofamiliars i psicosocials, fracàs escolar i mancances i dificultats per integrar-se

Integrar col·lectius marginats,
objectiu d’aquest programa

en la societat. La Fundació Harritz Berri
Ilundain realitza la seva tasca en una granjaescola que desenvolupa diferents programes assistencials: una unitat de currículum
adaptat per a menors amb fracàs escolar i
problemes de conducta i de salut mental;
un programa d’iniciació professional adaptada que imparteix dos mòduls de jardine-

Un taller de reinserció
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Granja-escola de la Fundació
Harritz Berri Ilundain, Navarra

ria i de fusteria; una escola taller; una aula
de natura; un centre d’inserció sociolaboral
que desenvolupa activitats de fabricació de
mobles i de manteniment d’espais mediambientals, i tres residències per a menors en
situació de conflicte social i desestructuració familiar greu. La granja-escola i la
residència tenen una plantilla de 54 educadors, que atenen 70 joves, dels quals una
dotzena viu a les residències de l’entitat.
Els 150 projectes escollits per la Fundació
”la Caixa” en el Programa de Marginació es
reparteixen per les diferents autonomies
espanyoles: Catalunya (33); Andalusia (22);
Comunitat de Madrid (16); Comunitat
Valenciana (13); País Basc (10); Balears (8);
Aragó (7); Astúries (6); Castella-la Manxa
(6); Múrcia (6); Castella i Lleó (5); Galícia
(5); Canàries (4); Navarra (3); Cantàbria
(2); Extremadura (2), i La Rioja (2).
Des del 1999 la Fundació ”la Caixa” ha
col·laborat en 301 projectes d’entitats sense
ànim de lucre que treballen amb col·lectius

que estan en situacions de marginació o de
risc d’exclusió social. En total, s’hi han invertit més de 790 milions de pessetes.
Nombre de projectes seleccionats
a la convocatòria 2001
Cantàbria País Basc
2
10
Navarra

Astúries
Galícia
5

•

•6

•

Castella i Lleó
5

•

• 3
•2 •

Madrid
16

•

•

•

•

Catalunya
33

•

Comunitat
Valenciana
13

Castella-la Manxa
6

Extremadura
2

Aragó
7

•

La Rioja

Múrcia
6

•

Illes
Balears
8

•

Andalusia
22

•

Canàries
4

•

Total

150
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Programa de persones amb discapacitat
psíquica o malaltia mental
Una societat per a tothom

Impulsar la integració sociolaboral
d’aquest col·lectiu, objectiu del programa

Al llarg del 2001, la Fundació ”la Caixa” va
col·laborar amb 104 entitats sense ànim de
lucre en la posada en funcionament d’iniciatives que promouen la integració sociolaboral de
discapacitats psíquics i de malalts mentals.
Els projectes seleccionats en la II Convocatòria d’Iniciatives Socials 2001 proposen millorar la qualitat de vida d’aquestes persones. Diverses iniciatives potencien l’aplicació de mètodes terapèutics i pedagògics alternatius als que
estan en voga actualment, la millora del transport adaptat i dels serveis de residències i llars
tutelades. Hi ha també, altres projectes que
tenen per objectiu millorar els centres educatius,
ocupacionals i els Centres Especials de Treball.

profunda. Els tradicionals hospitals psiquiàtrics s’han buidat lentament, o s’han tancatdefinitivament, per tal de concedir més protagonisme a la família en l’atenció al malalt.
Tanmateix, aquestes persones no sempre tenen prou preparació per ser el principal actor
en la tutela del malalt. En aquest sentit, ha
estat transcendental que diverses fundacions i
associacions hagin assumit un paper responsable en l’atenció d’aquestes persones, amb la
promoció de recursos assistencials, com pisos
tutelats on els malalts poden gaudir d’una
vida normalitzada, o centres de dia que n’afavoreixen la integració social i laboral.

Un espai per a la integració

Un nou model
En els últims anys, l’assistència sanitària als
malalts mentals ha viscut una transformació

30

La Fundació ”la Caixa” col·labora amb l’Associació de Familiars de Malalts Mentals del
Maresme (Barcelona) en la creació d’un espai

la situació dels 25 joves deficients mentals
que participen en aquest projecte.
L’actuació d’APADER se centra en el
desenvolupament màxim de l’autonomia del
deficient, en la seva normalització social per
mitjà del treball, en la formació o la residència en pisos tutelats i en la inserció del deficient mental en les activitats socials, culturals
i laborals del seu entorn.

Projecte "Tu esculls" de l’Associació de Familiars
de Malalts Mentals del Maresme (Barcelona)

d’oci, dirigit a persones que pateixen algun
trastorn mental i que, conseqüentment, tenen
serioses dificultats per mantenir o iniciar una
relació social. L’objectiu d’aquest recurs és
que aquestes persones, unes 30, puguin disposar d’un espai de relació i puguin realitzar
activitats d’oci.

Foment de l’ocupació
La Fundació ”la Caixa” col·labora amb l’Associació Pro Minusvàlids Psíquics APADER de
Cedeira (A Coruña) en l’adquisició de maquinària de serigrafia per al taller ocupacional que impulsa aquesta entitat amb l’objectiu de normalitzar, en la mesura del possible,

Suport a 254 projectes
Dels 104 projectes escollits en aquesta edició,
37 corresponen a Andalusia; 36 a Catalunya;
8 a Madrid; 6 a Extremadura; 6 a Galícia; 5 a
València; 4 a Aragó; 4 a Castella i Lleó; 3 a
Balears; 3 a Cantàbria; 3 a Castella-la Manxa;
2 a Astúries; 2 a Canàries; 1 a Ceuta; 1 al País
Basc; 1 a Melilla; 1 a Múrcia, i 1 a Navarra.
Als 104 projectes del 2001, cal afegir els 97
del 2000 i els 53 del 1999. En total, la
Fundació ha col·laborat amb 254 entitats i
ha destinat un pressupost superior a 778
milions de pessetes des de l’inici del programa el 1999.
Nombre d'entitats sense ànim de lucre
seleccionades en la convocatòria 2001
Astúries
Cantàbria
2
3
País Basc

•

Galícia
6

•

•

• 1 Navarra
•1
•2

Castella i Lleó La Rioja
4

Aragó
4

•

Catalunya
36

•

•

Madrid
8

•

Extremadura
6

Castella-la Manxa
3

•

•

Andalusia
37

•

Canàries
2

•

Comunitat
Valenciana
5

•

•

Múrcia
1

Illes
Balears
3

•

•

Nombre d’entitats
Total

104

Taller de cistelleria de l’Associació APADER
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Programa d’immigració
La Fundació ”la Caixa” impulsà, l’any 2001, 94 projectes per millorar
la qualitat de vida de col·lectius immigrants

Tallers de teatre per fomentar la integració
de nens immigrants

La integració social i laboral de les persones
immigrants forma part del programa social
de la Fundació ”la Caixa”.
Per mitjà de les Convocatòries en Iniciatives Socials, al llarg de l’any 2001 la Fundació
”la Caixa” ha seleccionat 94 projectes presentats per entitats sense ànim de lucre que
tenen com a objectiu la plena integració dels
immigrants en la realitat de la societat espanyola i el desenvolupament de la seva formació i inserció sociolaboral. Per impulsar
aquests projectes, la Fundació ”la Caixa” ha
utilitzat més de 229 milions de pessetes.
Les iniciatives seleccionades adopten l’aprenentatge de l’idioma i de la nostra cultura
i la capacitació en un ofici com a vies per a l’adaptació de l’immigrant al seu nou entorn
social. Sovint l’immigrant arriba amb una for-
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mació mitjana-baixa que dificulta la inserció
professional en sectors productius d’una certa qualificació.
Una segona gran línia d’actuació de molts
dels programes seleccionats incideix en l’educació del menor immigrant, tasca especialment complexa, ja que el fill de l’immigrant
s’enfronta a unes noves normes, tradicions i
cultures que li resulten totalment desconegudes. Aquestes iniciatives intenten eliminar el
risc de rebuig per part dels companys de classe i procuren que el menor immigrant no caigui en l’absentisme escolar. La importància
d’aquests programes és vital, ja que els centres educatius necessiten afrontar l’arribada
del col·lectiu de menors estrangers amb
mecanismes de suport per respectar la singularitat de la immigració.

Un altre vessant d’actuació d’aquests programes és la protecció i la promoció social de
la dona immigrant, sovint víctima del tràfic
il·legal de persones i de les xarxes de prostitució.

Un centre socioeducatiu
Un exemple d’iniciativa d’atenció a menors
amb problemes d’integració social és el que
impulsa l’Associació Paideia de Madrid. Una
organització que té, entre altres objectius,
oferir un futur a menors i adolescents que
estan en situació de guarda o tutela. Paideia
ha habilitat pisos de protecció en què el
menor pot experimentar l’experiència de
tenir una llar. En aquests moments, la
Fundació ”la Caixa” col·labora amb Paideia
en la creació d’un centre socioeducatiu per
oferir una formació social i cultural als nens i
adolescents immigrants residents al districte
Centro de la capital d’Espanya.

Llar d’acolliment
Altres associacions treballen per a la normalitat de les condicions de vida de la població

adulta immigrant. Aquest és el cas de Càritas
Diocesana de Saragossa, que té, al poble de
Longares (Cariñena-Muel), una casa d’acollida destinada a l’allotjament temporal d’immigrants amb dificultats d’integració social o
que presentin unes mancances especials tant
d’habitatge com econòmiques o sanitàries.
Actualment, el centre acull immigrants amb
mancances especials sanitàries que estan en
llista d’espera d’operacions quirúrgiques o en
períodes de convalescència.
Des de l’inici d’aquest programa, la
Fundació ha impulsat 215 projectes que
fomenten la integració social i laboral, i hi ha
dedicat més de 580 milions de pessetes.

Acolliment familiar
de menors immigrants
El 2001, dins el programa de “Famílies Cangur”, la Fundació va desenvolupar, en col·laboració amb la Conselleria d’Afers Socials de
la Junta d’Andalusia, un Projecte d’Acolliment Familiar de Menors Immigrants en què
van participar 16 famílies, que van acollir 20
menors nord-africans que fins llavors havien
estat sota la tutela del govern autònom andalús. La finalitat del projecte, que té una durada de tres anys, és integrar els menors, que
arriben a un nou país amb hàbits socials diferents als que han conegut al llarg de la seva
vida, en famílies que comparteixen el seu origen o que, en tot cas, estan especialment
capacitades per acceptar la seva particular circumstància personal i cultural. L’acolliment
familiar de menors immigrants és un projecte que també s’ha realitzat a Catalunya. La
Fundació ”la Caixa” ha destinat gairebé 44
milions a aquest projecte.

Llar d’acolliment de Càritas Saragossa
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Programa d’Alzheimer
Millorar la qualitat de vida dels malalts, dels seus familiars i de les persones
que en tenen cura, principal objectiu d’aquest programa

“Activem la ment”, un recurs per estimular
cognitivament el malalt

Des del 1996, la Fundació treballa per contribuir a la millora de les condicions de vida
de les persones afectades per la malaltia
d’Alzheimer, dels seus familiars i de les persones que en tenen cura. Amb aquesta intenció, desenvolupa un programa amb accions
en el camp de la investigació, la formació i la
divulgació de la malaltia.

Suport a les associacions
de familiars de malalts
Amb l’objectiu d’oferir cobertura tècnica i
suport econòmic a les entitats que treballen
en l’assistència a malalts d’Alzheimer, la
Fundació ”la Caixa” estableix convenis de
col·laboració amb nombroses entitats, que
sovint comporten la creació de nous projectes socioassistencials. Durant l’any 2001, es
van firmar 80 convenis amb associacions de
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A Espanya hi ha més
de 400.000 malalts d’Alzheimer

Investigació,
formació i divulgació,
eixos d’aquest programa

familiars d’Alzheimer i d’altres malalties neurodegeneratives, de manera que el nombre
total d’acords és ja de 249 a tot Espanya.

Experiències pilot
Per mitjà de noves tècniques, com la musicoteràpia o la reminiscència, la Fundació vol
donar suport a nous models terapèutics que
ajudin a pal·liar els efectes de l’Alzheimer.
Del 14 al 16 de setembre de l’any passat,
Vitòria-Gasteiz va ser la seu del Congrés Euro-

Tallers de musicoteràpia
i reminiscència per
estimular el malalt
peu sobre Musicoteràpia i Arteràpia en
Malalties Neurodegeneratives. La iniciativa va
ser organitzada per la Fundació ”la Caixa” i
l’Institut Música, Art, Procés. Va servir per
aprofundir en la reflexió sobre el paper que
les arts creatives poden tenir en la comunicació no verbal de les persones afectades per
algun trastorn neurològic. Exercitar les habilitats en un context creatiu és un procediment útil perquè el pacient alenteixi la pèrdua de les seves facultats, en especial la
memòria.
Un total de 22 especialistes en musicoteràpia i arteràpia, dels Estats Units i d’Europa
van participar en les jornades, que van estar
obertes a professionals procedents de la psiquiatria, la psicologia i la geriatria, a treballadors socials o a gestors de serveis socioassistencials.

Nous mètodes
d’investigació

sentar experts de renom internacional, com
els doctors Barry Reisberg, Liduin Souren i
Emile H. Franssen, de la Facultat de Medicina
de la Universitat de Nova York.

L’atenció
dels més propers
La Fundació també impulsa activitats de formació per a les persones que tenen cura
dels malalts, que molt sovint són els seus
familiars. Per exemple, als tallers Aprèn a
ajudar-lo, amb un plantejament participatiu
i pràctic, s’ensenyen tècniques per facilitar
les tasques de la persona que té cura del
malalt i per millorar la qualitat de vida del
malalt. Els tallers s’organitzen a partir de
deu àrees: animació intergeneracional;
atenció a malalts en fase avançada; comunicació; exercici físic; la força del riure; mobilització i transferència; nutrició; relaxament; musicoteràpia, cuidar sense descuidar-se i, finalment, tècniques de respiració.
Nombre d’entitats i d’associacions
de familiars de malalts d’Alzheimer i d’altres
malalties neurodegeneratives que col·laboren
amb la Fundació ”la Caixa”

•

Galícia
11

15

•

•

Els dies 17 i 18 de setembre es va celebrar el
Simposi Internacional “De la retrogènesi a
la intervenció cognitiva en la malaltia de
l’Alzheimer”, organitzat per la Fundació
”la Caixa”, a Barcelona. La malaltia d’Alzheimer es desenvolupa en un procés en què les
facultats mentals es perden seguint un curs
invers al del desenvolupament del nen. El
simposi tenia l’objectiu de trobar vincles
entre aquest procés retrogènic i l’aplicació de
diverses teràpies, com l’estímul de les capacitats funcionals, la reminiscència o noves tècniques de comunicació. Les jornades van pre-

País Basc

Astúries Cantàbria
3
6

Castella i Lleó
21

•

• Navarra
•6
•4

La Rioja

Aragó
6

Catalunya
72

•

•

Madrid
19

•

Extremadura
2

Castella-la Manxa
14

•

•

Comunitat
Valenciana
15

•

Múrcia
6
Andalusia
34

Illes
Balears
6

•

•

•

Canàries
8

•

•

Nombre d’associacions
Total

249
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Activitats del congrés
de musicoteràpia a Vitòria

Ajudes a la investigació
en malalties
neurodegeneratives
L’octubre del 2001, va tenir lloc la presentació dels vuit projectes seleccionats en la V
Convocatòria d’Investigació en Malalties
Neurodegeneratives, a la qual, com tots els
anys, van concórrer equips científics de tot
Espanya. Els vuit equips d’investigació afavorits per aquestes ajudes rebran gairebé 138
milions de pessetes al llarg de tres anys. Fins
ara, la Fundació ha contribuït a finançar 47
estudis científics sobre neurodegeneració,
amb una inversió total de 627 milions de
pessetes.
Dels projectes que reben el suport de la
Fundació, 11 ja han acabat, 28 més estan en
marxa i 8 s’han començat aquest any.
Aquestes convocatòries d’ajudes, iniciades el
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1997, tenen com a objectiu afavorir una xarxa d’investigació a l’estat espanyol sobre les
malalties neurodegeneratives.

Ponents del simposi sobre retrogènesi

Els 8 equips seleccionats en la convocatòria del 2001
Equip

Institució

Projecte

Eduardo Soriano García

Facultat de Biologia de la Universitat
de Barcelona

La via de senyalització DAB1/APP/CDK5 en
la patogènesi de la malaltia d’Alzheimer i
altres demències senils

José-Javier Lucas Lozano

Centre de Biologia Molecular “Severo
Ochoa”, CSIC / Universitat Autònoma
de Madrid

Estudi de la reversibilitat d’aspectes
cel·lulars i moleculars de la malaltia
d’Alzheimer per mitjà de l’ús de
transgènics condicionals

Antonio García de Herreros Institut Municipal d’Investigació
Madueño
Mèdica (IMIM) de Barcelona

Regulació de la interacció entre
pesenilina-1 i els complexos beta-caterina
i E-cadherina

Carmen de Felipe Fernández Institut de Neurociències de la
Universitat Miguel Hernández.
Alacant

Obtenció de neurones colinèrgiques a partir
de cèl·lules embrionàries pluripotencials
per a la seva aplicació en teràpia cel·lular

Antonio Ferrer Montiel

Centre de Biologia Molecular i Cel·lular.
Universitat Miguel Hernández.
Elx

Validació del control de la exotoxicitat
com a estratègia terapèutica per reduir
la demència d’Alzheimer

Sergio Moreno Pérez

Centre d’Investigació del Càncer (CSIC).
Universitat de Salamanca

Cicle cel·lular i aptosi neuronal:
implicacions en la neurodegeneració

Isabel Fariñas Gómez

Facultat de Biologia de la Universitat
de València

Generació de models genètics per a
l’estudi de la funció d’alfa-sinucleïna, una
proteïna implicada en la malaltia de
Pàrkinson

Carlos Matute Almau

Facultat de Medicina i Odontologia
de la Universitat del País Basc.
Leioa

Desenvolupament de noves dianes terapèutiques que previnguin la mort oligodendrogial i millorin el tractament de l’esclerosi
múltiple

Conferències i jornades sobre Alzheimer. Any 2001
Tipologia

Activitats

Participants

Divulgació (conferències, cine, fòrums...)

89

10.280

Cursos i seminaris per a professionals

11

1.854

Tallers “Apren a ajudar-lo” per a familiars

98

1.372

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

80

17.520

113.880

278

31.026

113.880

TOTALS

Serveis o prestacions

Tipologia dels convenis signats amb AFAS
i associacions d’altres malalties neurodegeneratives (1996-2001)
10% Suport a l’estructura de les associacions
8% Formació a cuidadors
14% Ajuda psicològica i grups de suport mutu
22% Centres de dia per a malalts
12% Atenció a domicili
23% Programes d’estimulació i rehabilitació
6% Programes de teràpia ocupacional i descans
5% Sensibilització comunitària i voluntariat
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Programa de la sida: investigació i prevenció
Des del 1991, la Fundació ”la Caixa” impulsa aquest programa
de lluita contra el VIH

Inauguració del laboratori de retrovirologia P3,
a l’hospital Can Ruti

Investigació: Fundació irsiCaixa
La Fundació Institut de Recerca de la Sida-Caixa,
que dirigeix el doctor Bonaventura Clotet,
irsiCaixa, va inaugurar el desembre del 2001 un
nou laboratori de bioseguretat a l’Hospital
Universitari Germans Trias i Pujol (Badalona). El
nou laboratori estarà dedicat a la investigació de
retrovirus, en particular els virus de la immunodeficiència humana VIH i de l’hepatitis B i C. El
nou laboratori és la primera instal·lació d’aquest
tipus a Catalunya pel que fa a dimensions i caràcter de les investigacions. Coincidint amb la inauguració del laboratori, es va presentar la web
www.irsicaixa.org, el “laboratori virtual” que neix
amb la voluntat de convertir-se en punt de trobada de científics, de professionals de la sanitat, d’afectats pel VIH i del públic en general.
L’equip d’investigadors d’irsiCaixa treballa en
dos importants estudis: “Estudi de l’eficàcia de
diferents estratègies terapèutiques” i “Estudi de
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El nou laboratori P3
permet treballar sense risc
amb mostres infectades amb
el VIH i altres virus
la capacitat replicativa in vitro de virus resistents
a diferents fàrmacs”.
També dins les activitats desenvolupades per
la Fundació irsiCaixa, cal destacar l’organització
del III Simposi Internacional “Eradicació del
VIH” que es va celebrar el 16 de novembre a
l’Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona.
Aquesta jornada va reunir alguns dels investigadors més destacats en aquest camp, com els doctors Pantaleo (Hospital Universitari de Lausana),
Richman (Universitat de Califòrnia, San Diego)
o Boucher (Hospital Universitari d’Utrech).

Informació i prevenció
El millor camí per impedir que es manifesti
la malaltia és informar. Aixi, i per tal de
dotar els més joves del coneixement adequat per prevenir-la, la Fundació impulsa el
programa “Sida. SABER AJUDA”, que, des
de l’any 2000 té una versió electrònica,
www.sidasaberayuda.com, plataforma des de
la qual s’invita a la participació en debats i a
l’elaboració de propostes sobre estratègies de
prevenció de la malaltia. Un altre projecte
divulgatiu i formatiu és l’exposició “Què és
la sida? La batalla del sistema immunitari”,
que explica al gran públic els fonaments de la
malaltia des d’una perspectiva eminentment
científica.
En la tasca d’informar, els pares han d’ocupar un paper preponderant a l’hora d’explicar als joves en què consisteix la malaltia i
quins són els riscos de transmissió. Aquesta és
la finalitat de la campanya Parlar de la sida
amb els nostres fills, en marxa des del 1998 i
que es difon per mitjà de fullets informatius
en centres educatius, centres de salut, farmàcies, centres d’atenció i prevenció i ONG de
totes les comunitats autònomes.
Dins l’àmbit de la divulgació i de la informació, es van celebrar les “II Jornades
d’Atenció Biopsicosocial a la Infantesa i
l’Adolescència Afectades per la síndrome de
la immunodeficiència adquirida (VIH)”,
coorganitzades per la Fundació ”la Caixa”, la
Fundació Lucía para el Sida Pediátrico (FLUSIP) i l’ONGD Actua (Associació de Persones
que Vivim amb el VIH/SIDA). En aquesta
segona edició, celebrada a Barcelona, es va
observar que és prioritari prevenir la transmissió vertical de la malaltia i prosseguir en la
lluita per fer desaparèixer els prejudicis que,
al carrer, envolten les persones afectades, en
aquests temps en què els nens nascuts amb el
VIH han arribat de forma progressiva a la
majoria d’edat.

www.sidasaberayuda.com:
informació i prevenció
sobre la sida per a joves
Atenció domiciliària
a malalts de sida
L’atenció als malalts de sida és un altre
dels àmbits en què treballa la Fundació. Des
de l’any 1994 la Fundació desenvolupa programes d’atenció domiciliària a malalts en
col·laboració amb l’Hospital Universitari
Virgen del Rocío de Sevilla i l’Hospital
Clínic de Barcelona. Amb aquest últim centre sanitari, i en col·laboració amb el Departament de Sanitat i Seguretat Social, va
crear el projecte d’Hospital de Dia a
Domicili.
Així mateix, el 1998 la Fundació i l’Associació Actua van signar un acord de
col·laboració per oferir assistència domiciliària als nens afectats pel VIH a Barcelona i
la seva àrea metropolitana. Més de 200
menors han rebut atenció social, psicològica i sanitària a casa seva, a més de tractament hospitalari.

III Simposi “Eradicació del VIH”,
a la Fundació irsiCaixa Badalona
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Programes d’atenció socioeducativa a la infància
Famílies cangur, aules hospitalàries i teràpia contra la leucèmia

Aquest programa promou l’acolliment temporal

Acolliment temporal:
el caliu de la família
El programa “Famílies Cangur”, una
alternativa solidària per acollir nens
i nenes desatesos
La llar familiar és el lloc més adequat per acollir menors que pateixen mancances afectives.
El programa d’acolliment temporal “Famílies
Cangur” es duu a terme des de fa cinc anys en
13 comunitats autònomes. Els voluntaris que
hi participen assumeixen el compromís d’acollir el menor en família i fer-se càrrec de les
seves necessitats afectives i materials, a més
reben la tutela de professionals i una ajuda
econòmica. El programa dóna suport als pares
biològics, ja que l’objectiu últim és que els
nens i les nenes puguin tornar amb ells quan
les circumstàncies ho permetin.

40

L’acollida es planteja com una solució de
temps limitat i preveu diferents modalitats:
d’urgència, de llarga durada (fins a un màxim
de tres anys) i terapèutic o professionalitzat.
Un estudi realitzat per la Fundació l’any
2000 revela que el 75% dels nens i nenes que
han estat acollits per famílies cangur experimenten notables progressos, tant en l’autoestima com en el desenvolupament físic i intel·lectual. Per la seva banda, les famílies que realitzen la tasca d’acollida valoren molt positivament la iniciativa, i en tots els casos, com ho
han mostrat les avaluacions del programa, s’arriba a crear un vincle emocional sòlid.
El 2001 la Fundació ”la Caixa” va firmar
amb el Consell Insular de Mallorca i amb les
conselleries d’educació de les comunitats
autònomes de València i d’Andalusia convenis per promoure l’acollida de menors desatesos en famílies voluntàries.

El programa atendrà, a Mallorca, 240 menors de 18 anys ingressats en centres d’acollida
que depenen del Departament de Serveis Socials del Consell Insular, 44 d’aquests menors
tenen menys de cinc anys. A la Comunitat
Valenciana, més de 20 famílies es van formar
per participar en el programa d’acollida.
A Andalusia, el govern autònom ha desenvolupat, en col·laboració amb la Fundació
”la Caixa”, un programa d’acollida en què
diverses famílies, tutelades per la Junta d’Andalusia, acullen menors d’origen magribí.

