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Liquidació del pressupost per àrees
corresponent a l’exercici 2002
MILERS D ’EUROS

Programes socials

62.189

Programes educatius

15.071

Programes culturals

40.558

Programes de ciència i medi ambient

45.846

Pressupost total (1)

163.664

(1) El total inclou les inversions realitzades durant l’exercici per un import de 32.814 milers d’euros.

Finançament de les activitats i inversions dutes a terme
durant l’exercici 2002
MILERS D ’EUROS

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

163.664
5.265
168.929

Dades bàsiques
Participants als equipaments propis

7.016.198

Participants als equipaments no propis

3.884.909

Beneficiaris de les col·laboracions

1.300.889

Total participants / beneficiaris
Total d’activitats realitzades
Nombre de poblacions amb presència de la Fundació

12.201.996
12.474
946

2002
I n f o rm e a n u a l

A la portada d’aquest Informe
es reprodueix la façana
de CaixaForum, el nou centre social
i cultural que la Fundació ”la Caixa”
ha inaugurat l’any 2002 a Barcelona.
Obra de l’arquitecte
Puig i Cadafalch, l’antiga fàbrica
modernista de filats i teixits
Casaramona, que fou construïda
entre els anys 1909 i 1911, ha estat
restaurada i ampliada pels arquitectes
Arata Isozaki, Roberto Luna,
Francisco Javier Asarta i Robert Brufau.
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La Fundació ”la Caixa” l’any 2002

L’any passat, la Fundació ”la Caixa” va aconseguir superar, comptant visitants i beneficiaris, la barrera dels 12 milions de beneficiaris,
un 10% més que l’any 2001. Aquestes xifres
són una bona mostra de fins a quin punt
anem aconseguint acostar els programes, cada
dia més, a les demandes reals d’una societat
en constant evolució.
Per aconseguir aquest objectiu, la Fundació
ha aprovat per al 2003 un pressupost de 168,7
milions d’euros, que es finançarà amb una
aportació del 26,6% dels beneficis generats
per l’entitat financera. La resta de l’excedent
es destina a reserves, la garantia de la solvència i de la solidesa de ”la Caixa” i, com a conseqüència, de la possibilitat d’uns pressupostos més grans per a la Fundació els anys
vinents.
La Fundació desenvolupa la seva activitat,
d’una banda, a partir de programes propis,
dirigits i gestionats per la institució i, de l’altra banda, d’iniciatives dissenyades en col·laboració amb institucions, públiques i privades, de les comunitats autònomes en què és
present. Aquesta política de col·laboracions
fa possible una agilitat més gran, tant pel que
fa a la identificació de les noves mancances
socials com a l’elaboració de les respostes
adequades. D’aquesta manera, s’aconsegueix
arribar a un nombre més elevat de beneficiaris en cada una de les grans àrees d’actuació:
la social, l’educativa, la cultural i la científica.

Àrea cultural
L’any 2002 ha tingut lloc un fet d’una gran
rellevància per a la Fundació ”la Caixa”: la
inauguració del CaixaForum de Barcelona,
un nou espai que brinda al públic una àmplia
oferta cultural, social i educativa. Amb aquesta nova seu de la Fundació ”la Caixa”, els ciutadans no tan sols han guanyat un centre que
respon a les seves inquietuds culturals, sinó
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que també han vist recuperada una part del
seu patrimoni històric: la Fàbrica Casaramona, un edifici emblemàtic del modernisme
industrial construït per Puig i Cadafalch. Des
que va obrir les seves portes, al mes de març,
el CaixaForum ha rebut un milió tres-centes
mil visites.
La programació cultural de la Fundació
”la Caixa” té previst incrementar la seva activitat a Madrid, on es projecta un nou centre
cultural, el CaixaForum de Madrid, sobre les
antigues instal·lacions de la Central Eléctrica
del Mediodía.
Destaca també en aquesta àrea d’activitats
culturals la xifra de més de 450.000 visitants
de l’exposició d’Auguste Rodin que, inaugurada a Salamanca, es va exhibir en tres ciutats
espanyoles més.

Àrea social i assistencial
L’atenció a les iniciatives socials i assistencials
continua sent l’objectiu principal de la Fundació ”la Caixa”, al qual dedica el 48% dels
seus recursos. En aquest camp s’han iniciat
noves línies d’actuació, com ara la lluita contra el càncer i la inserció laboral de persones
discapacitades.

Càncer, sida, Alzheimer i altres
malalties neurodegeneratives
En aquest àmbit, la Fundació ha posat en
marxa el Programa Societat i Càncer, que té
com a objectiu proporcionar recursos a malalts i familiars una vegada diagnosticada la
malaltia. Així mateix, i en la línia de les ajudes a la investigació en malalties neurodegeneratives i sida, s’ha creat una nova convocatòria d’investigació oncològica.
D’altra banda, i tal com es ve fent des de
l’any 1996, la Fundació continua treballant
per millorar la qualitat de vida dels malalts
d’Alzheimer i de les seves famílies. Amb

aquesta finalitat, la institució ha signat 324
convenis amb associacions de familiars de
malalts de tot Espanya.

Gent gran
Per mitjà del Programa de gent gran que es
desenvolupa a 523 centres, entre propis i concertats, de tota la geografia espanyola, i dins
del seu programa global d’activitats, s’han
impulsat les que afavoreixen una integració
social més gran d'aquest col·lectiu, a partir
d’iniciatives de voluntariat i activitats intergeneracionals. D’aquesta manera, amb la finalitat de facilitar la formació i l’enriquiment
mutu gràcies a les noves tecnologies, 129 centres de gent gran han obert les seves portes a
joves i nens.

Ajudes a projectes de cooperació
internacional per al desenvolupament
i altres convocatòries socials
Dins del Programa de cooperació internacional, s’ha ampliat la convocatòria d’ajudes per
al desenvolupament i s’hi ha inclòs un nou
apartat destinat a projectes de prevenció i
atenció social de persones afectades pel virus
de la sida a l’Àfrica. Paral·lelament a aquestes
ajudes, la Fundació ha creat una nova convocatòria per impulsar iniciatives d’inserció laboral de persones discapacitades. Aquesta
ajuda se suma a les que es van iniciar l’any
1997, i que tenien com a objectiu millorar la
qualitat de vida i la integració social i laboral
de diferents col·lectius marginats socials,
immigrants i discapacitats psíquics i malalts
mentals.

Àrea de ciència i medi ambient
La preocupació de la Fundació pel medi ambient i la biodiversitat també augmenta, i així
queda reflectit en la nova convocatòria d’ajudes a projectes mediambientals que la institu-

ció ha posat en marxa l’any 2002, en la qual,
amb caràcter urgent, s’han articulat ajudes
per a iniciatives encaminades a pal·liar els
efectes de la marea negra provocada per l’enfonsament del petrolier “Prestige”.
En l’àmbit de la divulgació científica, CosmoCaixa ha atret ja més d’un milió i mig de visitants des que es va inaugurar fa dos anys a
Madrid, mentre que el Museu de la Ciència
de Barcelona continua sent objecte d’obres
de reforma i ampliació, tot preparant-se per
inaugurar l’any vinent un nou centre amb
una oferta científica molt més àmplia, per a tots
els públics.

Àrea d’educació
En l’edició vint-i-una del Programa de beques
de postgrau per estudiar als Estats Units, al
Regne Unit, a França, al Canadà i a Alemanya, la Fundació ha concedit 126 beques per
un import superior a 6 milions d’euros. De la
mateixa manera, i dins de l’àrea educativa,
destaca la creació d’una ciberaula hospitalària a l’hospital de la Vall d’Hebron de
Barcelona, per tal de col·laborar en l’oci i la
comunicació dels més petits mentre són a
l’hospital.
En les pàgines següents es detallen d’una
manera més específica totes i cada una de les
activitats que la Fundació ”la Caixa” ha desenvolupat al llarg de l’any 2002. Amb l’entusiasme i la professionalitat característics de totes
les persones que formen ”la Caixa”, continuarem treballant per fer front als nous reptes que sorgeixin.

Josep Vilarasau
President de la Fundació ”la Caixa”
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CaixaForum

CaixaForum, un edifici modernista recuperat
per a la ciutat de Barcelona

La Fundació ”la Caixa” va inaugurar al
començament de l’any el seu nou centre
cultural i social, CaixaForum Barcelona, un
nou espai que ha rebut la visita de gairebé
1.300.000 persones durant l’any 2002 i en
el qual les arts plàstiques i visuals conviuen
amb un ampli ventall d’activitats socials i
educatives.
La Fundació recupera amb CaixaForum
una de les joies arquitectòniques del modernisme industrial de Barcelona. El nou
centre cultural de la Fundació ”la Caixa”
està situat a l’antiga fàbrica Casaramona,
projectada per l’arquitecte Josep Puig i Cadafalch. L’edifici, construït entre 1909 i

1911 al peu de la muntanya de Montjuïc,
ha estat restaurat íntegrament conservant
l’estructura i l’aspecte exteriors.
El nou centre ofereix activitats culturals
que van des de les visites guiades a les exposicions a festivals de música, passant per tertúlies, lectures de poesia, jornades d’art
multimèdia o tallers educatius per als més
petits. CaixaForum pretén convertir-se en
una plataforma de divulgació, coherent
amb les inquietuds i les necessitats socials i
culturals que genera la societat. Famílies,
estudiants, grups de gent gran i escoles, entre altres, han descobert, a CaixaForum, un
nou punt de trobada.

CaixaForum, la nova fàbrica de l’art

Més d’un milió de persones ja han visitat el centre

La Fundació ”la Caixa” va inaugurar, a
començament d’any, el nou centre cultural, el
CaixaForum de Barcelona, un nou espai en què
conviuen les arts plàstiques, la fotografia,
l’art contemporani i un ampli ventall d’activitats educatives i socials. El CaixaForum de
Barcelona ha recuperat l’edifici modernista
de l’antiga fàbrica tèxtil Casaramona, obra

L’accés al CaixaForum és obra de l’arquitecte japonès
Arata Isozaki
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de Josep Puig i Cadafalch, i ha rebut la visita de gairebé 1.300.000 persones durant
l’any 2002.

Un nou centre obert
a la ciutat
Els Reis d’Espanya, Joan Carles i Sofia, van
inaugurar el CaixaForum el 27 de febrer del
2002, un nou espai a Barcelona, pensat per a
tot tipus de públic amb una àmplia oferta
cultural, social i educativa, en què el visitant
pot gaudir d’exposicions, tallers, conferències, cursos i concerts, entre altres activitats.
L’obertura del CaixaForum a la ciutat de
Barcelona va tenir lloc dos dies després, el
primer cap de setmana del mes de març,
amb una gran festa popular. El grup Els
Tambors del Bronx va ser l’encarregat d’engegar una sèrie d’activitats lúdiques i d’actuacions que es van prolongar durant tot el

cap de setmana, en les què van participar
més de 30.000 persones.
Al CaixaForum, les arts plàstiques i visuals i
la Col·lecció d’Art Contemporani de la
Fundació ”la Caixa” conviuen amb els programes socials i educatius i generen un ampli
ventall d’activitats pensades per satisfer un

El CaixaForum, el nou
centre social i cultural
de la Fundació
públic ampli. Visites guiades a les exposicions,
festivals de música, tertúlies, lectures de
poesia, jornades d’art multimèdia o tallers
educatius per als més petits són algunes de les
activitats que ofereix aquest nou centre cultural. El CaixaForum pretén convertir-se en una
plataforma de divulgació, atenta a les inquietuds i a les necessitats socials i culturals que
genera la societat. Famílies, estudiants, grups
de gent gran i escoles, entre altres, han descobert, al CaixaForum, un nou punt de trobada.

Ses Majestats els Reis a la inauguració del
CaixaForum el 27 de febrer del 2002

CaixaForum, l’antiga fàbrica tèxtil Casaramona,
és obra de Josep Puig i Cadafalch

La inauguració del CaixaForum va ser un
doble esdeveniment. D’una banda, va representar la recuperació d’un edifici modernista important, la Fàbrica Casaramona, construïda per l’arquitecte català Josep Puig i Cadafalch entre 1909 i 1911. De l’altra, una
considerable ampliació de l’oferta cultural i
social de la Fundació ”la Caixa” i la presentació d’una part de la col·lecció d’art de l’entitat, considerada pels especialistes com una
de les millors col·leccions privades d’Espanya d’art contemporani, a partir dels anys
vuitanta. La col·lecció es va començar a formar cap al 1985 i, en aquests moments, està
integrada per més de 800 obres, que van de
l’art minimalista a l’art povera, passant pels
nous expressionistes del començament dels
vuitanta. Al CaixaForum s’exhibeixen de
forma permanent diferents parts de la collecció.
Des de la seva inauguració, el CaixaForum
ha tingut gairebé 1.300.000 participants, xifra
que inclou els visitants de les diferents exposicions programades i les persones que han
intervingut a la resta d’activitats de la seva variada programació.
La nova seu de la Fundació ”la Caixa” disposa de més de 12.000 metres quadrats, on es
realitzen tot tipus d’activitats i on es poden
instal·lar exposicions de forma simultània.
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El CaixaForum té un auditori per a 350 persones

Enguany, a més de la Col·lecció d’Art Contemporani de la Fundació, s’han pogut veure
“De Renoir a Picasso. Obres mestres del Museu de l’Orangerie de París”, “Richard
Avedon. In the American West”, “Mies van der
Rohe”, “Pierrick Sorin, Av. Marquès de
Comillas, 6-8” i “Lucian Freud”.
El mòdul d’accés al centre acull el vestíbul i
una moderna mediateca amb més de 15.000
enregistraments, llibres, revistes i documents
electrònics especialitzats en art contemporani i
multimèdia a disposició del públic. D’altra
banda, el Laboratori de les Arts s’ha convertit
en un espai privilegiat en què els més joves han
experimentat i s’han apropat a l’art gràcies als
diversos tallers educatius sobre les exposicions
i les activitats que s’han desenvolupat al centre.
La programació musical també s’ha ampliat
i s’ha diversificat. El CaixaForum ha acollit un
nou cicle, “Les veus de la percussió”, que s’ha
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afegit als festivals de “Músiques del Món” i
“Música Antiga”. En un vessant més ciutadà, el
Caixa-Forum va organitzar l’estiu passat les
“Nits d’estiu”, durant les quals la seu va
romandre oberta fins a mitjanit i el públic va

El CaixaForum acull activitats per a un públic
ampli

poder visitar les exposicions i assistir a concerts,
lectures poètiques interpretades per actors
com Rosa Novell o Pep Munné o contemplar
en grans pantalles obres de videoart, videodansa, art digital i clips dels fons de la mediateca.
Al CaixaForum, però, no tot és art. El centre té un auditori per a 350 persones especialment pensat per a tot tipus de conferències, debats i jornades. Les iniciatives socials
que s’han dut a terme al nou centre han
intentat donar resposta a les qüestions que
més preocupen a la societat. Conferències,
cursos, tallers o taules rodones sobre cooperació internacional o malalties com l’Alzheimer, el Parkinson, l’esclerosi lateral amiotròfica, la sida o el càncer són algunes de les activitats dedicades a l’àmbit social que s’han dut
a terme al CaixaForum durant aquest any 2002.

Així mateix, el centre ha acollit activitats dirigides específicament a la gent gran.
El CaixaForum també disposa de dues aules
de conferències, equipades amb la tecnologia
més sofisticada, on s’han celebrat tot tipus
d’activitats ciutadanes, com jornades d’educació, seminaris, conferències o reunions
professionals. El nou centre cultural de la
Fundació ”la Caixa” té també una cafeteriarestaurant i una botiga-llibreria on es poden
adquirir els catàlegs i els productes relacionats amb les exposicions programades al
CaixaForum.

El CaixaForum disposa de 12.000 m2 per realitzar tot tipus d’activitats
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Programes socials
1. Gent gran
2. Cooperació internacional
3. Alzheimer i altres malalties
neurodegeneratives
4. Societat i Càncer
5. Sida
6. Immigració
7. Marginació i exclusió social
8. Persones amb discapacitat
psíquica
9. Inserció laboral de persones
amb discapacitat
10. Atenció socioeducativa
a la infància
11. Col·lecció d’Estudis Socials

La Fundació ”la Caixa” ha desenvolupat una
intensa i variada activitat en el camp social i
assistencial al llarg de l’any 2002. Amb el
Programa de gent gran, per exemple, dóna
suport al paper actiu de la gent gran en la
societat i a la seva plena integració com a
elements actius promovent el voluntariat,
les activitats intergeneracionals i l’ús de les
noves tecnologies de la informació. La
Fundació també impulsa una sèrie de programes d’ajuda i col·laboració amb l’objectiu de contribuir a pal·liar les necessitats
dels països més desfavorits del món fomentant projectes solidaris i contribuint a la formació de professionals de les organitzacions
no governamentals.

Societat i Càncer, un nou programa
de la Fundació ”la Caixa”

Un altre àmbit d’actuació és el sociosanitari. En aquest sentit, treballa en la investigació i l’atenció als malalts de sida,
Alzheimer i altres malalties neurodegeneratives. La recerca en oncologia i l’assistència a malalts de càncer és un nou programa
que la Fundació ha posat en marxa enguany. Durant l’any 2002, també ha collaborat amb entitats sense ànim de lucre
del país dedicades a la millora de la qualitat
de vida dels immigrants, dels marginats
socials i de les persones amb alguna discapacitat psíquica, física, sensorial i mental,
que treballen en la seva assistència, formació i integració sociolaboral.

Programa: gent gran
Voluntariat, activitats intergeneracionals i noves tecnologies

La Fundació promou activitats intergeneracionals

Espanya serà, el 2050, el país amb un percentatge més elevat de gent gran del món.
Segons les previsions, el 17% de la població tindrà més de 65 anys. La Fundació
”la Caixa”, per mitjà del seu programa dirigit a la gent gran, dóna suport al paper
actiu i a la plena integració d’aquest collectiu en la societat. I ho fa promovent el
voluntariat de la gent gran, les activitats
intergeneracionals i l’ús de les noves tecnologies de la informació en els 523 esplais,
73 propis i 450 en col·laboració amb diferents administracions públiques.
En els últims cinc anys, la Fundació ”la Caixa”
ha posat en marxa 146 aules informàtiques,
14 cibercafès, 164 mediateques i 270 punts
blaus, que han ajudat més de 100.000 persones a aprendre a utilitzar l’ordinador.
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Activitats de voluntariat
Recuperar oficis tradicionals, organitzar tallers
de teatre per a nens, fer de guies als museus de
les seves ciutats, muntar tertúlies de poesia i tallers de bonsai o publicar una revista són algunes de les iniciatives de voluntariat impulsades
per la Fundació ”la Caixa” des dels seus esplais
i protagonitzades per aquest col·lectiu. Unes
iniciatives que es recullen al llibre Àngels anònims, que reuneix 436 activitats i accions de voluntariat i que està prologat pel psiquiatra Luis
Rojas Marcos, expresident de la Corporació
Sanitària i Hospitalària de la ciutat de Nova
York.
Aquestes activitats de voluntariat representen l’obertura de noves línies d’actuació de
l’entitat adaptades a la societat actual. Amb
aquesta iniciativa, la Fundació ”la Caixa” busca potenciar el paper actiu de la gent gran

perquè se sentin persones socialment útils.
“A mi m’ha ajudat molt la col·laboració amb
els companys: l’afecte, la companyia i l’estima
de tots els qui participen i de les persones que
ajudem”, assegura un dels voluntaris que ha
col·laborat en aquestes activitats.

Potenciar el paper
actiu de la gent gran
a la societat, objectiu
del programa
Paral·lelament, la Fundació ”la Caixa” ha
organitzat en diferents ciutats espanyoles les
jornades “Àngels anònims”, en el transcurs de
les quals els més grans poden explicar les seves experiències com a voluntaris i en què
també han participat metges com el doctor
Estivill, especialista en trastorns del son; sociòlegs com Enrique Arranz; catedràtics com
José Antonio Marina o Sebastià Serrano, i periodistes com Ramón Sánchez Ocaña o José
María Iñigo, que han reflexionat sobre com millorar el benestar de la gent gran o com
fomentar el desenvolupament de tasques en
benefici de la comunitat.

els nens es troben a la web Educalia per
escriure i dibuixar un conte que, un cop acabat, s’envia i es “penja” a les biblioteques virtuals.
Als centres de gent gran, la Fundació
”la Caixa” també ha promogut una iniciativa
intergeneracional per la qual els estudiants
d’enginyeria de telecomunicacions i d’enginyeria informàtica de diverses universitats de
Barcelona, Madrid i València imparteixen
cursos de formació en noves tecnologies a la
gent gran per transmetre’ls els seus coneixements. Totes aquestes activitats tenen com
a objectiu que els centres de gent gran es
transformin en autèntics llocs de trobada i de
relació intergeneracional.

Aposta per les noves
tecnologies
Els 523 esplais de la Fundació ”la Caixa”, uns
de propis i altres en règim conveni amb diverses institucions, repartits per la geografia
espanyola, s’estan transformant en moderns
centres d’informació on la gent gran pot am-

Foment de les relacions
intergeneracionals
Fomentar les relacions intergeneracionals ha
estat un dels principals objectius del programa per a gent gran durant el 2002. En aquest
sentit, als esplais s’ha impulsat una iniciativa
de promoció de les relacions intergeneracionals dirigida especialment als més petits. Des
de l’estiu passat, per exemple, la Fundació
promou que les aules informàtiques i les
mediateques dels centres de gent gran s’obrin als més petits per a la realització d’activitats intergeneracionals com “La màgia de les
paraules”. En aquesta iniciativa, la gent gran i

La Fundació impulsa l’ús de les noves tecnologies
entre la gent gran
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pliar la seva formació i desenvolupar una vida
més activa i participativa gràcies a les noves tecnologies. Aquests centres són visitats anualment per més de dos milions de persones,
que, a poc a poc, es van familiaritzant amb les
noves tecnologies. Amb aquesta finalitat, la
Fundació ha instal·lat als seus centres de gent
gran 146 aules informàtiques, 14 cibercafès i
164 mediateques, equipats amb ordinadors,
línies RDSI, connexió a internet juntament
amb altres mitjans audiovisuals com la televisió i el vídeo i amb fons bibliogràfics sobre
temes culturals, d’oci i salut.

Més de 100.000 persones
han après l’ús dels
ordinadors a les aules
d’informàtica
Aquestes aules d’informàtica pretenen convertir-se en un mitjà perquè la gent gran aprengui els secrets del món dels ordinadors i s’endinsi en les noves tecnologies a partir de cursos
per aprendre a familiaritzar-se amb l’entorn
Windows, a escriure utilitzant el processador
Word, a crear bases de dades, a conèixer els
mètodes de recerca d’informació a internet,
utilitzant diversos buscadors, i a enviar i rebre
missatges de correu electrònic. L’objectiu d’aquesta activitat és múltiple: mantenir l’autonomia, establir relacions amb altres persones i
apropar-se a les generacions més joves.
D’altra banda, la Fundació ”la Caixa” ha
organitzat, amb la informàtica i els ordinadors com a instruments, i el seu domini com
a finalitat, diverses activitats de foment de la capacitat de comunicació i d’iniciativa de la
gent gran. Una d’aquestes iniciatives ha estat
el taller “Viatjar des de la Mediateca”, un viatge virtual a diferents ciutats, com París,
Londres o Atenes. El viatge es realitza en grups
de set persones que, amb l’ajuda d’un moni-
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Amb la web Educàlia, grans i petits comparteixen
experiències

tor i de guies, llibres i internet, aprenen una
mica l’idioma del país a visitar, coneixen els
monuments i els plats típics, compren i van a
espectacles. Naturalment, tot sense sortir del
centre.

Club Estrella
“Sóc pensionista, la meva dona treballa. Quines alternatives de pla de pensions té la meva
dona perquè ens desgravi en la declaració de
l’IRPF?” Aquesta és una de les preguntes que
un dels usuaris del xat de la web www.clubestrella.com llançava a l’aire per demanar consell als companys. Aquest és un bon exemple
del funcionament d’aquest espai virtual im-

clubestrella.com,
la web per a
la gent gran
pulsat per la Fundació ”la Caixa”, en què la
gent gran pot trobar informació, tallers, xats,
iniciatives de voluntariat i tot tipus d’activitats.
Al llarg del 2002, www.clubestrella.com va
tenir un total de 178.796 visitants.
Aquest espai virtual permet col·laborar en
fòrums de debat, activitats participatives i

diferents organitzacions no governamentals
que treballen en accions de voluntariat. El
disseny de la web, amb caràcters tipogràfics i
grafismes legibles i clars, intenta facilitar una
navegació senzilla a les persones no iniciades
en informàtica.

Un any d’activitats
a CentroCaixa
CentroCaixa, el centre per a gent gran de la
Fundació ”la Caixa” a Madrid, inaugurat cap al
final del 2001, és un espai que ofereix una
alternativa a les inquietuds i necessitats de la
gent gran i una plataforma per al voluntariat
des de la qual poden transmetre els seus coneixements. En el centre, de 2.000 metres quadrats, es desenvolupen programes de formació, conferències, cursos i jornades de debat,
entre altres activitats que tenen com a temes
principals la salut, la comunicació, el medi
ambient, l’economia o la cultura, en les quals
participen reconeguts experts i professionals.
El centre també té un cibercafè, un espai
dinàmic perquè la gent gran s’introdueixi en la
navegació per internet des d’un vessant lúdic, i
una mediateca, on la gent gran pot trobar llibres, diaris, revistes, vídeos i materials en nous

suports informàtics (CD-ROM, CD i internet) i
ordinadors multimèdia.
L’aula d’informàtica de CentroCaixa està
destinada bàsicament a la formació, amb l’objectiu d’iniciar la gent gran en la informàtica
per mitjà de cursos i tallers.
CentroCaixa ha programat durant l’any
2002 diferents activitats i tallers zen per apropar la gent gran a la cultura japonesa i a la seva
particular concepció de la vida, de la natura i
del temps. Entre altres iniciatives, els participants als tallers han après les bases de l’art floral, la papiroflèxia i la cal·ligrafia tradicional
japonesa.

Xarxa de centres de gent gran en l’any 2002

Galícia
20

País Basc

Astúries Cantàbria
9
19

•

19

•

•

•
•

12
Castella i Lleó
La Rioja
30

Navarra
3

•

•

Aragó
20

Catalunya
67
108

•

Madrid
1
36

•
•

Comunitat
Valenciana

Extremadura
15

Castella-la Manxa
20

•

•

• 31

Múrcia
2
Andalusia
58

•
•

Illes Balears
5
16

•
•

•

•

Canàries
32

•

Taller d’escriptura japonesa a CentroCaixa

•
•

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

523
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Programa: cooperació internacional
La Fundació col·labora en 145 projectes en països d’Amèrica Llatina, Àfrica,
Àsia i Oceania

La Fundació impulsa projectes de cooperació internacional

Des del 1997, el Programa de cooperació
internacional de la Fundació ”la Caixa” realitza diferents activitats per contribuir a l’eradicació de la pobresa en els països més desfavorits del món. Anualment, duu a terme
una convocatòria d’ajudes a projectes de
desenvolupament. Durant aquests sis anys, la
Fundació ha col·laborat en 145 projectes a
l’Amèrica Llatina, Àsia, Àfrica i Oceania,
impulsats per ONGD espanyoles i realitzats
per socis locals. A més a més, ajuda a cobrir
les necessitats sorgides de situacions d’emergència en països en vies de desenvolupament.
D’altra banda, el programa dóna suport a
la tasca dels diferents agents de cooperació
20

per al desenvolupament mitjançant l’organització de cursos, cicles de conferències i fòrums
de debat, que contribueixen a millorar la
qualitat del seu treball i a fomentar la comunicació i la relació entre totes les parts implicades. Així mateix, s’organitzen activitats de
sensibilització de l’opinió pública sobre la
realitat de les poblacions més vulnerables.

Ajudes a projectes de
cooperació internacional
En l’any 2002, com a resultat de la convocatòria d’ajudes a projectes de cooperació internacional per al desenvolupament, el programa
ha col·laborat en 31 projectes en 18 països en

Acte de lliurament de la VI convocatòria d’ajudes a projectes de cooperació

vies de desenvolupament: El Salvador (11),
Nicaragua (3), Guatemala (2), Etiòpia, Congo, Rwanda, Senegal, Togo, Bolívia, Brasil,
Equador, Mèxic, Paraguai, Perú, Xina –Tibet–,
Índia, Palestina i Papua-Nova Guinea, amb
una aportació d’1,98 milions d’euros.

Fomentar el
desenvolupament dels
països més desfavorits,
objectiu dels ajuts
Aquests projectes fomenten l’educació i la
capacitació de la població, la millora sanitària,
el desenvolupament rural, l’hàbitat i les infraestructures bàsiques, els drets humans i el
desenvolupament de les organitzacions comunitàries.
Per exemple, s’ha finançat, entre altres iniciatives, la posada en marxa d’un centre de
formació professional per a dones a la regió

de les Highlands de Papua-Nova Guinea; la
posada en funcionament d’un hospital i d’una unitat mòbil convenientment equipada
per a la realització de campanyes de vacunació, higiene i nutrició a Kanyakumari (Índia);
la creació d’un centre per a la cria de gallines
i cabres, que millorarà la nutrició de vuit
comunitats al nord de Chinandega (Nicaragua); la reconstrucció de 38 habitatges per
a les famílies afectades pels terratrèmols a El
Salvador; la posada en marxa d’un centre d’acollida de menors consumidors de droga al
Paraguai; la dotació de serveis financers flexibles i de microcrèdits per a dones a Palestina;
la construcció i l’equipament d’un internat
d’educació secundària per a dones joves a la
República Democràtica del Congo, o la construcció d’una granja agropecuària, de galliners i de corts i també la perforació de pous
a Togo.
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Ajudes d’emergència
La línia d’ajudes d’emergència del Programa
de cooperació internacional té com a objectiu atenuar, amb la màxima rapidesa possible,
la vulnerabilitat de les poblacions més afectades per situacions crítiques, com conflictes
bèl·lics o catàstrofes naturals, als països més
desfavorits segons el PNUD. L’acció humanitària va dirigida a aquelles poblacions que
han perdut bona part de la seva capacitat de
supervivència i que estan sotmeses a una amenaça física i/o psicològica.
Les ajudes d’emergència es financen amb
aportacions de la Fundació ”la Caixa”, de
FonCaixa Cooperació (un fons que inverteix
en empreses gestionades amb criteris ètics,
solidaris i mediambientals), i dels ciutadans
solidaris que ingressen donatius als comptes
habilitats amb aquesta finalitat per la institució.
Les emergències ateses enguany estaven
situades a la República Democràtica del
Congo (ajuda als damnificats per l’erupció
del volcà Nyiragongo) i a l’Afganistan (ajuda
als refugiats i als desplaçats). A més a més,
s’ha facilitat ajuda urgent per pal·liar la fam a

Educació bàsica als països del Sud
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cinc països africans (Sudan, Etiòpia, Angola,
Argèlia i Malawi).

Jornades, conferències
i seminaris
El Programa de cooperació internacional de
la Fundació ”la Caixa” ha dedicat una bona
part dels esforços a sensibilitzar l’opinió pública sobre la realitat dels països en vies de
desenvolupament. Les activitats que ha desenvolupat el 2002 inclouen jornades, fòrums
de debat, conferències i seminaris.
Els dies 4, 5 i 6 de març del 2002, aquest
programa va organitzar al CaixaForum de
Barcelona un cicle de conferències sota el
títol de “La Unió Europea: actor de la cooperació internacional” per tractar els reptes als
quals s’enfronta la Unió Europea en l’eradicació de la pobresa. En aquest cicle van ser
objecte d’anàlisi i reflexió tres aspectes essencials de la cooperació per al desenvolupament en el marc de la Unió Europea: l’ajuda
humanitària de la UE en les situacions d’emergència del segle XXI, els reptes que l’eradicació de la pobresa planteja a aquesta insti-

canvi de posicions i experiències entre els
diversos actors de l’acció humanitària i els
interessats en el tema, que permetés avançar
en la comprensió de les potencialitats i les
limitacions d’aquest instrument i millorar la
pertinència i la qualitat de les seves actuacions.

La Fundació organitza
activitats per formar i
informar sobre la situació
dels països més pobres

Kailash Satyarthi, president de la Marxa Global
contra el Treball Infantil

tució i la revisió o l’adaptació de la política
europea de cooperació per al desenvolupament en un context internacional en procés
de canvi.
En el seminari “Estratègies de cooperació
per al desenvolupament en l’actual context
de mundialització de l’economia”, celebrat al
juny, es van analitzar, a partir de taules rodones
i de conferències, el comerç internacional, la
reestructuració del sistema de Nacions
Unides en l’àmbit de la cooperació per al
desenvolupament, la política de migració de
la Unió Europea, els nous paràmetres de la
política espanyola de cooperació, i la importància del foment dels drets humans com a
part de les estratègies de cooperació per al
desenvolupament.
La Fundació ”la Caixa” i la Universitat Internacional Menéndez Pelayo van organitzar,
el juliol, el seminari “L’espai de l’acció humanitària”, amb el qual pretenien oferir un
fòrum d’informació, formació, debat i inter-

El Programa de cooperació va organitzar,
al final de setembre, “Comerç internacional:
efectes en les economies del Sud”, una jornada d’anàlisi i debat sobre l’impacte que el
model actual de comerç té sobre les economies dels països més desfavorits i sobre les
diverses alternatives a aquest model. Durant
la jornada, es van debatre diferents alternatives d’obertura dels mercats dels països rics
a les exportacions dels països més pobres i es
van analitzar diverses mesures compensatòries per ser incorporades a les propostes d’obertura.
Coincidint amb el lliurament de les ajudes
de la VI Convocatòria de Projectes de Cooperació Internacional per al Desenvolupament,
la Fundació ”la Caixa” va organitzar el dia 7
de novembre la jornada “Educació bàsica
als països del Sud: un dret fonamental”, que
va analitzar la situació de l’educació bàsica
als països del Sud i el marc d’acció per a una
estratègia internacional global. Hi van participar experts com Kailash Satyarthi, president
de la Marxa Global contra el Treball Infantil;
Abhimanyu Singh, director de la Unitat de
Seguiment de Dakar de la UNESCO; Fernando Reimers, professor de la Universitat
de Harvard, i María Rosario Fernández
Santamaría, secretària general de l’Orga-
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Postals solidàries

nització d’Estats Iberoamericans per a l’Educació, la Ciència i la Cultura.