Aules hospitalàries:
curar-se aprenent
La Fundació dóna suport educatiu
als menors hospitalitzats, per mitjà
de les noves tecnologies
Gràcies al programa “Suport educatiu a l’alumnat hospitalitzat, a través de les tecnologies de la comunicació”, que la Fundació
impulsa des del 1998, els nens i les nenes hospitalitzats de tot Espanya poden seguir el curs
de manera virtual. L’objectiu del programa és
mantenir el malalt vinculat amb el centre
educatiu d’origen, vist aquí com un factor
d’estabilitat emocional, social i familiar. La
participació en activitats escolars diverses permet que l’alumne malalt participi de l’escola
i que exerciti l’expressió i la comunicació,

Ciberaules hospitalàries,
un espai per a l’oci,
la formació i la
comunicació als
centres sanitaris, nou
projecte de la Fundació

La Fundació
col·labora amb 83 aules
hospitalàries
factors vitals perquè s’allunyi del risc d’aïllament que propicia la malaltia. Els mestres
que participen en el programa estan en contacte permanent amb les escoles dels nens i
treballen conjuntament amb els seus professors tutors mentre dura l’estada a l’hospital,
per reduir així l’impacte de la malaltia i del
seu tractament sobre el procés escolar. La iniciativa, que, des del 1997 la Fundació està
duent a terme en més de 83 aules hospitalàries de 15 comunitats autònomes, ha aconseguit que l’alumne, per mitjà de les eines que
li facilita la informàtica, vegi com augmenta
la seva motivació i que li resulti gratificant
estudiar. El sistema dóna plena autonomia a
l’alumne, que adapta el ritme de l’escolaritat
a la seva capacitat i a les condicions que imposa l’evolució de la seva malaltia.
Els alumnes d’aquestes aules hospitalàries tenen la possibilitat de connectar-se a
Educ@lia, la web de continguts educatius i
lúdics creada per la Fundació ”la Caixa”. A
Educ@lia, els nens i les nenes poden aprendre, jugar, fer nous amics, etc. Cal destacar,
entre les activitats d’aquesta web, l’espai
obert “Aula de salut”, on es tracten qüestions
relacionades amb la salut.
Durant aquest any 2001, la Fundació mitjançant les noves tecnologies, ha continuat desenvolupant el seu programa de suport educatiu als menors hospitalitzats i ha firmat nous
convenis de col·laboració amb les conselleries
d’educació del País Basc, Astúries, Múrcia i
Extremadura.
Al País Basc, les aules dels hospitals de Txagorritxu i Santiago, de Vitòria-Gasteiz; Cruces,
de Baracaldo; Basurto, de Bilbao, i Nuestra
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Aquest programa es desenvolupa
a 15 comunitats autònomes

Señora de Aránzazu, de Donostia-Sant Sebastià, van participar en el projecte. A Astúries,
les aules dels centres sanitaris de Cabueñes, a
Gijón; Nuestra Señora de Covadonga, a
Oviedo, i San Agustín, a Avilés. A Múrcia, es
van afegir al programa quatre aules de l’hospital Virgen de Arrixaca i, finalment, a Extremadura, les dels hospitals Infanta Cristina i
Materno-Infantil, de Badajoz, i San Pedro de
Alcántara, de Cáceres.
Per facilitar la dinamització del programa, la

nicació per mitjà de les tecnologies informàtiques. Aquestes activitats seran dinamitzades per
voluntaris. Les ciberaules hospitalàries, on podran accedir també els familiars i els amics dels
pacients, estaran disponibles a qualsevol hora
del dia. Tot plegat per assolir l’objectiu de minimitzar l’impacte de la llarga hospitalització.
La Fundació ha posat en marxa aquest projecte als hospitals de: Vall d’Hebron, de
Barcelona; Doce de Octubre, de Madrid, i La
Fe, de València.

Fundació ”la Caixa” va impulsar accions de formació als docents i d’assessoria pedagògica i tecnològica a càrrec d’un equip de professionals.

Ciberaules hospitalàries
La Fundació ha continuat avançant durant
aquest any 2001 en el seu programa d’atenció
socioeducativa a la infància amb el projecte de
creació de ciberaules hospitalàries, un espai als
centres sanitaris on els menors hospitalitzats podran realitzar activitats d’oci, formació i comu-
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No perdre el contacte amb l’escola

Noves vies per tractar
la leucèmia
La Fundació ”la Caixa” participa en la
donació de sang de cordó umbilical
La Fundació ”la Caixa”, conjuntament amb el
Departament de Sanitat i Seguretat Social de la
Generalitat de Catalunya i la Fundació Internacional Josep Carreras per a la Lluita contra la
Leucèmia, és un dels promotors del trasplantament de sang de cordó umbilical a Catalunya.
La infusió de sang de cordó umbilical és especialment beneficiosa per als malalts de leucèmia pediàtrics, ja que redueix ostensiblement
els problemes de no compatibilitat.
El conveni firmat l’11 de maig de 1999 per la
Fundació ”la Caixa”, el Departament de Sanitat
i Seguretat Social i la Fundació Internacional
Josep Carreras per a la Lluita contra la Leucèmia ha aconseguit diversos objectius. En primer
lloc, s’ha format un grup de treball per divulgar
i estimular la donació i la utilització de la sang
de cordó umbilical; millorar el procés de recollida, trasllat i tractament als bancs de sang de
cordó; augmentar el nombre d’unitats de cordó
disponibles i utilitzar aquestes unitats per al trasplantament.
El programa també ha inclòs sessions clíniques per a la formació de personal mèdic i de
llevadores, i, per sensibilitzar la població sobre
la possibilitat de donar sang, s’ha editat un
fullet informatiu dirigit a les futures mares,
que es reparteix als hospitals maternals acreditats com a recol·lectors de sang de cordó
umbilical i als Centres d’Assistència Primària.
A partir del programa, s’ha potenciat el Banc
de Sang de Cordó Umbilical del Servei Català
de la Salut i l’Hospital Materno-Infantil de la
Vall d’Hebron, l’Hospital Josep Trueta de Girona, l’Hospital Germans Trias i Pujol de
Badalona, el Centre Clínic Teknon i l’Hospital
Joan XXIII de Tarragona com a centres d’extracció de sang de cordó, amb la qual cosa aug-

menten de manera significativa les possibilitats
de donació a Catalunya. Finalment, s’han
organitzat controls postnatals per descartar
qualsevol malaltia infecciosa o hereditària que
es pugui transmetre per mitjà de la sang de
cordó umbilical.
Actualment, hi ha a tot el món més de 76.000
unitats de cordó, de les quals 11.000 estan
emmagatzemades en bancs de sang de cordó
espanyols. El Banc de Cordó de Barcelona i el
Centre de Teixits i Banc de Transfusió de
l’Hospital de la Vall d’Hebron, amb més de
5.000 unitats, és el banc d’Espanya amb un nombre més alt d’unitats de sang de cordó emmagatzemades i un dels més importants d’Europa.
La Fundació ”la Caixa”, en col·laboració
amb el Departament de Sanitat i Seguretat
Social de la Generalitat de Catalunya i la Fundació Internacional Josep Carreras, va organitzar el 29 de març de 2001, a Barcelona, el simposi Donació i utilització de la sang de cordó umbilical: aspectes clínics, ètics i jurídics. Una jornada
en què diferents professionals van informar
sobre els últims avenços clínics en l’aplicació
del transplantament i van abordar les consideracions ètiques que implica la donació i la seva
cabuda dins el nostre marc jurídic. Les diferents ponències van ser recollides en una publicació que es va presentar aquell mateix dia.

La infusió de sang de cordó umbilical
està reconeguda com a beneficiosa
per als malalts de leucèmia pediàtrics
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Col·lecció d’Estudis Socials
Radiografies de la societat

La família
espanyola, la vellesa
i la joventut davant l’euro, tres
nous objectes d’anàlisi de la
Col·lecció d’Estudis Socials de la
Fundació ”la Caixa”
La família espanyola davant l’educació
dels seus fills, Vellesa, dependència i atencions de
llarga durada i Els joves davant el repte europeu.
Són els tres nous números de la Col·lecció
d’Estudis Socials de la Fundació ”la Caixa”,
que té la missió d’analitzar les grans tendències de la nostra societat.
La publicació La família espanyola davant
l’educació dels seus fills ha estat dirigida pel
catedràtic de sociologia de la Universitat
Complutense de Madrid Víctor Pérez-Díaz,
amb la participació de Juan Carlos Rodríguez, professor de sociologia de la Complutense de Madrid, i de Leonardo Sánchez
Ferrer, professor de ciència política de la
Universitat de Burgos. L’estudi tracta de
contribuir al debat educatiu a Espanya. En
primer lloc, centra l’atenció en el marc institucional de l’educació per veure si afavoreix o dificulta la llibertat d’elecció dels
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pares. D’altra banda, el llibre inclou una
enquesta realitzada a 2.500 pares i mares
d’estudiants de primària i de secundària
que revela que els pares se senten responsables de l’educació dels fills, però
que, a l’hora de la veritat, prefereixen
delegar aquest compromís en l’escola. El llibre anima el debat
sobre el que anomena l’statu quo
escolar, que considera que s’ha
mantingut estable fins ara, però
que pot ser objecte de discussió
i de reforma si els espanyols
augmenten el nivell d’exigència
i participen activament i amb
coherència en el debat sobre
la reforma de l’ensenyament.
Un dels principals arguments del llibre és la necessària
vinculació entre el sistema educatiu i la formació d’un ordre de llibertat.
Vellesa, dependència i atencions de llarga durada és un estudi dirigit per Guillem López
Casasnovas, catedràtic d’economia aplicada
de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, i David Casado Marín, professor del Departament d’Economia i Empresa de la
mateixa universitat. El llibre, considerant la
perspectiva que en els propers 25 anys augmentarà en 3 milions la xifra de persones més
grans de 65 anys, analitza la pressió que l’envelliment de la població pot exercir sobre el
cost social, no solament pel que fa a les pensions i la despesa sanitària, sinó també pel
que fa a l’atenció de llarga durada. En aquesta última qüestió, l’estudi adverteix que l’expansió del servei públic i privat de llarga
durada exigirà unes dotacions pressupostàries molt superiors a les actuals. En les pro-

jeccions dels autors, la despesa total, pública i
privada, en atenció de llarga durada pujarà
l’any 2026 entre el 0,8% i l’1,2% del PIB,
enfront de la xifra actual del 0,6%. L’estudi
exposa, en el debat sobre la conveniència de
l’assegurança obligatòria per finançar l’atenció a la dependència, la importància d’una
xarxa única d’assistència que superi la dualitat públic-privat i que ofereixi un xec amb
finançament públic, pel total, per a les persones més necessitades i parcial, per a la resta.
Esbrinar quina és la idea del procés d’unitat europea que tenen els alumnes de quart
curs d’ESO, és un dels eixos d’investigació de
l’estudi Els joves davant el repte europeu, dirigit
pel professor Joaquim Prats, de la Universitat
de Barcelona, i coordinat per Cristòfol A.
Trepat, de la Universitat de Barcelona. El llibre presenta els resultats d’una enquesta que
reflecteixen que els joves espanyols esperen
de la Unió Europea més canvis en les seves
vides que la majoria dels altres joves dels
estats de l’arc comunitari. Una mostra del seu
europeisme és que accepten que un estranger procedent de la UE pugui ocupar un lloc
de treball a Espanya si està més capacitat que
un espanyol. No obstant això, s’adverteix que
els coneixements sobre la història i la geografia d’Europa encara han de millorar, com ho
mostra una prova de coneixement que va ser
aprovada només pel 59% dels alumnes, i en
la qual no hi hagué cap qualificació d’excel·lent. Els autors també han pogut comprovar que, tot i que els llibres de text espanyols
actuals són els que més espai dediquen a
Europa, són confusos en la definició d’Europa, pel que fa a història, geografia, cultura
i religió.
Aquests tres estudis s’afegeixen als títols
que van iniciar la col·lecció: 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.

Anuari Social
Anuario Social de España 2001 és una publicació amb la qual es pot traçar el perfil social
d’Espanya, a partir d’una multitud d’indicadors socials dels àmbits municipal, provincial
i autonòmic. Per a l’elaboració de l’Anuari
s’ha dut a terme un laboriós tractament de

les dades originals, que ha comportat un
ampli procés que va des de la codificació de
les variables i la depuració subsegüent, fins
al càlcul de dades secundàries per elaborar
alguns indicadors. Aquest compendi d’informació permet trobar nous apunts sociològics a partir d’una gran riquesa d’indicadors
i d’un treball en tots els nivells del territori i
possibilita la realització d’anàlisis sobre les
noves tendències socials en àmbits geogràfics molt localitzats dins l’Estat espanyol.
L’Anuari s’ha convertit en un instrument de
gran utilitat per a tot tipus de professionals.
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Programes educatius
1. Educar per mitjà d’internet
2. Arts, ciències i medi ambient
3. Beques de postgrau
4. Escola d’infermeria
5. Centre de formació informàtica
La Fundació ”la Caixa” ha apostat decididament per internet i les noves tecnologies
per desenvolupar nous programes en l’àmbit educatiu. Així, des de la web Educ@lia
es promou des del curs 1999-2000 una
comunitat educativa virtual en què participen alumnes, professors i pares.
Per la seva banda, la web Euroaventura,
que es va posar en marxa l’any 2000, ha
adquirit una rellevància especial durant
l’any 2001 amb l’entrada en vigor de la
nova moneda europea. Els estudiants de 12
a 16 anys s’hi han pogut acostar i conèixer

d’una manera totalment interactiva la nova
Europa de l’euro.
També la web Sidasaberayuda s’ha consolidat com un excel·lent instrument educatiu perquè els nens i els joves puguin
abordar des d’un punt de vista interdisciplinar el tema de la sida. Un any més, la
Fundació ”la Caixa” s’ha ocupat de la formació dels joves en les arts plàstiques, la
literatura, la poesia, el teatre, la música, la
ciència i el medi ambient per mitjà d’activitats que presenten aquestes matèries d’una manera atractiva i comprensible.

Educar per mitjà d’internet
www.educalia.org, www.euroaventura.net i www.sidasaberayuda.com

Educàlia, una comunitat educativa virtual per a
nens, pares i mestres

Internet i les noves tecnologies obren un gran
ventall de possibilitats educatives i de noves
tècniques d’aprenentatge, en especial per als
nens i els joves. La Fundació ”la Caixa”, dins
el seu programa educatiu, ha desenvolupat
tres webs dirigides als escolars de primària
i secundària. Euroaventura.net, que dóna a
conèixer, als estudiants de 12 a 16 anys, la
nova Europa de l’euro a través de la xarxa;
la web Sidasaberayuda.com, que permet
abordar des d’un punt de vista interdisciplinar el tema de la sida, i Educ@lia.org, la
comunitat educativa virtual dirigida als més
petits.
48

www.educ@lia.org: un espai
per als més petits
Aquesta web va desenvolupar, l’any 2001, diverses activitats tot incloent-hi temàtiques culturals, de medi ambient, salut i solidaritat.
Educàlia treballa en un doble vessant: la web,
oberta a tots els internautes, i la xarxa interna
(intranet), que només admet alumnes, professors i pares de les escoles adherides oficialment al programa. Una de les àrees destacades d’aquest any 2001 és l’apartat “Aula de
Salut”, que apropa tant el públic infantil com
l’adult a la realitat del dia a dia del nen hos-

pitalitzat. La sida també ha tingut un apartat
en aquesta web. “El Cel d’Educ@lia” ha permès als més petits llançar estels amb els seus
desitjos per vèncer aquesta malaltia. D’altra
banda, Educ@lia també s’ha proposat vincular els nens amb la gent gran per mitjà de
la connexió electrònica, amb la implantació
del programa a les mediateques dels centres
per a gent gran. L’experiència permet l’intercanvi de coneixements en clau intergeneracional.
La web oberta va rebre l’any passat 461.003
visites. Mentre que la intranet ja té actualment més de 3.368 escoles registrades.
Durant l’any 2001, la Fundació ”la Caixa”
ha firmat acords de col·laboració amb les comunitats autònomes de Balears, Canàries,
Galícia, Castella-la Manxa, Extremadura i
Madrid per promoure aquesta web educativa.

www.euroaventura.net:
a les portes de l’euro
L’any 2001, amb el compte enrere cap a la
implantació definitiva de l’euro com a moneda en les nostres transaccions quotidianes, va
donar especial rellevància al programa interdisciplinar “Euroaventura”. Els joves de 12 a
18 anys es van poder endinsar en la nova realitat que configura la moneda de la Unió Europea. La web és una eina útil per a professors i alumnes, ja que posa a la seva disposició
fòrums de discussió on poden contrastar opinions sobre la immigració, la protecció de
l’entorn, el desenvolupament econòmic o la
riquesa lingüística de l’Antic Continent. Així
mateix, se’ls incita a resoldre problemes en
un apartat anomenat Eurodilemes, on els alumnes s’enfronten a casos que es poden donar

www.euroaventura.net, la web sobre Europa per a
professors i estudiants de secundària
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jove a la realitat de cada país per mitjà de la
premsa, amb una selecció de notícies dels rotatius de capçalera dels diversos estats europeus,
com Le Monde, The Independent o La Reppublica.
Aquesta secció permet analitzar com s’observa
la UE des de cada estat.

sidasaberayuda.com:
la prevenció de la sida

La web sidasaberayuda està dirigida
a estudiants de secundària

en la realitat quotidiana de l’europeu del
segle XXI. La pàgina inclou un ric glossari de
termes relacionats amb l’Europa comunitària i
links amb les webs més rellevants de la Unió
Europea. Una altra secció, Europremsa, porta el

Proporcionar informació i fomentar la prevenció de la sida entre els estudiants de secundària és el principal objectiu d’aquesta
web, que constitueix un nou element del recurs educatiu “Sida. SABER AJUDA”. Aquest
material educatiu té com a finalitat facilitar
al professorat d’educació secundària una
sèrie de propostes que li permetin apropar-se
a la sida des de diferents disciplines i àrees
d’estudi.

Els nens de 3 a 12 anys poden
connectar-se a Educàlia
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Després d’un any a la xarxa, la web del programa “Sida. SABER AJUDA”, amb 15.743 visites, es
presenta com un espai virtual en què els escolars
de secundària treballen i exposen des de diferents perspectives els seus coneixements, experiències i preocupacions sobre aquesta malaltia.
Prenent la sida com a fil conductor, la nova
web permet abordar diferents matèries, com les
ciències naturals i socials, la filosofia i l’ètica, la
llengua i la literatura, les matemàtiques i l’educació visual i plàstica.
www.sidasaberayuda.com té un centre de documentació amb dades actualitzades, informació
i documentació sobre els diferents aspectes de la
sida; una sala de premsa, on es poden consultar
les notícies més importants sobre el virus, i una
zona interactiva amb jocs virtuals, sense oblidar
la col·laboració d’experts que resoldran els dubtes que plantegin els participants al congrés.
A més a més, amb motiu de la celebració
de la XIV Conferència Internacional sobre
la Sida Barcelona 2002, el Congrés Virtual
“Sida. SABER AJUDA” vol que la comunitat
educativa espanyola sigui la protagonista, i ho

Informar i prevenir, eines útils
en la lluita contra la sida

farà impulsant accions de suport i de difusió
d’aquest esdeveniment.
Amb aquestes webs, la Fundació ”la Caixa”
vol proporcionar a la comunitat educativa tres
eines de treball per promoure l’ús de les noves
tecnologies en educació i per complementar i
estimular l’acció educativa, tant en el marc
escolar com extraescolar.

www.educalia.org
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Educar en les arts, les ciències i el medi ambient
Aprendre fora de les aules

La Fundació organitza visites i tallers per a escolars
en les seves exposicions d’arts plàstiques i fotografia

Conrear el sentit artístic
La Fundació ”la Caixa” treballa des de fa anys
desenvolupant fórmules pedagògiques que
presentin de forma atractiva el llenguatge de
les arts. Des dels diferents centres culturals es
proposen activitats de formació artística dirigides a escolars, professors i famílies que permeten accedir de manera senzilla a l’anàlisi
de les arts plàstiques, la fotografia, el cinema,
el teatre, la literatura i la música. Durant l’any
2001, unes 38.000 persones van participar en
aquests programes educatius.
Per tal que els escolars puguin establir una
relació de familiaritat amb les manifestacions
artístiques, el Laboratori de les Arts organitza
activitats al voltant de les exposicions presentades per la Fundació. Així, la visita dinamitzada
es planteja com un itinerari actiu per les exposicions en què els educadors de sala inviten a
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observar, reflexionar i dialogar sobre les temàtiques i els conceptes més rellevants de cada
mostra. Un seguit de materials didàctics elaborats específicament per a cada exposició dóna
suport a la tasca dels educadors i estimula la
participació activa dels alumnes. Els tallers són
una altra de les fórmules pedagògiques presentades. En aquest cas, la visita a l’exposició es
combina amb una proposta pràctica que contribueix a reforçar els principals conceptes
observats i a experimentar amb les possibilitats
creatives que es poden desprendre de cada
mostra.
Al voltant de l’exposició “Retorn al país de
les meravelles. L’art contemporani i la infància”, presentada al Centre Cultural de Barcelona durant la primavera del 2001, el Laboratori de les Arts va desenvolupar una sèrie de
propostes per facilitar una aproximació a la
creació contemporània dirigida no solament

als nens, sinó també al públic adult. En aquest
sentit, a més dels tallers i de les visites dinamitzades dedicades als escolars i al públic familiar, es va crear un programa interactiu que
invitava els visitants a escriure les seves impressions i els seus comentaris sobre les obres de
l’exposició. Una selecció d’aquests textos es va
anar incorporant periòdicament als rètols que
acompanyaven les obres de manera que van
contribuir a fer una interpretació plural i oberta de l’exposició. Una altra activitat titulada
“El món al revés” va convidar els nens a explicar, en una postal, la seva visió del món adult
i, als adults, la seva percepció de la infantesa.
El dia 27 de maig, es van exposar les més de
500 postals rebudes en el context d’una festa a
la qual van assistir més de 300 persones i que
va presentar un espectacle de teatre visual,
dansa i música protagonitzat per Joan Baixas,
Toni Jodar i el grup Percussió de Butxaca.

Més de 240.000 escolars han participat
en tallers educatius

Les formes de la música

Estimular el gust per l’art

Les activitats educatives dedicades a la música van apostar l’any passat per un programa que pretenia establir vincles entre el
passat, el present i el futur, i entre la música
de la nostra tradició occidental i la d’altres
cultures.
En la programació de tallers i d’audicions
dirigits a escolars, s’ha ofert un ampli ventall de propostes, per mitjà de les quals els
participants s’han pogut familiaritzar amb
diferents estils i formes de fer música. Així,
els tallers dedicats a El Messies de G. F. Händel
pretenien que els participants poguessin
conèixer des de dins la música d’aquest conegut oratori mitjançant una experiència que
els va permetre treballar al costat d’un equip
de músics professionals i presentar, en un
concert, el resultat del seu treball; els tallers
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Als Concerts familiars,
pares i fills gaudeixen de la música

oferts pel grup Black Voices –un grup a
capella d’origen britànic de reconegut prestigi internacional– van convidar a seguir un
itinerari per la música negra al llarg de la
història; el taller “Orquestres del món” ens
va apropar la música de diferents formacions, com les steel band caribenyes, el
Gamelan d’Indonèsia o els tambors en les
cultures africanes; “Els idiomes de la música” va permetre explorar la música de Béla
Bartók i trobar les diferents influències presents en la seva obra “Contrasts”.
En el transcurs de l’any 2001, més de
13.000 persones han assistit als cicles de
Concerts Familiars celebrats a Barcelona,
Girona, Lleida, Vic, Granollers, Reus, Palma
i Eivissa. Aquests concerts, que tenen l’objectiu d’introduir els més petits en el món
de la música, van presentar una programació oberta a diferents estils musicals. Així,
en els 50 concerts oferts al llarg de l’any,
s’ha alternat la música culta –com als concerts “Papageno & Cia”, amb fragments de
diferents òperes de W. A. Mozart; “Contrasts”, centrat en l’obra homònima de
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B. Bartók, o als dedicats a la Simfonia
Pastoral de Beethoven o a El Messies de
Händel– amb la música provinent d’altres
llocs del món –com els grups Chota Divana
del Rajasthan, Wagogo de Tanzània o Huun
Huur Tu de Mongòlia–, sense oblidar altres
estils, com el jazz o la música popular, representats als concerts oferts pels grups Black
Voices, Percussió de Butxaca o Eliseo Parra,
entre altres.

El renéixer de la poesia
La Fundació ”la Caixa” ha organitzat des del
1999 tallers de poesia dirigits a estudiants i
professors per apropar-los i familiaritzar-los
amb el llenguatge poètic.
Al llarg del 2001, els tallers d’interpretació poètica s’han combinat amb els de creació. Als d’interpretació, s’ensenya els joves
lectors a pujar a l’escenari i jugar amb les
paraules; als de creació, es promou la creació poètica a partir d’una actitud lúdica
amb el llenguatge.

Així mateix, la Fundació va organitzar el
seminari “Paraules de Tardor”. Dirigit als professionals de l’ensenyament, aquest curs es va
plantejar com una incursió en l’art de la poesia per descobrir la diversitat del pensament
poètic.

La ciència per als nens
L’ensenyament de la ciència no ha de ser
forçosament avorrit. A CosmoCaixa i al
Museu de la Ciència de Barcelona, els més
petits poden accedir al coneixement científic per mitjà del joc. Al programa educatiu

Activitats educatives
al voltant d’exposicions científiques

38.000 persones van
participar en aquests
programes educatius

“Toca, toca!”, els nens poden tenir un contacte directe amb animals, tant del nostre
entorn mediterrani com de la selva tropical.
“El Clik dels nens” permet als més petits
viure les seves primeres experiències científiques. El Museu de la Ciència de Barcelona
i CosmoCaixa van acollir “tallers d’experiments” sobre diversos fenòmens naturals.
Així mateix, les exposicions itinerants que
la Fundació ”la Caixa” va presentar en diversos punts d’Espanya van tenir com a complement activitats educatives que van propiciar que els escolars es poguessin iniciar en
camps com l’astronomia, en el cas de l’exposició “El Planetari Viatger”, o en la conscienciació sobre la necessitat de protegir el
medi ambient, objectiu de “Fauna amenaçada”. La divulgació també va estar present a
“Estació Ciència”, “Caiguts del cel”, “Glaceres” i “Humans”.

Participants en les activitats educatives. Any 2001
Música

Arts plàstiques i fotografia

Humanitats

Ciència

205.929

15.050

11.541

11.768

Tallers de música
Concerts familiars
Concerts escolars

Tallers d’exposicions
Visites taller per a escolars i grups
Bocabadart

Tallers de teatre
Cinema
Tallers de literatura/poesia

Tallers d’exposicions
¡Toca, toca!
Clik dels nens
Tallers temàtics
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Programa de Beques de postgrau
Estudiar sense fronteres

El Rei d’Espanya va lliurar el diploma acreditatiu
de la seva beca als nominats en l’edició número 20
del programa de beques de la Fundació ”la Caixa”

Les beques que des del 1982 concedeix la
Fundació ”la Caixa” han fet possible que un
total de 1.435 estudiants hagi realitzat estudis de postgrau en universitats estrangeres.
El 2001, el programa va rebre gairebé un
miler de sol·licituds de beques, de les quals
se’n van concedir 132: 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 a la Gran Bretanya, arran de la
col·laboració amb el British Council; 20
beques han tingut com a destinació universitats franceses, amb la participació en el
programa de l’Ambaixada francesa a Espanya; 10 han estat per al Canadà, gràcies a
la col·laboració de la Fundació Estudis
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Canadencs, i s’han concedit dues ajudes
per cursar estudis al Japó, en una iniciativa
que té el suport de l’Association of International Education.
Cursar màsters, doctorats o investigacions
postdoctorals en prestigioses universitats estrangeres és el que ofereix el programa de
beques de la Fundació ”la Caixa” a l'estudiant que vol ampliar el seu expedient
acadèmic. La beca cobreix totes les possibles necessitats de l’estudiant: el viatge a la
universitat escollida, les despeses d’allotjament i manutenció i l’assegurança mèdica.
D’aquesta manera, el becari només s’ha de
preocupar d’estudiar. La durada de la beca
pot ser d’un o dos cursos acadèmics, segons
el programa.