Formació de professionals
d’ONG
Per quart any consecutiu, s’ha impartit el
curs de “Funció Gerencial en les Organitzacions No Governamentals per al Desenvolupament (ONGD)”, organitzat per la
Fundació ”la Caixa” i la Fundació ESADE.
Durant l’any 2002, s’ha tancat la tercera edició del curs a Barcelona i s’ha iniciat la quarta edició a Madrid. El curs pretén reforçar la
formació en gestió interna de les persones
amb responsabilitats en aquestes organitzacions. Fins ara, han estat 121 els directius
d’aquest sector que han realitzat aquests
estudis.

ris d’internet. Per aquest motiu, el 2002 el
Canal Solidaritat ha centrat la seva tasca en la
realització de campanyes de solidaritat on-line,
entre les quals destaquen les destinades a
canalitzar donatius a través d’internet als
comptes que la Fundació ”la Caixa” habilita
per finançar ajudes d’emergència a les
ONGD.
Una de les iniciatives interactives que
impulsa la web són les postals solidàries, amb
les quals l’usuari pot enviar una postal electrònica als seus amics i familiars i, d’aquesta
manera, contribuir a difondre els projectes
solidaris en què col·labora la Fundació
”la Caixa”. La campanya, realitzada en col·laboració amb el portal Yahoo! Espanya, ha
aconseguit que s’enviessin un total de 25.000
postals solidàries.
Per contribuir a sensibilitzar sobre la situació de la població africana, el Canal Solidaritat ha iniciat la campanya “Àfrica es trenca. Posa-hi la teva peça per canviar-ne la
història”, amb la qual es pretén implicar l’usuari de manera interactiva per mitjà d’històries de vida reals que inviten a col·laborar
enviant una aportació a un projecte d’una
ONGD.

Canal Solidaritat: campanyes
solidàries a internet
Les noves tecnologies són una de les eines
escollides per la Fundació ”la Caixa” per
fomentar la cooperació i les iniciatives solidàries. En aquesta línia s’inscriu el Canal
Solidaritat (www.laCaixa.es/solidaritat), un
espai virtual que va néixer amb l’objectiu de
potenciar les actituds solidàries entre els usua-
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www.laCaixa.es/solidaritat

Distribució dels projectes seleccionats per països. Any 2002

Amèrica Llatina
PAÍS

PROJECTES

EUROS

El Salvador

11

601.000

Bolívia

1

118.000

Brasil

1

100.000

Equador

1

84.000

Guatemala

2

97.000

Mèxic

1

30.000

Nicaragua

3

294.000

Paraguai

1

42.000

Perú

1

90.000

Total
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1.456.000

Mèxic

Guatemala
El Salvador

Nicaragua

Equador
Brasil
Perú
Bolívia
Paraguai

Àfrica
PAÍS

PROJECTES

EUROS

Etiòpia

1

178.000

R.D. Congo

1

19.000

Rwanda

1

4.300

Senegal

1

100.000

Togo

1

30.000

Total

5

331.300

PROJECTES

EUROS

Etiòpia
Senegal
Togo

R.D.
Congo

Rwanda

Àsia
PAÍS

Índia

1

35.000

Territoris
Palestins

1

70.000

Tibet-Xina

1

42.000

Total

3

147.000

PROJECTES

EUROS

Territoris
Palestins

Tibet-Xina

Índia

Oceania
PAÍS

PapuaNova Guinea

1

48.000

Total

1

48.000

Total

31

PapuaNova Guinea

1.982.300
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Programa: Alzheimer i altres malalties
neurodegeneratives
La Fundació impulsa la investigació, la formació i la divulgació de la
malaltia

La coral Albada està formada per malalts d’Alzheimer i per joves voluntaris que els guien

La Fundació ”la Caixa” treballa des del
1996 en la lluita contra els efectes de
l’Alzheimer, una malaltia neurodegenerativa del sistema nerviós que afecta actualment més de 500.000 persones a Espanya,
i també contra altres malalties neurodegeneratives. I ho fa amb un programa d’ajuda
als malalts i a les persones que en tenen
cura, de suport a la investigació i d’aplicació de noves experiències assistencials.
En aquest sentit, la Fundació ”la Caixa”
ajuda a desenvolupar, en el marc de les
malalties neurodegeneratives, teràpies
encaminades a pal·liar els efectes de
l’Alzheimer sobre els malalts i sobre les
seves famílies. Tant les activitats que la
Fundació ”la Caixa” posa en marxa com
les publicacions i els materials que elabo26

ra es dirigeixen a les diferents associacions
de familiars de malalts d’Alzheimer de tot
Espanya. La Fundació ha col·laborat des
de l’inici del programa amb 324 associacions i desenvolupa, també, un programa
de formació dirigit als familiars i als professionals.

Ajuda als malalts
La Fundació ”la Caixa” ha impulsat, durant
l’any 2002, diferents projectes que poden servir de banc de proves per a futures iniciatives
de caràcter global. Aquestes iniciatives ajuden a definir les noves necessitats socials de
les persones afectades per l’Alzheimer i a cercar solucions a mitjà i a llarg termini.

Portada de la Guia d’arquitectura

La casa del malalt d’Alzheimer

La casa del malalt d’Alzheimer. Una d’aquestes iniciatives és l’edició de la Guia d’arquitectura. Adaptació i habilitació de l’habitatge
per a persones amb Alzheimer i deficiències de mobilitat, una guia pràctica que recull suggeriments per atendre les necessitats domèstiques
d’aquests malalts, tan sensibles al seu entorn,
motiu pel qual la llar sense les adaptacions

necessàries pot ser un obstacle. La finalitat de
fer aquests canvis a l’habitatge és proporcionar al malalt seguretat física i psíquica, facilitar la tasca de la persona que en té cura i possibilitar que el malalt pugui continuar vivint
a casa seva el màxim temps possible. Segons
aquesta guia, en el disseny de la llar dels
malalts d’Alzheimer hi hauria de prevaler la
senzillesa, l’absència d’objectes superflus i la
creació d’un ambient relaxat, sense obstacles
que dificultin la mobilitat i convenientment
aïllat dels sorolls i els sons innecessaris que
puguin desorientar i dificultar la comunicació amb el malalt.
D’altra banda, els últims estudis sobre la
malaltia han permès avançar en el coneixement del diagnòstic i de l’evolució de l’Alzheimer, en les causes i en els riscos, en la prevenció i en la importància del component
emocional en el tracte amb els malalts. Per
millorar la qualitat de vida dels malalts, de les
seves famílies i de les persones que els atenen,
la Fundació ”la Caixa” ha desenvolupat quatre
línies d’actuació, orientades a estimular la
reminiscència (memòria remota i emocional).

Cantem junts? Una d’aquestes línies d’actuació és la musicoteràpia. Es tracta d’una iniciativa basada en les tècniques de reminiscència, les quals ajuden els malalts a estimular la
memòria remota i emocional i, a més a més,
fomenten la percepció de la seva identitat. Els
membres de la coral, malalts que pateixen la
malaltia en fases inicials i moderades, van
assajar durant gairebé un any el repertori del
concert amb la col·laboració de monitors,
que els van ajudar a interpretar les indicacions del director. A la coral, també hi participava un grup de gent gran no malalta
d’Alzheimer. La música s’ha mostrat molt útil
a l’hora d’exercitar les habilitats que encara
conserven els malalts.
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Teatre i Alzheimer. El procés d’elaboració
d’una obra de teatre pot servir per estimular
els malalts d’Alzheimer i per preservar al
màxim les seves capacitats intel·lectuals. Amb
aquest objectiu, la Fundació ”la Caixa”, amb
la col·laboració de la Fundació Pere Tarrés,
organitza una sèrie de tallers en què els
malalts participen en totes les fases de preparació de l’obra, des del disseny de l’escenografia fins a la tria del vestuari o la redacció
del guió. Amb la participació activa del
malalt, els professionals desenvolupen estratègies per treballar les capacitats que encara
conserva i ofereixen dinàmiques d’estimulació emocional, afectiva i cognitiva que li permeten evocar records de la seva vida i, així,
estimular les seves facultats cognitives. El
muntatge de l’obra de teatre també pretén
ajudar els familiars oferint-los tècniques per
millorar la comunicació amb el malalt i ajudant-los a comprendre les diferents etapes de
la malaltia.
Visites a museus. La visita a una exposició
de monedes o de locomotores antigues, per
exemple, pot servir perquè una persona afectada per la malaltia d’Alzheimer recordi la
seva infantesa i la seva joventut i estimuli la memòria. En aquest sentit, la Fundació ”la Caixa”
ha confeccionat Recordar en els museus, una guia
dirigida als malalts d’Alzheimer i a les persones que en tenen cura que recull una sèrie de
consells i de referències que ajuden a interpretar una exposició o una visita a un museu
amb l’objectiu d’aconseguir que contribueixi
al treball de la reminiscència i a l’estimulació
d’altres àrees de capacitats de les persones
afectades per la malaltia d’Alzheimer.
Guia pràctica de reminiscència. Un altre
recurs de la Fundació ”la Caixa” és la Guia
pràctica de reminiscència, editada per afavorir el
manteniment de les capacitats del malalt. La
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guia es basa en les experiències d’un projecte
europeu innovador, “Recordar el passat, cuidar el present”, que va posar a prova l’efectivitat de les tècniques de reminiscència en el
tractament terapèutic d’aquests malalts. La
publicació recull mètodes i experiències que
poden ajudar els professionals a l’hora d’atendre el malalt i les seves famílies i d’exercitar les habilitats que encara conserva el pacient. Aquest manual dóna un nou impuls
a les persones que tenen cura dels malalts i
que busquen noves formes positives de relacionar-s’hi i obre noves possibilitats terapèutiques d’intervenció en el comportament de les
demències.

Suport als familiars
La Fundació ”la Caixa” també contribueix a
millorar la qualitat de vida dels afectats per
malalties neurodegeneratives i la de les seves
famílies. I ho fa, principalment, per mitjà dels
mòduls formatius Aprèn a ajudar-lo, dirigits a
persones que tenen al seu càrrec un malalt
d’Alzheimer. L’objectiu d’aquests tallers és
facilitar l’aprenentatge de determinades tècniques i estratègies que ajudin, les persones
que tenen al seu càrrec un malalt, a aprendre
a tenir millor cura d’ells mateixos i del malalt.

Tallers de formació per
a familiars i persones que
tenen cura de malalts
Al llarg d’aquest any, s’han beneficiat dels
tallers Aprèn a ajudar-lo més de 1.700 persones
pertanyents a 118 ciutats.
Aquests tallers aborden els temes següents:
animació intergeneracional, atenció a malalts
en fase avançada, comunicació, cuidar sense
descuidar-se, exercici físic, la força del riure,
mobilització i transferència, musicoteràpia,
nutrició, i relaxació i respiració. A més a més,

el 2002, s’ha ampliat el projecte amb tres
nous temes: de l’euro a l’economia domèstica, dolor i dol, i bioètica i protecció al malalt.
D’aquesta manera, els tallers Aprèn a ajudar-lo
contemplen 13 aspectes que ajudaran les persones que tenen cura dels malalts a desenvolupar amb més eficàcia la seva tasca i a millorar la qualitat de vida dels malalts.
D’altra banda, la Fundació ”la Caixa” impulsa, amb la cobertura tècnica i suport
econòmic, diferents projectes de caràcter
assistencial o social promoguts per les associacions de familiars de malalts d’Alzheimer i
per entitats socials de tot Espanya. Durant l’any
2002, es van signar 75 convenis amb associacions de familiars de malalts d’Alzheimer i
altres malalties neurodegeneratives, com el
Parkinson i l’esclerosi múltiple. La Fundació
”la Caixa” col·labora actualment amb 324
entitats de tot Espanya.

Per contribuir a la sensibilització de la
situació dels malalts d’Alzheimer, la Fundació
ha publicat una guia de la malaltia a internet
(www.fundacio.lacaixa.es/alzheimer). Aquesta
web ofereix informació i consells per a les
famílies i les persones que tenen cura dels
malalts.

Ajudes a la investigació
La Fundació ”la Caixa” impulsa i potencia el
desenvolupament de projectes d’investigació
bàsica, clínica, epidemiològica i social en
malalties neurodegeneratives (Alzheimer,
Parkinson, esclerosi múltiple i esclerosi lateral amiotròfica) per mitjà d’una convocatòria
anual d’ajudes econòmiques a la recerca, instaurada el 1997. Els vuit equips d’investigació
espanyols afavorits per aquestes ajudes en el
2002 rebran gairebé 900.000 euros al llarg de

La Fundació organitza cursos de formació per a familiars de malalts d’Alzheimer
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tres anys. Les recerques efectuades en el marc
d’aquesta convocatòria se centraran principalment en l’estudi de les causes moleculars
de la malaltia d’Alzheimer, en el tractament
de les malalties neurodegeneratives amb trasplantaments de cèl·lules mare i en la recerca
genètica i farmacològica en l’àmbit de les
malalties desmielinitzants. També es prestarà
atenció a altres patologies neurodegeneratives menys freqüents i a l’estudi de l’aptosi (o
suïcidi cel·lular) com a causa de neurodegeneració.

Vuit nous projectes de
recerca, el 2002
Al llarg del 2002, s’ha publicat la primera
memòria científica que recull els resultats
dels projectes finançats, durant un període
de tres anys, en la convocatòria del 1997. Els
resultats obtinguts són molt positius: la producció científica ha estat de 71 articles originals publicats.
D’altra banda, la resolució de la VI Convocatòria d’Ajudes a la Investigació en Malalties Neurodegeneratives 2002 va coincidir
amb la celebració, el 15 d’octubre, d’una jornada científica en què es van presentar els
resultats provisionals dels projectes seleccionats per la Fundació ”la Caixa” en les convocatòries del 2000 i del 2001. Des del 1997, la
Fundació ”la Caixa” ha convocat sis edicions
del seu programa d’ajudes a la recerca en
malalties neurodegeneratives, per mitjà de les
quals els 55 projectes d’investigació seleccionats han rebut ajudes per un valor total d’uns
4,7 milions d’euros.
Les àrees d’investigació dels projectes han
estat molt diverses. Així, s’han concedit ajudes a investigacions de tipus epidemiològic,
clínic, farmacològic, bioquímic i genètic, i
s’ha vetllat per mantenir un equilibri entre la
investigació bàsica i l’aplicada. Pel que fa a les
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malalties investigades, s’han realitzat estudis
sobre la malaltia de Parkinson, l’esclerosi
múltiple, l’esquizofrènia, les atàxies i, fins i
tot, l’autisme. No obstant això, la patologia
que ha rebut més atenció ha estat l’Alzheimer, una malaltia amb un grau d’incidència
molt elevat: es calcula que afecta el 15% dels
espanyols més grans de 65 anys.
Un altre àmbit d’actuació de la Fundació
”la Caixa”, pel que fa a les malalties neurodegeneratives, és el divulgatiu i formatiu. Per
donar a conèixer les causes i les conseqüències d’aquestes malalties, s’ha organitzat l’exposició “La neurona”, que ja s’ha exposat a
Valladolid, Segòvia, Lleida, Vitòria, Cadis,
Palència, Jerez de la Frontera i Osca.

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”

País Basc

Astúries Cantàbria
4
7

•

Galícia
12

17

•

•

Castella i Lleó
31

•

• Navarra
•6
•6

La Rioja

Aragó
8

Catalunya
82

Madrid
30

•

Extremadura
5

•

•

•

Castella-la Manxa
18

•

Comunitat
Valenciana
26

Illes
Balears
7

•

•

Múrcia
8

•

Andalusia
46

•

Canàries
10

•

Ceuta i Melilla
1

•

•

Nombre d’associacions
Total

324

Els 8 equips seleccionats en la convocatòria del 2002
Equip

Institució

Projecte

Dr. Jesús Rodríguez Requena

Facultat de Medicina, Universitat
Santiago de Compostel·la (A Coruña)

“Mecanismes oxidatius en la patologia
de les malalties priòniques”

Dr. Salvador Martínez Pérez

Institut de Neurociències,
Universitat Miguel Hernández
(Alacant)

“Estudi experimental de la capacitat
neuroregeneradora de les cèl·lules mare
hematopoètiques”

Dr. Rafael Franco Fernández

Facultat de Química, Universitat
de Barcelona

“Interacció funcional i molecular de
receptors metabotròpics de glutamat i
d’adenosina i la seva implicació en la
malaltia d’Alzheimer. Identificació de
noves dianes per al diagnòstic i la teràpia
de la malaltia”

Dr. Manuel Palacín Prieto

Facultat de Biologia, Universitat
de Barcelona

“Paper fisiològic del gen responsable de
la leucoencefalopatia megalencefàlica
amb quists subcorticals (MLC)”

Dr. Joan Comella Carnicé

Facultat de Medicina, Universitat
de Lleida

“Implicació de receptors de mort (FAS) i
els seus antagonistes funcionals en la
mort neuronal apoptòtica”

Dra. Laura Torroja Fungairiño

Facultat de Ciències, Universitat
Autònoma de Madrid

“Identificació de gens regulats per la proteïna precursora del pèptid betaamiloide
i la seva implicació en el procés de sinaptogènesi”

Dr. Juan Antonio García Merino Clínica Puerta del Hierro (INSALUD), “Neurodegeneració en la desmielinització
i Dr. Bernardo Herradón García Madrid / Institut de Química Orgànica autoimmune del sistema nerviós central:
paper de les calpaïnes”
(CSIC), Madrid
Dr. Francesc Palau Martínez

Institut de Biomedicina de València
(CSIC)

“Genètica i fisiopatologia de la malaltia
de Charcot-Marie-Tooth tipus 4A”

Tipologia dels convenis 2002.
75 projectes

23%
4%
7%
13%
11%
29%

Suport a l’estructura de les associacions
Formació a cuidadors
Ajuda psicològica i grups de suport mutu
Centres de dia per a malalts
Atenció a domicili
Programes d’estimulació i rehabilitació

12% Programes de teràpia ocupacional i descans
1% Sensibilització comunitària i voluntariat

65%
25%
4%
4%
1%

Alzheimer
Esclerosi múltiple
Parkinson
ELA (Esclerosi Lateral Amiotròfica)
Corea Huntington
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Programa: Societat i Càncer
La Fundació s’afegeix a la lluita contra el càncer

Societat i Càncer, un nou programa d’actuació de la Fundació

La Fundació ”la Caixa” ha iniciat el 2002
el Programa d’oncologia amb “Societat i
Càncer”, un programa d’intervenció social
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amb els malalts de càncer. Així mateix, la
Fundació també ha iniciat la I Convocatòria d’Ajudes a la Investigació en Oncologia.