La sol·licitud de les beques està oberta a
estudiants llicenciats per qualsevol de les
nostres universitats. La informació per acudir a la convocatòria es pot obtenir per mitjà
d’Internet a la web www.estudis.lacaixa.es.
La selecció de candidats es realitza sota
les premisses de rigor i objectivitat. És una
condició indispensable el ple domini de la
llengua del país on es vol ampliar estudis.
Un segon pas és l’entrevista personal amb
un comitè de selecció format per dos
catedràtics universitaris, un representant de
l’entitat col·laboradora i un altre de la
Fundació ”la Caixa”. En aquesta trobada no
es pretén jutjar l’expedient acadèmic de
l’estudiant, sinó els trets de personalitat i el
seu interès per ampliar la seva trajectòria
universitària. Gràcies al bon nivell que han

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

demostrat els seus becaris des del 1982, la
Fundació ”la Caixa” gaudeix del reconeixement dels més prestigiosos centres universitaris d’Europa i dels Estats Units.
La web www.estudis.lacaixa.es permet, a
més a més, que els becaris puguin mantenir
el contacte amb l’entitat al final dels seus
estudis. En aquest espai tenen a la seva disposició currículums i telèfons de contacte.
La web està pensada per permetre que els

Aquest any s’han otorgat 132 beques
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Estats Units, Gran Bretanya,
França, Alemanya, Canadà i Japó,
països de destí dels estudiants

becaris no perdin els vincles que els han
unit i per convertir-se en una autèntica borsa
de treball que els serveixi de porta d’accés
al món laboral. Així mateix, una associació
de becaris organitza activitats per intercanviar experiències un cop acabada l’estada a
les universitats estrangeres. Un butlletí trimestral de l’associació, Newsletter, ofereix als
becaris un espai per reflexionar sobre temes
d’avui, com la immigració o les relacions
internacionals, per jutjar la qualitat de l’ensenyament universitari i per donar a conèixer públicament els seus projectes professionals.

58

20 anys de beques
Nombre total de beques concedides des del 1982: 1.436
Beques concedides,
per països (2001)

Especialitats cursades pels
becaris, fins a l’any 2001
Enginyeria

160

Administració d’empreses

156

Dret

128

Economia

113

Medicina

112

Lingüística

96

Biologia

53

Música

51

Relacions internacionals

49

Ciències de la informació

44

Física

38

Literatura

37

Psicologia

35

Arquitectura

34

Química

30

Filosofia

28

Geografia-Història

27

Sociologia

25

Traducció i interpretació

24

Informàtica

22

Veterinària

22

Belles Arts

20

Matemàtiques

18

Ciències polítiques

16

Geologia

15

Antropologia

15

Pedagogia

13

Museologia

13

Arqueologia

9

Disseny gràfic

8

Educació física

6

Farmàcia

6

Administració pública

4

Gestió de centres sanitaris

4

Biblioteconomia

2

Ciències ambientals

2

Gestió de projectes culturals

1

Total

Estats Units
50 beques

Universitats més
sol·licitades

Núm. de
becaris

• Harvard University,
Cambridge, MA

• Columbia University,
Nova York, NY

• Massachusetts Institute of

Technology, Cambridge, MA

Gran Bretanya
15 beques

65
56
49

• London School of Econo-

mics and Political Science,
University of London

37

• London School of Hygiene

França
20 beques

and Tropical Medicine,
University of London

14

• University of Cambridge

14

• École des Hautes Études
en Sciences Sociales

• Université Pierre-et-Marie
Curie

• Université Louis Pasteur
Alemanya
35 beques

• Ludwig-Maximiliams

6
5

Universität München

18

• Freie Universität Berlin
• Humboldt-Universität

11

zu Berlin

Canadà
10 beques

9

8

• Carelton University
• McGill University
• University of Toronto

2

• Tsukuba University

1

2
2

Japó
2 beques

1.436
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Centre de Formació i Divulgació de Tecnologia
Informàtica ”la Caixa” - IBM
1.800 professionals formats a les dues seus de l’escola a Madrid i Barcelona

Aprendre una professió amb futur

El Centre de Formació i Divulgació de Tecnologia Informàtica ”la Caixa” - IBM ha complert, al llarg dels seus dotze anys de funcionament, el seu propòsit de ser un centre de
divulgació del coneixement de la informàtica
amb la formació de programadors per al mercat laboral.
El curs 2000-2001 ha tingut com a principal novetat la renovació de les tècniques de
programació, amb el pas de la programació
clàssica a la de l’entorn Internet (programació
orientada a objectes en llenguatge Java). Els 500
alumnes d’aquesta promoció s’enfrontaran al
món professional posats al dia pel que fa a les
últimes fites en noves tecnologies. Els centres
informàtics de Barcelona i Madrid estan equipats amb 350 ordinadors interconnectats i

tenen una dotació de més de vint professors,
que ja han format 1.800 alumnes.
En l’oferta de cursos cal distingir entre els
que es dirigeixen a les persones que no tenen
encara coneixements bàsics en informàtica i
els d’ampliació de coneixements. Per matricular-se en els cursos sense experiència només
cal complir els requisits de ser menor de 30
anys i tenir el títol de COU, FPII, Batxillerat o
haver realitzat cicles formatius de grau mitjà.
Els interessats es poden informar sobre els
cursos del centre a la pàgina www.cfdti.com.
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Escola Universitària d’Infermeria Santa Madrona
84 anys formant professionals
Noves estratègies

L’EUI Santa Madrona està adscrita a la
Universitat de Barcelona

L’Escola Universitària d’Infermeria Santa Madrona, amb 84 anys d’experiència en la formació de professionals, ofereix un ensenyament de mètodes avançats amb un caràcter
humanista. En la promoció del 2001 es van
diplomar 242 alumnes. Així mateix, l’EUI
imparteix cursos de postgrau. En aquesta formació també s’inclou el primer màster
d’Administració i Gestió en Infermeria, l’únic
reconegut per una universitat espanyola.
Durant els onze últims anys, l’han realitzat
uns 300 professionals. Altres cursos que
imparteix l’Escola fan referència a la sida, a
les teràpies naturals i al paper de l’infermeria
en el món de la sanitat. L’EUI va prestar ajudes per a la matrícula de 36 estudiants del
màster i de 34 per al curs de postgrau dedicat
a la sida. A l’escola també tenen lloc les “aules
obertes”, seminaris i conferències en què s’aborden qüestions com les possibilitats de la
medicina natural o els nous reptes de la relació amb els pacients. El 2001 gairebé 200 persones van participar en aquestes sessions, pensades com un espai de reflexió a partir dels
exemples que ofereix el dia a dia.
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El projecte AMAS (Aproximació Multidisciplinar d’Abordatge de la Sida) respon a l’interès de la Fundació ”la Caixa” per treballar
en noves estratègies d’investigació sobre la
sida. Aquest projecte es dirigeix a les persones que mantenen una relació directa o indirecta amb la malaltia, com familiars de
malalts, agents socials, especialistes en ciències humanes i professionals de la sanitat.
Amb la posada en marxa a la xarxa de la web
www.amas.org, AMAS habilita un canal per
informar, prevenir i mantenir en contacte els
diversos grups implicats en la sida.
L’EUI també participa en el projecte
Leonardo da Vinci de la Unió Europea, en
el marc del qual es desenvolupen projectes
de formació contínua per perfeccionar els
serveis d’infermeria. L’objectiu és fer propostes a les autoritats sanitàries perquè s’implantin nous mètodes de gestió d’aquests
serveis.

Alumnes de l’EUI realitzant pràctiques

Programes culturals
1. Exposicions
2. Art multimèdia
3. Música
4. Lliteratura, poesia i cinema
Un total de 1.823.646 persones han participat durant el 2001 en les propostes de la
Fundació ”la Caixa”, integrades per exposicions, concerts, tallers, conferències,
recitals, etc. L’interès del públic s’ha incrementat, a més a més, pel caràcter
divulgatiu i participatiu que tenen aquestes iniciatives.
La història, la fotografia i les arts plàstiques han centrat una bona part de la

programació cultural. A partir de l’any
2002, la Fundació disposarà d’un nou centre especialment habilitat per dur a terme
activitats multidisciplinars: CaixaForum.
Els programes de música i els d’humanitats, que pretenen apropar a un públic
heterogeni la cultura i la música en les
seves diverses expressions, han completat
el programa cultural de la Fundació
durant el 2001.

Programa d’exposicions
d’arts plàstiques i fotografia
Les 172 mostres d’art de la Fundació ”la Caixa” van ser visitades per més
de 1.500.000 persones durant l’any 2001

Penjoll triangular bartshaka. Plata grabada
i repujada. Musée d’ethnographie, Neuchâtel.
“Tuareg. Nòmades del desert”

Història d’altres cultures
Afganistan i la cultura de la diversitat
Geni de les flors. Afganistan, Hadda, s. III-IV.
Col·lecció Florence Malraux.
“Afganistàn, una història mil·lenària”

L’art dels nostres dies, els grans clàssics i
la història d’altres cultures van ser els
tres vessants del programa d’exposicions
de la Fundació ”la Caixa” durant l’any
2001. Un cop més, el cicle d’exposicions
s’ha proposat com a principal objectiu la
divulgació de l’art entre un públic heterogeni.
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La guerra ha situat l’Afganistan al centre d’atenció de tota la ciutadania mundial. L’exposició “Afganistan, una història mil·lenària” es
va proposar recordar a tothom que, en altre
temps, en aquesta zona geogràfica van conviure en pau diverses tradicions culturals.
L’Afganistan, terra de pas de la Ruta de la
Seda, va ser, al llarg de segles, un punt de trobada de diversos imperis, lloc per al diàleg entre diverses cultures i religions. Per bé que, a
partir del segle I, va abraçar el budisme, l’Afga-

nistan havia estat província de l’Imperi Persa i
va ser un regne del gran imperi d’Alexandre el
Gran, i va ser també bressol de sultans otomans.
Bamiyan va ser durant segles centre d’expansió
del budisme i lloc d’inexcusable pelegrinatge
per als fidels arribats de l’Índia i la Xina. Més
tard, va arribar el temps de l’islam. I ja abans,
al segle XIII, l’emperador Genguis Khan havia
iniciat des de Kabul la formació del seu inabastable imperi. Així, els atzars històrics han fet que
la riquesa cultural de la zona es basi en la mescla i en el mestissatge de tradicions artístiques
diverses. L’exposició que s’ha pogut veure al
Centre Cultural de la Fundació ”la Caixa” a Barcelona es presenta com un relat de flux i reflux,
de conquestes i migracions, amb objectes artístics tan diversos com les escultures gandhara i
hadda, els ivoris indis i els bronzes islàmics.

Tuaregs: el mite dels nòmades
Encara perviu entre els europeus una imatge
romàntica i literària dels tuaregs, observats
com a genets nòmades que vaguen pel desert
sense conèixer fronteres. No obstant això, el
cert és que aquest poble pastor ha viscut secularment un difícil conflicte en la seva adaptació
a les dures condicions de vida que imposa el
desert. La seva història està marcada per episodis de resistència desesperada davant l’embranzida de les forces colonials. L’exposició “Tuareg. Nòmades del desert” ens du a l’època més
esplendorosa de la seva civilització, reflectida
en l’artesania d’objectes quotidians destinats a
la festa, al ritu fúnebre o a la batalla, i que, d’alguna manera, donen fe de la seva concepció
del món. Majoritàriament, les peces han estat
cedides pel Museu d’Etnografia de Neuchâtel i
pel Museu de Bamako, a Mali.
L’exposició se submergeix en la seva història,
a través del testimoni dels antics cronistes àrabs,
i descriu l’estructura de la seva economia, de
base ramadera, i de la seva organització tribal.

En un tercer àmbit, la mostra es dedica a
l’artesania de l’objecte domèstic i artístic, com
a reflex dels seus cànons de bellesa i de la seva
espiritualitat. Aquesta exposició s’ha pogut
visitar al Convent de Santa Inés de Sevilla.

Tarraco, porta de Roma
L’exposició “Tarraco, porta de Roma”, organitzada per la Fundació ”la Caixa” amb motiu de
la inauguració del seu Centre Social i Cultural
de Tarragona, pretén mostrar la importància
de Tarraco com a ciutat privilegiada i capital de
la província més extensa de l’Imperi romà, la
Hispania Citerior, i posar de manifest la seva
relació amb diverses ciutats de la Península
Ibèrica, especialment amb les altres dues capitals hispàniques: Corduba (Còrdova) i Emerita
Augusta (Mèrida). Entre les 150 peces que formen la mostra, destaca l’escultura de marbre
de Vespasià, procedent de l’Augusteum de
Narona (Croàcia), que s’ha pogut contemplar
sencera per primer cop.

Escultura de marbre de Vespasià (fragment).
“Tarraco, porta de Roma”
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La fascinació pels mars del Sud

L’art de la modernitat

L’oceà Pacífic va passar a ser un mar obert a
la inquietud exploradora d’espanyols i portuguesos al començament del segle XVI, amb
l’expedició de Vasco Núñez de Balboa a través de l’istme de Panamà i la fundació de la
factoria de Cochin per part de Vasco de
Gama. Amb tot i això, les civilitzacions que
acull l’oceà no van ser ben conegudes fins a
les expedicions de navegants com Cook,
Bouganville i La Perouse, que van crear el
mite del “bon salvatge” i del “paradís terrenal”. L’exposició “Illes dels mars del Sud”
s’aproxima al llegat cultural d’aquestes civilitzacions des de la perspectiva antropològica que generen els ritus, els símbols i els
mites. A la mostra, hi apareixen testimonis
de les cultures d’Indonèsia, Filipines, Melanèsia, Micronèsia i Polinèsia, habitades per
diversos grups ètnics, representats pel seu
art. Així, es poden contemplar les grans
escultures funeràries de Borneo; els delicats
bastons batak; les representacions dels avantpassats i d’animals de Nova Guinea, o les
talles de les illes de la Polinèsia. La mostra
ha estat exposada a Granada, Castelló de la
Plana, Girona i Lleida.

Arman: art provocador

Exposició “Illes dels mars
del Sud” a Lleida
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Arman és ja un dels artistes més destacats de
l’art contemporani de la segona meitat del
segle XX, amb el seu art provocador que se
serveix dels cubells d’escombraries i de la
ferralla i que no dubta a recórrer a la combustió o l’acumulació per provocar la sorpresa en l’espectador. L’exposició, de caràcter retrospectiu, mostra 59 obres que
descriuen perfectament les successives etapes de la seva activitat artística, des de l’acumulació de deixalles dels inicis fins als recents retrats robots, exposats el 1999. La
irrupció de l’art iconoclasta d’Arman, nascut a Niça el 1928, va representar en els anys
seixanta una irrupció d’aire fresc en el marc
de l’art conceptual. La mostra, que es va
exposar al Centre Cultural de la Fundació a
Barcelona, va ser produïda per la Galerie
National du Jeu de Pome i es va poder veure per primer cop el 1998 a París.

La lluminositat de Hodler
A Ferdinand Hodler (Berna, 1853-Ginebra,
1918) se’l pot emparentar amb un grup
d’artistes, entre els quals podem incloure
Van Gogh, Seurat, James Ensor o Gustav
Klimt, que es van rebel·lar contra l’impressionisme amb una pintura de la sensualitat i
la llum. L’exposició de Ferdinand Hodler
ha permès al públic seguir el recorregut de
l’artista suís des del seu naturalisme primerenc fins al simbolisme, moviment del qual
va arribar a ser un dels màxims representants. En la seva última època, Hodler va
connectar amb l’expressionisme emergent.
La mostra ha reunit gairebé un centenar de
pintures a l’oli i una trentena de dibuixos
procedents de col·leccions particulars i de

Estudi de ballarina espanyola, de mig cos
i de front, ca. 1912. “Ferdinand Holder”

museus de Suïssa i Alemanya. Hi ha un apartat especialment dedicat al període d’estada
a Espanya (1878-1879). Les Sales d’Exposicions de la Fundació a Madrid i a Palma de
Mallorca van acollir aquesta mostra durant
l’any 2001.

Willem de Kooning
Willem de Kooning (1904-1997) és un dels
artistes nord-americans més importants i
influents del segle XX, a més d’una de les
figures clau de l’expressionisme abstracte.
Amb Jackson Pollock, Mark Rothko i Clyfford Still, entre altres, va aconseguir convertir Nova York en la capital internacional de
l’art després de la Segona Guerra Mundial,
en detriment de París. Rica i complexa, la
trajectòria de De Kooning es prolonga molt
més enllà dels anys quaranta, fins a la dècada

The Visit (La visita), 1967.
“Willem de Kooning”

dels vuitanta. Va ser un dels pocs expressionistes abstractes que va treballar de manera
simultània, i amb la mateixa brillantor, la
figuració i l’abstracció. L’exposició “Willem
de Kooning” organitzada en col·laboració
amb l’IVAM de València va reunir gairebé 80
pintures, dibuixos i escultures, datats entre
1938 i 1988. Es va poder veure a la sala d’exposicions de la Fundació a Madrid i a l’IVAM
de València.

Retorn al país de les meravelles:
l’artista i la infantesa
La infantesa ha estat un tema recurrent en
multitud d’artistes que han buscat la seva
inspiració en aquesta època de la vida. L’exposició “Retorn al país de les meravelles.
L’art contemporani i la infància” recull
obres de 34 artistes de diferents països que
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inviten l’espectador a tornar a aquest món
per mitjà de l’experiència artística. Les 43
obres de la mostra ens ofereixen una visió
complexa, en què es barregen la innocència
i la nostàlgia, en les imatges d’herois de tira
còmica i ciència-ficció, contes de fades i jocs
d’ordinador. L’exposició, produïda pel Des
Moines Art Center (Iowa) dels Estats Units,
ha arribat a Barcelona gràcies a l’Independent Curators International (ICI) de Nova
York. La mostra exposada a Barcelona inclou obres dels artistes espanyols Ana Laura
Aláez, Chelo Matesanz i Vidal.

Mínim Denominador Comú
“Mínim Denominador Comú”, el cicle d’exposicions de la Sala Montcada de Barcelona
per a l’any 2001-2002 comissariat per Chus
Martínez. Va reunir cinc propostes que
investiguen els límits i les possibilitats que
ofereix la sala d’exposicions com a punt de
trobada entre obra i espectador. El cicle ha
presentat obres dels artistes Dora García,
Tobias Rehberger, Michael Elmgreem,
Ingar Dragset, Oriol Font i Begoña Muñoz.
En totes les obres, l’artista es va plantejar
superar el vincle habitual entre obra i espectador per reinventar la seva trobada en un
context particular.

Col·lecció Testimoni
La Col·lecció Testimoni va ser creada el
1987 per ”la Caixa” per contribuir a la promoció dels artistes actuals i al coneixement
general de la creació contemporània a
Espanya. El 2001 la mostra es va organitzar
a Las Palmas de Gran Canaria, on es van
reunir 128 peces realitzades per artistes
espanyols contemporanis de diverses generacions.
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Sense títol de Juan Gopar.
Acrílic sobre tela i taula, 120 x 120 cm.
“Col·lecció Testimoni”

Clàssics irrepetibles
Dürer, nom del Renaixement
Albrecht Dürer, prototipus d’artista reinaxentista, a més d’exercir una poderosa
influència entre els artistes del seu temps, el
segle XVI, va ser el creador d’imatges que
han assolit la categoria d’autèntiques icones
de la civilització occidental, com El Cavaller,
La mort i el diable o La melangia. L’exposició,
una mostra de 43 dibuixos originals i de 130
gravats, no solament exhibeix dibuixos i gravats de l’artista de Nuremberg, sinó que
reconstrueix el context artístic de l’època
amb obres d’Albrecht Altdorfer, Barthel
Beham, Hans Sebald Beham, Lucas Cranach, Hans Baldung Grien, Augustin Hirschvogel, Martin Schongauer o Michael Wolgemut, entre altres. L’exposició es va poder
visitar a Girona i a Salamanca. Totes les
obres pertanyen a les col·leccions del Museu
Boijmans van Beuningen de Rotterdam.

mat, escultor”, que va mostrar l’any passat
una cinquantena de les seves obres, va ser la
primera mostra antològica dedicada a l’artista des de la seva mort. Les obres de l’exposició es van agrupar en àrees temàtiques com
l’ideal femení, el retrat, la Guerra Civil i l’exili, la imatgeria religiosa, l’escultura pública
i les obres costumistes i animalístiques. Lleida, Granollers, Girona, Vic i Reus van acollir
aquesta exposició.

Fotografia i art multimèdia
FotoPres’01: una anàlisi de l’actualitat

“Albrecht Dürer”. La passejada, h. 1496-98.
Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam

Viladomat, escultor
de la imatge femenina
Josep Viladomat i Massans, en els seus noranta anys de vida va recórrer diversos camins de
l’art de l’escultura. Entusiasta avantguardista
en els seus inicis, va fundar el grup dels Evolucionistes, el 1918, va passar del simbolisme
a l’idealisme clàssic del noucentisme i, a partir dels anys quaranta, es va orientar cap al
realisme de l’anècdota. La descripció de la
figura femenina va ser el fil conductor de la
seva escultura en les diferents etapes. Va escollir el model canònic de la dona mediterrània, que en Viladomat defuig les formes
rotundes d’altres artistes per oferir una figura més estilitzada. L’exposició “Josep Vilado-

En l’edició del 2001, FotoPres va mostrar al
públic alguns dels treballs més destacats del
periodisme gràfic, testimoni imprescindible
per realitzar mitjançant imatges una anàlisi
del nostre temps.
En el concurs biennal, va resultar guanyador el reportatge “Alzheimer: la traïció de la
memòria”, de Diego Alquerache, una profunda reflexió sobre el que representa patir
la malaltia degenerativa. A “Kosovo. Crònica
d’una deportació”, Gervasio Sánchez va tornar als Balcans per retratar el drama dels
refugiats.

Gervasio Sánchez: Kukes, Albania,
juny de 1999.
“FotoPres’01”
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L’exposició va reunir a Barcelona les obres
fotogràfiques dels premiats i els treballs dels
becats en aquesta edició del certamen. Els
reportatges becats van tractar majoritàriament temes socials, com l’univers de les
residències per a gent gran –el reportatge
“Iaios”, de Tanit Plana– o la interculturalitat,
amb el reportatge “Sudeuropa + Nordàfrica”,
de Juan Valbuena.

fotografies inèdites, moltes de les quals van
ser realitzades a Espanya. Són imatges que
reflecteixen rostres, carrers, objectes i gestos
de l’Espanya de les acaballes dels cinquanta i
començament dels seixanta. La mostra es va
poder visitar a Lleida, Gijón, Santa Cruz de
Tenerife, Ciudad Real, Ourense i Màlaga.

Hitchcock i l’art contemporani
Strömholm, la fotografia
existencialista
Si la fotografia ha aconseguit adquirir la categoria d’art independent en el segle XXI, ha
estat gràcies a la contribució de noms com
Christer Strömholm (Estocolm, 1918-2002).
L’artista suec ha desenvolupat al llarg de la
seva trajectòria un llenguatge fotogràfic
imbuït d’existencialisme, patent en les seves
instantànies de ritus funeraris o d’escenes de
prostitutes. La retrospectiva Christer Strömholm se centra en els anys crucials de la seva
tasca artística, les dècades dels cinquanta i seixanta. Les més de 80 imatges de la mostra
relaten l’itinerari de l’existència d’Strömholm
en els ambients més baixos de l’escala social.
Una part important de la mostra la formen

“Christer Strömholm”: Barcelona, 1963.
Bildverksamheten Strömholm
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Alfred Hitchcock, potser el cineasta més
influent del segle xx, va ser també una referència per a artistes d’altres arts. La mostra “Encadenats: Alfred Hitchcock i l’art contemporani”, que es va exposar al Centre Cultural de la
Fundació a Lleida, és un conjunt d’obres d’artistes visuals contemporanis triats pel Museu
d’Art Modern d’Oxford. Aquesta exposició
analitza com la imatgeria, la temàtica i la tèc-

Douglas Gordon: 24 Hour Psycho, 1993.
“Encadenats: Alfred Hitchcock i l’art contemporani”.
Gentilesa de la Lisson Gallery, Londres

nica del director anglès han estat el motiu
recurrent d’inspiració en l’obra de molts artistes que utilitzen la fotografia, el cine, el vídeo,
l’obra sonora o la instal·lació multimèdia com
a mitjà d’expressió. El voyeurisme, l’obsessió,
el doble o la connexió del paisatge amb el relat
són temes típicament hitchcockians que s’adverteixen en l’obra de molts artistes visuals.

La immediatesa d’Ed van der Elsken
Ed van der Elsken (Amsterdam, 1925-1990) va
simultanejar al llarg de la seva carrera la fotografia i el vídeo, mitjans amb els quals va realitzar un art de la immediatesa que buscava,
per damunt de tot, l’expressió de l’autenticitat. L’exposició “Ed van der Elsken. Eye love
you” mostra, per primer cop, l’obra de l’autor
holandès en la diversitat de suports que va utilitzar. La mostra que es va poder veure l’any
passat a Barcelona, una retrospectiva de l’obra
realitzada entre els anys 1949 i 1990, va incloure 150 fotografies i una selecció de pel·lícules.

Aquesta exposició va estar produïda per el
Kunstmuseum de Wolfsburg d’Alemanya.

El desert
Paral·lelament al relat dels grans viatgers, el
testimoni fotogràfic va ser la via per la qual
Occident es va rendir al misteri del desert. La
fotografia ha estat, des del segle passat, el
millor instrument per descriure el paisatge i
explorar el territori. L’exposició “El desert.
De la fotografia a la imatge digital”, que es va
exposar a Barcelona i a Sevilla, presenta un
conjunt de fotografies i d’imatges fílmiques,
moltes d’inèdites, que donen compte de la
fascinació d’Occident per la immensitat.
L’exposició, que ha estat produïda per la
Fondation Cartier i la Fundació ”la Caixa”, va
renunciar a un ordre cronològic o temàtic
per mostrar el desert com un espai on el pas
del temps queda en suspens i el paisatge
experimenta sinuosos canvis, captats per la
fotografia, l’art de l’“instant decisiu”.

Lehnert & Landrock: El retrobament,
Tunísia, c. 1910. Col. Gérard Lévy, París.
“El desert. De la fotografia a la imatge digital”
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Altres exposicions d’arts plàstiques i fotografia

Exposició: Jordi Alumà. Impressions olímpiques.
Boxa, 1992.
Tècnica mixta sobre taula, 92 x 73 cm

Exposició: Lluïsa Vidal, pintora.
La nena del gatet negre, 1903.
Oli sobre tela, 156 x 90 cm

Col·lecció d’art contemporani
de la Fundació ”la Caixa”: Miquel Barceló.
L’amour fou, 1984

Exposició: Monestirs i Lamas del Tibet. Marpa
Lotsawa, Chökyi Lotrö (1012-1097). Llautó daurat,
amb policromia. Tibet, segle XVI, 15,1 x 14,5 x 12 cm

Exposicions de la Fundació ”la Caixa”
durant l’any 2001
Exposicions

Poblacions

Arts plàstiques
Afganistan. Una història mil·lenaria

Barcelona

Anglada Camarasa

Las Palmas de Gran Canaria, Palma (Mallorca), Sevilla

Arman

Barcelona

Art romànic i vanguardia

Madrid

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

Madrid

Begoña Muñoz

Barcelona

Cèsar Martinell i Brunet.
Entre el Modernisme i el Noucentisme

Artesa de Lleida, Bellpuig, La Sènia, Moià, Molins de
Rei, Riudoms, Rubí, Sant Celoni

Col·lecció Testimoni 2000-2001

Sevilla

Conce Codina

Barcelona

Construir i deconstruir. Els anys noranta a la Col·lecció Testimoni

Eivissa

Xina, cel i terra

Gijón, Palma (Mallorca), Santiago de Compostela,
Sevilla, València

Darrere el quadre

Vic

Dora García

Barcelona

Dürer i el seu temps

Girona, Salamanca

Eija-Liisa Ahtila

Barcelona

Encadenats: Alfred Hichtcock i l’art contemporani

Lleida

Espais construïts: escultures, arquitectures, ambients

València

Experimentació i creativitat

Barcelona

Ferdinand Hodler

Madrid, Palma (Mallorca)

Gillian Wearing

Madrid, Santiago de Compostela

Hilo Rojo

Lleida

Impressions olímpiques. Jordi Alumà

Sta. Cristina d’Aro

Indis i esquimals. Cultures indígenes de Nordamèrica

Albacete, Alacant, Cadis, Palma (Mallorca), Vigo

Illes dels Mars del Sud

Castelló de la Plana, Girona, Granada, Lleida

Joan Miró. Litògraf

Dos Hermanas, Sant Llorenç des Cardassar

Josep Viladomat, escultor

Girona, Granollers, Lleida, Reus, Vic

Lluïsa Vidal, pintora

Granollers

Màquines

Palma (Mallorca)

Monastirs i Lames del Tíbet

Còrdova, A Coruña, La Laguna, Múrcia,
Vitòria-Gasteiz, Madrid

Opus. Eduardo Barco

Lleida

Premis LAUS. 30 anys. Primavera del Disseny

Vic

Rastres de l’alfabet. Escriptura i art

Andratx, Capdepera, Ciutadella (Menorca), Eivissa

Retorn al País de les Meravelles.
El arte contemporáneo i la infància

Barcelona

Sense títol. Pablo Genovés

Lleida

Sense títol de Mirjaw de Zeuw

Lleida

Sergio Prego. Yesland, I’m here to stay

Barcelona
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Exposicions

Poblacions

Arts plàstiques (continuació)
El Segle de Cristòfol. Obres mestres
de l’art lleidatà del segle XX

Lleida

Tarraco, porta de Roma

Tarragona

Tuareg. Nòmades del desert

Sevilla

Txuspo Poyo M.H.T. (monkey honky town)

Barcelona

Vintinou vegades altre cop

Lleida

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

Lleida, Vic

Welcome! Un segle de turisme a les Illes Balears

Eivissa, Maó

Willem De Koonig

Madrid

Un més un igual a dos

Lleida

Zenith. Marc Volger

Lleida

Exposicions

Poblacions

Fotografia
Espais de vida

Astorga, El Ejido, Linares, Lorca, Monzón, Ponferrada, Sant Boi
de Llobregat, Sevilla, Valdepeñas

Adalberto Benítez

Adeje, Aguimes, Arrecife de Lanzarote, Valverde del Hierro

Christer Strömholm

Ciudad Real, Gijón, Lleida, Màlaga, Ourense, Santa Cruz deTenerife

Desert. De la fotografia a la imatge digital

Barcelona, Sevilla

Diaris íntims

Blanes, Ferreries, Palafrugell, Porreres, Ripollet,
Sant Antoni de Portmany, Sant Boi de Llobregat

Ed van der Elsken. Eye love you

Barcelona

FotoPres’ 01

Barcelona

FotoPres’ 99

Berga

Harry Callahan

Málaga, Palma (Mallorca)

Herbert List

Barcelona

Miguel Río Branco

Valladolid

Mirades impúdiques

Granollers

Pérez Siquier

Binissalem, Muro, Pollença, Porreres, Pòrtol,
Sant Lluís, Santa Maria del Camí, Sineu

Sense títol. Willi Otremba

Lleida

Valls. Una memòria fotogràfica 1845-2000

Valls

Exposicions

Poblacions

Temàtiques històriques
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La vida als castells

Altafulla, Cambrils, Dènia, Gandia, Hospitalet de l’Infant, Manlleu,
Manresa, Mollerussa, Onda, Ontinyent, Paterna, Requena, Sagunt,
Sant Cugat del Vallès, Santa Coloma de Farners, Terrassa, Vic, Xàtiva

Els aromes d’al-Andalus

Alcalà de Henares, Alcoi, Ciudad Real, Elx, Leganés,
Palma (Mallorca), Terol, Zamora

En torno a las Mesas Reales. Tres siglos de formas
y objetos en los palacios y monasterios reales

Madrid, Màlaga, Saragossa, València

Mar d’Ulisses. Els origens de la navegació
a la Mediterrània

Albacete, Còrdova, Donostia-San Sebastià, Granada,
Lleó, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife,

Millares. Una civilización milenaria en Andalucía

Adra, Andújar, Antequera, Arcos de la Frontera, Baeza, Cartayá, La Palma del Condado, Linares, Los Palacios-Villafranca, Níjar, San Fernando

Programa d’art multimèdia
La mediateca digital, la culminació d’un procés

Durant l’any 2001,
62.857 persones
van visitar la Mediateca

Masaki Fujihata davant la seva obra
Light on the Net, instal·lada al vestíbul
del Centre Cultural de Barcelona

El 2001 la Fundació ”la Caixa” va posar en
marxa la web Artenlinea.net, que va oferir des
de la xarxa l’exposició de treballs de net-art
El continuum arriba a la xarxa, el directori
hipertextual Data-art i el projecte d’intervenció col·lectiva a distancia Light on the Net Project de l’artista japonès Masaki Fujihata, entre
altres activitats de reflexió i de debat. Artenlinea.net va ser concebuda com un primer pas
cap a la Mediatecaonline, el nou projecte que la
Mediateca presentarà en la seva nova ubicació a CaixaForum, un projecte que planteja
l’ús de mètodes interactius i multimèdia per
oferir un accés més immediat i complet als
seus fons i la consulta dels documents audio-

visuals, i de manera integral. El nou espai físic
s’obrirà també a l’exterior per mitjà d’internet i oferirà la consulta del catàleg i de documentació especialitzada.
El nou espai estarà ubicat a la planta inferior de CaixaForum i disposarà de 470 metres quadrats d’ús públic.
Amb motiu del trasllat i de la ubicació a les
noves instal·lacions, la Mediateca va tancar
temporalment les portes al final d’octubre del
2001. Així i tot, durant aquest any, aquest servei cultural va rebre 62.857 visitants i, entre
altres prestacions, va realitzar 43.700 préstecs.
Al llarg de l’any, també va continuar ampliant
el nombre de socis, i obrirà de nou les portes
amb 14.100 persones que utilitzen el carnet
per accedir al préstec o als descomptes en les
activitats que periòdicament organitza la
Mediateca. Gairebé el 50% dels socis tenen
edats compreses entre els 25 i els 34 anys.
El programa d’activitats va culminar amb
la convocatòria Mediatecaclub’01, amb la qual
la Mediateca s’acomiadava del seu primer
emplaçament i a la qual van assistir més de
600 persones. Paral·lelament, al llarg del mes
de desembre, es va poder visitar la mostra
Experimentació i Creativitat, una exposició produïda per la Mediateca que presenta una
selecció representativa de les obres i dels
documents que formen el seu fons i que invitava els usuaris a navegar per un entramat
d’imatges, textos, sons i dades.
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Programa de música
La Fundació ”la Caixa” ha organitzat 315 concerts, durant el 2001

Concert “El Messies” de Händel
al Palau de la Música

Des del moment de la seva posada en funcionament, el 1978, l’apropament de la
música a un públic heterogeni és la meta
que es va marcar el programa de música de
la Fundació ”la Caixa”. A l’organització de
concerts i festivals dedicats a un públic
ampli, cal afegir la formació de joves intèrprets i de professors de música i els cursos i
tallers per a nens.

aportacions que van mostrar l’evolució de
l’instrument des del segle XIV, amb recitals a
càrrec d’Arianna Savall, Javier Sáinz i Andrew
Lawrence King. Wolfang Amadeus Mozart
també va merèixer un tractament singular,
amb la interpretació de la integral que el

XXIV Festival de Música Antiga
L’edició del 2001 del Festival de Música Antiga va confirmar, una vegada més, que a l’inici
del segle XXI torna amb força el gust per una
sonoritat original, per l’art de la improvisació
i per l’ornament. L’edició de l’any passat va
tenir l’arpa com un dels seus protagonistes,
amb un ric repertori que va comprendre
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Fringe, Festival de Música Antiga de Barcelona

músic va dedicar al seu mestre, Franz Joseph
Haydn, a càrrec del Quartet Mosaïques.
Un cop més, i ja van sis edicions, el barri
gòtic barceloní va ser l’escenari del Fringe, la
plataforma ideada perquè els joves intèrprets
comparteixin la música amb el públic del
carrer. El Fringe busca l’interès del públic,
que descobreix peces que li són desconegudes, admira espais i crea amb la seva participació un ambient especial, essència del festival. En l’edició de l’any passat, nou formacions de joves intèrprets van acudir a la convocatòria del Fringe. Va ser especialment
memorable el concert d’orgue i flauta de bec
d’Inés Bodelón i David Malet a l’església de
Sant Felip Neri, que va satisfer les expectatives del gran nombre d’afeccionats a aquest
instrument.

Concerts:
la Passió i El Messies
L’emotivitat de la Passió segons sant Mateu de
Johann Sebastian Bach va tornar un any més
amb el Concert de Setmana Santa de la Fundació ”la Caixa”, que es va celebrar, com ja és
tradicional, al Palau de la Música de Barcelona. En aquesta ocasió, la interpretació de l’obra va ésser a càrrec de l’Orchestra and Choir
of the Age of Enlightenment, amb Mark Padmore com a “Evangelista” i Andrew FosterWilliams com Jesús, sota la direcció de Sir
Roger Norrington.

per segon any a Bilbao i a Sevilla. Aquesta
proposta es caracteritza per la intervenció
activa d’una part del públic. L’any 2001 van
participar-hi 521 cantants amateurs (316 a
Barcelona, 140 a Bilbao i 65 a Sevilla).
A Barcelona, el cor i l’orquestra The Sixteen,
The Symphony of Harmony and Invention i
els solistes vocals Carolyn Sampson, Catherine Wyn-Rogers, Paul Nilon i Michael George
van interpretar l’oratori de Händel sota la
direcció de Harry Christophers. A Bilbao,
Juanjo Mena va dirigir l’Orquestra Simfònica
de Bilbao, el Cor Madrigal i els solistes Emma
Kirkby, Jordi Domènech, John Mark Ainsley i
David Wilson-Johnson. Aquests mateixos
solistes van interpretar El Messies a Sevilla
acompanyats per la Reial Orquestra Simfònica de Sevilla i el cor britànic Polyphony. Stephen Layton va dirigir el concert.

VI Festival
de Músiques del Món
L’evocació de cultures llunyanes per mitjà de
la seva música. El Festival de Músiques del
Món de la Fundació ”la Caixa” arriba a la sisena edició i prossegueix la seva singladura per
les tradicions musicals dels cinc continents.
En l’edició del 2001, músics del Tibet, Tanzà-

El Messies
El Teatre Arriaga de Bilbao, la Maestranza
de Sevilla i el Palau de la Música de Barcelona van acollir els concerts participatius
d’El Messies de Händel organitzats per la
Fundació ”la Caixa”. Aquests concerts s’han
celebrat per sisè any consecutiu a Barcelona i

Concert del sisè Festival
de Músiques del Món
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Grup de nens del Rajasthan Chota Divana

Ani Choying Drolma

nia, Madagascar, Iran, Senegal, Índia, Marroc
i Polònia van tornar a oferir al fidel i entusiasta públic un variat mosaic de la música
folklòrica, amb especial atenció aquest any al
Tibet i a la música africana, en un viatge que
ens va conduir del Magrib a Tanzània i Madagascar.
Ani Choying Drolma, del Tibet, va captivar el públic amb els seus cants, que compleixen la màxima d’un vell proverbi del seu
país: “si t’explico el meu somni, potser
l’oblidaràs; si el poso en pràctica, potser el
recordaràs; si t’hi involucro, serà també el
teu somni”. Moussa Kouyate, des de la regió
de l’alt Mandinka del Senegal, ens va portar
el seu so lluminós i emotiu. Els deu concerts
del festival van tenir el seu complement en
activitats com El cafè de Rick, una activitat de
cafè-concert en què l’escenari es transforma
en un punt de trobada de músics i públic.
Una altra activitat del festival va ser la sessió
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de lectura ¿Escoltem, els adults, contes del món?,
on, per mitjà de contes populars, es van estudiar diverses tradicions culturals, a càrrec del
filòsof Xavier Antich. Amb el propòsit que
pares i fills puguin gaudir “en família” d’una
experiència intercultural, els Concerts Familiars del festival van programar l’actuació del
grup de nens del Rajasthan Chota Divana i
del grup Nyati, que va introduir el públic en
l’univers musical dels wagogo de Tanzània.

Formació a professionals
Curs Internacional de Música
Castelló va tornar a ser l’escenari del Curs Internacional de Música que organitza la Fundació per formar joves músics amb un criteri
de renovació permanent. El Curs es dirigia a
intèrprets d’instruments històrics; intèrprets
d’instruments moderns; cantants; alumnes
interessats en tallers de música de cambra, i
alumnes oients. Aquesta activitat va tenir
entre els seus docents noms de prestigi com
la soprano Nancy Argenta, Javier Bonet, un
dels millors intèrprets del món de trompa, i
el clarinetista Eric Hoeprich, entre altres personalitats. En l’edició del 2001, es van matricular 250 alumnes.

250 alumnes van participar al curs
de música de Castelló

tècniques, sempre tenint en compte l’edat
de l’alumne que rebrà les classes. L’Stage ofereix cursos per als mestres de primària i
secundària i per als professors de les escoles
de música i dels conservatoris. A l’Stage
2001, celebrat a Barcelona, hi van participar
225 alumnes.

Festival de Música Antiga.
Concert d’Akademie für Alte Musik, Berlín

Stage 2001
L’Stage congrega, any rere any, professors de
música amb la intenció d’ensenyar-los nous
mètodes didàctics que els permetin renovar
el seu magisteri. Els docents aprenen noves

Stage 2001
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Programa d’humanitats
55.193 persones han participat en els cicles de literatura, poesia i cinema

Felipe Benítez Reyes i Luis García Montero
van participar al cicle “Poesia
compartida: 6+1”, a Girona

Les diverses activitats que la Fundació
”la Caixa” programa cada any en els àmbits de la literatura i el cinema pretenen
apropar les humanitats oferint mostres
representatives de les diverses tendències
culturals que conviuen en el nostre present.
En aquesta programació, a la lectura de
l’obra literària i la projecció de pel·lícules
cal afegir la participació del públic en el
debat de les obres.

Registres de la poesia actual
Amb una visió intergeneracional, la Fundació
”la Caixa” va organitzar al començament del
2001 el cicle “Plurals. Poesia del present”, en
què es va examinar a fons l’obra de sis noms
consolidats de la poètica contemporània: Luis
García Montero, Carlos Edmundo d’Ory, Ra-
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món Andrés, Carmen Borja, Gaspar Jaén i
Àlex Susanna. Aquests sis poetes pertanyen a
generacions diferents i d’alguna manera
expliquen l’itinerari seguit per la poesia
espanyola en les últimes quatre dècades.
Els diversos corrents que conflueixen en
la poesia espanyola actual van tenir la seva
expressió en el nou cicle de poesia “Poetes +
Poetes”, que es va desenvolupar de setembre
a desembre de l’any passat al Centre Cultural de Barcelona. El cicle va presentar una
panoràmica del pluralisme que actualment
experimenta la nostra lírica, amb l’obra de
Luisa Castro, Vicente Molina Foix, Andrés
Trapiello i Guillermo Carnero.
El 1970 el crític i editor Josep M. Castellet
va editar la ja clàssica antologia “Nueve novísimos poetas españoles”, mostra dels autors
que millor van contribuir a la renovació de
la lírica espanyola. La Fundació ”la Caixa” va

organitzar una taula rodona per comprendre, més de trenta anys després, les raons
que van dur Castellet a apostar per un grup
d’autors que, amb el pas del temps, han estat
una referència indiscutible de les nostres lletres. Ana María Moix, Antonio Martínez
Sarrión, Vicente Molina Foix, José María Álvarez i Pere Gimferrer, integrants de la generació apadrinada per Castellet, van participar en
el debat moderat per Carme Riera i que va ser
completat amb un recital poètic.
A la ciutat de Girona, la Fundació ”la Caixa”
va programar el cicle “Poesia compartida: 6 +
1”, una sèrie de lectures poètiques en què dos
poetes llegeixen la seva obra i dialoguen
sobre la seva peculiar manera d’apropar-se a
la poesia. Josep Palau i Fabre va inaugurar
aquest cicle de trobades amb un recital dels
seus poemes. En el cicle van participar els
binomis Francesc Parcerises i Antoni Puigverd; Narcís Comadira i Juan Luis Panero;
Felipe Benítez Reyes i Luis García Montero.
El cicle “Cafè i cafetó”, en què s’invita una
figura de renom del món de les lletres, l’any
passat va tenir la presència de l’editor Josep M.
Castellet i dels poetes Enrique Badosa, José
Hierro i Josep Palau i Fabre. En les sessions,
aquests personatges van traçar un perfil del
seu itinerari cultural i de la seva visió del món.
Del 15 al 31 d’octubre i del 5 al 16 de
novembre del 2001, es va desenvolupar a Barcelona el “Taller per a escolars”, el taller de
creació poètica de Mónica Cano. En aquesta
activitat, es pretén que l’alumne pugui enriquir la seva relació amb la paraula per mitjà
de l’experiència lúdica amb el llenguatge.

Viatjar amb la literatura
El cicle “Literatura de viatges, literatura d’emocions” va oferir vuit tertúlies sobre l’íntima relació que des dels clàssics la literatura,
en totes les seves variants, ha mantingut amb

42.303 persones han
participat en les activitats
organitzades al voltant
de la literatura i la poesia
el viatge i l’aventura. El cicle es va inscriure
en les “Tardes de literatura” que organitza
trimestralment la Fundació ”la Caixa” a Barcelona. En un itinerari de vuit sessions, es va
reflexionar sobre la inquietud del coneixement de les noves civilitzacions que ha assaltat els grans viatgers, que han sabut transformar les seves vivències en bona literatura. El
cicle va oferir una rica temàtica, que va
englobar des de la fascinació de Goethe per
Itàlia fins a la necessitat d’emigrar per fugir
de la misèria.
El taller de narrativa impartit per Silvia
Adela Kohan va servir per dotar els professors d’un mètode per exercitar els alumnes
de secundària en el gènere del conte a partir
d’exercicis lúdics en què l’escriptura apareix
com un alliberament de la imaginació.

Cicles de cine
En el marc dels cicles de cine, activitat que es
desenvolupa als Centres Culturals de Lleida,
Granollers, Palma i Barcelona, la Fundació
”la Caixa” va organitzar el cicle “Una doble
mirada”, en què es plantejava una reflexió
doble: com l’espectador occidental observa la
societat de l’Orient Llunyà i de quina manera
som escrutats per la mirada de la gent d’aquestes societats orientals que ara viu entre nosaltres. El diàleg intercultural va ser el motiu
principal de diverses pel·lícules del cicle, que
va incloure obres d’autors de trajectòria reconeguda als principals festivals internacionals,
com Abbas Kiarostami o Zang Yimou.
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Programa de divulgació científica
1. Museu de la Ciència de la
Fundació ”la Caixa” (Barcelona)
2. CosmoCaixa (Madrid)
3. Exposicions
Durant l’any 2001, el Museu de la Ciència de
la Fundació ”la Caixa” ha celebrat el seu vintè aniversari. Les obres d’ampliació que s’hi
duen a terme i que culminaran el 2003 no
han impedit un intens programa d’activitats.
D’altra banda, CosmoCaixa, el Museu de la
Ciència que la Fundació va inaugurar a Madrid l’any 2000, ja s’ha consolidat amb més
d’un milió de visitants.

La Fundació ha prosseguit amb un gran
èxit de públic el programa d’exposicions
itinerants de ciència i medi ambient per
tot Espanya. Història natural, ciència i
biodiversitat són els temes centrals d’aquestes mostres, que destaquen pel seu
to marcadament didàctic i interactiu.

Museu de la Ciència de Barcelona
20 anys de museu, 20 anys de ciència a la Fundació ”la Caixa”

Des del 1981, el museu promou
el coneixement científic

El Museu ha complert 20 anys
El Museu de la Ciència de la Fundació ”la Caixa”
va celebrar durant l’any 2001 el seu vintè aniversari. Dues dècades en el transcurs de les
quals s’ha consolidat com un referent europeu, tant per les seves significatives aportacions al camp de la museologia científica
moderna com per les activitats de foment de
la creació d’opinió pública científica.
El Museu de la Ciència de la Fundació
”la Caixa” va ser la primera institució en tot
l’Estat espanyol que va obrir, el 1981, les portes al públic amb l’objectiu de promoure el
coneixement científic i despertar l’interès
per la ciència des d’una perspectiva multidisciplinar i participativa. Les sales permanents i les exposicions, amb elements inte-
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ractius que el visitant podia manipular, responien a una de les seves consignes més
innovadores: “Experimenta tu mateix”. Tanmateix, el Museu no s’ha limitat a complir
una funció didàctica i divulgadora, sinó que
ha estat, a més a més, un punt de trobada
dels diferents estaments de la societat relacionats amb la ciència. El Museu s’ha convertit durant aquest temps en un fòrum
internacional d’esdeveniments científics.
En aquests vint anys, més de sis milions i
mig de visitants han participat en alguna de
les gairebé 140.000 activitats realitzades: exposicions, tallers, cursos... Més de 220.000 grups
escolars han participat en activitats educatives,
i s’han organitzat més de 4.400 sessions de
divulgació, debat i opinió científica, en les
quals han intervingut gairebé 2.000 experts.

Conferències,
jornades i cursos
Els “Vespres del Museu”, ja tradicionals, van
presentar l’any 2001 un extens programa de
conferències sobre temes tan diversos com
les nanociències; el naixement i l’evolució
de les galàxies; la teràpia gènica i el seu
futur en el tractament de malalties, o el significat dels colors de l’univers.
D’aquesta programació, cal destacar la participació de conferenciants de gran relleu,
com Georges Charpak, premi Nobel de física el 1992, i el tractament de temes d’extrema actualitat. En aquest segon bloc, és important la conferència “L’home del Mil·lenni”, en què els científics Brigitte Senut i
Martin Pickford van presentar els últims
resultats de la investigació en paleoantropologia i van donar a conèixer, en absoluta primícia, el seu descobriment més recent,
l’Home del Mil·lenni.
Sota el títol de “2001, 33 anys després”, es
va presentar un cicle de set conferències sobre l’estat actual d’alguns dels grans temes
abordats a la famosa pel·lícula de Kubrick.
Les últimes tendències de la robòtica, els
enigmes de la intel·ligència extraterrestre o
les condicions de vida a les estacions espa-

Georges Charpak va participar
als “Vespres del Museu”

La robòtica,
la intel·ligència artificial,
la biologia molecular
o la nanotecnologia
van ocupar un espai
preferent en la
programació del 2001
cials van ser alguns dels temes que es van
tractar.
En les tres grans Jornades organitzades
durant l’any 2001, es van tractar temes tan
suggeridors com “L’evolució molecular
humana”, “¿Per què el sexe?” o “L’evolució
del cervell i l’origen de la parla humana”.
Cadascuna d’aquestes trobades va reunir els
experts més rellevants i va propiciar la polèmica sobre les noves idees i les noves tècniques que sacsegen la comunitat científica.
També dins l’àmbit de la divulgació científica, s’han organitzat “Els Cursos del Museu”. El programa d’aquest any engloba els
temes: “Emoció i intel·ligència”, “Astronomia fonamental”, “Ciències per a gent de

Planetari del Museu de la Ciència
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lletres”, “La llarga aventura del genoma”,
“Moments clau de l’evolució humana”, “Intel·ligència artificial”, “Les plantes medicinals i les seves aplicacions” i “Les claus de
l’univers”.

Activitats permanents
del museu
Durant l’any 2001, el museu va continuar
oferint les seves activitats permanents a les
sales dedicades a la divulgació científica, en
què es combinen propostes d’observació i
d’experimentació.
Més de dues-centes mil persones van visitar durant el 2001 l’exposició “I després fou
... la forma!”, instal·lada al museu des de l’abril del 2000. A partir del mes de setembre

del 2002, aquesta exposició es presentarà al
museu “Cité des sciences et de l’industrie”
de París.
De l’estiu ença, s’ha pogut visitar “Grans i
petits”, un tast del nou museu. Aquesta mostra permet observar, a tall de presentació,
algunes de les peces més interessants que es
podran veure, cap al final del 2003, al nou
Museu de la Ciència. Fòssils que expliquen
històries sobre una realitat valuosa i llunyana, tan apassionants com la millor novel·la
de misteri i que ens fan reviure la lluita per la
supervivència fa milions d’anys.
Durant el període d’estiu i durant les
vacances de Nadal, Sherlock Holmes i el seu
ajudant Watson, en versió teatral, han dialogat amb els visitants del museu sobre els misteris, les preguntes i les possibles deduccions
que planteja la mostra de fòssils.

Mostra “Grans i petits.
Sherlock Holmes al Museu de la Ciència”
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El Museu de la Ciència
del tercer mil·lenni
Les obres de remodelació del nou museu, l’acabament de les quals està previst per a la tardor del 2003, convertiran el museu en un dels
més grans i moderns del món en el seu gènere. La superfície total del projecte, incloent-hi la part edificada i els espais enjardinats,
és de 47.600 metres quadrats, mentre que la
part accessible al públic tindrà al voltant de
30.000 metres quadrats.
L’oportunitat de començar aquest nou projecte és tot un privilegi. Són molt poques les institucions que poden emprendre un nou projecte disposant d’entrada del factor humà (un
equip que ha acumulat experiència al llarg de
20 anys), del factor físic (el terreny on ubicar
l’edifici) i dels mitjans econòmics necessaris.
Els encerts de la trajectòria d’aquests 20
anys, que refermen la filosofia del nou mu-

El nou museu tindrà
30.000 metres quadrats
per a activitats

seu, són encara innovadors i es poden concretar en:
1) Temes d’interès: tot –des d’un quark
fins a Shakespeare– pot ser abordat amb el
mètode científic (matèria, energia, informació, vida, intel·ligència, civilització).
2) Interdisciplinarietat: es parteix de la
realitat i s’utilitza qualsevol disciplina per
tal de fer-la comprensible.
3) Autocrítica: tan importants són els resultats com el mètode utilitzat per obtenir-los.
4) L’emoció és el vehicle natural per
entendre la ciència.

El nou museu tindrà
30.000 metres quadrats
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CosmoCaixa: dos anys de divulgació científica
Des de la seva inauguració, l’any 2000, el Museu de la Ciència de Madrid ha
rebut més d’1 milió de visites

CosmoCaixa, un punt de trobada
entre la comunitat científica i
la ciutadania a Madrid

En el seu segon any d’existència, CosmoCaixa, el Museu de la Ciència de Madrid,
ha tornat a complir el seu objectiu de convertir-se en lloc de trobada de la comunitat
científica i la ciutadania. El seu planetari,
el primer amb sistema digital instal·lat de
forma permanent a Espanya; l’exposició
“Ciències del Món”, i la mostra temporal
“Huracà, 1724. Navegants i nàufrags de la
ruta del mercuri”, han estat alguns dels
punts d’atracció que han seduït el públic
durant el 2001, any en què el museu ha
rebut 662.809 visites.
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Jornades i conferències
Destacats científics espanyols i estrangers
van participar en els cursos, conferències i
jornades celebrats a CosmoCaixa. El cicle
“Las Tardes del Museo” va abordar temes de
gran actualitat. Paul Crutzen, Premi Nobel
de Química (1995), va exposar els riscos derivats del forat de la capa d’ozó; la investigadora Ruth Hubbard, autora del llibre El
mite del gen, va explicar els problemes que
impliquen les prediccions genètiques; l’astronauta Miguel López Alegría va analitzar

Jornades “L’origen de les espècies”

les successives etapes en la construcció de
l’Estació Espacial Internacional, i Sebastian
Thrun, director del Laboratori d’Aprenentatge de Robòtica de la Universitat
Carnegie Mellon (USA), es va referir a l’imparable desenvolupament de la intel·ligència artificial.
Al capítol de les jornades, van tenir una
especial repercussió les dedicades a “L’origen de les espècies” i a l’“Astrobiologia”. Les
primeres van estar coordinades per la famosa biòloga Lynn Margulis i van servir per

Cap de triceratops

examinar les últimes aportacions a la Teoria
de l’Evolució. Les “Jornades d’Astrobiologia”, per la seva banda, van reunir investigadors de la talla de David McKay, Alan Boss o
Andrew Knoll amb l’objectiu de respondre
la següent pregunta: ¿És la vida el resultat de
l’evolució de l’univers?
La biodiversitat, els planetes extrasolars
i els últims descobriments de la física van ser
alguns dels objectes d’estudi analitzats als
cicles de conferències.
La finalitat de “Los cursos del Museo” és
inculcar una sensibilitat científica entre l’opinió pública i facilitar el reciclatge necessari en el coneixement sobre les grans qüestions de la ciència. Durant l’any passat, CosmoCaixa va oferir els següents cursos: “Les
ciències en l’educació infantil”, “Intel·ligència i emoció”, “Didàctica de l’astronomia”, “Origen i evolució de la vida” i “Les
dimensions de la ciència”.