Ajudes als afectats
i a la investigació clínica
El càncer és la segona causa de mort en les societats industrialitzades, després de les malalties
cardiovasculars, i afecta el 30% de la població.
El projecte “Societat i Càncer” de la Fundació
”la Caixa” té com a objectiu oferir recursos de
suport i d’ajuda als malalts i als seus familiars,
per mitjà d’actuacions pròpies o de la col·laboració en la realització de projectes d’assistència
promoguts per entitats no lucratives.
Al llarg de l’any 2002, s’han signat 6 convenis de col·laboració en programes d’ajuda a
dones amb càncer de mama, famílies desplaçades a causa del tractament oncològic dels seus
fills i ajudes a tractaments de suport a pacients
en fases avançades de la malaltia.

El 2002 s’ha obert la primera
convocatòria d’ajudes a la
investigació en oncologia
S’ha posat en marxa la I Convocatòria
d’Ajudes a la Investigació en Oncologia, per
tal de potenciar la recerca bàsica i clínica en
aquest camp i d’afavorir la difusió de coneixements en benefici de les persones afectades
per la malaltia. L’aparició de tractaments més
selectius i eficaços, afegida al millor coneixement dels mecanismes que determinen l’aparició i el desenvolupament dels tumors cancerosos, permet que un de cada sis pacients
de càncer sobrevisqui a la malaltia. Les
recents investigacions sobre el genoma humà
i la interpretació d’aquesta informació biològica podrien propiciar l’aparició de tractaments i de medicaments més personalitzats i
més eficaços. Aquesta convocatòria donarà
prioritat als projectes de recerca bàsica i clínica que contribueixin a la prevenció, el diag-

nòstic i la teràpia de les malalties neoplàsiques i que millorin l’estat de salut i el benestar social de les persones que pateixen alguna
d’aquestes malalties.

Col·laboració amb la Fundació
Josep Carreras
La Fundació ”la Caixa” també col·labora amb
la Fundació Internacional Josep Carreras per a
la lluita contra la leucèmia, una entitat que
concentra els seus esforços en quatre àrees
principals: desenvolupament de la recerca clínica per mitjà d’un ambiciós programa de
beques per a investigadors joves; promoció del
trasplantament, estimulant la donació de
medul·la òssia i de sang de cordó umbilical i
buscant donants compatibles amb malalts que
estan a l’espera d’un trasplantament, i aprofundiment de la investigació i de la infraestructura
clínica dels centres assistencials. L’ampliació
del nombre d’hospitals catalans que recullen
sang de cordó umbilical, el notable augment
d’unitats de sang de cordó recollides i un complet estudi psicosocial de les motivacions per a
la donació de medul·la òssia i sang de cordó
umbilical són alguns dels resultats d’aquesta
iniciativa impulsada per la Fundació ”la Caixa”.
En l’actualitat, el Banc de Cordó Umbilical
de Barcelona, integrat al Centre de Transfusió
i Banc de Teixits de l’Hospital de la Vall
d’Hebron, emmagatzema les més de 5.000 unitats recollides a Catalunya, a les quals cal afegir
les 7.000 de la resta d’Espanya. Les unitats reunides a l’Estat espanyol, 12.169 en total, situen
el nostre país en el primer lloc a Europa i en el
segon al món, després dels Estats Units, en el
nombre d’unitats de sang de cordó umbilical
emmagatzemades. Al món hi ha actualment un
total de 118.257 unitats de cordó emmagatzemades i disponibles per al trasplantament a
pacients de leucèmia i de malalties similars.
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Programa: sida
Formació, prevenció i investigació del VIH
La Fundació ”la Caixa” promou diferents
activitats i programes al voltant del VIHsida. La sensibilització, la formació, la
prevenció i la investigació de nous fàrmacs
són les principals línies d’actuació del programa de lluita contra la sida de la
Fundació ”la Caixa”.

Prevenció i informació
La informació i la sensibilització són les principals armes per aturar l’avanç de la sida
entre la població, especialment entre la més
jove. La Fundació ”la Caixa” ha treballat a
partir d’aquesta premissa des del 1993, quan
va publicar SIDA. Els fets. L’esperança, de Luc
Montaigner. El 1994 va posar en marxa el
programa educatiu dirigit a estudiants i professors de secundària “Sida. SABER AJUDA”
per fomentar el diàleg sobre aquesta malaltia
a la comunitat educativa. Al llarg dels vuit
anys d’experiència d’aquest programa, hi han
participat alumnes de més de 10.000 escoles.
El 1999 la Fundació va dissenyar la campanya
preventiva Parlar de la sida amb els nostres fills,
que, dirigida a famílies amb fills menors de
15 anys, tenia com a objectiu proporcionar
pautes per abordar temes com la sexualitat i
les drogues de la forma més natural i adequada possible. La campanya contemplava l’edició de 1.712.000 exemplars, que van ser distribuïts per mitjà de les consultes pediàtriques a
famílies de tot Espanya.
Una altra de les iniciatives preventives dissenyades per la Fundació ”la Caixa” és l’exposició “Què és la sida? La batalla del sistema
immunitari”, una mostra que, des del 1998
ha visitat diverses ciutats espanyoles per explicar els mecanismes de funcionament del
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Exposició “Què és la sida? La batalla del sistema
immunitari”, instal·lada a Barcelona

virus en el cos humà d’una manera didàctica
i comprensible per a tots els públics i per insistir en la importància de la prevenció com
a factor clau per evitar el contagi del VIH. En
el seu viatge itinerant per Espanya, aquesta
exposició va arribar a Barcelona coincidint
amb la celebració, del 7 al 12 de juliol, de la
XIV Conferència Internacional de la sida i va
ser visitada per més de 18.000 persones.

Informació
i sensibilització
per aturar el VIH
Aquesta conferència, de periodicitat biennal, va reunir uns 14.000 professionals de tot
el món especialitzats en la lluita contra una
pandèmia que ja afecta més de 63 milions de
persones, de les quals 150.000 són espanyoles. L’equip d’irsiCaixa va participar amb una
conferència satèl·lit a CaixaForum en què es
van debatre temes d’actualitat sobre immunopatogènia i clínica de la sida.

Investigació
La Fundació irsiCaixa, ubicada a l’Hospital
Germans Trias i Pujol de Badalona, va ser
constituïda el 1995 per la Fundació ”la Caixa”
i la Conselleria de Sanitat de la Generalitat de
Catalunya. El seu objectiu és impulsar la
investigació mèdica en l’àmbit de la síndrome d’immunodeficiència adquirida (sida).
L’equip de la Fundació irsiCaixa, format per
20 investigadors i dirigit pel doctor Bonaventura Clotet, ha convertit aquest laboratori en
un centre de referència per a la recerca sobre
la sida a Catalunya. Les vies d’investigació en
la lluita contra el virus es basen en la biologia
molecular, la retrovirologia clínica i la biologia molecular aplicada. El laboratori de retrovirologia irsiCaixa va ser un dels primers a
l’hora d’assajar a Espanya la combinació de
fàrmacs o triple teràpia, que permet reduir la
càrrega viral, i d’estudiar les resistències
creuades en els inhibidors de la proteasa. La
triple teràpia, o “còctel terapèutic”, consisteix
a prendre de 10 a 16 càpsules diàries. La interrupció del tractament, tot i que sigui durant
uns dies, pot afavorir el desenvolupament de
resistències que inhibeixin l’activitat dels fàrmacs empleats.

La Fundació irsiCaixa va participar
a la Conferència Internacional de la sida

Atenció domiciliària als
malalts
L’atenció als malalts de sida al seu domicili
per millorar-ne la qualitat de vida és un altre
dels àmbits en què treballa la Fundació
”la Caixa”. Des del 1994, s’han desenvolupat
programes d’atenció domiciliària en col·laboració amb l’Hospital Clínic de Barcelona.
Amb aquest centre, i en col·laboració amb la
Generalitat de Catalunya, es va crear el projecte d’Hospital de Dia a Domicili, que, durant l’any 2002, va atendre 465 malalts i va
realitzar 4.670 intervencions a domicili. El
programa pretén evitar i disminuir les entrades a l’hospital de dia, ja que permet diagnosticar i dur a terme teràpies al domicili del
malalt. Els pacients reben un tracte més proper, al seu entorn familiar, i, per tant, tenen
la possibilitat de sentir-se menys malalts.
Aquesta experiència pionera també s’ha dut
a terme, amb posterioritat, a l’Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

Més de 475.000 persones han visitat l’exposició
sobre la sida
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Programa: immigració
Iniciatives per a la integració i la millora de la qualitat de vida
dels immigrants a Espanya
Enguany, la Fundació ha triat 115 projectes
destinats a col·lectius d’immigrants, dotats
amb 1,6 milions d’euros. L’objectiu prioritari
d’aquestes iniciatives és l’acollida, l’atenció i
la integració de la població immigrant, normalitzant-ne la situació i potenciant-ne la formació i la inserció laboral, per mitjà de l’aprenentatge de l’idioma i d’una correcta
capacitació professional. Amb aquests projectes, ja són 335 les iniciatives amb les quals
col·labora la Fundació des del 1999.

Educació de menors

L’associació La Mancha Acoge desenvolupa
un programa d’integració sociolaboral

Tot i els baixos índexs de natalitat, Espanya
ha arribat als 40,8 milions d’habitants.
Aquest creixement és degut a l’augment del
nombre d’immigrants censats al país, que
s’ha multiplicat per quatre en els darrers 10
anys. Segons les últimes estadístiques oficials, viuen a Espanya un milió i mig d’immigrants. La Fundació ”la Caixa”, fidel a
l’esperit de la seva Obra Social, dóna suport
a iniciatives d’entitats sense ànim de lucre
que treballen en la integració i la millora de
la qualitat de vida dels diferents col·lectius
d’immigrants.
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El principal àmbit d’intervenció dels projectes seleccionats enguany és l’educació, en
especial la dels menors, ja que la Fundació
considera que és l’eina millor i principal per
aconseguir la integració social dels immigrants. Les iniciatives a les quals dóna suport
la Fundació van des de cursos d’alfabetització
i aprenentatge de l’idioma fins a tallers sobre
educació i sanitat, passant per cursos d’habilitats socials, costums locals i llengua d’origen
perquè els immigrants no perdin les arrels
culturals en integrar-se en la societat espanyola. Una de les entitats que treballa en
aquesta línia és la malaguenya ASAINT, que
gestiona el centre El Castaño, on s’imparteix
un programa d’alfabetització i de consolidació cultural amb els menors marroquins que
arriben sols i en condicions molt precàries a
la Península i que són custodiats en aquest
centre per encàrrec de la Junta d’Andalusia
mentre es decideix la seva destinació final: la
reagrupació familiar al seu país d’origen, l’acolliment per part de familiars directes que
visquin a Espanya o l’internament en centres

oficials. El centre, ubicat en una finca de
45.000 metres quadrats als afores de la població malaguenya de Gaucín, atén anualment
uns 80 menors amb un equip d’una vintena
de professionals, la meitat dels quals són d’origen marroquí.

Formació laboral
Una altra via d’actuació de bona part dels programes impulsats per la Fundació ”la Caixa”
és la formació laboral dels immigrants, per
mitjà de tallers i cursos destinats a l’aprenentatge d’un ofici, i la gestió i promoció de
recursos, com borses de treball, mediacions
laborals o empreses d’inserció social que ajudin els immigrants en el procés d’integració
laboral. Un dels projectes seleccionats és el
pla de microcrèdits per a immigrants que vulguin obrir un negoci, impulsat pel Centre de
Desenvolupament d’Iniciatives Empresarials

MITA, una entitat que treballa per la integració laboral de gairebé 200 immigrants de
diversa procedència afavorint la promoció i la
creació d’empreses entre immigrants com
una estratègia alternativa d’integració social i
laboral i com a generadora d’ocupació i
riquesa. Un projecte similar és el promogut
per la Fundació Laboral WWB Espanya (Banc
Mundial de la Dona), que consisteix en la creació d’un fons de garantia amb el qual poder
avalar préstecs de petita quantia (fins a 6.000
euros) perquè les dones immigrants puguin
tenir accés al finançament bancari necessari
per a la creació d’empreses. En la majoria
dels casos, com és el cas d’una botiga d’aliments africans oberta a Móstoles, l’autoocupació és l’única via de subsistència d’aquest
col·lectiu, atesa la dificultat d’accés a l’ocupació per compte d’altri. El projecte no contempla la concessió directa de préstecs, sinó
la prestació de l’aval o de la garantia davant

L’associació ASAINT promou un programa educatiu dirigit a menors marroquins
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Projecte d’Afrika Etxea a Olite, Navarra

les entitats bancàries. Un altre projecte de
formació és el que realitza l’associació La
Mancha Acoge, l’objectiu del qual és aconseguir la capacitació sociolaboral d’immigrants
per fer possible la seva integració en la societat per mitjà de la capacitació professional en
les tècniques de verema, poda i cura de la
vinya i de l’olivar. Amb aquesta formació, els
participants en aquest projecte poden treballar durant tot l’any als diferents cultius de la
comarca de Valdepeñas.

Centres d’acollida
La Fundació també col·labora amb entitats
que duen a terme projectes d’acollida temporal d’immigrants amb escassos recursos com a
primer pas perquè puguin aconseguir un habitatge definitiu i iniciar el procés d’integració
social. Els centres d’acollida poden ser de dife-
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rents tipus. D’urgència, com els que atenen els
immigrants que desembarquen il·legalment a
les costes canàries i andaluses, o especialitzats
en l’acollida de menors o de dones soles, víctimes de xarxes de prostitució i tràfic il·legal de
persones, de dones embarassades o amb fills al
seu càrrec. Un dels projectes que impulsa la
Fundació és el promogut per Afrika Etxea. Es
tracta d’una casa d’acollida d’immigrants
d’Olite, Navarra, situada en unes antigues dependències d’un monestir franciscà. La casa,
amb una capacitat per a 30 persones, promou
la convivència dels immigrants amb els voluntaris de l’entitat perquè adquireixin una formació bàsica en la llengua i els costums i hàbits
laborals del país. L’objectiu d’iniciatives com
aquesta és la creació d’una via d’immigració
controlada, més humanitària i que pugui prevenir l’aparició de situacions de marginalitat.
En aquest sentit, cal destacar que un percen-

tatge important de les persones que han passat
per la casa d’acollida des de la seva creació el
1998 viuen actualment a la comarca d’Olite en
pisos de lloguer i han aconseguit una certa
estabilitat laboral.

ca alacantina. Durant gairebé 10 anys d’experiència en aquest camp, l’entitat ha aconseguit trobar treball per al 80% dels seus usuaris. L’any passat, Vega Baja Acoge va atendre
un miler d’immigrants.

Informació, orientació
i mediació

Programes
d’interculturalitat

Un altre camp d’actuació dels projectes seleccionats és l’orientat a facilitar als immigrants
l’accés a la informació que necessiten sobre la
societat d’acollida per mitjà de diferents serveis d’informació, orientació i mediació que
els guiïn en els processos burocràtics: tramitació de documents, accés a l’habitatge, escolarització dels nens, recerca de feina... Un
d’aquests serveis és l’organitzat per l’associació Vega Baja Acoge, a la localitat alacantina
d’Oriola. La gran riquesa agrícola d’aquesta
comarca genera una gran demanda de mà
d’obra agrícola. A més a més, el turisme també propicia la bonança dels sectors de la construcció i l’hoteleria i genera una necessitat de
mà d’obra que no es cobreix amb la població
autòctona. Tanmateix, molt sovint les persones estrangeres no tenen una capacitació adequada per fer determinades feines, no solament perquè no tenen la qualificació específica que requereixen alguns treballs, sinó perquè estan mancats de les habilitats socials
fonamentals per accedir el món laboral, com
l’idioma, els costums i els hàbits de la zona o
la formació i l’orientació específiques per a
una recerca adequada de feina. Aquesta entitat, que ha rebut una ajuda de la Fundació,
promou un programa integral que facilita
l’accés al mercat de treball dels immigrants
informant-los i orientant-los, potenciant els
seus recursos i habilitats socials, capacitant-los
per desenvolupar treballs qualificats i intercedint entre empresaris i treballadors per a la
creació de llocs de treball en aquesta comar-

L’últim àmbit d’intervenció dels projectes, i,
potser, el més innovador, és la promoció de
programes d’interculturalitat, iniciatives que
plantegen el coneixement mutu i l’apropament cultural com a procediment bàsic per
eradicar la discriminació, la xenofòbia i les
situacions d’exclusió que, freqüentment,
viuen els immigrants que resideixen a
Espanya. Un projecte d’aquestes característiques és el promogut per la Fundación i
l’Asociación Iniciativa Culturjoven de Getafe,
que treballa en aquesta línia des del 1998.
L’entitat, que gestiona una biblioteca, una
mediateca i un centre de recursos, promou la
realització d’un taller audiovisual per a joves
immigrants i autòctons que enregistrarà la
realitat quotidiana de la immigració en
aquesta zona industrial de Madrid per distribuir el vídeo pels diferents centres educatius
de Getafe i el sud de la capital. Un altre dels
objectius de la iniciativa, per mitjà de la promoció d’actituds que evitin la discriminació i
que afavoreixin les relacions i el desenvolupament interculturals, és que els joves immigrants i els autòctons millorin les relaciones
socioafectives.
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Programa: marginació i exclusió social
L’educació i la feina, factors fonamentals per a la integració dels col·lectius
més desfavorits

Unión Romaní de Sevilla impulsa una de les 148 iniciatives amb les quals col·labora la Fundació

La integració social i la millora de la qualitat de vida dels nens, dels joves i dels
adults en risc o situació d’exclusió social a
Espanya són els objectius dels 148 projectes
seleccionats per la Fundació ”la Caixa”,
presentats per entitats sense ànim de lucre.
Amb aquests 148 projectes, ja són 449 les
iniciatives, d’ajudes a persones en risc o
situació d’exclusió social, amb les quals
col·labora la Fundació. La Fundació ha
destinat un total de 2,5 milions d’euros al
Programa marginació 2002.
Totes les propostes triades destaquen que la formació i la feina són els factors fonamentals per
a la integració social dels col·lectius que actualment estan en situacions de risc o de margina-
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ció social. En aquest sentit, les accions dirigides
a afavorir l’ocupació de les persones en risc
d’exclusió social són el camí per evitar aquesta
situació. Els 148 projectes seleccionats per la
Fundació ”la Caixa” actuen amb set col·lectius
en aquesta situació.

Assistència a dones
En els últims anys, s’ha avançat molt en la millora de l’atenció a les dones i en la igualtat
d’oportunitats entre homes i dones. No obstant això, i malgrat aquestes millores, algunes
dones continuen discriminades, i aquesta
problemàtica les empeny, en moltes ocasions,
a situacions de marginació i d’exclusió social,
sigui com a víctimes de la violència domèstica

o de la prostitució. Una de les entitats que treballa en aquest àmbit és l’associació Ateneu
Alcari de Palma de Mallorca, que impulsa la
creació d’una empresa d’inserció de dones
en situació d’exclusió social dedicada a l’elaboració i la venda de rebosteria i de productes alimentaris artesans derivats de l’ametlla

La formació, factor
fonamental per a la
integració social
mallorquina. Aquesta iniciativa intenta oferir
noves respostes a les velles necessitats de dignificació i socialització de les dones que n’estan necessitades i, a més a més, fomenta la
participació comunitària en l’eradicació de
l’exclusió social. Aquesta empresa acollirà inicialment i de forma temporal vuit dones que
estan realitzant el procés d’inserció sociolaboral i que necessiten millorar els hàbits laborals per accedir amb garanties al mercat de
treball ordinari.

Reclusos i exreclusos
Diversos dels projectes seleccionats per la
Fundació ”la Caixa” incideixen especialment
en l’assistència a persones recluses i exrecluses en el seu procés de rehabilitació i reinserció social. Algunes de les iniciatives que
impulsa la Fundació treballen amb els interns
que estan en tercer grau i que poden sortir
del centre si tenen feina. Una d’aquestes
iniciatives és el programa de reinserció social
de persones recluses i exrecluses sense recursos econòmics ni socials promoguda per
l’Asociación Pro-Recuperación de Marginados
de Madrid. Aquesta entitat treballa, des del
1986, en la reinserció de persones recluses i
exrecluses. I ho fa acollint aquestes persones
i treballant la reinserció social com una relació educativa i terapèutica que pretén recons-

truir la confiança d’aquestes persones en la
vida i el respecte cap a si mateixos i cap als
altres. Els destinataris de l’acció de l’associació són els reclusos, derivats pels mateixos
centres penitenciaris, que no tenen família,
que tenen problemes de drogoaddicció, que
són seropositius i que presenten problemes
físics i psíquics. Per realitzar les seves activitats, l’Asociación Pro-Recuperación de
Marginados disposa de cinc pisos tutelats on
conviuen presos i expresos en un règim d’ajuda temporal (un any), fins que acaben la
teràpia de rehabilitació i s’integren en el
món laboral.

Persones amb
drogodependències
El primer impacte social del consum de drogues il·legals se situa en la dècada dels vuitanta. El consum d'opiacis va afectar un sector
social amb una mitjana d’edat molt baixa, de
15 a 25 anys, i va originar problemes sanitaris,
familiars, socials, econòmics, judicials, laborals, etc. Aquest fet, associat a la percepció de
l’alarma social que va comportar, va generar
diferents moviments i iniciatives públiques i
privades orientades a resoldre el problema.
Una d’aquestes iniciatives, amb la qual
col·labora la Fundació, és la que impulsa la
Coordinadora Comarcal de Asociaciones Contra las Drogodependencias del Campo de
Gibraltar “Alternativas”. Aquesta iniciativa es
concreta en la creació d’una aula de formació
i d’orientació laboral per als reclusos del centre penitenciari Botafuegos d’Algeciras per
reduir les conductes passives i agressives dels
reclusos que hi prenen part, uns 150 dels més
de 2.000 de la presó; formar-los perquè afrontin amb més garanties d’èxit la seva futura
reinserció social, i prevenir les drogodependències i les malalties de transmissió
sexual. La iniciativa es completa amb l’empre-
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sa d’interès social Prinival, creada fa tres anys
per oferir treball a exreclusos en l’àmbit de la
fusteria i amb la gestió d’una borsa de treball
en què participa un bon nombre d’empreses
del Campo de Gibraltar.

Joves en situació de risc
Les mancances educatives i la precarietat del
mercat laboral han conduït un bon nombre
de joves a situacions vitals pròximes a la marginació social. L’actuació amb aquest col·lectiu va des de la creació de centres de dia o
d’unitats residencials a la promoció d’activitats de socialització per mitjà de l’oci, com la
que impulsa l’Asociación Juvenil Abierto hasta el Amanacer de Gijón. Aquesta entitat duu
a terme, des del 1997, projectes d’animació i
intervenció de caràcter educatiu i preventiu
per a joves i nens. La iniciativa de l’entitat es
concreta en la realització d’un centenar d’activitats que es duen a terme les nits dels divendres i dels dissabtes i les tardes dels diumenges, les quals inclouen des de tallers de
maquillatge o musicoteràpia fins a obres de
teatre, passant per concursos de fotografia, tornejos de futbol, partides de mus i cursets d’escalada. L’objectiu de l’associació és que uns
100.000 joves participin anualment en aquestes activitats.

zona sevillana molt desfavorida, amb unes
condicions higièniques i sanitàries deficients
i una absència total de serveis comunitaris
bàsics. El projecte contempla la neteja de
l’entorn, la creació d’un economat i d’un distribuïdor de roba, l’organització d’activitats
d’inserció laboral, la seguretat i la higiene
corporal, etc. Els objectius que persegueix
aquesta iniciativa són motivar i implicar la
població en la millora de l’entorn i del seu
context més immediat, controlar les
instal·lacions de l’assentament, facilitar la
cobertura de les necessitats bàsiques de la
població, en especial dels nens i dels joves,
responsabilitzar la població sobre la utilització adequada dels recursos, facilitar la inserció i la reinserció laboral de les persones amb
dificultats afegides en l’accés al mercat de
treball, i establir una coordinació efectiva
entre les entitats socials que treballen a l’assentament. La finalitat última de la iniciativa

Integració de la comunitat
gitana
L’atenció a les minories ètniques, com la
gitana, és un altre dels àmbits d’actuació
dels projectes seleccionats per la Fundació
”la Caixa” en el seu Programa de marginació.
La Unión Romaní de Sevilla, una de les entitats amb què col·labora la Fundació, desenvolupa, per exemple, un projecte d’intervenció
a l’assentament de barraques d’El Vacie, una
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Associació Amanecer de Gijón

és l’eliminació progressiva de l’assentament,
recol·locant els seus habitants en habitatges
dignes repartits per la ciutat de Sevilla i la
seva àrea metropolitana.

Malalts de sida
Els malalts de sida són un altre dels col·lectius amb els quals col·labora activament la
Fundació ”la Caixa”. Diversos projectes d’aquesta convocatòria se centren en la creació
de residències, de pisos d’acollida per a persones seropositives i malalts de sida o de centres de dia, com el gestionat pel Comitè
Ciutadà Anti-Sida de la Comunitat Valenciana. En aquest recurs, el centre “El Faro”,
els malalts reben l’atenció de professionals
que els ajuden en la seva formació d’habilitats, hàbits i destreses per a l’activitat laboral, la convivència social, l’autonomia
personal, l’autoestima i l’equilibri emocional.
“El Faro”, que acull anualment un centenar
de persones, ofereix diversos serveis: centre
de dia per a persones greument afectades

Integrar col·lectius
desfavorits
(estada diürna per a persones afectades i activitats que eliminen el risc de desarrelament
de l’entorn familiar i social i que afavoreixen
que es retardi o s’eviti l’internament en centres residencials); servei temporal d’acollida
diürna per a persones sense llar o amb greus
problemes de convivència; menjador social, i
atenció ocupacional per a la millora de l’ajustament psicosocial amb la formació d’habilitats, hàbits i destreses per a l’activitat laboral, la convivència social, l’autonomia
personal, l’autoestima i l’equilibri emocional.

Persones sense sostre
Un altre objectiu d’atenció dels projectes
seleccionats per la Fundació ”la Caixa” són
les persones sense llar. Un d’aquests projectes és el que desenvolupa l’Asociación
Benéfico Asistencial Elkarbanatuz, una entitat que, des del 1998, promou la cooperació
i la solidaritat amb l’entorn participant amb
aportacions econòmiques i personals en
projectes que atenen els sectors més desfavorits de la societat, com la infantesa i la
joventut en greu situació de desprotecció
social o com les persones sense llar. Aquesta
entitat treballa, actualment, en la creació
d’una residència tutelada per a persones
sense llar que ja han iniciat el procés d’incorporació social, però que encara necessiten un acompanyament i un seguiment que
altres recursos residencials, com els albergs
o les pensions, no els poden donar. El recurs
residencial promogut per Elkarbanatuz,
amb capacitat per a sis persones, s’estructura com un lloc d’allotjament i de convivència en grup, que afavoreix un nou marc de
relacions i possibilita un clima de confiança
i de respecte mutu amb una implicació activa i participativa dels usuaris. Els destinataris
d’aquest recurs són sis persones sense llar,
homes, amb edats compreses entre els 20 i
els 45 anys, sense greus trastorns psicològics,
sense consum de drogues il·legals ni ús problemàtic de l’alcohol, amb unes mínimes
condicions de salut i amb recursos econòmics per percepció d’ajudes socials o per
rendiments de treball.
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Programa: persones amb discapacitat psíquica
La Fundació ”la Caixa” destina 3,3 milions d’euros a iniciatives per
a la integració social de discapacitats psíquics i malalts mentals
i malaltia mental 2002, dotat amb 3,3
milions d’euros, i que forma part de l’àrea
de programes socials de la Fundació
”la Caixa”.
La convocatòria per a entitats sense ànim de
lucre que treballen en projectes d’integració
social i laboral de discapacitats psíquics i
malalts mentals es va iniciar el 1999. De llavors
ençà, la Fundació ha col·laborat en 488 projectes.

Pluriatenció a un col·lectiu
heterogeni

L’Associació Esclat i la Fundació ”la Caixa” col·laboren
en un projecte dirigit a persones amb paràlisi cerebral

La Fundació ”la Caixa”, a través dels seus
programes socials, dóna suport a iniciatives desenvolupades per entitats sense ànim
de lucre que cerquen la integració social i
la millora de la qualitat de vida dels diferents col·lectius de discapacitats psíquics
i malalts mentals a Espanya. La col·laboració de la Fundació es concreta en les 234
iniciatives impulsades per diferents entitats cíviques del país, triades pel Programa persones amb discapacitat psíquica
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Els projectes seleccionats per la Fundació
”la Caixa” persegueixen diferents objectius,
tot i que la majoria es poden concretar a
potenciar l’aplicació de sistemes pedagògics i
terapèutics alternatius i innovadors, la millora dels sistemes de transport adaptat i dels
serveis de residències i llars i la consolidació
dels recursos dels centres educatius, ocupacionals i especials de treball. El conjunt d’alteracions psíquiques varia molt en funció dels
malalts, motiu pel qual el col·lectiu de discapacitats psíquics és molt heterogeni. Així,
engloba des de casos lleus, amb petites discapacitats, fins a casos en què l’afectació és tan
greu que representa una incapacitat i una
dependència totals. En aquesta línia d’actuació s’inscriu la tasca de l’Associació Esclat de
Barcelona, que impulsa un programa d’atenció i inserció laboral de persones amb paràlisi cerebral, o la iniciativa de l’Associació de
Familiars de Malalts de Cadis (AFEMEN),
una entitat que actualment treballa en el
desenvolupament d’un projecte de centre

social i ocupacional que durà a terme programes de suport i d’integració social d’un centenar de malalts psíquics per mitjà d’activitats
ocupacionals.

Activitats ocupacionals
i prelaborals
L’educació especial i la formació prelaboral
de les persones afectades per alguna discapacitat psíquica o malaltia mental són els principals àmbits d’actuació dels projectes.
Lamentablement, manquen centres especialitzats capaços d’abordar aquesta actuació
multidisciplinar per a joves que han finalitzat
l’etapa escolar i per a adults. Així, a partir
dels 17 anys, per a un gran nombre d’afectats
el tractament rebut es redueix, i el malalt
recala a la llar familiar, la qual cosa en limita
la correcta integració social. Aquesta situació
explica el naixement d’entitats que gestionen
centres de dia, ocupacionals o prelaborals.
Una d’aquestes entitats, amb la qual
col·labora la Fundació, és l’Asociación de
Axúda ó Enfermo Psíquico Lenda de Redondela (Pontevedra), que treballa amb joves i
amb adults afectats per malalties mentals cròniques, per als quals l’entitat ha creat programes per intentar que recuperin destreses,
habilitats i competències, per preveure i disminuir el risc de recaigudes, per potenciar-ne la
integració social i el funcionament per aconseguir la màxima autonomia, i també per
donar suport i assessorar les famílies dels
malalts perquè tinguin els recursos suficients
per solucionar els problemes que se’ls presentin. L’existència d’aquests centres ajuda el
col·lectiu de malalts a assolir, de manera progressiva, una integració social acceptable.
Aquests centres faciliten un millor desenvolupament personal i social a les persones amb
discapacitat psíquica per tal que puguin assolir la integració sociolaboral, mitjançant els

tallers d’habilitats manipulatives i l’adquisició
d’hàbits i d’aprenentatges ocupacionals més
o menys complexos.

Assistència domiciliària
i psicoeducativa
L’augment de l’esperança de vida, la substitució
de les famílies extenses per famílies nuclears,
el progressiu envelliment de la població i la
resistència d’algunes famílies a l’hora de deixar que els fills discapacitats abandonin la llar
són alguns dels condicionants que dificulten
la integració social d’aquest col·lectiu. Així
mateix, les característiques dels habitatges
urbans, el treball dels progenitors i la manca
d’orientació i de coneixements específics en
el camp del retard mental i la discapacitat psíquica són també els elements que abonen la
creixent necessitat de trobar recursos que s’adeqüin a les necessitats d’integració social
d’aquest col·lectiu. Unes necessitats a les quals
fan front els projectes que fomenten alternatives terapèutiques, programes residencials,
serveis d’atenció familiar, assistència domiciliària, informació i orientació.

Asociación de Axúda ó Enfermo Psíquico Lenda de
Redondela, Pontevedra
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En aquesta direcció s’inscriuen algunes de
les iniciatives amb les quals treballa la
Fundació, com les de l’associació La Frontera
d’Almeria o l’AFIEM d’Alcoi. Des de fa 12
anys, l’Asociación pro-Salud Mental La
Frontera d’Almeria treballa reivindicant una
assistència integral per als malalts mentals i
els seus familiars, generant xarxes d’autoajuda i solidaritat entre afectats i familiars, conscienciant i sensibilitzant la població sobre els
temes relacionats amb la salut mental. En
aquest sentit, La Frontera ha creat un programa alternatiu d’atenció a domicili que inclou
una sèrie de prestacions de caràcter psicosocial especialitzat dirigides a les persones amb
malaltia mental greu i també a les seves famílies, amb les quals es pretén mantenir el
malalt mental en el seu entorn comunitari
amb una qualitat de vida digna. A més a més,
dóna suport i ajuda a les famílies en la seva
funció terapèutica i de cuidadora i procura
que l’atenció a la persona amb una malaltia
mental sigui completa i globalitzada.

D’altra banda, l’Associació de Familiars per
a la Integració del Malalt Mental (AFIEM)
d’Alcoi, creada el 1993, impulsa un programa
de promoció de grups psicoeducatius i de
suport a la prevenció de recaigudes emocionals per part dels familiars. L’objectiu d’aquest programa és educar els familiars i els
malalts en un estil de vida més saludable per
als dos en el procés de rehabilitació i integració social per mitjà del coneixement dels factors de protecció i risc. Els objectius d’aquesta iniciativa són reduir l’aïllament que
pateixen les famílies dels malalts mentals, afavorir les actituds d’acceptació de la malaltia
per part de la família, conscienciar el malalt
de la pròpia malaltia aprenent a afrontar-la,
incrementar la protecció del malalt mental
garantint una millor qualitat de vida, i afavorir la independència i l’autonomia dels
malalts mentals propiciant-ne la incorporació
a activitats comunitàries normalitzades.