Descobrir la ciència al “Clik dels nens”
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Mart sota observació
Durant l’estiu, els visitants de CosmoCaixa es
van poder dedicar a l’observació astronòmica. Guiats per experts astrònoms, els visitants van poder realitzar una acurada observació de Mart o apreciar l’orografia de la
Lluna i dels seus espectaculars cràters Plató,
Ptolemeu, Azarquiel o Atles. També van
poder admirar la lluminositat d’Albireo, el
famós estel doble, i d’Antares, l’estel més brillant de l’Escorpió. Aquestes sessions dedicades a l’observació van ser el complement
ideal dels programes del Planetari, com
“Gènesi”, que ens porta als orígens del sistema solar, o “Oceans còsmics”, una anàlisi

Taller “Bur-bu-burbujas”

detallada de la transcendència de l’existència
d’aigua a l’univers.
Així mateix, el meteoròleg Mario Picazo,
cap dels serveis d’informació meteorològica
de Tele 5, va dirigir un “Curs d’iniciació a la
meteorologia” que va congregar un nombrós
públic.
L’oferta de tallers es va completar amb el
“Clik dels Nens”, el “Planetari Bombolla”, el
“Toca, toca!” i dos tallers experimentals: “Jugant amb el temps”, en què els assistents van
poder construir i analitzar els diferents estris
utilitzats al llarg de la història de la humani-
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tat per mesurar el temps, i el “Taller de so”,
en què els participants van aprofundir en el
fenomen físic del so com una ona i van experimentar les conseqüències de l’anomenat
Efecte Doppler per mitjà d’una sèrie de
mòduls interactius.

Tallers i exposicions
Fidel al seu compromís amb el públic escolar,
el 2001 CosmoCaixa va augmentar el nombre
de tallers oferts diàriament a les escoles i va
estrenar, amb motiu del seu primer aniversari, un nou programa del Planetari, “Supernova”. L’origen dels estels, el seu cicle evolutiu i la comprensió de fenòmens tan misteriosos com els forats negres són alguns dels
continguts tractats pel nou programa.
Els cinc tallers tradicionals (“Fòssils”, “Electrostàtica”, “Electricitat”, “Pressió atmosfèrica” i “Àcids i bases”) es van duplicar. Convertir-se en paleontòleg per unes hores (“Fa milions d’anys”), contemplar a través del microscopi els organismes responsables de la
fermentació del iogurt (“Micromania”) o recórrer la història de la vida a través d’itineraris didàctics són algunes de les noves opcions
que CosmoCaixa va incorporar a la seva oferta per a escoles.

Exposició “Huracà, 1724.
Navegants i nàufrags de la ruta del mercuri”

Taller “Jugant amb el temps”

L’exposició temporal “Huracà, 1724. Navegants i nàufrags de la ruta del mercuri” va
tornar a unir ciència i història. Les restes dels
vaixells espanyols “Nuestra señora de Guadalupe” i “El conde de Tolosa” van permetre als
visitants reviure l’última travessia de l’anomenada “Flota de Azogues”, el naufragi de la
qual davant les costes de l’actual República
Dominicana és recreat, a partir dels objectes
originals rescatats del fons del mar, per l’exposició temporal “Huracà, 1724”.

rents estats de la matèria, el principi de la
mínima energia i altres conceptes científics
com la temperatura, la densitat o la tensió
superficial. Els tallers (“Alta tensió”, “ImPRESSIOna’t” i “Micromania”) es van centrar
en l’anàlisi de fenòmens científics molt quotidians: l’electricitat, la pressió atmosfèrica i
els límits de la nostra percepció visual.
En definitiva, un any, el 2001, en què
CosmoCaixa va créixer i va consolidar la seva
oferta científica al servei dels ciutadans.

Nadal científic
La programació extraordinària de Nadal va
permetre omplir de ciència les festes nadalenques de milers de visitants. Els protagonistes dels contes infantils van cobrar vida en
forma de titelles a “Titirifauna”, i “Cosmogonia de les escombraries”, va conscienciar
petits i grans de la importància de conservar
el medi ambient per assegurar la nostra futura qualitat de vida. “Bur-bu-burbujas” és un
espectacle lúdico-científic que, a partir de
senzilles bombolles de sabó, repassa els dife-

L’any 2001 més de 662.000 persones
van visitar CosmoCaixa
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Exposicions de ciència i medi ambient
Les exposicions de ciència es van presentar a 85 ciutats espanyoles

I després fou... la forma!

La Neurona. Les edats del cervell

Glaceres. Rius de gel

Caiguts del cel. Meteorits, asteroides i cometes
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Humans! Els primers pobladors de Catalunya

Exposicions de ciència i medi ambient
Exposicions

Poblacions

Ciència
Atrapats en ambre

Binissalem, Calvià, Eivissa

Caiguts del cel. Meteorits, asteroides
i cometes

Almeria, Cáceres, Granollers, Guadalajara, Osca,
Mataró, Mérida, Olot, Torrevella

Ciencias del Mundo

Alcobendas

Estació Ciència

Algeciras, Ávila, Cáceres, Girona, Lleida, Lugo,
Ourense, Oviedo, Reus, Sabadell, Zamora

Fauna amenaçada

Almuñécar, Balaguer, Burjassot, Conca, El Vendrell,
Igualada, Llanes, Lorca, Martorell, Mont-roig del
Camp, Motril, Pont de Suert, Puertollano, Sant Andreu
de la Barca, Sant Celoni, Sant Hilari Sacalm, Toledo,
Tordera, Tudela, Villena

Glaceres. Rius de gel

Ceuta, Girona, Huelva, Jerez de la Frontera,
Laredo, Sitges

Humans! Els primers pobladors de Catalunya

Badalona, Cornellà de Llobregat, Gavà, Girona,
Hospitalet de Llobregat, Roses, Vic, Vila-seca,
Vilafranca del Penedès

Huracán, 1724. Navegantes y náufragos

Alcobendas

de la ruta del mercurio
La Neurona. Les edats del cervell

Castelló de la Plana, Girona, Logroño, Pamplona,
Santander, Valladolid

Ficar-hi el nas. Essències i fragàncies naturals

Amurrio, Caldas de Reyes, Castro Urdiales, ColladoVillalba, Les Borges Blanques, Lorca, Manzanares,
Palamós, Ponferrada, Solsona, Sueca, Torelló

Què és la sida? La batalla del sistema immunitari

Cartagena, El Puerto de Santa María, Logroño,
Oviedo, Segovia, Talavera de la Reina, Vitòria-Gasteiz

I després fou… la forma!

Amposta, Barcelona, Cervera, Esplugues de Llobregat,
Figueres, Granollers, Llançà, Lloret de Mar, Sant Feliu
de Llobregat

Les exposicions itinerants de ciència i medi
ambient de la Fundació ”la Caixa” van rebre
1.760.016 visitants de totes les edats l’any
2001. Una nova exposició, “Glaceres. Rius de
gel”, s’ha unit a les diverses mostres que
duen diverses temporades en marxa. S’ha
pogut visitar a Huelva, Ceuta, Laredo, Jerez
de la Frontera, Sitges i Girona.
L’exposició té una superfície expositiva de
300 metres quadrats i mostra maquetes de
dimensions reals, grans escenografies, mò-

duls interactius, objectes, fotografies i imatges de vídeo. Relata el procés de formació
d’aquestes immenses masses de gel, un indicador de primera magnitud de l’estat de
salut del planeta.
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Totes les xifres
1. Pressupost de la Fundació
”la Caixa” i estadístiques
2. Edicions
3. Préstecs d’obres
de la Col·lecció d’Art
Contemporani
4. La Fundació ”la Caixa” a
Espanya. Províncies i poblacions
5. Institucions col·laboradores
6. Directori de Centres de la
Fundació ”la Caixa”

BLANCA

Pressupost de la Fundació ”la Caixa”
Liquidació del pressupost, dades bàsiques
Liquidació del pressupost per àrees corresponent a l’exercici 2001

Programes socials

Programes culturals

10.035 milions de pessetes
60,31 milions d’euros

8.113 milions de pessetes
48,76 milions d’euros
Programes de ciència
i medi ambient

Programes educatius

4.925 milions de pessetes
29,60 milions d’euros

2.352 milions de pessetes
14,14 milions d’euros

Pressupost total: 25.425 milions de pessetes - 152,81 milions d’euros

Financiació de les activitats i inversions dutes a terme durant l’exercici 2001
MILIONS DE PESSETES

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

(1)

MILIONS D’EUROS

25.425

152,81

838

5,03

26.263

157,84

(1) El total inclou les inversions realitzades durant l’exercici per un import de: 5.867 milions de pessetes - 35,26 milions d’euros.

Participants i beneficiaris per programes
Programes socials
5.615.783

51%
Programes educatius
1.138.657

10%

Programes culturals
1.823.646

16%
Programes de ciència
i medi ambient
2.533.156

23%

Dades bàsiques
Participants als equipaments propis

6.483.813

Participants als equipaments no propis

3.814.523

Beneficiaris de les col·laboracions
Total activitats
Nombre de poblacions
Total participants / beneficiaris

812.906
12.421
896
11.111.242
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QUADRE Nº 1
La Fundació ”la Caixa”. Any 2001
Assistents als equipaments propis i en col·laboració
EQUIPAMENTS

ASSISTENTS

Biblioteques

100.397

Centre Cultural de la Fundació ”la Caixa”, Barcelona

234.422

Centre Cultural de la Fundació ”la Caixa”, Granollers

64.216

Centre Cultural de la Fundació ”la Caixa”, Palma (Mallorca)

258.072

Centre Cultural de la Fundació ”la Caixa”, Lleida

113.048

Centre Cultural de la Fundació ”la Caixa”, Vic

37.506

Centre Social i Cultural, Tarragona

22.938

Mediateca. Centre Cultural de la Fundació ”la Caixa”, Barcelona

65.388

Mediateca. Centre Cultural de la Fundació ”la Caixa”, Palma

3.202

Sala d’Exposicions de la Fundació ”la Caixa”, Madrid

99.553

Sala Girona de la Fundació ”la Caixa”

51.337

Sala Montcada, Barcelona

11.732

Sala d’Actes ”la Caixa” Diagonal

2.044

CosmoCaixa, Madrid

662.809

Museu de la Ciència, Barcelona

716.602

Esplais o centres de gent gran

4.039.176

Escola Universitària d’Infermeria Santa Madrona

456

Centres de Formació ”la Caixa”-IBM

915

Total

6.483.813

Assistents als equipaments no propis
ACTIVITATS

ASSISTENTS

Programes culturals

1.017.183

Programes de ciència i medi ambient

1.107.935

Programes educatius

1.111.439

Programes socials

577.966

Total

3.814.523

Col·laboracions en projectes socials o assistencials. Nombre i beneficiaris
NOMBRE

Projectes de Cooperació Internacional per al desenvolupament

BENEFICIARIS

32

298.039

Projectes dirigits a menors, joves i adults en risc o situació
de marginació i exclusió social

150

165.601

Projectes dirigits a col·lectius d’immigrants amb dificultats
d’integració social

94

79.247

Projectes dirigits a col·lectius de persones amb discapacitats psíquiques
o malalties mentals
Projectes socioculturals
Projectes dirigits a Entitats de familiars de malalts d’Alzheimer i
altres malalties neurodegeneratives
Total

104

8.976

75

243.523

80

17.520

535

812.906

Total assistents/beneficiaris
ASISTENTS

Participants als equipaments propis

6.483.813

Participants als equipaments no propis

3.814.523

Beneficiaris de les col·laboracions
Gran total
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812.906
11.111.242

QUADRE Nº 2
Activitats, serveis i col·laboracions en projectes socials de la Fundació ”la Caixa”. Any 2001
Nombre i assistents per àmbit territorial
Activitats

Barcelona ciutat
Nº

Concerts

ASSISTENTS

Catalunya excepte
Barcelona ciutat
Nº

ASSISTENTS

Espanya excepte
Catalunya
Nº

ASSISTENTS

Total Espanya
Nº

ASSISTENTS

85

28.890

104

24.693

126

41.298

315

94.881

Conferències,
debats, tertulies

183

14.095

261

19.280

501

56.630

945

90.005

Congressos, cursos,
jornades i seminaris

361

18.663

396

9.295

1.989

62.051

2.746

90.009

Exposicions

15

409.392

126

570.246

176

2.701.632

317

3.681.270

Festivals i fires

26

60.954

136

54.152

91

238.234

253

353.340

Homenatges a la vellesa

11

2.640

150

43.939

1

990

12

88.358

(1)

Planetari viatger
Projeccions de pel·lícules
Recitals de poesia
Recursos educatius

(2)

Total Activitats

Serveis

22.614

5.397

182

51.976

20.864

37

21.854

20

62.684

291

173.656

11

1.026

28

1.641

5

470

44

3.137

102

37.609

341

104.983

1.644

468.645

2.087

611.237

Representacions teatrals
Tallers

259

21
36

2

4.380

216

42.714

33

10.872

251

57.966

430

429.413

1.295

70.270

1.807

223.151

3.532

722.834

1.239

1.096.410

3.312

963.827

6.449

3.891.928

Nº

USUARIS

Nº

USUARIS

Aules hospitalàries

USUARIS

Nº

11.000 5.952.165
USUARIS

Nº

69

52.050

69

52.050

Biblioteques i bibliopiscines

8

59.477

26

66.360

1

1.867

35

127.704

Esplais i Centres de gent gran

28

201.600

146

1.044.000

344

2.368.800

518

3.614.400

1

62.857

1

3.202

2

66.059

Mediateques de
Centres Culturals
Punt Blau

20

44.888

18

46.698

224

394.372

262

485.958

Total Serveis

57

368.822

190

1.157.058

639

2.820.291

886

4.346.171

BENEFICIARIS

Nº

BENEFICIARIS

Nº

Nº

BENEFICIARIS

Col·laboracions
en projectes socials
Projectes de Cooperació
per al Desenvolupament

Nº

BENEFICIARIS

7

120.492

5

23.125

20

154.422

32

298.039

Projectes dirigits a
menors, joves
i adults en risc
o situació marginal

17

4.039

16

141.571

117

19.991

150

165.601

Projectes dirigits a
col·lectius d’immigrants

15

9.757

28

30.995

51

38.495

94

79.247

Projectes dirigits a
col·lectius amb
discapacitats psíquiques

15

624

21

1.644

68

6.708

104

8.976

Projectes socioculturals

7

29.650

12

83.619

56

130.254

75

243.523

Projectes dirigits a
Entitats de familiars
de malalts d’Alzheimer

4

911

12

3.429

64

13.180

80

17.520

535

812.906

Total Col·laboracions

Gran Total

65

165.473

94

284.383

376

363.050

1.361

1.630.705

3.596

2.405.268

7.464

7.075.269

12.421 11.111.242

(1) Inclou la “Estació Ciència” i les miniexposicions (micres).
(2) Kits educatius: “Sida. SABER AJUDA”, “Euroaventura”, “Viure les ciutats històriques”, maletes pedagògiques i motxilles mediambientals.
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QUADRE Nº 3
Activitats, serveis i col·laboracions de la Fundació ”la Caixa”. Any 2001
Programes, nombre i assistents, per àmbit territorial
Programes

Barcelona
ciutat

Catalunya excepte
Barcelona ciutat

Espanya excepte
Catalunya

Total Espanya

ACTIVITATS

ACTIVITATS

ACTIVITATS

ACTIVITATS

Nº

ASSISTENTS

Nº

ASSISTENTS

ASSISTENTS

Nº

ASSISTENTS

641

66.086

2.148

216.286

4.494

320.190

7.283

602.562

Programes
educatius

92

56.095

229

134.013

710

896.499

1.031

1.086.607

Programes
culturals

437

257.419

843

229.501

350

1.242.920

1.630

1.729.840

69

716.810

92

384.027

895

1.432.319

1.056

2.533.156

1.239

1.096.410

3.312

963.827

6.449

3.891.928

11.000

5.952.165

Programes de
ciència i medi
ambient
Total

SERVICIOS

Programes
socials

Nº

USUARIS

56

305.965

SERVICIOS

Programes
culturals
Total

SERVICIOS

SERVICIOS

Nº

USUARIS

Nº

USUARIS

Nº

USUARIS

170

1.131.178

568

2.763.172

794

4.200.315

69

52.050

69

52.050

Programes
educatius
1

62.857

20

25.880

2

5.069

23

93.806

57

368.822

190

1.157.058

639

2.820.291

886

4.346.171

COLABORACIONES

COLABORACIONES

COLABORACIONES

COLABORACIONES

EN PROYECTOS SOCIALES

EN PROYECTOS SOCIALES

EN PROYECTOS SOCIALES

EN PROYECTOS SOCIALES

Nº

BENEFICIARIS

Nº

BENEFICIARIS

Nº

BENEFICIARIS

Nº

BENEFICIARIS

Programes
socials

65

165.473

94

284.383

376

363.050

535

812.906

Total

65

165.473

94

284.383

376

363.050

535

812.906

1.361

1.630.705

3.596

2.405.268

7.464

7.075.269

12.421

11.111.242

Gran total
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Nº

Programes
socials

QUADRE Nº 4
Els programes de la Fundació ”la Caixa” a Catalunya. Any 2001
Nombre i assistents a les activitats, beneficiaris de les col·laboracions
i usuaris dels serveis, per províncies
Programes

Barcelona
Nº

Activitats

ASISTENTS

1.759

192.376

Girona
Nº

346

ASISTENTS

28.315

Lleida
Nº

403

Col·laboracions
projectes socials

112

245.775

17

48.698

13

Serveis

139

855.257

27

185.248

31

2.010 1.293.408

390

262.261

447

Programes
socials

ASISTENTS

38.761

Tarragona
Nº

ASISTENTS

281

22.920

6.822

17

205.698

29

251.281

Total Catalunya
Nº

ASISTENTS

2.789

282.372

148.561

159

449.856

190.940

226 1.437.143

327

362.421

3.174 2.169.371

Activitats

222

139.425

34

14.266

30

12.714

35

23.703

321

190.108

Programes
educatius

222

139.425

34

14.266

30

12.714

35

23.703

321

190.108

Activitats

716

319.687

56

34.726

461

105.192

47

27.315

1.280

486.920

Serveis

8

73.857

2

4.017

7

9.968

4

895

21

88.737

Programes
culturals

724

393.544

58

38.743

468

115.160

51

28.210

1.301

575.657

Activitats

113

871.069

25

107.303

14

46.417

9

76.048

161 1.100.837

Programes
de ciència i
medi ambient

113

871.069

25

107.303

14

46.417

9

76.048

161 1.100.837

3.069 2.697.446

507

422.573

959

425.572

422

490.382

4.957 4.035.973

Total Catalunya
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QUADRE Nº 5
La Fundació ”la Caixa”, a Espanya. Any 2001
Programes, nombre i assistents, per comunitats autònomes
Programes culturals

Comunitats

ACTIVITATS

Andalusia

Nº

ASISTENTS

27
2

Aragó
Astúries

SERVEIS

ACTIVITATS

233.016

86

105.172

72

107.050

1

1.279

19.283
252.624

8

Castella i Lleó
Castella-la Manxa

USUARIS

SERVEIS

ASSISTENTS

Nº

USUARIS

38.878

24

22.828

71

86.909

2

1.700

2

2.200

3

2.150

3

28.959

11

114.753

24.133

169

50.067

89.025

87

500

16

34.409

3

103.361

17

4.535

1

500

4

93.807

46

123.448

51

69.547

7

4.194

3

66.316

10

37.296

29

10.842

4

1.255

1.280

486.920

161 1.100.837

16

41.576

3

968

2

5.069

Cantàbria

Comunitat Valenciana

Nº

271

Canàries

Catalunya

ACTIVITATS

ASSISTENTS

2

Nº

Programes educatius

Nº

236

Balears

Programes
de ciència
i medi
ambient

21

88.737

Extremadura

321

190.108

5

78.913

88

153.197

4

60.928

11

2.909

Galícia

5

88.903

46

69.375

48

17.893

5

3.600

Madrid

42

198.897

63

673.473

54

134.067

10

5.855

Múrcia

1

14.674

3

8.125

26

38.349

1

1.500

87

31.820

17

5.973

4

37.749

177

27.419

28

133.451

6

4.900

2

56.479

2

720

1

400

1

1.639
1.031 1.086.607

69

52.050

Navarra
País Basc
La Rioja
Ceuta i Melilla
Total Espanya

1.630 1.729.840

23

93.806

1.056 2.533.156

QUADRE Nº 6
Exposicions organitzades per la Fundació ”la Caixa”. Any 2001
Temes, nombre i assistents, per àmbit territorial
Barcelona
ciutat

Temes

Arts plàstiques
Ciència (1)

ASSISTENTS

Nº

ASSISTENTS

110.646

31

117.831

34

491.717

75

720.194

1

203.092

31

344.143

42

1.151.186

74

1.698.421

11

44.099

22

524.434

33

568.533

4

95.654

Nº

ASSISTENTS

Total Espanya

Nº

Nº

ASSISTENTS

10

20.819

33

110.214

47

227.687

Història i Literatura (2)

28

27.555

24

380.595

52

408.150

Medi ambient

10

14.107

11

39.159

21

53.266

Persones grans
Total
(1) Inclou la “Estació Ciència”.
(2) Inclou les miniexposicions (micres).
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Espanya excepte
Catalunya

10

Cultura i Educació
Fotografia

Catalunya excepte
Barcelona ciutat

15

409.392

5

1.692

10

4.327

15

5.027

126

570.246

176

2.701.632

317

3.681.278

Programes socials

ACTIVITATS
Nº

SERVEIS

ASSISTENTS

Total

COL·LABORACIONS

Nº

USUARIS

Nº

ACTIVITATS

BENEFICIARIS

Nº

Gran total

SERVEIS

ASSISTENTS

Nº

BENEFICIARIS

ASSISTENTS
USUARIS
BENEFICIARIS

1.123 1.030.572

COL·LABORACIONS

USUARIS

Nº

743

44.523

90

507.580

81

78.575

928

421.589

114

530.408

81

78.575

408

18.893

29

160.050

21

10.529

482

214.131

31

161.750

21

10.529

Nº

534

386.410

187

8.898

24

126.922

14

4.319

203

171.893

26

129.122

14

4.319

243

305.334

487

51.565

28

156.740

19

21.825

1.163

378.389

30

161.809

19

21.825

1.212

562.023

314

22.806

43

207.666

14

6.207

425

146.740

46

209.816

14

6.207

485

362.763

71

3.828

13

61.804

8

3.506

91

111.724

14

62.304

8

3.506

113

177.534

367

51.327

49

253.856

27

4.796

468

338.129

56

258.050

27

4.796

551

600.975

258

19.665

37

161.166

20

4.203

300

134.119

41

162.421

20

4.203

361

300.743

2.789

282.372

226

1.437.143

159

449.856

4.551

2.060.237

247 1.525.880

159

449.856

294

15.403

57

259.596

35

17.424

403

289.089

57

259.596

35

17.424

495

566.109

183

11.891

24

126.296

11

1.133

198

75.728

27

127.264

11

1.133

236

204.125

398

361.144

4.957 4.035.973

246

11.995

31

166.990

17

2.388

345

188.166

36

170.590

17

2.388

637

32.291

79

296.276

63

146.526

796

1.038.728

89

302.131

63

146.526

13

2.022

6

24.160

13

7.487

43

63.170

7

25.660

13

7.487

4

7.940

7

27.379

104

37.793

4

7.940

7

27.379

115

73.112

180

16.617

35

149.200

19

9.137

389

215.236

41

154.100

19

9.137

449

378.473

101

7.466

19

96.930

3

417

105

64.665

20

97.330

3

417

128

162.412

4

17.199

6

2.639

4

17.199

10

19.838

794 4.200.315

535

812.906

11.000

5.952.165

886 4.346.171

535

812.906

5

1.000

7.283

602.562

948 1.487.385
63

96.317

12.421 11.111.242

QUADRE Nº 7
Assistents als museus de la ciència de la Fundació ”la Caixa”. Any 2001
Museu de la Ciència, Barcelona
INSTAL·LACIONS/ACTIVITATS

Sales permanents
i exposicions temporals

CosmoCaixa,
Alcobendas (Madrid)
CosmoCaixa, Madrid
ASSISTENTS

406.184

INSTAL·LACIONS/ACTIVITATS

Sales permanents
i exposicions temporals

ASSISTENTS

472.594

Planetari

87.490

Planetari

59.203

Clik dels nens

24.761

Clik dels nens

27.813

Toca, toca!

43.733

Toca, toca!

45.192

Congressos, conferències,
cursos, debats

6.309

Congressos, conferències,
cursos, debats

Tallers i activitats
didàctiques

148.125

Tallers i activitats
didàctiques

Total

716.602

Total

7.185
50.822
662.809
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QUADRE Nº 8
Equipaments de la Fundació ”la Caixa”. Any 2001
Comunitats

Centres Culturals
i Sales d’Exposicions

Biblioteques
i Mediateques

Escoles

Esplais(1)

Museus

Total

Andalusia

58

58

Aragó

20

20

Astúries
Balears

1

1

Canàries
Cantàbria

19

19

20

22

32

32

9

9

Castella i Lleó

30

30

Castella-la Manxa

20

20

Catalunya

8

11

2

174

1

196

Comunitat Valenciana

31

31

Extremadura

15

15

Galícia

20

Madrid

1

1

Múrcia

37

20
1

40

2

2

País Basc

19

19

La Rioja

12

12

Total

10

12

3

518

2

545

(1) Balears: 5 propis i 15 en col·laboració; Catalunya: 68 propis i 106 en col·laboració; Madrid: 1 propi i 36 en col·laboració.