Associació de Familiars per a la Integració del Malalt Mental AFIEM d’Alcoi, Comunitat Valenciana
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Programa: inserció laboral de persones amb
discapacitat
La Fundació treballa en la integració laboral d’aquestes persones per millorar
la seva qualitat de vida
La Fundació ”la Caixa” ha posat en
marxa, el 2002, el Programa d’inserció laboral de persones amb discapacitat
psíquica, física, sensorial i mental amb
l’objectiu de fomentar la inserció laboral
d’aquestes persones. La col·laboració de
la Fundació es concreta en les 66 iniciatives impulsades per diferents entitats sense
ànim de lucre, seleccionades pel Programa
d’inserció laboral de persones amb discapacitat psíquica, física, sensorial i mental
2002, que forma part de l’àrea de programes socials de la Fundació ”la Caixa”.
Els centres especials d’ocupació i els projectes d’inserció laboral són el principal àmbit
d’actuació d’aquests projectes. La integració
laboral és una condició habitual perquè la
persona discapacitada tingui més autoestima
i assoleixi més autonomia socioeconòmica.
Les persones que tenen una discapacitat
important o un trastorn mental sever presenten uns nivells molt elevats d’atur, ja que
tenen moltes dificultats per accedir al mercat
laboral a causa d’una sèrie de factors d’exclusió i discriminació: baixa qualificació inicial i
problemes en el procés de requalificació; dificultats d’adaptació en aspectes com l’horari,
la competitivitat i la imatge; la necessitat d’atenció mèdica i hospitalització derivada del
caràcter crònic de la malaltia, i la necessitat
de suport i cura en la vida quotidiana.
Una de les iniciatives seleccionades per
aquest programa és la presentada per l’asso-

L’associació APRODISCA impulsa la integració
laboral de persones amb discapacitat

ciació APRODISCA, creada el 1983 a Montblanc (Tarragona). Entre les seves activitats,
promou un servei d’integració laboral i un
centre especial d’ocupació que, actualment,
dóna feina a 31 treballadors amb discapacitats psíquiques i mentals. El centre té dues
àrees productives, una de manipulats i una
altra d’impremta.
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Programa: atenció socioeducativa
a la infància
Ciber@ules, aules hospitalàries, atenció educativa domiciliària
i famílies cangur

Amb aquest programa, la Fundació promou l’atenció social i educativa a menors

La infància és un dels col·lectius prioritaris
d’actuació de la Fundació ”la Caixa” i dels
programes dirigits a afavorir el desenvolupament global dels nens i dels joves, especialment dels que estan en una situació de
vulnerabilitat perquè estant malalts o no
tenen un entorn familiar adequat. En
aquest sentit, la Fundació ”la Caixa”
impulsa l’ajuda als nens hospitalitzats amb
tres iniciatives: la creació de ciber@ules, un
nou espai lúdic i educatiu; l’aplicació del
programa d’atenció social i educativa “Aules
Hospitalàries”, i el servei d’atenció educativa domiciliària. D’altra banda, la Fundació impulsa l’acolliment familiar de me48

nors en situació de risc social amb el programa “Famílies Cangur”.

Ciber@ula, un nou espai lúdic
i educatiu
La Fundació ”la Caixa” ha posat en marxa enguany la primera ciber@ula a l’Hospital de la
Vall d’Hebron de Barcelona. Aquesta ciber@ula
és un espai de trobada en què els menors hospitalitzats poden realitzar, acompanyats dels
seus familiars i amb llibertat d’horaris, activitats de formació, comunicació i oci gràcies a
les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies i a la inestimable col·laboració dels vo-

luntaris que dinamitzen les activitats d’aquestes aules. La ciber@ula també està dotada amb
ordinadors portàtils perquè els nens que no
s’hi poden desplaçar tinguin la possibilitat de
seguir les seves activitats educatives des de
l’habitació. La ciber@ula ocupa una superfície d’uns 100 metres quadrats a l’àrea maternoinfantil d’aquest centre sanitari i disposa
d’una zona de lectura, d’un espai dedicat a la
informàtica i d’una àrea adaptada per als més
petits. La ciber@ula està oberta tot l’any, fins i
tot durant els períodes de vacances escolars
d’estiu, Nadal i Setmana Santa.

Aules hospitalàries
La Fundació, en conveni amb totes les comunitats autònomes espanyoles, desenvolupa des del 1997 el programa “Aules Hospitalàries” d’atenció social i educativa per a
nens i adolescents de 0 a 18 anys que, a causa d’alguna malaltia greu, han d’estar un
llarg període hospitalitzats. La participació

de la Fundació ”la Caixa” en aquesta iniciativa es concreta en activitats de formació i oci que
complementen els programes educatius que
s’imparteixen a les aules. En aquest projecte,
les tecnologies de la comunicació tenen un
paper fonamental. Per aquest motiu, la
Fundació ha dotat les aules hospitalàries
d’equips informàtics i de recursos com les

Activitats de formació,
comunicació i oci
a la ciber @ ula
“Maletes pedagògiques” o programes informàtics educatius. Amb aquest programa,
l’objectiu de la Fundació és contribuir a millorar la qualitat de vida del nen mentre dura
l’hospitalització.

Atenció educativa domiciliària
La Fundació ”la Caixa” i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya han

Ciber@ula de l’Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona
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firmat un conveni de col·laboració per al
desenvolupament de noves línies d’actuació
en l’atenció a l’alumnat que pateix malalties
de llarga durada. El conveni pretén millorar la
qualitat de vida dels nens i dels joves malalts
combinant l’atenció educativa domiciliària i
l’ús de les noves tecnologies per reduir l’impacte de la malaltia sobre la vida dels nens i de
les famílies. El conveni, en què la Fundació
participa amb una ajuda de 65.000 euros, se
centrarà a formar els professionals que atendran, presencialment o a distància, aquests
joves. Un altre àmbit d’actuació del conveni és
la millora de la dotació informàtica de les aules
hospitalàries per permetre que els alumnes
mantinguin la comunicació amb el seu centre
docent i evitar la desvinculació que pot comportar la malaltia.
La Fundació ”la Caixa” també desenvolupa
programes d’atenció domiciliària educativa a
Madrid i Aragó, comunitats amb les quals té
acords de col·laboració.

Acolliment familiar:
famílies cangur
L’acolliment familiar és una mesura que té
una àmplia tradició a Europa. Al Regne
Unit, per exemple, més del 70% dels nens
protegits per l’administració ho són per
mitjà d’aquest procediment, mentre que a
Espanya, a les comunitats on més acceptació
té aquesta figura, el percentatge no arriba al
10%. L’acolliment representa la plena integració del nen en la vida de la família que
l’acull, que es compromet a tenir-lo, cuidarlo i educar-lo, proporcionant-li una formació plena com a persona. Tot i que sense
finalitat adoptiva. L’acolliment és, doncs,
una alternativa especialment valuosa que
evita l’internament del nen en una institució
i li ofereix la possibilitat de desenvolupar-se
en un entorn familiar.
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La Fundació col·labora amb 82 aules hospitalàries

“Famílies Cangur” és un programa d’acolliment familiar de menors en situació de risc
social en què la Fundació treballa des del
1997 en col·laboració amb l’Administració de
12 comunitats autònomes, adaptant-se a les
diferents necessitats dels menors desemparats
o en situació de risc social. El programa fomenta diferents tipus d’acolliment (simples,
preadoptius o d’urgència, potser els més significatius). La finalitat és preservar la relació
parental dels menors desemparats o en situació de risc social, proporcionar-los un acolliment temporal i capacitar els pares biològics
per exercir el seu rol de la manera més adequada possible. La Fundació desenvolupà el
programa atenent les necessitats específiques,
els interessos i les prioritats de cada zona geogràfica amb la qual hagi col·laborat (comunitat autònoma, consell insular o diputació
provincial).
No hi ha un únic model de famílies cangur,
sinó un conjunt d’iniciatives que es defineixen pel seu caràcter innovador i que s’han
convertit en un referent social al món de l’acolliment. Des de l’inici del programa, la
Fundació ha posat en marxa un sistema d’avaluació externa de l’experiència basat en el
treball d’un equip de professionals de les universitats de Barcelona i Sevilla, dirigits pels

professors Pere Amorós i Jesús Palacios, respectivament. Aquest equip ha realitzat un
estudi del qual es desprèn que el 16% dels
menors acollits tenien alguna malaltia crònica o discapacitat; un terç presentava trastorns
de conducta o de desenvolupament; gairebé
la meitat havia viscut experiències de maltractament, i una quarta part havia patit abandonament físic.

Des de 1997, la Fundació
desenvolupa el programa
Famílies Cangur

tal que estiguin en millor disposició d’oferir
al nen l’espai i l’atenció d’una família mentre
es recondueixen les circumstàncies concretes
que han provocat la separació del menor de
la família d’origen. “Som una llar per a les necessitats extremes. Els nens que acollim tenen
unes necessitats, unes deficiències, unes malalties que els fan molt vulnerables. La nostra
tasca consisteix a ajudar els nens a superar
una situació vital molt negativa oferint-los estima i atenció. Si els nens creixen en una família forta, es fan més forts, més capaços de
descobrir els propis recursos”, asseguren Jordi
i Rosa, dos pares acollidors.

El programa “Famílies Cangur” ha permès
que, des de la seva posada en marxa, més de
763 nens i nenes hagin estat acollits per més
d’un miler de famílies que prèviament han
participat d’un programa de formació específic, elaborat per la Fundació ”la Caixa”, per

Una família cangur de les Illes Balears
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Col·lecció d’Estudis Socials
Immigració, habitatge i violència domèstica, temes objecte
de debat durant el 2002

La Col·lecció d’Estudis Socials de la
Fundació ”la Caixa” ha sumat quatre nous
volums sobre temes tan candents com la immigració, l’habitatge o la violència domèstica. La col·lecció pretén contribuir al debat, l’anàlisi i la divulgació de qüestions de
gran transcendència per a la nostra societat. Conèixer i adaptar-se a les noves necessitats de la societat és una de les finalitats
que regeixen l’actuació de la Fundació
”la Caixa”. Per aconseguir aquest objectiu,
és important detectar anticipadament les
noves mancances als diferents col·lectius de
la societat. Per aquest motiu, aquests estudis s’han convertit en un punt de referència
important en l’orientació de les activitats
de la Fundació.
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Immigració
El llibre Espanya davant la immigració, de
Víctor Pérez-Díaz, Berta Álvarez-Miranda i
Carmen González-Enríquez pretén contribuir al debat públic sobre la immigració
estrangera. A més a més, crida l’atenció sobre
el context internacional i aclareix les posicions dels agents socials i polítics, de l’opinió
pública en general i de les persones que conviuen més directament amb els immigrants.
Tot i que la densitat de la població estrangera
a Espanya encara és inferior a la mitjana de la
Unió Europea, ha augmentat ràpidament en
els últims anys. Les experiències d’altres països europeus i dels Estats Units, amb trajectòries més prolongades en immigració, poden
il·luminar el cas espanyol. En conjunt, aquests

països tracten avui de limitar l’entrada als
seus territoris. Per això han tendit, en les últimes dues dècades, a reforçar el control a les
fronteres, a limitar la immigració il·legal i l’afluència de sol·licitants d’asil i a retallar moderadament els drets socials oferts als estrangers. Especialment vinculants per a Espanya
resulten els esforços de posada en comú de
les polítiques d’asil i immigració a la Unió
Europea, tot i que, ara com ara, els compromisos europeus se centren en els immigrants
il·legals i en els sol·licitants d’asil, a més de les
declaracions de principis comuns i dels
propòsits d’homogeneïtzació dels estatuts
jurídics.

Analitzar, divulgar
i debatre temes de
rellevància social, objetiu
d’aquesta col·lecció
La monografia Immigració, escola i mercat de
treball. Una radiografia actualitzada, del Colectivo Ioé, analitza la piràmide demogràfica i
els models migratoris que caracteritzen la immigració espanyola; el paper que aquest
col·lectiu juga en el sistema laboral espanyol,
i els canvis que la immigració genera en el sistema educatiu no universitari del nostre país.
Segons aquesta obra, la immigració ha crescut de manera important durant l’última
dècada, especialment des del 1996, i ha incrementat el nombre de residents estrangers al
nostre país fins al 3% del total de la població
espanyola. Uns residents que provenen majoritàriament de la Unió Europea, Àfrica i Llatinoamèrica. En els últims anys, s’ha percebut
un fort creixement d’equatorians, ucraïnesos, romanesos i búlgars.
L’informe també indica que els estrangers
ja representen el 4,5% de les altes laborals de
la Seguretat Social, les quals es concentren
especialment a l’agricultura i a l’hosteleria,

tot i que, en els últims tres anys, es percep
una lenta expansió cap a la indústria i els serveis. El llibre també analitza els canvis que la
immigració provoca en el sistema educatiu
espanyol. Un sistema que acull el 3% de l’alumnat estranger, majoritàriament en centres
públics (81%), mentre que la població estudiantil autòctona es desplaça cap als centres
privats.

Habitatge
L’estudi La política d’habitatge en una perspectiva europea comparada, elaborat per l’economista i consultora de temes immobiliaris
Carme Trilla, pretén contribuir al debat,
l’anàlisi i la divulgació de qüestions de gran
transcendència per a la nostra societat. El
principal punt que l’estudi ha posat de relleu
és l’augment extraordinari que ha registrat la
construcció d’habitatges a Europa durant la
segona meitat del segle XX. Un creixement molt
espectacular directament relacionat amb els
moviments migratoris i amb les profundes
transformacions en l’estructura i en el funcionament de les llars. D’una Europa, abans
de la Segona Guerra Mundial, en què els ciutadans vivien majoritàriament en habitatges
de lloguer privat, s’ha passat, al final del
segle, a un clar predomini de l’habitatge en
règim de propietat: 61% com a mitjana del
conjunt de països estudiats.

Violència domèstica
L’estudi La violència domèstica. Informe sobre els
maltractaments a dones a Espanya, d’Inés Alberdi, catedràtica de sociologia a la Facultat de
Ciències Polítiques i Sociologia de la Universitat Complutense de Madrid, i de Natalia Matas, analitza el problema de la violència domèstica. Segons aquest estudi, la violència
domèstica inclou totes les formes de maltrac-
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tament psíquic, d’agressió física i d’abús sexual
a les quals són sotmeses les dones en les relacions de parella. La societat espanyola ha evolucionat en la seva percepció del problema de
la violència domèstica. No fa gaire, la dona
era parcialment responsabilitzada de la
violència; en l’actualitat, s’està estenent la
creença que cal rebutjar les conductes violentes i que cal donar suport a les víctimes. Els
mitjans de comunicació exerceixen un paper
fonamental en el desenvolupament creixent
d’aquesta consciència ciutadana, que comença a considerar intolerable la violència contra
les dones i que, cada cop més, està disposada
a posar els mitjans necessaris perquè les víctimes rebin l’ajuda i el suport social que necessiten.

Anuari Social
La Fundació fomenta la millora
del coneixement de la realitat social
espanyola
Amb la publicació de l’Anuario Social de
España 2003, la Fundació ”la Caixa” busca
contribuir a millorar el coneixement de la
realitat social espanyola. L’Anuario Social de
España 2003 ofereix un conjunt d’indicadors
socials referits als àmbits municipal, provincial i autonòmic. L’àmbit municipal inclou
414.877 dades sobre les variables socials dels
3.167 municipis espanyols que, a 1 de gener
del 2002, tenien més de 1.000 habitants, la
població dels quals representa el 96% del
total d’Espanya. Aquesta atomització territorial de les dades i la seva àmplia varietat permeten identificar els principals paràmetres
socials del país. A l’edició del 2003, l’Anuario
Social de España presenta 24 variables i indicadors socials nous en relació amb l’edició anterior. Entre les novetats, cal destacar nous
camps temàtics, com la Qualitat de l’ocupa-
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ció, la Salut i els discapacitats, i el Medi ambient i l’entorn natural. Per mitjà de l’aplicació que gestiona la base de dades, l’usuari té
la possibilitat de consultar, exportar i utilitzar
les dades extretes i segmentar la informació
continguda per indicadors i per àrees geogràfiques. També s’inclou l’opció d’introduir criteris de selecció per delimitar les dades. En
aquest sentit, l’edició electrònica a internet
augmenta considerablement les possibilitats
de recerca i de tractament de la base de dades
i n’incrementa la utilitat i la operativitat.
Les comunitats autònomes amb més nivell
de benestar social són, segons l’Anuario Social
de España 2003, Catalunya, Madrid i Navarra,
totes amb un nivell 10, el 24% per damunt de
la mitjana espanyola. A l’altre extrem, hi ha
Andalusia i Castella-la Manxa (3) i Extremadura i Galícia (4). L’índex de benestar social
de l’Anuari agrupa els indicadors més rellevants, com renda, salut, serveis sanitaris, nivell educatiu, treball i habitatge. En relació
amb el component de renda, Balears, Catalu-

nya, Madrid, Navarra i el País Basc se situen al
capdavant, totes amb un valor 9 (més del 18%
per damunt de la mitjana espanyola). A l’altre extrem, hi ha Extremadura (1), Andalusia
(2) i Castella-la Manxa i Múrcia, ambdues
amb un nivell 3 (el 88% per sota de la mitjana nacional).
Altres indicadors que influeixen en l’índex
de benestar social són la salut, que reflecteix
l’esperança de vida en néixer, la taxa de mortalitat, la taxa de discapacitats, la mitjana de
suïcidis, les defuncions per consum de drogues, els malalts de càncer, els malalts de sida
i els malalts hospitalitzats, entre altres. Així,
segons es desprèn de l’Anuari, les comunitats
autònomes amb un grau més elevat de salut
no són, paradoxalment, les mateixes que
encapçalen la llista de la renda i del benestar
social: amb nivells 8 i 9 (el 12% per damunt
de la mitjana espanyola) hi ha Extremadura,
Andalusia, Cantàbria i Castella-la Manxa. Els
resultats posen de manifest un pitjor grau de
salut dels residents a les regions del nord-oest
d’Espanya (Astúries i Galícia) i de l’arc mediterrani (Balears i Catalunya), amb nivells 2 i 3
(el 88% per sota de la mitjana).
En relació amb el nivell educatiu (escolaritat, taxa d’instrucció primària, secundària i
universitària i audiència de diaris, cinemes,
internet...), de nou apareixen encapçalant la
llista amb un valor 9 les comunitats autònomes de Catalunya, Madrid, Navarra i el País
Basc (més del 42% per damunt de la mitjana
espanyola). A l’altre extrem, hi ha Castella-la
Manxa (2) (el 58% per sota de la mitjana) i
Extremadura (3) i Andalusia (4). L’Anuari
també destaca el baix índex de lectura de diaris a Espanya, la mitjana nacional se situa en
el 35,9%, enfront de la de la Unió Europea,
que gira al voltant del 53%. Per comunitats
autònomes, Navarra, el País Basc i Astúries
encapçalen la llista d’audiència de diaris,
amb el 57,0, el 56,4 i el 50,6, respectivament.