QUADRE Nº 9
La Fundació ”la Caixa” a Internet. Any 2001
Webs

(1)

Visites

www.fundacio.lacaixa.es

104.353

www.artenlinea.net
www.educalia.org
www.euroaventura.net
www.sidasaberayuda.com
www.clubestrella.com
(2)

www.lacaixa.es/solidaridad
Total

(1) La web www.amas.org ha tingut 10.940 peticions durant l’any 2001.
(2) El canal www.lacaixa.es/solidaridad està operatiu des del 26 de novembre del 2001.
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Pàgines vistes
966.481

51.615

114.105

461.003

10.448.114

47.735

230.023

15.743

136.185

144.623

2.871.801

4.070

8.877

829.142

14.775.586

Altres dades importants
de la Fundació ”la Caixa” en el 2001
1. Edicions
2. Préstecs d’obres de la Col·lecció d’Art Contemporani de la Fundació ”la Caixa”
3. La Fundació ”la Caixa” a Espanya. Províncies i poblacions
4. Institucions col·laboradores
5. Directori. Centres i serveis
Edicions
de la Fundació ”la Caixa” el 2001

ARTS PLÀSTIQUES
Afganistán.
Una historia milenaria
2000
Castellà
Afganistan.
Una història mil.lenària
2000
Català
Arman
1500
Castellà
Arman
1500
Català
Conce Codina.
Les petits rien
1000
Cat./Cast./Angl.
China, cielo y tierra
500
Cast./Gall.
Dora García
1000
Cat./Cast./Angl.
Durero y su tiempo
1500
Castellà
Durer i el seu temps
2000
Català
Eija-Liisa Ahtila.
Anne, Aki i Déu
1000
Cat./Cast./Angl.
Ferdinand Hodler
2350
Castellà
Ferdinand Hodler
650
Català
Indios y esquimales. Culturas
indígenas de Norteamérica
2700
Castellà

Indis i esquimals. Cultures
indígenes de noramèrica
650
Català
Islas de los mares del Sur
1100
Castellà
Illes dels mars del Sud
1400
Català
Jordi Alumà. Impressions
olímpiques
700
Cat./Cast.
Josep Viladomat. Escultor
1500
Cat./Cast.
Lluïsa Vidal. Una dona entre els
mestres del modernisme
1750
Cat./Cast.
Monasterios y lamas del Tibet
2500
Castellà
Retorn al país de les meravelles
2300
Cat./Cast./Angl.
Sergio Prego. Yesland, I’m here
to stay
1000
Cat./Cast./Angl.
Tarraco. Puerta de Roma
750
Castellà
Tarraco. Porta de Roma
1250
Català
Tuaregs. Nómadas del desierto
1800
Castellà
Txuspo Poyo. M.H.T.
1000
Cat./Cast./Angl.
Willem de Kooning
3000
Cast./Angl.

FOTOGRAFIA
El desert
1200
Català
El desierto
1500
Castellà
Christer Strömholm
1300
Cat./Angl.
Christer Strömholm
2300
Cast./Angl.
Ed van der Elsken. Eye love you
1750
Cat./Cast./Angl.
Fotopres ’01
4000
Cat./Cast./Gall./Eusk.
Gillian Wearing
1500
Cast./Angl.
EDUCACIÓ
Estación ciencia. Auga, aire,
lume, terra.
Caderno de traballo
20000
Gallec
Curs d’iniciació. Windows 98,
Word (2001)
5600
Català
Curso de iniciación. Windows
98 (2001)
2500
Castellà
Curs Ecxel 97 (2001)
900
Català
Curso Excel 97 (2001)
200
Castellà
Curs d’Internet. Apunts (2001)
6700
Català
Curso de Internet. Apuntes
(2001)
3000
Castellà

Sala de mecànica
Nivell elemental. Quadern de
treball. Museu de la Ciència
1000
Català
Sala de mecànica
Nivell superior. Quadern de treball. Museu de la Ciència
1000
Català
Sala de mecánica
Dossier del profesor.
Museu de la Ciència
1000
Castellà
Sala de mecánica
Nivel elemental. Cuaderno de
trabajo. Museu de la Ciència
1000
Castellà
Sala de mecánica
Nivel superior. Cuaderno de trabajo. Museu de la Ciència
1000
Castellà
Sala de percepción
Dossier del profesor.
Museu de la Ciència
1000
Castellà
Sala de percepción
Cuaderno de trabajo.
Museu de la Ciència
1000
Castellà
Planetario burbuja
Ficha técnica. CosmoCaixa
3000
Castellà
Micromundo, micromanía,
microcosmos
Ficha técnica. CosmoCaixa
3000
Castellà
Itinerarios didácticos
Ficha técnica. CosmoCaixa
3000
Castellà
Clik de los niños
Ficha técnica. CosmoCaixa
3000
Castellà
¡Toca, toca!
Ficha técnica. CosmoCaixa
3000
Castellà
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Caiguts del cel
Quadern de treball
5000
Català
Caídos del cielo
Cuaderno de trabajo
4000
Castellà
La neurona. Les edats del cervell
Quadern de treball
2000
Català
Neurona. Garunaren adinak
Lan koadernoa
2000
Euskera
La vida als castells
Quadern de treball
Català
La vida als castells
Quadern de treball
6000
Valencià
La vida en los castillos
Cuaderno de trabajo
Castellà
Les aromes d’al-Andalus
Dossier per a professors
500
Català
Los aromas de al-Andalus
Dossier para profesores
1000
Castellà
¿Qué es el sida?
Cuaderno de trabajo
15000
Castellà
Zer da hies-a?
Lan-koadernoa
2000
Euskera
Fósiles
Guía didáctica
Castellà
SOCIALS

La deuda externa de los países
pobres
Castellà
Guia pràctica de reminiscència
800
Català
Guía práctica de reminiscencia
1000
Castellà
Musicoterapia i Alzheimer. La
música ajuda a viure
1500
Català

Museu de la Ciència
Agenda de actividades
(Trimestral)
Castellà
CosmoCaixa
Agenda de actividades
(Trimestral)
Castellà
ALTRES PUBLICACIONS DE LA
FUNDACIÓ ”LA CAIXA”
2000 - Informe anual
Català
2000 - Informe anual
Castellà

Musicoterapia y Alzheimer. La
música ayuda a vivir
2500
Castellà

Guia “Vingui a conèixer la
Fundació la Caixa”
Català

Temps d’euro. Guia d’us
250
Català

Guía “Venga a conocer la
Fundación la Caixa”
Castellà

Tiempo de euro. Guía de uso
500
Castellà

Catálogo de publicaciones 20012002

Vejez, dependencia y cuidados
de larga duración
Castellà
Els joves davant el repte europeu
Català
Los jóvenes ante el reto europeo
Castellà

Colaboració amb Tusquets
Editors: Col·lecció “Metatemas”
Antes del principio

GUIES DE LECTURA
Carmen Martin Gaite
8000
Català
Gabriel Ferrater
8000
Català
El mar (Infantil)
8000
Català
El mar (Juvenil)
8000
Català
Territoris fantàstics (Infantil)
8000
Català
Territoris fantàstics (Juvenil)
8000
Català

Ocho hitos en la evolución
Evolución. Sociedad, ciencia,
universo
El misterio de los misterios

Catàleg de publicacions 20012002
Guia Mediateca
Centre Cultural
(Barcelona)
Català
Guía Mediateca
Centre Cultural
(Barcelona)
Castellà
Guide Mediateca
Centre Cultural
(Barcelona)
Anglès
Museu de la Ciència. Activitats
educatives
Català
Museu de la Ciència.
Actividades educativas
Castellà

Guiaestrella
(Mensual)
Català

Gent gran. Programa d’activitats 2001
Català

Guiaestrella
(Mensual)
Castellà

Personas mayores. Programa de
actividades
Castellà

Ángeles anónimos
1500
Castellà

Agenda Centre Cultural
Barcelona
(Trimestral)
Català

Laboratorio de las artes.
Actividades educativas (Madrid)
Castellà

Cinema i Alzheimer
Manual de cineforum
2000
Català

Agenda Centre Cultural
Barcelona
(Trimestral)
Castellà

Cine y Alzheimer
Manual de cineforum
3500
Castellà

Museu de la Ciència
Agenda d’activitats (Trimestral)
Català

Àngels anònims
1000
Català

Vellesa, dependència i atencions de llarga durada
Català

La vida en la cuerda floja

CosmoCaixa.
Actividades educativas
Castellà

Desafíos de la diversidad territorial en los estados compuestos
1000
Castellà

La familia española ante la educación de sus hijos
Castellà

COL·LABORACIONS
2000 - Annual report
Anglès

PUBLICACIONS PERIÒDIQUES
FUNDACIÓ ”LA CAIXA”

El ama de casa y el burnout
1000
Castellà
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El deute extern dels països
pobres
Català

Laboratori de les Arts. Activitats
educatives (Barcelona, Girona,
Tarragona, Lleida, Granollers,
Vic, Palma)
Català
Col·lecció Estudis Socials:
La família espanyola davant
l’educació dels seus fills
Català

ALTRES COL·LABORACIONS
El Butlletí de Gent Gran (primavera, verano, otoño e invierno)
CIMAM. Annual Meeting
(Barcelona, 1997)
1er Congreso de personas mayores del Principado de Asturias
Manual práctico para la elaboración y desarrollo de programas de intervención grupal en
las asociaciones de Alzheimer
Proceedings 1st International
conference on specialized
translation
Juan Márquez. Mobiliario racionalista. 1933-1938
Arte románico y escultura de
vanguardia
Donació i utilització de la sang
del cordó umbilical

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

Guillermo PÉREZ VILLALTA
Flagelación, 1993
Cat. 69
Luis GORDILLO
El temps se sent per l’orella
dreta, 1988
Cat. AC 391

Paul MCCARTHY
Pinocchio House/Crooked Leg:
Night Time; Pinnocchio Pipenose
Householddilemma, 1994
Cat. AC 83
CEDIDA A:

Paul McCarthy
Tate Liverpool, Liverpool
18 octubre 2001 a 13 gener
2002 Villa Arson, Niça
6 juliol a 6 setembre 2001

Antoni MARQUÈS
Una dulce diferencia, 1994
Cat. AC 51
CEDIDA A:

Albert RÀFOLS-CASAMADA
La visita, 1992
Cat. AC 591
CEDIDA A:

Albert Ràfols-Casamada
Museu d’Art Contemporani
de Barcelona
21 març a 21 maig 2001
IVAM, Centre Julio González,
València
12 juliol a 30 setembre 2001

Helena CABELLO
Ana CARCELLER
Sense títol, 1998
Cat. AC 765

Antoni Marquès. Singulars
propis. Artistes sabadellencs
contemporanis
Museu d’Art de Sabadell
18 desembre 2001 a 17 febrer
2002

CEDIDA A:

Juan MUÑOZ
Astrolabi per al nord de la
tempesta, 1985
Cat. AC 220

Juan NAVARRO-BALDEWEG
Acadèmia negra, 1987
Cat. AC 406

Susana SOLANO
Fontana núm. 3, 1985
Cat. AC 254

Juan Navarro-Baldeweg
Museo de Bellas Artes de
Santander
10 agost a 14 octubre 2001

CEDIDA A:

Rumbos paralelos de la
escultura española en el siglo XX
Sala d’exposicions
Fundació Santander Central
Hispano
20 setembre a 18 novembre
2001
Centro Atlántico de Arte
Moderno, Las Palmas de Gran
Canaria
11 desembre 2001 a 10 febrer
2001

Eduardo CHILLIDA
Deseoso, 1954
Cat. AC 312
CEDIDA A:

Eduardo Chillida
Kunsthalle Würth, Schwäbisch
10 novembre 2001 a
17 febrer 2002
Galerie Nationale du Jeu de
Paume Paris
19 juny a 16 setembre 2001

Albert RÀFOLS-CASAMADA
Hers, 1968
Cat. AC 456
Albert RÀFOLS-CASAMADA
Morir pel Vietnam, 1965
Cat. AC 371

Transexual Express Barcelona
2001
Centre d’Art Santa Mònica,
Barcelona
16 juny a 20 setembre 2001

CEDIDA A:

CEDIDA A:

Las claves del siglo XX
Ciudad de las Artes y las
Ciencias. Museo de las
Ciencias Príncipe Felipe,
València
1 març a 30 maig 2001

Rafael CANOGAR
Sense títol, 1957
Cat. AC 228
Rafael CANOGAR
Joyo, 1959
Cat. AC 266
Rafael CANOGAR
P-48-79, 1979
Cat. AC 245
CEDIDA A:

Rafael Canogar
Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía, Madrid
20 març a 28 maig 2001

Günther FÖRG
Sense títol núm. 74/90, 1990
Cat. AC 82
CEDIDA A:

Cruce de caminos
Sala de exposiciones
del Palacio Episcopal, Málaga
28 març a 29 abril 2001

José Antonio
HERNÁNDEZ-DÍEZ
La Hermandad, 1994
Cat. AC 81

Soledad SEVILLA
En ruinas II, 1993
Cat. AC 615

CEDIDA A:

CEDIDA A:

Da adversidade vivemos
ARC - Musée d’Art Moderne de
la Ville de Paris, París
31 maig a 30 setembre 2001

Soledad Sevilla
IVAM Centre del Carme,
València
8 febrer a 20 maig 2001

José María SICILIA
De los espejos - VI, 1999
Cat. AC 781

Antoni ABAD
Últimos deseos, 1995
Cat. AC 650

CEDIDA A:

CEDIDA A:

La noche. Arte español
1984-2001
Museo de Arte
Contemporáneo Esteban
Vicente, Segovia
7 maig a 16 setembre 2001

Myths and Legends.
Contemporary Art Story
Umetnostna Galerija Maribor,
Maribor
6 a 26 juliol 2001

Carlos FRANCO
O mago do carnaval, 1977
Cat. AC 130

Ana Laura ALÀEZ
Dones sobre sabates de plataforma,
1992
Cat. AC 522

CEDIDA A:

CEDIDA A:

Los setenta. Una década
multicolor
Fundación Marcelino Botín,
Santander
6 juny a 15 juliol 2001

Retorn al país de les meravelles.
L’art contemporani i la infància
Centre Cultural de la Fundació
”la Caixa”,
Barcelona
26 abril a 8 juliol 2001

Jordi TEIXIDOR
La voz que desvaría
(Las contradicciones I), 1994
Cat. AC 674
CEDIDA A:

Jordi Teixidor
Centre d’Art Santa Mònica,
Barcelona
7 febrer a 8 abril 2001

Manuel SÁEZ
Sense títol, 1988
Cat. AC 489
CEDIDA A:

Garaje. Imágenes del
automóvil en el arte español
del siglo XX
Centro Galego de Arte
Contemporánea, Santiago de
Compostela
15 gener a 28 febrer
2001

Lucio FONTANA
Concepte espacial C 58 I 38, 1956
Cat. AC 328
Lucio FONTANA
Concepte espacial C 59 T 21, 1959
Cat. AC 327
Modest CUIXART
Sense títol, 1947
Cat. AC 261
Modest CUIXART
Graphisme, 1956
Cat. AC 260
Antonio SAURA
Cota, 1959
Cat. AC 253
Joan PONÇ
Sense títol, 1947
Cat. AC 196
Manolo MILLARES
Cuadro 85, 1959
Cat. AC 267
CEDIDA A:

Col·lecció. Noves
incorporacions
Museu d’Art Contemporani de
Barcelona
29 juny 2000 a 31 octubre
2001

Josep GUINOVART
Homenatge al pintor de parets,
1964
Cat. AC 200
Josep GUINOVART
La finestra, 1964
Cat. AC 457
Albert RÀFOLS-CASAMADA
Morir pel Vietnam, 1965
Cat. AC 371
CEDIDA A:

Col·lecció 2001
Museu d’Art Contemporani de
Barcelona
29 juny a 28 octubre
2001
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La Fundació ”la Caixa”
a Espanya, el 2001.
Províncies i poblacions

Sant Celoni

Cardedeu

Sant Cugat del Vallès

Cardona

Sant Esteve Palautordera

Castellar del Vallès

Sant Esteve Sesrovires

Castelldefels

Sant Feliu de Codines

Centelles

Sant Feliu de Llobregat

Cerdanyola del Vallès

Sant Fost Campcentelles

Cornellà de Llobregat

Sant Fruitós de Bages

ÀLABA

ASTÚRIES

Dosrius

Sant Hipòlit de Voltregà

Amurrio

Avilés

Esparreguera

Sant Joan de Vilatorrada

Arrastaria

Cangas de Narcea

Esplugues de Llobregat

Sant Joan Despí

Llodio

Degaña

Les Franqueses del Vallès

Sant Julià de Vilatorta

Vitòria-Gasteiz

La Felguera

La Garriga

Sant Just Desvern

Gijón

Gavà

Sant Martí Sarroca

ALACANT

Langreo

Gironella

Sant Pere de Ribes

Alacant

Luanco

Granollers

Sant Pere de Torelló

Alcoi

Luarca

Gualba

Sant Pere Riudebitlles

Altea

Llanes

Guardiola de Bergueda

Sant Pol de Mar

Balsares

Mieres

Hospitalet de Llobregat

Sant Quirze del Vallès

Benidorm

Moreda

Hostalets de Pierola

Sant Sadurní d’Anoia

Biar

Oviedo

Igualada

Sant Salvador de Guardiola

Cocentaina

Pola de Laviana

La Llagosta

Sant Vicenç de Castellet

Crevillent

Pola de Lena

Llinars del Vallès

Sant Vicenç de Montalt

Dènia

Villaviciosa

Malgrat de Mar

Sant Vicenç dels Horts

Elda

Villayón

Malla

Santa Coloma de Gramenet

Manlleu

Santa Margarida i Monjos

Elx
Ibi

ÀVILA

Manresa

Santa Margarida de Montbui

Monòver

Arenas de San Pedro

Martorell

Santa Maria d’Olò

Muro de Alcoy

Àvila

Les Masies de Roda

Santa Maria de Martorelles

Ondara

Las Navas del Marqués

Les Masies de Voltregà

Santa Maria de Palautordera

El Masnou

Santa Perpetua de Mogoda

Oriola
Pego

BADAJOZ

Masquefa

Sentmenat

Petrer

Almendralejo

Mataró

Sitges

Saix

Badajoz

Moià

Súria

Sant Joan d’Alacant

Burguillos del Cerro

Molins de Rei

Taradell

Sant Vicent del Raspeig

Calamonte

Mollet del Vallès

Teià

Santa Faz

Castuera

Monistrol de Montserrat

Terrassa

Torrevella

Don Benito

Montcada i Reixac

Tiana

Villena

Jerez de los Caballeros

Montesquiu

Tordera

Xàbia

Mérida

Montgat

Torelló

Montijo

Montornès del Vallès

Torrelles de Llobregat

ALBACETE

Olivenza

Montseny

Vallromanes

Albacete

Villafranca los Barros

Navarcles

Vic

Almansa

Villanueva de la Serena

Odena

Viladecans

El Bonillo

Zafra

Olesa de Montserrat

Vilafranca del Penedès

Palau de Plegamans

Vilanova de Sau

Caudete
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Canovelles

Hellín

BARCELONA

Piera

Vilanova i la Geltrú

La Roda

Abrera

Pineda de Mar

Vilassar de Mar

Riopar

Aiguafreda

Les Planes de Vallvidrera

Tobarra

Alella

La Pobla de Lillet

BURGOS

Villarrobledo

Arenys de Mar

Pont de Vilomara

Aranda de Duero

Arenys de Munt

El Prat de Llobregat

Burgos

ALMERIA

Argentona

Prats de Lluçanès

Miranda de Ebro

Adra

Artès

Premià de Dalt

Villarcayo

Almeria

Badalona

Premià de Mar

Berja

Balenyà

Puig-Reig

CÀCERES

El Ejido

Barberà del Vallès

Ripollet

Alcántara

Huércal-Overa

Barcelona

Roda de Ter

Arroyo de la Luz

La Mojonera

Berga

Rubí

Càceres

Níjar

Cabrera de Mar

Sabadell

Coria

Pulpi

Cabrils

Sant Adrià del Besòs

Hervás

Roquetas de Mar

Calaf

Sant Andreu de La Barca

Moraleja

Santa María del Águila

Caldes de Montbui

Sant Andreu de Llavaneres

Navalmoral de la Mata

Vélez Rubio

Calella

Sant Boi de Llobregat

Plasencia

Vera

Canet de Mar

Sant Cebrià de Vallalta

Torrejoncillo

Trujillo

CONCA

Cassà de la Selva

Guadix

Valencia de Alcántara

Conca

Castelló d’Empúries

Huéscar

Tarancón

La Cellera de Ter

Huetor-Tajar

Celrà

Loja

CÀDIS
Algeciras

CÒRDOVA

Cervià de Ter

Maracena

Arcos de la Frontera

Aguilar

Cornellà del Terri

Montefrío

Bornos

Baena

L’Escala

Motril

Càdis

Bujalance

L’Estartit

Orjiva

Chiclana

Cañete de las Torres

Figueres

Padul

Jerez de la Frontera

Còrdova

Flaçà

La Línea de la Concepción

Dos Torres

Fornells de la Selva

GUADALAJARA

Medina-Sidonia

Hornachuelos

Girona

Guadalajara

El Puerto de Santa María

Lucena

Gombreny

Valdenoches

Puerto Real

Montalbán de Córdoba

Hostalric

Rota

Montilla

La Jonquera

GUIPÚSCOA

San Fernando

Montoro

Llagostera

Astigarraga

San Martín del Tesorillo

Monturque

Llançà

Azpeitia

Sanlúcar de Barrameda

Posadas

Lloret de Mar

Beasaín

Tarifa

Pozoblanco

Les Llosses

Bergara

Ubrique

Priego de Córdoba

Maçanet de Cabrenys

Deba

Véjer

Puente-Genil

Maçanet de la Selva

Donostia-San Sebastià

Villamartín

La Rambla

Massanes

Eibar

Rute

Medinyà

Irún

CANTÀBRIA

Villanueva de Córdoba

Olot

Legazpia

Ampuero

El Viso

Palafrugell

Mondragón-Arrasate

Palamòs

Rentería

El Astillero
Cabezón de la Sal

A CORUÑA

Palau-Saverdera

Tolosa

Camargo

Abegondo

Pau

Zarautz

Castro-Urdiales

Aranga

Les Planes d’Hòstoles

Zumaia

Laredo

Ares

Platja d’Aro

Maliaño

Betanzos

Les Preses

HUELVA

Marina de Cudeyo

Boiro

Puigcerdà

Almonte

Reinosa

Cabañas

Ribes de Freser

Ayamonte

Ruiloba

Carballo

Ripoll

Cartaya

San Vicente de la Barquera

Cedeira

Riudarenes

Huelva

Santander

A Coruña

Riudellots de la Selva

Isla-Cristina

Suances

El Ferrol

Roses

Lepe

Torrelavega

Finisterre

Salt

Minas de Riotinto

Malpica de Bergantiños

Sant Antoni de Calonge

Moguer

CASTELLÓ DE LA PLANA

Neda

Sant Feliu de Buixalleu

La Palma del Condado

Borriana

Noya

Sant Feliu de Guixols

Trigueros

Castelló de la Plana

Ortigueira

Sant Feliu de Pallerols

Nules

Outes

Sant Gregori

OSCA

Onda

Puebla del Caramiñal

Sant Hilari Sacalm

Barbastro

Vila-Real

Sada

Sant Joan de les Abadesses

Binéfar

San Saturnino

Sant Jordi Desvalls

Fraga

Santiago de Compostela

Sant Julià de Ramis

Graus

Santa Coloma de Farners

Osca

GIRONA

Santa Cristina d’Aro

Jaca

Amer

Sarrià de Ter

Monzón

CIUDAD REAL

Anglès

Serinyà

Sabiñánigo

Alcázar de San Juan

Arbúcies

Sils

Tabernas de Isuela

Alcoba

Banyoles

Torroella de Montgrí

Argamasilla de Alba

Begur

Tossa de Mar

ILLES BALEARS

Campo de Criptana

Besalú

Vidreres

Alaior

Ciudad Real

La Bisbal d’Empordà

Vilabertran

Alarò

Manzanares

Blanes

Viladamat

Algaida

Moral de Calatrava

Bordils

Vilafant

Andratx

Puertollano

Breda

Vilajuiga

Ariany

Socuéllamos

Cadaquès

La Solana

Caldes de Malavella

GRANADA

Biniamar

Tomelloso

Calonge

Albolote

Binissalem

Valdepeñas

Campmany

Almuñécar

Buger

Villarrubia de los Ojos

Camprodòn

Granada

Bunyola

CEUTA I MELILLA
Ceuta
Melilla

Cantallops

Artà

Caimari
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Calvià

JAÉN

Torrebesses

Torremolinos

Campanet

Alcalá la Real

Torregrossa

Torrox

Campos

Andújar

Torres de Segre

Vélez-Málaga

Capdepera

Arjonilla

Tremp

Es Castell

Baeza

Vinaixa

Ciutadella de Menorca

Bailén

Consell

Begíjar

LLEÓ

Archena

Eivissa

Guarromán

Astorga

Bullas

Esporles

Jaén

Bembibre

Calasparra

Felanitx

Linares

Congosto

Cartagena

Ferreries

Martos

Fabero

Ceutí

Formentera

Siles

Lleó

Lorca

Fornalutx

Úbeda

Ponferrada

Mazarrón

Fornells

Villacarrillo

Torre del Bierzo

Molina de Segura

Villablino

Múrcia

Inca

Alcantarilla

Lloret de Vista Alegre

LUGO

Lloseta

Chantada

MADRID

Totana

Llubí

Lugo

Ajalvir

Yecla

Llucmajor

Mondoñedo

Alcalá de Henares

Manacor

Monforte de Lemos

Alcobendas

NAVARRA

Manacor de la Vall

Palas de Rey

Alcorcón

Ansoaín

Maó

Puebla del Brollón

Aranjuez

Aoiz

Maria de la Salut

Sarria

Arganda del Rey

Aranguren

Marratxí

Villalba

Boadilla del Monte

Arce

Es Mercadal

Vivero

Colmenar Viejo

Lacunza

Collado-Villalba

Pamplona

Es Migjorn Gran
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MÚRCIA

El Palmar

Montuiri

LLEIDA

Coslada

Tafalla

Moscarí

Alcarràs

El Escorial

Tudela

Muro

Alfarràs

Fuenlabrada

Paguera

Alguaire

Getafe

OURENSE

Palma (Mallorca)

Almacelles

Griñón

Celanova

Palmañola

Almenar

Guadarrama

Maceda

Petra

Alpicat

Hoyo de Manzanares

Ourense

Sa Pobla

Artesa de Lleida

Leganés

Verín

Pollença

Artesa de Segre

Madrid

Xinzo de Limia

Porreres

Balaguer

Majadahonda

Port d’Alcúdia

Barruera

Móstoles

PALÈNCIA

El Port de Sóller

Bellpuig

Navacerrada

Aguilar de Campoo

Porto Colom

Bellver de Cerdanya

Parla

Carrión de los Condes

Porto Cristo

Bellvís

Pedrezuela

Guardo

Pòrtol

Castelldans

Pinto

Palència

Puigpunyent

Cervera

Pozuelo de Alarcón

Paredes de Nava

Sant Llorenç des Cardassar

Corbins

San Fernando de Henares

Valderrábano

Sant Carlos

Esterri d’Àneu

San Lorenzo del Escorial

Sant Agustí

La Fuliola

San Sebastián de los Reyes

LAS PALMAS

Sant Antoni Abat

Golmes

Soto del Real

Agaete

Sant Antoni de Portmany

Juncosa

Torrejón de Ardoz

Aguimes

Sant Ferran de Ses Roques

Juneda

Torres de la Alameda

Arrecife Lanzarote

Sant Francesc Xavier

Les Borges Blanques

Tres Cantos

Arucas

Sant Joan de Labritja

Lleida

Valdemoro

Gran Tarajal

Sant Jordi

Menarguens

Sant Josep de Sa Talaia

Mollerussa

MÀLAGA

Las Palmas

Sant Lluís

Oliana

Alhaurín de la Torre

Puerto del Rosario

Santa Eulàlia del Riu

Organyà

Alora

San Bartolomé Tirajana

Santa Maria del Camí

La Pobla de Segur

Antequera

San Nicolás de Tolentino

Santanyí

Pont de Suert

Arriate

Santa Brígida

Selva

Ponts

Benalmádena

Santa María de Guía

Sencelles

Raïmat

Cartama

Teguise

Ses Salines

Sant Llorenç de Morunys

Coín

Telde

Sineu

Seròs

Estepona

Vecindario

Sóller

La Seu d’Urgell

Màlaga

Son Carriò

Solsona

Nerja

PONTEVEDRA

Son Servera

Sort

Rincón de la Victoria

Balea

Valldemossa

Sucs

Ronda

Caldas de Reyes

Tàrrega

San Pedro de Alcántara

Cambados

Ingenio

Chapela-San Fausto P.