A l’extrem oposat, hi ha Castella-la Manxa
(19,4), Andalusia (26,2) i Extremadura (26,9).
D’altra banda, la mitjana nacional de llars
amb ordinador se situa en el 33,3%, amb el
País Basc, Catalunya i Madrid al capdavant.
La mitjana nacional d’accés a internet és del
18,6%, amb les mateixes comunitats ocupant
els tres primers llocs, i la de llars amb telèfon
mòbil, del 51,2, amb el País Basc, Astúries,
Canàries i Balears en els primers llocs.
L’Anuari també destaca el notable creixement de la població espanyola en els últims
anys d’aquesta dècada: el 2001 se situava en
41.118.418 habitants.
El Centro Gauss de l’Instituto Lawrence R.
Klein, de la Universitat Autònoma de Madrid,
dirigit pel professor José Vicens, catedràtic
d’economia aplicada, ha estat l’encarregat
d’elaborar aquesta àmplia base de dades, que
es publica per tercer any consecutiu. Els directors tècnics de l’obra han estat els professors José Vicens i Pedro Chasco, responsables
d’un equip constituït per professors universitaris i investigadors associats d’aquest institut,
del qual cal destacar la dedicació dels professors María del Coro Chasco, del Departament
d’Economia Aplicada, i Cristóbal Torres, del
Departament de Sociologia de la Universitat
Autònoma de Madrid, i l’assessorament del
professor Bernardo Pena, catedràtic d’economia aplicada de la Universitat d’Alcalà.
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Programes educatius
1. Portal de l’educació
2. Beques de postgrau
3. Educar en les arts, ciències
i medi ambient
4. Escola Universitària
d’Infermeria Santa Madrona

Uns nens treballant amb una maleta
pedagògica de la Fundació

Els programes educatius de la Fundació
”la Caixa” continuen donant suport a la formació dels joves per mitjà d’activitats que
facin atractiu l’aprenentatge i d’eines educatives multimèdia. Les noves tecnologies permeten crear un espai de comunicació i de
formació per a totes les edats. Per aquest
motiu, la Fundació ”la Caixa” ha apostat per
la creació d’un portal que amplia l’oferta
que fins ara tenia per a nens i joves. Basantse en els recursos que ofereixen les noves
tecnologies, la Fundació ha generat alguns
dels seus programes d’atenció a la infància,
com les aules hospitalàries, les ciberaules a
l’hospital i l’atenció educativa a nens que

pateixen una llarga malaltia. Així mateix,
la Fundació promou, als seus centres per a
gent gran, diferents activitats educatives en
què participen conjuntament nens, joves i
gent gran. D’altra banda, la Fundació ha
continuat donant suport al Programa de
beques de postgrau i a la formació de professionals de l’infermeria a l’Escola Santa
Madrona. Apropar l’art, la ciència i el medi
ambient als més petits és, finalment, una
tasca en què la Fundació continua realitzant
un important treball des dels centres culturals, els museus de la ciència i les diferents
exposicions que organitza a tot Espanya.

Portal de l’educació
Les noves tecnologies, una eina educativa

Internet ofereix noves possibilitats educatives

La Fundació ”la Caixa”, conscient que
internet i les noves tecnologies permeten
un bon nombre de possibilitats educatives
i de noves tècniques d’aprenentatge per a
nens i joves, ha desenvolupat una sèrie de
webs educatives (Educalia, Sidasaberajuda i Euroaventura) que tenen per objectiu promoure l’ús d’aquestes tecnologies
en l’educació i complementar l’activitat
educativa, tant en el marc escolar com extraescolar. En aquest sentit, la Fundació
”la Caixa” ha organitzat, a les diferents
comunitats autònomes, jornades de formació sobre les webs educatives destinades a proporcionar a mestres i professors
els coneixements necessaris per optimitzar-ne l’ús.
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www.educalia.org
Educalia és una de les iniciatives que impulsa
la Fundació ”la Caixa” per complementar i
estimular l’acció educativa escolar i extraescolar. Entrant a www.educalia.org, s’accedeix a
una sèrie d’espais virtuals per a nens i joves. A
Educalia, els usuaris disposen d’un correu
personal, poden construir la seva pàgina web
o la de la seva escola i disposen d’un xat obert
per conversar amb qualsevol altre membre de
la comunitat. Aquest espai lúdico-educatiu
està pensat, per tant, per als alumnes de tres a
dotze anys, els seus pares i professors, i fomenta la relació, la formació i l’entreteniment.
Educalia es pot definir com un punt de trobada que permet intercanviar experiències

dades actualitzades, informació i documentació sobre diferents aspectes de la malaltia;
d’una sala de premsa on és possible consultar
les notícies més importants sobre la sida, i
d’una zona interactiva amb jocs virtuals.

www.euroaventura.net

Educalia es dirigeix a nens, pares i professors

per mitjà de la xarxa. Una de les novetats
d’enguany ha estat “Un estiu de postal”, una
activitat que permetia que els nens enviessin
postals virtuals des dels seus llocs d’estiueig.
Una altra de les novetats és “La màgia de les
paraules”, una activitat virtual intergeneracional que proporciona a nens i gent gran les
eines i els ingredients necessaris perquè entre
tots preparin un conte que s’envia i es penja
en dues biblioteques virtuals creades a Educalia.

www.sidasaberajuda.com
Els professors de secundària troben en aquesta web una sèrie de propostes que els permeten apropar-se a la sida des d’una perspectiva
educativa que els ajuda a proporcionar informació i fomentar la prevenció de la malaltia
entre els estudiants. La web www.sidasaberajuda.com es presenta com una mena de congrés virtual en què els escolars poden treballar i exposar des de diferents perspectives els
seus coneixements, experiències i preocupacions sobre la malaltia. Amb la sida com a fil
conductor, la web també permet que els estudiants abordin diferents matèries, com les
ciències experimentals i socials, la filosofia i
l’ètica, la llengua i la literatura, les matemàtiques i l’educació visual i plàstica. La web també disposa d’un centre de documentació amb

L’entrada en vigor de l’euro com a moneda
comuna europea ha dissenyat una nova realitat econòmica o social. La web www.euroaventura.net intenta facilitar als alumnes de
secundària les eines necessàries per donar
resposta de manera lúdica, però també reflexiva, als interrogants que planteja aquesta
nova situació. La web pretén informar, provocar debats i reflexions sobre la Unió Europea
i fomentar l’ús de les noves tecnologies com a
eina de treball i de comunicació entre professors i alumnes.

Educar a través
d’internet
Amb www.euroaventura.net, els professors
disposen d’un important recurs educatiu per
treballar amb els alumnes temes com la dimensió europea o la diversitat cultural o lingüística.

www.sidasaberajuda.com
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Programa: beques de postgrau
Des del 1982, la Fundació ha becat més de 1.600 estudiants

El Rei d’Espanya va lliurar el diploma acreditatiu de la beca als nominats en la vint-i-unena edició
del Programa de beques

El Programa de beques de la Fundació
”la Caixa” té una llarga tradició dins els
estudis de postgrau per a estudiants espanyols. Es va iniciar el 1982, i, des de llavors, 1.626 titulats superiors espanyols s’han
beneficiat d’aquestes ajudes.

La convocatòria 2002
Enguany la Fundació ha atorgat 126 beques
distribuïdes en cinc programes per a ampliació d’estudis a l’estranger: Estats Units, amb
50 beques; Alemanya, amb 27 beques en
col·laboració amb el Deutscher Akademischer
Austauschdienst; França, amb 20 en col·labo-
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ració amb l’Ambaixada francesa; Regne Unit,
amb 15 en col·laboració amb el British Council i 4 en conveni amb la Universitat d’Edimburg per cursar estudis d’infermeria, i
Canadà, amb 10 beques conjuntament amb la
Fundació Estudis Canadencs.
Pel seu volum i per la importància de les ajudes (les beques cobreixen la totalitat de les despeses dels titulars), el programa de la Fundació
”la Caixa” és el més important dels realitzats
per institucions privades a Espanya i en el conjunt de països de la Unió Europea.
Aquest programa es caracteritza per l’atenció prestada a les necessitats del becari, que
és assessorat des del moment de la concessió

L’any 2002, s’han atorgat 126 beques

de la beca, durant l’estada a l’estranger i fins
al retorn, una vegada finalitzats els estudis.
D’altra banda, destaca l’augment del nombre de sol·licituds, que, en l’última convocatòria, han superat el miler. Conseqüentment, any rere any, la Fundació ”la Caixa” ha
incrementat el nombre de beques atorgades,
que han passat de les 30 del 1982 a les 126 de
la convocatòria corresponent a l’any 2002.

Les destinacions més
sol·licitades
Per programes, el balanç de les edicions celebrades des del 1982 fins ara ofereix un total
que supera les 800 beques concedides per
estudiar als Estats Units, 300 al Regne Unit,
més de 200 a Alemanya, 139 a França, 40 a
Canadà i 5 al Japó.
Per especialitats, han estat les d’Enginyeria,
Administració d’empreses, Dret, Economia i

Medicina, amb 176, 162, 140, 121 i 116 beques atorgades per a aquestes especialitats,
respectivament, les que fins ara han rebut més
ajudes de la Fundació ”la Caixa”. Tot i això,
en el conjunt de les 21 convocatòries, es tenen en compte totes les disciplines. L’antropologia, les ciències ambientals, la museologia,
la gestió de centres sanitaris, el disseny gràfic
o l’educació física en són alguns exemples.

Estats Units, Alemanya,
França, Regne Unit
i Canadà, països
de destinació dels becaris
Pel que fa a les especialitats escollides pels
becaris en aquesta convocatòria, cal destacar
un projecte d’investigació sobre energies
renovables i un altre sobre neuroimatge funcional, dos màsters en gestió de recursos
forestals i un de violí, un diploma en biofísi-
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Actualment, la Fundació ”la Caixa” manté
acords amb Indiana University per als Estats
Units, amb el British Council per al Regne
Unit, amb el DAAD (Deutsche Akademischer
Austauschdienst) per a Alemanya, amb la
Fundació d’Estudis Canadencs per a Canadà
i amb l’Ambaixada de França.

Requisits d’admissió

ca experimental, un doctorat en polítiques
d’immigració i un altre en neurobiologia.

Acords de col·laboració
La Fundació ”la Caixa” col·labora amb institucions especialitzades del país de destinació,
que s’ocupen d’aconseguir que els becaris
siguin admesos a les millors universitats i que
fan un seguiment personalitzat de la marxa
dels seus estudis i de les seves necessitats.

Per optar a una beca de ”la Caixa”, cal tenir
un bon currículum acadèmic i un bon nivell
de l’idioma del país de destinació.
Una vegada presentada la candidatura, els
diversos comitès de selecció puntuen els becaris. Aquests comitès estan integrats per
catedràtics universitaris i per representants de
la Universitat d’Indiana, del British Council,
del DAAD, de l’Ambaixada de França, de la
Fundació d’Estudis Canadencs i de ”la Caixa”.
Tota la informació sobre les beques està
disponible a internet a la pàgina web:
www.estudis.lacaixa.es

Enginyeria, Administració d’empreses i Dret són les especialitats més sol·licitades pels becaris
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21 anys de beques de postgrau

Beques concedides,
per països (2002)

Especialitats més cursades pels
becaris, fins a l’any 2002
Enginyeria

176

Administració d’empreses

162

Dret

140

Economia

121

Medicina

116

Lingüística

105

Biologia
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Música

54

Ciències de la informació

52

Relacions internacionals

51

Física

41

Arquitectura

40

Psicologia

39

Literatura

38

Química

33

Filosofia

31

Geografia-Història

28

Traducció i interpretació

28

Sociologia

27

Veterinària

24

Belles Arts

23

Informàtica

23

Matemàtiques

22

Ciències polítiques

18

Antropologia

15

Geologia

15

Pedagogia

14

Museologia

13

Arqueologia

9

Farmàcia

9

Disseny gràfic

8

Educació física

6

Gestió de projectes culturals

5

Administració pública

4

Gestió de centres sanitaris

4

Biblioteconomia

2

Ciències ambientals

2

Ciències del mar

1

Estats Units
50 beques

Universitats
més sol·licitades

Nº de
becaris

• Harvard University
• Columbia University
• M.I.T.
• Stanford University
• University of California,
Berkeley

Alemanya
27 beques

• Ludwig-Maximiliams

Universität München

• Humboldt-Universität
zu Berlin

França
20 beques

• École des Hautes Études
en Sciences Sociales

• Université Pierre-et-Marie
Curie

Regne Unit
19 beques

62
56
45
35

20
13

9
8

• London School of Economics
• London School of Hygiene

37

• University of Cambridge
• University College, London
• University of Oxford

14

and Tropical Medicine

Canadà
10 beques
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• University of Montreal
• University of Toronto

15
13
11

2
2
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Educar en les arts, ciències i medi ambient
Aprenent fora de l’escola

Apropar la ciència als més joves i sensibilitzar-los sobre el medi ambient són dos dels objectius d’aquest programa

La Fundació ”la Caixa” ha dedicat sempre
una atenció especial al públic infantil. Estimular el gust per l’art, la música i la poesia, sensibilitzar sobre la importància de
tenir cura del medi ambient o accedir al
discurs científic de manera lúdica són
alguns dels objectius que la Fundació treballa en l’àmbit educatiu. Al llarg de l’any
ha programat, als seus centres culturals i
als museus de ciència o a les diferents exposicions i tallers que organitza en espais no
propis, una àmplia oferta de propostes
pedagògiques dedicades a apropar l’art, la
ciència i el medi ambient als nens, als professors i a les famílies.
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L’art
Les exposicions són una eina educativa de
primer ordre. En aquest sentit, la Fundació
”la Caixa” impulsa activitats vinculades a les
mostres que permeten que els més joves i les
seves famílies s’apropin a l’art per mitjà de
visites i tallers. Aquestes visites també es dirigeixen als educadors. El Laboratori de les
Arts ofereix dossiers pedagògics amb informació i treballs a realitzar a l’escola abans i
després de l’exposició, amb l’objectiu que els
docents integrin els temes al programa i vinculin les exposicions a un altre tipus de disciplines.

sors i els nens recorren els països productors
més importants, aprenen el paper diví que va
tenir aquesta beguda a les cultures precolombines i descobreixen els processos industrials
i comercials que han convertit la xocolata en
un dels aliments més populars.

Música per a tothom

Més de 300.000 nens han participat
en les activitats educatives de la Fundació

Durant l’any 2002, s’han organitzat a
CaixaForum visites dinamitzades a l’entorn
del programa d’exposicions del centre i activitats per conèixer l’edifici modernista. Així
mateix, s’han dut a terme diferents tallers
sobre la Col·lecció d’Art Contemporani.
Sota el títol “Districte 3”, s’ha desenvolupat
un projecte educatiu amb joves de diferents
escoles i instituts del districte de Sants-Montjuïc. Durant tres mesos, han treballat amb
fotògrafs professionals per explicar el seu
barri utilitzant la fotografia com a suport.
Durant el mes d’abril, el resultat d’aquest treball va ser recollit en una exposició que es va
presentar a l’espai del Laboratori de les Arts
de CaixaForum.
Exposicions d’art contemporani o de temàtiques històriques, com “Xocoatl, l’aliment
dels déus”, han ofert a educadors i nens una
forma d’aprenentatge divertida. En aquesta
exposició, dedicada a la xocolata, els profes-

La Fundació ”la Caixa” ha prosseguit la tradicional programació educativa dedicada al
foment de la música entre la comunitat escolar. El capítol més destacat d’aquestes activitats van ser els diversos tallers de música organitzats als diferents centres culturals de la
Fundació. El taller “Una dotzena de notes”
pretenia ensenyar, experimentant i component amb ordinadors, com funcionaven dos
estils musicals del segle XX tan diferents com
el dodecafonisme de Schönberg i les músiques més estretament vinculades a les noves
tecnologies, com el dance. Un altre taller va
ser “Jazz & Blues”. En aquesta activitat, es
comparava la cultura musical occidental amb
l’africana per mitjà de la improvisació amb
instruments senzills fins a mostrar com una
cançó popular es podia convertir en un tema
de jazz. Un tercer taller, “Què té de màgic
una flauta?”, proposava treballar amb l’essència de la música: l’expressivitat i les emocions.

Una activitat organitzada pel Laboratori de les Arts
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La Fundació organitza tallers per apropar la música als més petits

I ho feia a partir d’un instrument, la flauta,
capaç de transportar al públic de la por al riure o de l’alegria a la tristesa.
Així mateix, s’ha desenvolupat el projecte
educatiu “Canta El Messies a ritme de blues”:
durant dos mesos, un grup de més de 200
escolars ha treballat intensament amb un
equip de músics professionals sobre les idees
i els recursos musicals d’aquest emblemàtic
oratori de Händel. Aquest treball va culminar
en dos concerts protagonitzats pels nens i les
nenes participants en el projecte, que es van
celebrar a l’auditori de CaixaForum, i en l’assistència de tots al concert familiar dedicat a
El Messies que la Fundació va organitzar al
Palau de la Música Catalana.
Més de 12.000 persones han omplert, un
any més, els auditoris dels centres culturals per participar dels Concerts Familiars,
la programació dels quals ha inclòs música
apta per a totes les edats. Entre els concerts
d’aquesta temporada, podem destacar l’ofert
per l’Ensemble Gamako, que ens va oferir un
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viatge pel ritme i per la percussió africans; el
grup O’Cano, que, amb el seu espectacle de
circ, va mostrar com fer música amb els instruments més increïbles; la producció “Papageno & cia”, que ens va apropar a l’univers de
la música de Mozart; “The Classic Buskers”,
que ens van fer riure amb els “desarranjaments” de músiques de tots els temps; “Les
voisins du dessus”, que van fer participar el
públic en les cançons, o el grup “Huun-HuurTu”, que ens va apropar a la fascinant música
que es fa a Tuva, un país situat al nord de
Mongòlia.