Pina

Reus

Sagunt

La Guardia

Saragossa

Riudoms

San Antonio de Benageber

Lalín

Tarazona

Roda de Barà

Silla

Roquetes

Sueca

Marín
Moaña

SEGÒVIA

Salou

Toris

Mondariz-Balneario

Cuéllar

Sant Carles de la Ràpita

Torrent de l’Horta

Nigrán

El Espinar

Sant Jaume d’Enveja

València

Paredes

Pinarejos

Sant Salvador

Xàtiva

Ponteareas

Pradena

Santa Bàrbara

Xest

Pontevedra

Segòvia

Santa Coloma de Queralt

Redondela

La Selva del Camp

VALLADOLID

Sanxenxo

SEVILLA

La Sénia

Laguna de Duero

Silleda

Alcalá de Guadaira

Tarragona

Mayorga

Vigo

Bormujos

Torredembarra

Medina del Campo

Camas

Tortosa

Peñafiel

LA RIOJA

Cañada Rosal

Ulldecona

Santovenia de Pisuerga

Alfaro

Constantina

Valls

Simancas

Arnedo

Dos Hermanas

El Vendrell

Valladolid

Autol

Écija

Vila-rodona

Calahorra

Espartinas

Vila-seca

Cenicero

Gerena

Haro

Lora del Río

TEROL

Barakaldo

Logroño

Los Palacios-Villafranca

Alcáñiz

Basauri

Nájera

San Juan de Aznalfarache

Andorra

Bilbao

Rincón de Soto

Sanlúcar la Mayor

Calamocha

Dima

Santo Domingo de la Calzada

Sevilla

Calanda

Durango

Tomares

Monreal del Campo

Erandio

Utrera

Mora de Rubielos

Galdakao

Terol

Getxo

Utrillas

Leioa

SALAMANCA
Béjar

VIZCAYA
Bakio

La Fuente de San Esteban

SÒRIA

Guijuelo

Almazán

Huerta

Berlanga de Duero

TOLEDO

Portugalete

Salamanca

El Burgo de Osma

Cebolla

Santurtzi

Covaleda

Illescas

Zalla

Sòria

Navahermosa

SANTA CRUZ DE TENERIFE
Adeje

Muskiz

Quintanar de la Orden

ZAMORA

Frontera

TARRAGONA

Talavera de la Reina

Benavente

La Guancha

Alcanar

Tembleque

Bermillo de Sayago

Guía de Isora

Alcover

Toledo

La Bóveda de Toro

Güímar

Altafulla

Yepes

Fuentesauco

Icod de los Vinos

L’Ampolla

Isora

Amposta

VALÈNCIA

La Laguna

L’Arboç

Alaquàs

Los Llanos de Aridane

Bonavista

Albaida

La Orotava

Les Borges del Camp

Alzira

El Pinar

Calafell

Bétera

Puerto de la Cruz

Camarles

Bocairent

Los Realejos

Cambrils

Bunyol

San Cristóbal de la Laguna

Les Cases d’Alcanar

Burjassot

San Miguel

Deltebre

Catarroja

San Sebastián de Gomera

L’Espluga de Francolí

Cullera

Santa Cruz de la Palma

Falset

L’Eliana

Santa Cruz de Tenerife

Fontscaldes

Faura

Tegueste

Gandesa

Gandia

Valverde

Hospitalet de l’Infant

Godella

Vueltas

Miami Platja

Manises

Mont-Roig del Camp

Oliva

SARAGOSSA

Montblanc

Ontinyent

Almunia de Doña Godina

Mora d’Ebre

Paterna

Calatayud

Mora la Nova

La Pobla de Vallbona

Caspe

El Perelló

La Pobla Llarga

Daroca

Picamoixons

Quart de Poblet

Ejea de los Caballeros

Raval de Jesús

Requena

Quiruelas de Vidriales
Zamora
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Institucions que han col·laborat amb
la Fundació ”la Caixa” a Espanya,
el 2001

1-0 Esportistes Solidaris
Abriendo Puertas. As. Jóvenes
Especiales de Moguer
Academia Joan Colls
Acadèmia Mèdica Balear
Academia Norpax
Academia Speak English
Acadèmia Tècnica Les Heures
Acció Ecologista Agró
Acció Solidària contra l’Atur
Acció Solidària i Logística
Agrupació Artística Sant Jordi
Agrupació Polifònica de Vilafranca
Ajuda en Acció
Algeciras Acoge
Amics dels Pastorets
Amigos Escaes-Perú. Vigo
Amistad, Desarrollo y Cooperación.
Bilbao
Anem per feina. Coordinadora
Inserció laboral. Barcelona
Animayor, S.L. Animación para
Mayores
Arenys Solidari Catalunya
As. A Moura
As. Adamar. Madrid
As. Africana de Lleida i Província
As. Al Anwar. Madrid
As. Alavesa de Esclerosis Múltiple.
Vitòria
As. Albor
As. Almería Acoge
As. Alzheimer Sta. Elena. Sevilla
As. Amaltea. València
As. Àmbit. València
As. Amica. Santander
As. Amics de l’Òpera de Sabadell
As. Amics de Vicki Sherpa
As. Amigos contra el SIDA
As. Amigos Pueblo Latino
Americano (APLA). Madrid
As. Amigos y Familiares Enfermos
Psíquicos. Albacete
As. Andaluza contra la Fribrosis
Quística
As. Andaluza de Apoyo a la Infancia.
Granada
As. Andaluza de Ataxias
Hereditarias
As. Aragón, inmigrantes, trabajo,
integració (AITI)
As. Aragonesa de Esclerosis Lateral
Amiotrófica
As. Aragonesa de Esclerosis
Múltiple
As. Aragonesa para Problemas de
Crecimiento
As. Askabide. Bilbao
As. Aspronaga. A Coruña
As. Astronòmica de la Garrotxa
As. Asturiana de Retinosis
Pigmentaria
As. Atención Personas Adultas
Retraso Mental. Talavera de la Reina
As. Atiempo. Madrid
As. Audiovisual El Sur
As. Ayuda a la Mujer embarazada.
Cartagena
As. Ayuda al Paralítico Cerebral
(ATENPACE). Madrid
As. Ayuda Drogodependientes y
Presos. Puerto Real
As. Balear de Directius
As. Balear de Parkinson
As. Basida. Aranjuez
As. Benéfica Hospitalidad Sta.
Teresa.
As. Benestar i Desenvolupament.
Barcelona
As. BIDESARI de Pastoral
Penitenciaria. Bilbao

112

As. Bizitegi
As. Boreal, lucha contra la droga y
ayuda toxicóma
As. Burgalesa de Esclerosis Múltiple
As. Caminar. Madrid
As. Cántabra para Lucha contra
Fibrosis Quística
As. Cántabra Pro Minusválidos
Psíquicos (AMPROS)
As. Casa del Salvador. Hogar Saltillo
As. Casa Oberta. Alacant
As. Casal dels Infants del Raval.
Barcelona
As. Casiopea. Mujeres para la
Igualdad
As. Catalana d’Amics del Poble
Saharaui
As. Catalana d’Atenció Precoç
As. Catalana de Meteorologia
(ACAM)
As. Catalana Dones afectades de
Càncer Mama. Grup Àgata
As. Catalana per la infància
Maltractada (ACIM)
As. Católica Española de Servicios a
la Juventud. Guadalajara
As. Católica Española Servicio
Juventud Fe. Cáceres
As. Centro Acción Social San Rafael.
Madrid
As. Centro de Yoga Santosh
As. Ciudadana Cántabra Antisida
As. Cívica de Ayuda Mutua (ACAM)
As. Club Infantil y Juvenil Bellvitge
As. Col·lectiu Senegalès de
Tarragona (ACST)
As. Colectivo La Huertecica.
Cartagena
As. Comarcal Familiares de
Enfermos de Alzheimer 26 de marzo. Andújar
As. Comarcal Pro Integración
Discapacitado. València
As. Compostelana de Esclerosis
Múltiple
As. Conservación Iglesia de Sta.
María la Coronada. Càdis
As. Contra la Anorexia y la Bulimia
de Baleares
As. Cooperació, Inserció,
Interculturalitat (ACISI)
As. Coordinadora de Disminuidos
Físicos de Navarra
As. Cultural Albatros (Talleres y
Animación). Lorca
As. Cultural Capricho Español
As. Cultural Catalano-magribina. La
Bisbal d’Empordà
As. Cultural Columna Rota. València
As. Cultural Coros y Danzas Virgen
del Río
As. Cultural para Gestión Social
Residuos Sólidos. Gijón
As. Cultural Subsaharians i Amics
d´Osona
As. Cultural Ulyses
As. Cultural Viento Sur
As. Cultural. Granollers
As. d’Afàsics de Catalunya
As. d’Atenció Pobres i Marginats
Eulàlia Garriga
As. de Animación Sociocultural
AVALON. Granada
As. de Apoyo a la Salud Mental.
València
As. de Apoyo aI Inmigrante Mancha
Acoge
As. de Astrónomos de la UCM
As. de Autistas Niños del Silencio.
Gijón
As. de Ayuda al Drogodependiente.
Valladolid

As. de Ayuda al Inmigrante Lucena
Acoge
As. de Ayuda al Minusválido. Yepes
As. de Claustrofòbics, Agorafòbics i
Fòbia social
As. de Deficientes Psíquicos Crevo.
La Orotava
As. de Disminuidos Físicos de
Móstoles
As. de Disminuidos Puerta del
Mediterráneo
As. de Dissenyadors Gràfics (ADG)
As. de Esclerosis Múltiple de
Alicante
As. de Esclerosis Múltiple Onubense
As. de Familiares de Enfermos de
Parkinson. Villarrobledo
As. de Jubilats de ”la Caixa” de
Lleida
As. de Lluita Anti-sida de Mallorca
As. de Lluita contra la Distonia a
Catalunya
As. de Mujeres Latinas sin Fronteras
As. de Mujeres Zoraida
As. de Padres con Hijos Espina
Bífida
As. de Padres de Minusválidos
Psíquicos
As. de Padres de Niños Autistas
(APNA) Madrid
As. de Padres de Niños Especiales.
Melilla
As. de Padres Niños Autistas. Virgen
del Lidón
As. de Pares de Malalts Mentals
DAU . Barcelona
As. de Parkinson de Catalunya
As. de Sant Tomàs (APSCO)
As. de Veïns de Montolivet
As. de Veïns i comissió de Festes Pla
del Remei
As. Deportiva Madac
As. d’Higienistes i Auxiliars Dentals
de Catalunya (AHIADEC)
As. Ecijana Ayuda Toxicómanos y
Familiares SOMBRA
As. Educadores Encuentro en la
Calle. Córdoba
As. El Castillo
As. El Puente/Lo Pont. Fraga
As. En favor Personas con discapacidad (ASPANDEM)
As. Entrepobles. Barcelona
As. Es Garrover. Inca
As. Es Majoral
As. Esclat. Barcelona
As. Esclerosis Múltiple de Navarra
As. Esclerosis Múltiple Isla de
Menorca
As. Esclerosis Tuberosa. Madrid
As. Española Contra el Cáncer
(AECC)
As. Española contra el Cáncer. Junta
Local Jérez
As. Española contra el Cáncer. Junta
Prov Ourense
As. Española contra el Cáncer. Junta
Prov. Granada
As. Española contra el Cáncer. Junta
Prov. Vizcaya
As. Española contra el Cáncer. Junta
Prov.Tenerife
As. Española de Padres de
Sordociegos. Madrid
As. Española de Porfiria. Sevilla
As. Española de Psicoanálisis del
Campo Lacaniano
As. Espávila. Formación y
Desarrollo Social. Segovia
As. Esplai Masia Espinós. Gavà
As. Estel Tàpia socio-laboral.
Barcelona
As. Familiares de Adultos
Problemas Personalidad. Pedrezuela
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer 21 de septiembre
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer José Chacón
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer la Ribera
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer. A Coruña
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Alcantarilla

As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Alacant
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Aranjuez
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Astorga
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Astorga
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Asturies
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Baix Llobregat
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Baix Llobregat
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Còrdova
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Coria
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Estepona
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Gavà
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Getafe
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Gran Canaria
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Guadalajara
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Lleó
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Lorca
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Madrid Sur
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Medina del Campo
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Melilla
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Montilla
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Múrcia
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Muro
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Sanlúcar y Chipiona
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Sòria
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Talavera
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Tarragona
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Tomelloso
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Valdepeñas
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Villamartín
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Villanueva de la Serena
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Villarrobledo
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Zamora
As. Familiares de Niños
Hiperactivos
As. Familiares y Amigos de Niños
Disminuïdos Alas
As. Familiares y Enfermos Parkinson
Onubense
As. Familiares y Enfermos Psíquicos
Molina de Segura
As. Familiars de Malalts d’Alzheimer
i d´Altres Demències d´Osona
As. Familiars de Malalts d’Alzheimer
de Lleida
As. Familiars de Malalts d’Alzheimer
del Bages
As. Familiars de Malalts d’Alzheimer
Francisco Amat
As. Familiars de Malalts d’Alzheimer
Montsià
As. Familiars de Malalts d’Alzheimer
Vall d’Albaida
As. Familiars de Malalts Mentals del
Maresme
As. Familias Centro Español
Solidaridad Jerez
As. Familias-Amigos Personas
Retraso Mental. Móstoles
As. Famílies amb Malalts Mentals
AURORA
As. Frisona d´Osona (AFO)
As. Fuenlabreña de Esclerosis
Múltiple

As. Gaditana de Esclerósis Múltiple
Campo de Gibraltar
As. Gaditana de Esclerosis Múltiple.
Jerez de la Frontera
As. Geron con los Mayores
As. Gironina de Sords
As. Gitana La Majarí
As. Hogares Niños Privados
Ambiente Familiar Nuevo
As. Hontanar. Madrid
AS. IN.PROS. Maó
As. Iniciativa Tierra de Nadie Itina.
Riopar
As. Iniciatives Solidàries. València
As. Inserció Social Infants i
Adolescents St Jordi. Vic
As. Integración Social del
Minusválido. Priego de Córdoba
As. Intersectorial Recuperadors i
Empreses Socials
As. Izan a favor de la Infancia y la
Juventud
As. Jaén Acoge
As. Juntos para jugar. Madrid
As. Juvenil ATZ. Madrid
As. Juvenil Centro Amigos. St.
Vicenç dels Horts
As. Juvenil Cultural LILURA. Bilbao
As. Juvenil Madreselva. Madrid
As. Juvenil Montañeros de
Torreblanca. Sevilla
As. Leonesa Atención Personas
Parálisis Cerebral
As. Leonesa de Esclerosis Múltiple
As. Madres-Padres Alumnos C.P.
Educación G.Fuertes
As. Madrid Puerta Abierta
As. Madrileña contra la Fribrosis
Quística
As. Mensajeros de la Paz. Madrid
As. Minusválidos Rincón de la
Victoria. Màlaga
As. Mostoleña de Esclerósis
Múltiple
As. Motivadora Integració
Convivència (AMIC)
As. Mujeres de Orgiva Por la
Igualdad
As. Mujeres Inmigrantes Magrebíes
de Yecla
As. Mujeres Progresistas Victoria
Kent. Algeciras
As. Nacional de Caridad San Vicente
Paul. Gijón
As. Nacional Huesos de Cristal.
Madrid
As. Nacional per a Problemes de
Creixement. Barcelona
As. Nou Horitzó. Calvià
As. Nuevo Futuro Campo de
Gibraltar
As. Onubense Padres-Amigos
Personas con Autismo
As. P. Montalvo para Niños sin
Hogar. Palma (Mallorca)
As. Padres de Niños Autistas de
Cádiz
As. Padres de Niños con Jarabe de
Arce Región de Murcia
As. Padres de Niños Deficientes. El
Puerto de Sta. María
As. Padres de Personas con
Autismo de Burgos
As. Padres Niños Parálisis Cerebral
A Coruña
As. Padres, Familiares, Amigos de
PRODIS. Ecija
As. Palentina de Esclerosis Múltiple
As. Pan y Chocolate
As. Para el Estudio y Promoción
Desarrollo (AEP)
As. Para Integración Personas con
Discapacidad. Alcántara
As. Para la Cooperación con
Ecuador. València
As. Para la Incorporación
Sociolaboral AISOL. Alcalá de
Guadaira
As. Para la Integración del Menor
Paideia. Madrid
As. Para la Lucha contra
Enfermedades de la Sangre.
Villacarrillo
As. Paralíticos Cerebrales de Huesca

As. Pares-Mares Alumnes C.
Educ.Especial Les Aigües
As. Parkinson Asturias
As. Parkinson Comarcas de
Tarragona
As. Parkinson España-Madrid
As. Parkinson Jovellanos Príncipe
de Asturias
As. Parkinson Segovia
As. Peniel de Rehabilitación y
Formación Social. Córdoba
As. Per a la Reinserció de Dones.
Barcelona
As. Per a les Arts Contemporànies
HACS
As. Per al Foment de l’Amistat entre
els Pobles
As. Per Recolzament i Formació
Adolescents en risc
As. Per Vèncer l’Autisme (AVA)
As. Polígono San Pablo Ayuda
Drogodependiente. Sevilla
As. Prevención, Reinserción,
Atención Prostituta. Madrid
As. Pro Ayuda Niños Deficientes
Psíquicos. Sòller
As. Pro Disminuïts Psíquics Arc de
Sant Martí
As. Pro Inmigrantes de Córdoba.
Andalucía Acoge
As. Pro Minusválidos Psíquicos.
Cedeira
As. Pro Personas Minusválidas
Psíquicas
As. Pro Persones amb Autisme de
Catalunya
As. Pro Salud Mental A Creba. Noya
(A Coruña)
As. Problemas de Crecimiento y
Desarrollo. Sevilla
As. Promotora Centros Educación
Especial (ASPROCES)
As. Promotora de Minusválidos
Psíquicos. Motril
As. Promotora Laboral y Asistencial
(PROLAYA)
As. Protectora de Discapacitats
St.Adrià (APRODISA)
As. Protectora de Paralíticos
Cerebrales. Badajoz
As. Protectora Disminuïts Psíquics
Berga
As. Provincial de Romanies Sastipen
Ta Li. Conca
As. Provivienda. Madrid
As. Proyecto Lázaro. Alacant
As. Proyecto Vida. La Pobla Llarga
(València)
As. Pupaclown, Payasos de
Hospital. Múrcia
As. Reeducació i Reinserció Social
LLIGAM. Barcelona
As. Rexurdir. Marín
As. Rio Clamores ASEM. Segovia
As. Rosaleda Pan Benito. Madrid
As. Ruteña Personas Afectadas
Demencia Senil
As. Semilla para la Integración
Social del Joven. Madrid
As. Ser. Ser, Estar, Responder.
Madrid
As. Sida contigo. Sevilla
As. St. Antoni d’Amics Residència
Gent Gran Tàrrega
As. Tapís. Vic
As. Tercera Edat Portocolom
As. Teuladí. Quart de Poblet
(València)
As. Tinerfeña de Esclerosis Múltiple
As. Tinerfeña de Familias y
Enfermos Psíquicos (AFES)
As. Trabajadores y Pensionistas
Standard E. (ADFYPSE)
As. Trintxerpeko kulturala
As. Tutelar Asistencial Minusválidos
Psíquicos. Saragossa
As. Un boceto de Cuatro
As. Valenciana Ayuda Parálisis
Cerebral (AVAPACE)
As. Valenciana contra la Fibrosis
Quística
As. Valenciana de Espina Bífida
As. Valenciana de Parkinson
As. Vallisoletana de Esclerósis
Múltiple

As. Vasija. Valdenoches
(Guadalajara)
As. Vecinos Consumidores y
Usuarios.Las Fuentes. Saragossa
As. Vecinos Villa Román. Conca
As. Volver a la Vida. Gerena
As. Zubietxe. Centro de Día
Hazkuntza. Bilbao
ASPADISSE. Huéscar (Granada)
Aspasim. Barcelona
Ateneo de Sevilla
Ateneu Popular Garriguenc
ATIME. Múrcia
Auditorio Municipal de Puertollano
Aula de Cant de M. Carme Valls
Farrà
Aula de Música Masafrets
Aula Livingstone S. Coop.Ltda de
Educación y Estudios Ambientales
Aula Municipal de Teatre de Lleida
Ajuntament d’Adeje
Ajuntament d’Adra
Ajuntament d’Agüimes
Ajuntament d’Albacete
Ajuntament d’Alcalá de Henares
Ajuntament d’Alcoi
Ajuntament d’Algeciras
Ajuntament d’Alacant
Ajuntament d’Almonte
Ajuntament d’Almuñecar
Ajuntament d’Altafulla
Ajuntament d’Amposta
Ajuntament d’Amurrio- Concejalia
de Cultura
Ajuntament d’Andujar
Ajuntament d’Arcos de la Frontera
Ajuntament d’Arriate
Ajuntament d’Artesa de Lleida
Ajuntament d’Astorga
Ajuntament d’Ávila
Ajuntament de Badalona
Ajuntament de Baeza
Ajuntament de Balaguer
Ajuntament de Bellpuig
Ajuntament de Berga
Ajuntament de Binissalem
Ajuntament de Blanes
Ajuntament de Burjassot
Ajuntament de Cáceres
Ajuntament de Cádiz
Ajuntament de Cambrils
Ajuntament de Campanet
Ajuntament de Cangas de Narcea
Ajuntament de Cartagena
Ajuntament de Cartaya
Ajuntament de Castelló
Ajuntament de Castro - Urdiales
Ajuntament de Cevera
Ajuntament de Ciudad Real
Ajuntament de Collado Villalba
Ajuntament de Còrdova. Área de
Cultura, Educación e Infancia.
Ajuntament de Cornellà de
Llobregat
Ajuntament de Dènia
Ajuntament de Donostia - San
Sebastiá
Ajuntament de Dos Hermanas
Ajuntament d’El Ejido
Ajuntament d’El Pont de Suert
Ajuntament del Puerto de Sta. María
Ajuntament d’El Vendrell
Ajuntament d’Elche
Ajuntament d’Esplugues de
Llobregat
Ajuntament de Falset
Ajuntament de Figueres
Ajuntament de Fornalutx
Ajuntament de Gandia
Ajuntament de Gavà
Ajuntament de Gijón. Patronato
Deportivo Municipal
Ajuntament de Girona
Ajuntament de Granada
Ajuntament de Granollers
Ajuntament de Guadalajara
Ajuntament de Huelva
Ajuntament d’Igualada
Ajuntament de Jerez de la Frontera

Ajuntament de La Coruña
Ajuntament de La Laguna
Ajuntament de la Palma del
Condado
Ajuntament de la Sénia
Ajuntament de la Vall de Boí
Ajuntament de Laredo
Ajuntament de Leganés
Ajuntament de Lleó
Ajuntament de les Borges Blanques
Ajuntament de L’Hospitalet de
Llobregat
Ajuntament de Linares
Ajuntament de Logroño
Ajuntament de Lorca
Ajuntament de los Palacios y
Vilafranca
Ajuntament de Lugo
Ajuntament de Llançà
Ajuntament de Llanes
Ajuntament de Lleida
Ajuntament de Lloret de Mar
Ajuntament de Madrid. Patronato
Municipal de Turismo
Ajuntament de Manlleu
Ajuntament de Manresa
Ajuntament de Manzanares
Ajuntament de Marratxí
Ajuntament de Martorell
Ajuntament de Mataró
Ajuntament de Moià
Ajuntament de Molins de Rei
Ajuntament de Mollerussa
Ajuntament de Mont-roig del Camp
Ajuntament de Motril. Área de
Cultura
Ajuntament de Múrcia
Ajuntament de Níjar
Ajuntament d’Olmedo
Ajuntament d’Onda
Ajuntament d’Ontinyent
Ajuntament d’Oviedo. Fundación de
Cultura
Ajuntament de Padul
Ajuntament de Palafrugell
Ajuntament de Palamós
Ajuntament de Pamplona
Ajuntament de Paterna
Ajuntament de Ponferrada
Ajuntament de Puente Genil
Ajuntament de Puertollano
Ajuntament de Requena
Ajuntament de Reus
Ajuntament de Ripollet
Ajuntament de Riudoms
Ajuntament de Roses
Ajuntament de Rubí
Ajuntament de Sabadell
Ajuntament de Sagunto
Ajuntament de Salamanca
Ajuntament de San Fernando de
Henares
Ajuntament de Sant Andreu de la
Barca
Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat
Ajuntament de Sant Celoni
Ajuntamento de Sant Cugat del
Vallès
Ajuntament de Sant Feliu de
Llobregat
Ajuntament de Sant Hilari Sacalm
Ajuntament de Sant Joan de les
Abadesses
Ajuntament de Santander
Ajuntament de Segovia
Ajuntament de Sevilla. Area de
Participación Ciudadana
Ajuntament de Sitges
Ajuntament de Solsona
Ajuntament de Sta. Coloma de
Farnés
Ajuntament de Sta. Maria del Camí
Ajuntament de Sueca
Ajuntament de Talavera de la Reina
Ajuntament de Terrassa
Ajuntament de Terol
Ajuntament de Toledo
Ayuntamiento de Tordera
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Ajuntament de Torelló
Ajuntament de Torrevieja
Ajuntament de Tudela
Ajuntament de Valdemoro
Ajuntament de Valdepeñas
Ajuntament de València
Ajuntament de Valverde de El Hierro
Ajuntament de Valladolid
Ajuntament de Valls
Ajuntament de Vandellós i
L’Hospitalet de l’Infant
Ajuntament de Vélez-Rubio
Ajuntament de Vilafranca del
Penedès
Ajuntament de Vila-seca
Ajuntament de Villarrobledo. Centro
de la Mujer
Ajuntament de Villena
Ajuntament de Vitòria - Gasteiz
Ajuntament de Xàtiva
Ajuntament de Zamora
Ajuntament de Zaragoza
Bages per a tothom. Manresa
Bategiñez. Durango
Bidean Servicios Gráficos. Ansoaín
Cabildo de Lanzarote
Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona. D.G. de Balears
Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona. D.G.T. de Lleida
Can Ensenya. Barcelona
Canarias. Centros Información
Trabajadores. Las Plamas
CAP El Remei - ABS Àrea Bàsica Vic-2
Capella Davídica de la Catedral de
Menorca
Capitanía General de Catalunya
Cáritas Aragón. Saragossa
Càritas Diocesana de Menorca. Maó
Càritas Diocesana de Barcelona
Cáritas Diocesana de Canarias
Cáritas Diocesana de Ibiza
Càritas Diocesana de Lleida
Cáritas Diocesana de Palencia
Cáritas Diocesana de Salamanca
Cáritas Diocesana de Segorbe.
Castelló
Cáritas Diocesana de Solsona
Cáritas Diocesana de Tarazona
Cáritas Diocesana de Tenerife
Cáritas Diocesana de Zaragoza
Càritas Diocesana d’Urgell
Cáritas Española. Madrid
Cáritas Interparroquial de
Alcantarilla
Cáritas Interparroquial de Crevillent
Cáritas Interparroquial de Hellín
Cáritas Interparroquial de Tortosa
Cáritas Interparroquial de Vic
Cáritas Lanzarote
Cáritas Parroquial de Blanes
Càritas Parroquial de Calella
Cáritas Parroquial de Roses
Cáritas Parroquial de San Roque
Càritas Parroquial St. Genís Taradell
Casa de Cultura Antoni Gaudí
Casa de Cultura La Residencia
Casa de las Ciencias
Casa dels Pensionistes de Sant
Jordi
Casa Municipal de Cultura
Casal de l’Espluga de Francolí
Casal Sant Pau del Camp. Barcelona
Catalunya en Miniatura Parc Temàtic
Celíacs de Catalunya
Centre Àbac
Centre Assistencial Sant Joan de
Déu
Centre Cultural Església Vella
Centre d´Estudis Socials d´Osona
Centre d´Informàtica de Manlleu
Centre d’Acolliment per a
Estrangers Sta. Rosa
Centre de Titelles de Lleida
Centre Desenvolupament Infantil i
Atenció Precoç. Reus
Centre d’Orientació i Psicologia
Aplicada (COPSA)
Centre Esplai Can Serra. Hospitalet
de Llobregat
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Centre Infantil i Juvenil Parroquial
Sta. Eugènia. Girona
Centre Llatinoamericà de Lleida.
Centro Andaluz de Arte
Contemporáneo
Centro Atención y Prevención
Drogodependencia. València
Centro Cultural “Castel Ruiz”
Centro de Acogida de Inmigrantes.
Jerez de la Frontera
Centro de Acogida Lagun Artean.
Bilbao
Centro de Actividades Acuáticas
Centro de Desarrollo Rural Valdecea
Centro de Día Albor. Valladolid
Centro de Día de la Mujer O’Mencer.
El Ferrol
Centro de Día de la Parálisis
Cerebral. Sevilla
Centro de Estudio ENSINO
Centro de Fisioterapia El Carmen
Centro de Fisioterapia y
Reeducación Funcional
Centro Dramático Villalbes
Centro Especial de Empleo La
Cartuja. Albolote
Centro Especial de Empleo Unión
Parálisis Cerebral
Centro informático T@ASTIER@
Centro Psicológico Eguía
Centros y Servicios de Atención
Adultos F. Arce. Torrelavega
Cercle de Belles Arts
Círculo de Bellas Artes
Círculo Solidario de Euskad. Bilbao
Clínica de Fisioterapia Ntra. Sra.del
Rosario
Clínica de Fisioterapia. Nerja
Club de Gimnasia Artística La SaforGandia
Club de la Zarzuela, Casa de
Guadalajara
Club Deportivo Manuel Llaneza
Club Juvenil Solpor. Celanova
(Orense)
Club MARAXE
Club Natació Lleida
Club Natación Sta. Olaya
Club Universitario de Santiago
Club Universitario Enol (Oviedo)
Club Videlgi
Cofradia de Pescadors San Pedro
Col·lectiu Iniciatives Juvenils contra
Atur. Lleida
Col·legi de Farmacèutics de la
Província de Barcelona
Col·legi d’Enginyers Industrials.
Lleida
Col·legi l’Anunciata Dominiques
Col·legi Oficial de Diplomats en
Treball Social i Assistents Socials de
Catalunya
Colectivo de Educación Permanente
de Adultos. Madrid
Colla Ecologista d’Alacant
Collegium Historicum Baliaricum
Comisión de Derechos Humanos
Hispano Guatemalteca
Comissió de Festes Pla de Na Tesa
Companyia T.E.A
Concello de Caldas de Reis
Concello de Ourense
Concello de Santiago
Concello de Vigo
Congregación de Hermanas
Hospitalarias del S.C.J. Cáceres
Congregación Ntra. Sra. de la
Caridad Buen Pastor. Badajoz
Congregación Religiosas Siervas de
la Pasión. València
Congregación RR Adoratrices
Esclavas Smo.Sacramento. Madrid
Consejo de la Juventud de Melilla
Consell Comarcal de l’Alt Empordà
Consell Comarcal de l’Alta
Ribagorça
Conservatori Superior Música Liceu
Consorci de l’Espectacle SCCL
Consorcio de Museos
Consorcio de Salamanca 2002
Cooperativa de Educación
Medioambiental (CEM)

Cooperativa Promotora de Mitjans
Audiovisuals (Drac Màgic)
Coordinadora Barrios Murcia seguimiento menores, adultos
CP Costa i Llobera
CP Verge de Loreto
Cruz Roja Española
Cruz Roja Española La Rioja
Cruz Roja Española. Oficina
Provincial de Lugo
Cruz Roja Española-Cruz Roja
Juventud (Astúries)
Cultur Barna Serveis de
Dinamització Socio-Cultural
Des Moines Art Center
Desarrollo y Solidaridad (DESOD)
Diputació Provincial d’Almeria
Diputació Provincial de Castelló
Diputació Provincial d’Osca
Diputació Provincial de Màlaga
Diputación Provincial de Sevilla
Domus Pacis-Casal de la Pau.
Valencia
Drac Màgic
Eina d´Escola
El Legado andalusí
Els Armats de Lleida
Empremtes. Grup Cívic Cultural
d’Alcarràs
Escola d’Art Junyent i Subirà
Escola d’Acordió de Lleida
Escola d’Adults de l’As. Veïns Casc
Antic
Escola de Música - Fundació Estudis
Musicals de Vic
Escola d’Hoteleria de Lleida i
Turisme de Lleida
Escola d’Idiomes de Balaguer
Escola l’Heura del Vallès. Terrassa
Escola Municipal del Treball
Escuela Arte Zaleak
Escuela de Danza Elisa
Escuela Lacaniana de Psicoanálisis
del Campo Freudiano
Escuelas Campesinas de Palencia
Església Evangèlica de Catalunya.
Rubí
Esplai d’Alaior
Esplai de Campos
Esplai de Gent Gran de Ciutadella
Esplai de Sóller
Esplai del Carme. Parròquia Mare
de Déu del Carme
Esplai d’Es Fortí
Esplai Picasso
Esplai Sant Anastasi
Estela. Societat Cooperativa
Catalana Limitada
FEAPS. Ciudad de Ceuta
Fed. Andaluza de Alzheimer
Fed. As. de Barrios de Zaragoza
Fed. As. de Mayores de Andalucía
Fed. As. Pro Inmigrantes Ext. en
Anadalucía acoge
Fed. As. Proinmigrantes Castilla-La
Mancha
Fed. As. Proyectos Inserción Juvenil
Abanico. Saragossa
Fed. Cántabra de As. de
Minusválidos Físicos. Santander
Fed. Catalana de Futbol - Delegació
d´Osona
Fed. d’Associacions Alzheimer
Tarragona
Fed. d’Associacions de Veïns de
Manresa
Fed. de Sords de Catalunya
Fed. d’Entitats d’Atenció i
d’Educació a la Infància i a la
Adolescència
Fed. Dones de Catalunya per la
igualtat
Fed. Entidades Protectoras Autistas
AUTISMO GALICIA.
Fed. Entitats d’Atenció i d’Educació a
Infància i Adolescència
Fed. Española As. Espina Bífida e
Hidrocefalia. Madrid
Fed. Española contra la Fibrosis
Quística. València
Fed. Española de Enfermedades
Raras. Sevilla

Fed. Española Padres y Amigos de
los Sordos. Madrid
Fed. Progresista As. de Mujeres y
Consumidores
Feria Internacional de Bilbao
Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya. Núria
Fira Antic Art 2001 Brocanters i
Galeristes de les Illes Balears
Fondation Cartier pour l’Art
Contemporain
Fondo Formación. Fondo
Promoción de Empleo. Àlava
Fòrum Europeu d’Administradors de
l’Educació a les Illes Balears
Fraternidad Cristiana de Enfermos y
Minusválidos. Las Palmas
Fraternidad Franciscana Ntra. Sra.
del Águila. Sevilla
Fraternitat Cristiana de Malalts i
Minusvàlids. Tarragona
Fundació ADSIS. Barcelona
Fundació Arrels. Barcelona
Fundació Benèfica Maria Raventós.
Barcelona
Fundació Càritas Girona
Fundació Catalana Guimbarda
Fundació Catalana Tutelar de
Disminuïts Psíquics
Fundació Comtal
Fundació d´Osona per a la Recerca i
Estudi de la Salut (FORES)
Fundació de Ciències
Farmacèutiques de les Illes Balears
Fundació de Pares de Psicòtics i
Autistes
Fundació Engrunes
Fundació Esclerosi Múltiple
Fundació Font Picant
Fundació Gol i Gurina
Fundació Institut Cambó
Fundació Monte do Gozo proxecto
Home Galicia
Fundació Obra Social Comunitària
Bellvitge (OSCOBE)
Fundació pel Desenvolupament
Sostingut
Fundació Pere Tarrés
Fundació Privada ADANA
Fundació Privada Ajem
Fundació Privada Amics de la Gent
Gran
Fundació Privada Banc dels
Aliments
Fundació Privada Canigó
Fundació Privada Casal l’Amic
Fundació Privada Catalunya Orient
Fundació Privada Clínic per a la
Recerca Biomèdica
Fundació Privada Col·legi Sant
Miquel dels Sants
Fundació Privada Mare de Déu de
Misericòrdia
Fundació Privada Nexe
Fundació Privada pro Persones
Disminució (ASPASUR)
Fundació Privada Proa
Fundació Privada Ramon Noguera
de Girona
Fundació Privada Tallers de
Catalunya (FTC)
Fundació Privada Thalassa d’Estudis
Marins
Fundació Privada Vallès Oriental
Disminuïts Psíquics
Fundació Pública Institut d’Estudis
Ilerdencs de la Diputació de Lleida
Fundació Social La Sapiència
Fundació Social Sant Ignasi de
Loiola
Fundació Teatre Clavé
Fundació Vicente Ferrer
Fundació Vidal i Barraquer
Fundació Xavier Paules
Fundación ADSIS
Fundación ADUNARE. SOS Racismo
Aragón
Fundación Alicante Acoge
Fundación Ancora
Fundación Ave María
Fundación Ayuda al Toxicómano
Erguete

Fundación Benéfica San Bernabé y
San Antolín
Fundación Benéfica San Martín de
Porres
Fundación Benéfico-Social Hospital
Cristo Remedios
Fundación C. Español Solidaridad
Princip. Astúries
Fundación CAMP
Fundación Canaria Casa San
Fernando
Fundación Canaria Universidad de
Verano La Gomera
Fundación Candeal Proyecto
Hombre
Fundación CUME para el Desarrollo
de Culturas y Pueblos
Fundación de Alcorcón
Fundación de Cultura Islámica
Fundación Federico Ozanam
Fundación Fernando de los Ríos
Fundación Gaztelán
Fundación General de la Universidad
Fundación Gizkaia
Fundación Hospital / Asil de
Granollers
Fundación Iberoamericana para el
Desarrollo
Fundación Ilundain. Harritz-Berri
Fundación Independiente
Fundación INTRAS. InvestigaciónTratamiento Salud
Fundación Juan Bonal
Fundación Maria Wolf
Fundación Municipal de Cultura
“José Luis Cano”
Fundación Municipal de Cultura.
Valladolid
Fundación Museo Provincial del
Vino de Valladolid
Fundación Música Moderna
Fundación Privada Gaspar de
Portolà
Fundación RODE. Pamplona
Fundación S.Fco. Borja para
Minusválidos Psíquicos
Fundación San Francisco de Paula
Fundación San Millán de la Cogolla
Fundación Sanatorio Adaro
Fundación Segundo y Santiago
Montes
Fundación Social Universal
Fundación Sociosanitària de
Barcelona
Fundación Thomas de Sabba
Fundación Trabajo-Cultura
Galerie Nationale du Jeu de Paume,
París
Generalitat de Catalunya. Benestar
Social- Direcció General d´Acció
Cívica
Generalitat de Catalunya. Benestar
Social. Institut Català del Voluntariat
Generalitat de Catalunya. Centre
d’Art Sta. Mònica
Generalitat de Catalunya. D.T. Dep.
d’Ensenyament a Lleida
Generalitat de Catalunya. Dep. de
Sanitat...
Generalitat de Catalunya.
Departament de Cultura
Generalitat de Catalunya.
Departament de Justícia
Generalitat de Catalunya. Institut
Català de la Salut. Divisió Atenció
Primària
Generalitat Valenciana
Globomark
Gobierno de Canarias. Consejería
de Cultura
Govern de les Illes Balears.
Conselleria d’Agricultura i Pesca
Govern de les Illes Balears.
Conselleria d’Educació i Cultura
Gram-Osona. Educació i
Desenvolupament Comunitari
Grup d’Immigrants Baix Montseny
Grup Marduix
Grupo NAFOR
Grups d’Esplais de Mallorca (GDEM)
Hermanas Oblatas del Santísimo

Redentor. Barcelona
Hermanas Oblatas del Santísimo
Redentor. Palma (Mallorca)
Hermanos Franciscanos de Cruz
Blanca
Hijas de la Caridad S. Vicente Paul.
Marillac. Cadis
Hijas de la Caridad. Casas Hogar.
Baeza
Hospital Miguel Servet
Hospital Xeral. Cíes. Vigo
Hospital Xeral-Calde. Lugo
Hospital Axarquía. Màlaga
Hospital Carlos Haya. Màlaga
Hospital Central de Asturias
Hospital Ciudad de Jaen
Hospital Clínico San Carlos. Madrid
Hospital Clínico Universitario
Lozano Blesa. Saragossa
Hospital Clínico Universitario.
Salamanca
Hospital Clínico Universitario.
Santiago de Compostela
Hospital Clínico Universitario.
Valladolid
Hospital Clínico. Cadis
Hospital Comarcal de Riotinto
(Huelva)
Hospital Comarcal de Ronda
Hospital Cristal-Piñor. Orense
Hospital de Basurto
Hospital de Cabueñes de Gijón
Hospital de Cruces. Barakaldo
Hospital de la Linea de la
Concepción
Hospital de la Sta. Creu de Vic
Hospital Del Río Hortega. Valladolid
Hospital del S.A.S. Jerez de la
Frontera
Hospital Doce de Octubre. Madrid
Hospital General de Albacete
Hospital General de Guadalajara
Hospital General de Segovia
Hospital General de Vic
Hospital General Yagüe. Burgos
Hospital Gregorio Marañón
Hospital Infanta Cristina. Badajoz
Hospital Infanta Elena. Huelva
Hospital Infantil Niño Jesús. Madrid
Hospital Juan Canalejo. A Coruña
Hospital Juan Grande
Hospital Juan R. Jiménez. Huelva
Hospital La Inmaculada. HuércalOvera
Hospital La Paz. Madrid
Hospital Marqués de Valdecilla.
Santander
Hospital Materno Infantil. Badajoz
Hospital Materno Infantil. Cáceres
Hospital Materno-infantil de Las
Palmas de Gran Canaria
Hospital Nacional de Parapléjicos.
Toledo
Hospital Ntra. Sra. de Alarcos
Hospital Ntra. Sra. de Aránzazu.
Astigarraga
Hospital Ntra. Sra. de Candelaria.
Sta. Cruz de Tenerife
Hospital Ntra. Sra. de Sonsoles.
Àvila
Hospital Princesa Sofía. Lleó
Hospital Psiquiátrico del Sagrado
Corazón de Jesús
Hospital Puerta del Mar. Cadis
Hospital Punta Europa. Algeciras
Hospital Ramón y Cajal
Hospital Reina Sofía
Hospital S. Juan de la Cruz. Úbeda
Hospital San Agustín. Linares
Hospital San Millán. Logroño
Hospital Santiago Apostol. VitòriaGasteiz
Hospital Severo Ochoa
Hospital Son Dureta. Servei de
Pneumologia
Hospital Torrecárdenas. Almería
Hospital Txagorritxu. Vitòria-Gasteiz
Hospital Universitario de Getafe
Hospital Universitario de Móstoles

Hospital Universitario de Tenerife
Hospital Universitario Ntra.Sra.de
Valme. Sevilla
Hospital Universitario Reina Sofía.
Còrdova
Hospital Universitario Virgen de la
Macarena . Sevilla
Hospital Universitario Virgen de las
Nieves. Granada
Hospital Universitario Virgen del
Rocío. Sevilla
Hospital Universitario San Cecilio.
Granada
Hospital Valle de los Pedroches
Pozoblanco
Hospital Virgen de la Arritxaca. El
Palmar
Huelva Lúpicos Asociados
IES Jaume Callís
IES Joan Oró
IES Josep Lladonosa
IES La Caparella
IES Manuel de Montsuar
IES Màrius Torres
IES Ronda
IES Torrevicens
IES Vic
Institució Neuro-Psico-Pedagògica
GURU
Institución Ferial de Canarias
Institut del Teatre - Diputació de
Barcelona - Centre d´Osona
Institut d’Estudis Ilerdencs.
Institut d’Estudis Vallencs
Institut Germans Maristes Provincia
de Catalunya
Institut Municipal de Promoció i
Economia de Vic (ImpeVic )
Institut Municipal del Paisatge Urbà
i la Qualitat de Vida. Barcelona
Institut Superior d’Estudis
Psicològics (ISEP)
Instituto de Adoratrices. Esclava
Smo. Sacramento
Instituto de Estudios Almeriense
Instituto Municipal de Cultura
Intermón-Oxfam
International Performing Art
Joven Solidaridad. Barcelona
Jóvenes del Tercer Mundo. València
Junta de Andalucía. Consejería de
Cultura
Junta de Andalucía. Consejería de
Educación y Ciencia
Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha
Junta de Extremadura
Juventudes Musicales de Madrid
Karibu, amigos del pueblo africano
La Dansa Estudi
La Rectoria Vella. Sant Celoni
La Sal de la Tierra
La Tirita de Teatro
Labor Activ@te. Fundació Diagrama
Las Palmas Acoge
L’Harmonia de Cambra
Liga Española Educación y Cultura
Popular
Liga Malagueña de Educación y
Cultura Popular
Llars El Temple
Lliga Reumatològica Catalana
Matia Fundazioa
Médicos del Mundo
Médicos sin Fronteras
Meniños. Fundación para la Infancia
Ministerio de Educación y Cultura.
Dirección General de Bellas Artes
Movimiento por la Paz, el Desarme
y la Libertad
Musée National des Arts
Asiatiques - Guimet
Museo Art Nouveau y Art Deco
Museo de Arte Romano
Museo de Bellas Artes de Castellón
Museo de las Ciencias
Museo de San Telmo
Museo Lausanne
Museo Néstor

Museu Arqueològic de l´Esquerda
de Roda de Ter
Museu Comarcal de la Garrotxa
Museu de Badalona
Museu de la Ciència i de la Tècnica.
Terrassa
Museu del Montsià
Museu del Suro de Palafrugell
Museu Municipal de Moià
Música Pons Roselló
Obra Benéfico Social Nen Déu
Obra Mercedaria de Valencia
Obra Social y Cultural Sopeña
(OSCUS)
Omnium Cultural Delegació Segrià
ONG Villena Solidaria
Orden Hospitalaria S. Juan de Dios
Orfeó Lleidatà
Parroquia de San Bartolomé de
Partero
Parròquia de Sta. María de
Camprodón
Parroquia del Buen Pastor. Cáritas
Parroquial
Parroquia El Salvador. Linares
Parroquia Ntra. Sra. del Recuerdo
Parròquia Sant Bernat de Claravall
Parròquia Sant Esteve de Granollers
Parròquia St Miquel del Port i Sta.
Maria Cervelló
Parroquia Sta. María del Pozo y Sta.
Marta
Patrimonio Nacional
Patronat de Sant Medir
Patronat d’Homenatges a la Vellesa
de Sta. Maria del Camí
Patronat Disminuïts Psíquics Joan
Sellas Cardelús
Patronat Local Homenatge a la
vellesa
Patronato Casa de Beneficiencia
Patronato de Cultura del
Ayuntamiento de Monzón
Patronato de la Pasión de Cervera
Paz y Tercer Mundo. Bilbao
Peña Lírica Alicantina
Pioneros para Prevención
Dificultades Psicosociale
Proyecto África. Alcalá de Guadaira
Proyecto Visión. València
Religiosas Adoratrices. Casa Familia
Oasis
Religiosas de María Inmaculada.
Almería
Religiosas de María Inmaculada.
Huelva
Residencia de Minusválidos físicos
Huerta del Ras
Residència St. Antoni de Tàrrega.
Hospital Pobres
Residència Tercera Edat Sant Jaume.
Tàrrega
Serpentine Gallery
Servei Integració Social i Ajuda a la
Llar
Servei Solidari. Barcelona
Sociedad Española de Enfermería
Oncológica
Sociedad Española de Estudios
Clásicos. Secció Balear
Solc, música i tradició al Lluçanès
Solidaritat Arbúcies-Palacaguina
Taller Escola Barcelona. Arbúcies
Teatre Cirvianum
Teatro La Galerna
Teatro Margen
Teatro Nuevo Apolo
Unió de Comerciants del Remei i de
l´Estadi
Unió Esportiva Lleida
Unió Excursionista de Vic
Unión de Minusválidos de Asturias
Universitat de Barcelona. Divisió de
Ciències Humanes i Socials
Universitat de les Illes Balears. Dep.
de Biologia
Universitat de Vic . Fundació
Universitària Balmes
Xarxa de Ciutats i Pobles Cap a la
Sostenibilitat

115

Directori Fundació ”la Caixa”.
Serveis centrals.
Av. Diagonal, 621 - 08028 Barcelona

Directori
Fundació ”la Caixa”.
Centres

BARCELONA

GIRONA

Museu de la Ciència
de la Fundació ”la Caixa”
Teodor Roviralta, 55
08022 Barcelona
Tel. 93 212 60 50
Fax 93 253 74 57

Sala de Girona
de la Fundació ”la Caixa”
Sèquia, 5
17001 Girona
Tel. 972 21 54 08
Fax 972 41 16 06

CaixaForum
Mediateca
Laboratori de les Arts
Av. Marquès de Comillas, 6-8
08038 Barcelona
Tel. 93 476 86 00
Fax 93 476 86 63

LLEIDA

Centre Cultural
de la Fundació ”la Caixa”
Passeig de Sant Joan, 108
08037 Barcelona
Tel. 93 476 86 00
Central de Biblioteques
Rafael Capdevila, 7-9
08018 Barcelona
Tel. 93 265 69 53
Fax 93 231 99 00
Sala Montcada
de la Fundació ”la Caixa”
Montcada, 14
08002 Barcelona
Tel. 93 310 06 99
Escola Universitària
d’Infermeria Santa Madrona
Escorial, 177
08024 Barcelona
Tel. 93 254 42 00
Fax 93 254 42 01
GRANOLLERS
Centre Cultural
de la Fundació ”la Caixa”
Joan Camps, 1
08400 Granollers (Barcelona)
Tel. 93 870 64 67
Fax 93 870 78 02
VIC
Centre Cultural
de la Fundació ”la Caixa”
Passeig de la Generalitat, s/n
08500 Vic (Barcelona)
Tel. 93 889 44 36
Fax 93 881 45 44

Centre Cultural
de la Fundació ”la Caixa”
Avinguda Blondel, 3
25002 Lleida
Tel. 973 27 07 88
Fax 973 27 48 89
TARRAGONA
Centre Social i Cultural
Tarragona
Colom, 2
43001 Tarragona
Tel. 977 24 98 71
Fax 977 24 88 08

Vicepresidència
Tel. 93 404 60 79
Fax 93 404 60 45

Sotsdirecció General
Tel. 93 404 61 41
Fax 93 404 60 48

Secretaria General
Tel. 93 404 61 26
Fax 93 404 60 20

Projectes Socials
i Assistencials
Tel. 93 404 60 74
Fax 93 404 60 65
Projectes Socials
i Educatius
Tel. 93 404 61 48
Fax 93 404 60 98
Gent Gran
Tel. 93 404 60 24
Fax 93 404 60 34

PALMA
Seu de la Fundació
”la Caixa”
Plaça de Weyler, 3
07001 Palma (Mallorca)
Tel. 971 17 85 00
Fax 971 72 21 20
MADRID
Sala d’Exposicions
de la Fundació ”la Caixa”
Serrano, 60
28001 Madrid
Tel. 91 426 02 02
Fax 91 426 02 44
CosmoCaixa
Pintor Murillo, s/n
28100 Alcobendas (Madrid)
Tel. 91 484 52 00
Fax 91 484 52 25
CentroCaixa
Arapiles, 15
28001 Madrid
Tel. 91 444 54 10
Fax 91 444 54 18

Programes
Tel. 93 404 61 13
Fax 93 404 61 34

Recursos i Serveis
Tel. 93 404 61 29
Fax 93 404 61 19
Gestió Pressupostària
Tel. 93 404 60 95
Fax 93 404 61 19
Sistemes Informació
de Gestió
Tel. 93 404 61 04
Fax 93 404 60 17
Comptabilitat
Tel. 93 404 60 47
Fax 93 404 61 01
Informàtica
Tel. 93 404 60 86
Fax 93 404 60 78
Serveis Editorials
Tel. 93 404 60 52
Fax 93 404 60 23
Obres i Serveis
Generals
Tel. 93 404 60 54
Fax 93 404 60 17
Gestió de Centres
Tel. 93 476 86 04
Fax 93 476 86 63

Arts Plàstiques
Tel. 93 404 60 35
Fax 93 404 61 34

Recursos Humans
Tel. 93 404 60 37
Fax 93 404 60 92

Música
Tel. 93 476 86 19
Fax 93 476 86 64

Relacions Externes i Premsa
Tel. 93 404 60 81
Fax 93 404 61 16

Col·lecció d’Art
Tel. 93 476 86 15
Fax 93 476 86 57

Relacions Institucionals
Difusió d’Activitats
Tel. 93 404 60 89
Fax 93 404 60 97

Relacions Públiques
Tel. 93 404 60 58
Fax 93 404 61 16
Col·laboracions
Institucionals
Tel. 93 404 60 46
Fax 93 404 87 46
Centre de Documentació
Tel. 93 404 61 40
Fax 93 404 60 85

Servei d’Informació
de la Fundació ”la Caixa”: 902
www.fundacio.lacaixa.es
info.fundacio@lacaixa.es
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Disseny gràfic

Fotografies

Morillas & Associats

Antonella Delussu: pàg. 12, 13, 16,
17, 18, 40, 42, 48, 49, 50, 51, 60.
Jordi Nieva: pàg. 11, 21, 36, 38,
39, 56, 57, 58, 61, 87.
Toni Capilla: pàg. 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33.
Ferran Borràs: pàg. 53, 54, 75, 76,
77, 78, 79.
Domenech Umbert: pàg. 18, 86.
Jordi Llorens Estapé: pàg. 22.
Salvador Esparbé: pàg. 85.
Juan Carlos Tomasi: pàg. 24.
Marc Llimargas: pàg. 11.

Maquetació i impressió

CEGE
Ciutat d’Asunción, 42
08030 Barcelona
D.L.: B. 2063-2002

Jaume Cosialls: pàg. 53.
Marcelo Isarrualde: pàg. 84.
Gol: pàg. 52.
Wenzel: pàg. 10.
Rafael Vargas: pàg. 88.
IdeaCom: pàg. 34.
De foto: pàg. 66.
Fotografies cedides
per l’ONG La casa del agua de
coco i per la Fundació
Internacional Josep Carreras per
a la lluita contra la leucèmia:
pàg. 22, 43.
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