L’art de la paraula
El programa educatiu de la Fundació ”la Caixa”
intenta ser una eina que permeti el descobriment de “l’art de la paraula” gràcies a la lectura pausada, la interpretació i l’exploració de
la poesia d’autors de diverses llengües. El cicle
“Lectures poètiques per a nens”, a càrrec del
poeta Miquel Desclot, va intentar explicar als

nens com les paraules dels poetes són vehicles
transmissors d’emocions. “La poesia i la vida”,
per la seva banda, jugava amb les relacions
entre la poesia i la vida real mitjançant l’obra
de poetes de tot el món en un cicle conduït
pel poeta Ricard Creus. En un tercer cicle,
“Les veus de la poesia”, s’intentava que els escolars aprenguessin a desxifrar els codis que
regeixen la creació i la transmissió d’idees en
la poesia. El programa també incloïa la realització de diferents tallers de teatre per a grups
escolars, que, durant un període de cinc mesos, es van concentrar en la preparació d’un
muntatge teatral amb l’objectiu d’aproximar
els escolars a les arts escèniques. Els tallers es
van centrar en la preparació de sainets basats
en l’obra de Carlos Arniches, Santiago Rusiñol o Salvador Espriu; d’un muntatge sobre
textos de Bertolt Brecht després d’estudiar-ne
les obres i d’haver recreat el context històric i
cultural de l’autor, i d’un taller centrat en el
teatre modernista català d’Apel·les Mestres i
Adrià Gual.

Aprendre experimentant
Durant l’any 2002, s’han presentat nous tallers, com els dedicats a la pressió atmosfèrica
i a l’electricitat, activitats que es van organitzar al Museu de la Ciència de Barcelona, al
CosmoCaixa de Madrid i als centres culturals
de la Fundació. El seu objectiu és que els
alumnes participants apliquin el mètode
científic i estimulin la capacitat deductiva. Al
taller de pressió atmosfèrica, es pretenia mostrar-ne l’existència i comprendre’n la naturalesa i els efectes per mitjà d’una sèrie de sorprenents experiments amb una bomba de
buit, com bullir aigua per sota dels 100 ºC,
inflar un globus sense bufar o doblar una
llauna sense tocar-la. El segon taller, “L’electricitat”, desvetllava alguns dels misteris d’aquesta força gràcies a un generador electrostàtic, amb el qual es va estudiar la
conductivitat dels materials, els efectes i els
perills de l’electricitat i les característiques de
les energies renovables.

Més de 200.000 nens han participat en les activitats educatives sobre ciència
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Maletes pedagògiques
Amb l’objectiu de potenciar l’observació, el
diàleg i l’experimentació, la Fundació
”la Caixa” posa a disposició dels centres educatius i dels professors un ampli ventall de
materials, com les maletes pedagògiques, en
què els professors troben tot el necessari per
organitzar el treball a la classe sobre diferents
temes, que van des de l’estimulació auditiva
de nens amb problemes a un viatge a les
entranyes del teatre amb la companyia Els
Comediants, passant per altres activitats que
fomenten les habilitats musicals, la imaginació, la capacitat creativa i la comprensió lectora dels nens.

Motxilles mediambientals
Una altra de les propostes educatives de la
Fundació ”la Caixa” és el conjunt de quatre
línies de motxilles mediambientals que la institució posa a l’abast dels diferents entorns
educatius del país. La motxilla blava està dedicada a l’aigua i al seu paper com a vehicle fonamental per transportar components essen-

Maletes pedagògiques, un recurs educatiu
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Les motxilles mediambientals ajuden els escolars
a conèixer l’entorn natural en què viuen

cials de la vida. La motxilla groga planteja activitats per despertar l’interès per les zones en
què abunden elements abiòtics, com les roques o les terres ermes, i per conèixer les seves
relacions amb altres elements, entre altres l’ésser humà. La motxilla verda pretén fomentar
actituds favorables davant el paisatge i els elements que el componen. La motxilla vermella
està concebuda per destacar les qualitats físiques, estètiques, ambientals i socials del paisatge urbà i per ajudar a comprendre la realitat
d’aquest espai, en què intervenen elements
geològics i socioeconòmics.

Escola Universitària d’Infermeria
Santa Madrona
Tradició i modernitat formant professionals

Una alumna fent pràctiques d’infermeria

L’Escola Universitària d’Infermeria Santa
Madrona de la Fundació ”la Caixa”, fundada el 1917, és l’escola més antiga de l’especialitat de l’Estat espanyol.
L’Escola, adscrita a la Universitat de Barcelona, forma professionals en infermeria capaços de realitzar una pràctica reflexiva amb
una visió humanista. Les seves finalitats són
contribuir al desenvolupament professional
de la infermeria, proporcionar un servei a la
societat i incidir en la millora qualitativa de
l’atenció d’infermeria dins les institucions
sanitàries.
Les activitats s’orienten, principalment,
cap a la formació inicial i permanent dels

professionals de la infermeria, al perfeccionament de la capacitació pedagògica del professorat i dels professionals que actuen a la
pràctica i a la formació per a la funció directiva, mitjançant el Màster d’Administració i
Gestió en infermeria.
L’Escola ofereix també formació de postgrau en l’àmbit clínic, amb l’objectiu de desenvolupar capacitats i d’establir competències en les infermeres que permetin una
actuació de qualitat. A més a més, pretén
convertir-les en referents institucionals en
l’àmbit del VIH/SIDA, del sector sociosanitari i de les teràpies naturals i complementàries, que s’imparteixen al centre per millorar
la seva capacitat d’intervenció i contribuir a
la millora de la salut i la qualitat de vida de
les persones. L’Escola també fomenta la investigació i la formació de vetlladors no formals. Durant l’any 2002, 82 persones van obtenir el diploma; 35 van acabar el màster en
administració i gestió en infermeria; 25, el
postgrau en “Infermeria i VIH/SIDA: una
gestió global i humanista”; 35, el postgrau en
teràpies naturals, i 30 cursen el postgrau sociosanitari.
L’Escola forma part de la xarxa de Centres
Europeus que participa en la Xarxa Cipeps
Europa i en el programa Leonardo da Vinci
de la Unió Europea que du el títol “Millorar
la Gestió de l’atenció per mitjà de la formació
contínua dels caps”.
Al llarg de l’any 2002, es van organitzar
diferents activitats, com el Simposi Amas, en
què es va presentar la investigació AMAS
(Aproximació Multidisciplinar per a l’Abordatge de la SIDA), un conjunt d’estratègies
que aborden de manera integral la sida.
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Programa de ciència i medi ambient
1. Museu de la Ciència
de Barcelona
2. CosmoCaixa, el Museu
de la Ciència de Madrid
3. Exposicions de ciència
i medi ambient
4. Convocatòria d’ajudes per
a projectes mediambientals
Maqueta del futur Museu de la Ciència de Barcelona

Durant l’any 2002, han prosseguit les obres
d’ampliació del Museu de la Ciència de la
Fundació ”la Caixa” a Barcelona. Al setembre, el museu va traslladar la seu a l’antic centre cultural de la Fundació situat al 108 del
Passeig de Sant Joan de Barcelona. Això no
va impedir que es dugués a terme un intens
programa d’activitats de divulgació científica. “Restes i rastres dels nostres astres i ancestres” ha estat l’exposició que ha donat la benvinguda a la seu provisional del Museu de la
Ciència de la Fundació ”la Caixa”. D’altra
banda, CosmoCaixa, el Museu de la Ciència
de la Fundació de Madrid, ha complert dos
anys de vida fent realitat el seu objectiu de

convertir-se en un punt de trobada de la
comunitat científica i la ciutadania, com ho
posa de manifest l’assistència de 6.829 persones als cicles de conferències de diferents
premis Nobel i d’altres científics de prestigi,
que van parlar de les seves respectives recerques. Finalment, i com ja és tradicional, la
Fundació ”la Caixa” ha potenciat la programació d’exposicions itinerants de ciència i
medi ambient per divulgar el coneixement
científic per la geografia espanyola. Enguany,
dues noves exposicions s’han afegit a l’oferta:
un recorregut per l’evolució de l’espècie
humana i una mostra sobre la formació dels
volcans.

Museu de la Ciència de Barcelona
El nou museu quadruplicarà l’oferta científica actual

El nou museu tindrà 50.000 m 2 per a activitats científiques

El Museu de la Ciència de la Fundació
”la Caixa” de Barcelona està en plena
transformació. Les obres de reforma i
ampliació de la seva seu, el trasllat provisional a l’antic centre cultural del Passeig
de Sant Joan i la reorganització dels continguts per oferir un discurs museístic
interdisciplinar de la història de la matèria, des de l’origen de l’univers fins als
nostres dies, han marcat l’activitat d’enguany.

El museu creix
El Museu de la Ciència va començar, el 1999,
les obres de reforma i ampliació de la seu situada a la falda de la muntanya del Tibidabo. El
nou projecte permet augmentar considerablement la superfície, que passa de 8.100 m2 a
més de 50.000 m2, i respon a la voluntat de
convertir-lo en un lloc de trobada de la comunitat científica i els ciutadans i en un dels
museus de referència d’Europa.
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L’objectiu del museu és generar estímuls a
favor del coneixement i del mètode científic
i també de la divulgació científica. La nova
proposta museogràfica es basa en la realitat,
és a dir, en objectes reals i en fenòmens de la
natura: les peces ho il·lustren i els experiments ho demostren.
Els continguts del nou Museu de la
Ciència s’organitzen a partir d’un discurs
museístic i interdisciplinar de la història de
la matèria, des de l’origen de l’univers fins
als nostres dies: la matèria inerta (les lleis
fonamentals de la natura); la matèria viva
(l’evolució biològica des de l’origen de la vida als organismes i les societats actuals); la
matèria intel·ligent (l’evolució de la intel·ligència des de la neurona fins a la capacitat de percebre i de conèixer), i la matèria
civilitzada (l’evolució des de l’origen de l’ésser humà fins als nostres dies).
El projecte de l’ampliació del Museu de la
Ciència, realitzat pels arquitectes Esteve i
Robert Terrades, presenta dues característi-

ques importants: el respecte i la integració
en l’entorn i la conservació de l’edifici modernista original, l’antic asil “Empar de
Santa Llúcia”, obra de Josep Domènec i
Estapà (1909), que acull el museu des del
1981. Les obres, amb un cost d’uns 70
milions d’euros, permetran que el nou
Museu de la Ciència quadrupliqui l’espai
expositiu. El projecte respecta i ressalta
l’edifici modernista. A partir d’aquesta
premissa, el centre creix amb un edifici soterrat, amb moltes zones de transparències perquè els ciutadans en participin des del
carrer. El nou edifici, la coberta del qual es
convertirà en una gran plaça pública de
dues hectàrees de superfície, tindrà 27
metres de profunditat, l’equivalent a nou
pisos. Des del moment que el visitant entri a
la instal·lació, –per la rampa circular que
giravolta en espiral sobre l’arbre de la vida,
l’Acarí Cuará, de 24 metres d’alçada–, podrà
observar què succeeix als seus peus: els quatre espais –matèria inerta, viva, intel·ligent i
civilitzada– i el Bosc Inundat, un bosc tropical viu que reproduirà les profunditats de la
selva amazònica del Brasil.
Les obres d’ampliació del Museu de la
Ciència, que es van iniciar el 1999 i que finalitzaran al començament del 2004, han comportat el trasllat del museu a l’antiga seu de la
Fundació ”la Caixa” al Passeig de Sant Joan.
La seu provisional ha continuat oferint una
àmplia i variada programació d’exposicions,
com “Restes i rastres. Dels nostres astres i
ancestres”, tallers, cicles de conferències i jornades. Els visitants poden seguir a través de la
web www.noumuseudelaciencia.com el que
està preparant el Museu de la Ciència en la
seva nova etapa. La web permet que els usuaris participin en “Primícies d’un nou museu”,
un conjunt d’enigmes per mitjà dels quals es
desvetllen parts del nou museu.

Un any de ciència
El Museu de la Ciència ha desenvolupat una
àmplia oferta d’activitats (jornades, conferències, projeccions cinematogràfiques, cursos i
simposis) al llarg de tot l’any amb l’objectiu de
divulgar el coneixement científic.

Exposició Restes i Rastres
La seu provisional del Museu de la Ciència al
Passeig de Sant Joan de Barcelona va obrir les
portes amb l’exposició “Restes i Rastres. Dels
nostres astres i ancestres”, una mostra que,
mitjançant diversos objectes (roques, fòssils,
peces arqueològiques i instal·lacions), suggereix històries, sovint sorprenents, sobre diferents aspectes de l’evolució de la matèria.

Peces de l’exposició “Restes i rastres. Dels nostres
astres i ancestres”

Les històries s’expliquen per mitjà d’un còmic,
del qual la peça exposada és, amb prou feines,
l’última vinyeta. En algun cas, es complementa la
història amb un experiment interactiu, escollit
entre els que formaran part del nou museu.
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Jornades: Cèl·lules mare i clonació
Els conceptes bàsics de la Biologia del Desenvolupament, com la teoria de les capes germinals o la idea de la irreversibilitat de la diferenciació cel·lular, han estat qüestionats
irremissiblement en els últims anys. Aquests
avenços científics no haurien estat possibles
sense el paper clau de les investigacions en
cèl·lules mare, que han obert nous camps
d’estudis biològics i comencen a perfilar les
noves eines amb les quals la Biomedicina
s’enfrontarà a les malalties humanes en el
futur pròxim. Per estudiar la importància d’aquestes investigacions, el Museu de la Ciència
va organitzar cap al final de novembre les jornades “Cèl·lules mare i clonació” per tal d’integrar els coneixements més recents i tractar
els aspectes més polèmics per a la societat d’aquestes recerques. Entre altres ponents, hi
van participar Juan Carlos Izpisúa (Salk
Institute for Biological Studies), José Cibelli
(Advanced Cell Technology de Worcester),
Elaine Fuchs (University of Chicago) i Bernat Soria (Universitat Miguel Hernández d’Alacant).

Cicle de conferències: Ciència i cuina
Les relacions entre ciència i cuina van protagonitzar un dels cicles de conferències amb
més participació de públic de la programació
del Museu de la Ciència durant l’any 2002:
“Ciència i cuina: trobades per als cinc sentits”.
El cicle va consistir en set converses programades entre reconeguts representants de
la cuina d’autor (Joan Roca, Juan Mari Arzak,
Ramon Parellada, Ferran Adrià i Santi
Santamaria), científics (Jorge Wagensberg,
Miguel Sánchez Romera, Arturo Pardos, Abel
Mariné, Ramon Clotet), sociòlegs (Claude
Fishler), historiadors (Antoni Riera) i especialistes (Óscar Caballero, Jesús Contreras),
que, durant els mesos de febrer i març, van
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analitzar la cuina i la gastronomia des d’un
punt de vista multidisciplinar.
La investigació del gust se serveix dels
últims avanços científics: la física, la química,
la biologia o la medicina són eines indispensables per a qui pretén aconseguir el plaer
culinari.

El cicle Dilluns, ciència i cinema
Ciència i cinema són dues formes de coneixement amb força coses en comú i algunes
diferències. Les dues tenen en comú que són
ficcions de la realitat, que especulen amb el
temps i que requereixen una mena de geni
especial. Tot i les similituds, la ciència produeix teories, i el cinema, pel·lícules. El cicle
“Ciència i cinema”, que el Museu de la
Ciència va organitzar durant els mesos d’octubre i novembre, va reunir cineastes com
José Luis Guerín o Emilio Gutiérrez Caba i
científics com Victòria Camps o Ramón
López de Mantaras en unes sessions obertes
en què es van visionar i es van comentar les
pel·lícules. La programació va incloure, entre
altres, els següents films: Metròpoli, Frankestein
de Mary Shelley, 2001, una odissea a l’espai i El
Planeta dels simis.

Els Vespres del Museu
Els Vespres del Museu, una activitat ja tradicional en l’oferta cultural del Museu de la Ciència,
va oferir, durant l’any 2002, un ampli programa
en què no van faltar conferències sobre la teoria de l’evolució, l’origen de l’home, la divulgació científica, el canvi climàtic, l’evolució
estel·lar i planetària, els sistemes neuronals de
l’emoció, les últimes notícies del jaciment
d’Atapuerca o els orígens del pensament. Cal
destacar, per la seva actualitat científica, la conferència de Michel Brunet, professor del laboratori de geobiologia de la Universitat de

Poitiers, que va parlar del seu descobriment al
Txad, el crani Toumaï, unes restes tres milions
d’anys més antigues que l’homínid més antic
conegut fins ara. Brunet va assegurar en la seva
conferència que el crani trobat pel seu equip
d’investigació pertany a un període clau en la
història de la humanitat, la seva separació evolutiva del ximpanzé.

Seminari-taller d’educació científica
L’observació dels éssers vius
El Museu de la Ciència va organitzar al
començament d’any l’activitat “L’observació
dels éssers vius”, una nova proposta dirigida a
mestres i escolars d’infantil i primària que pretén educar la capacitat d’observació científica
dels nens mitjançant noves pautes d’estudi
sobre els éssers vius. Què mengen els insectes
pal, com es desenvolupa la vida en un aquari
que simula la vida d’un rierol o quines condicions ambientals formen el medi marí, són
algunes de les propostes de treball que més de
1.400 alumnes de 36 escoles van dur a terme
en aquest taller de divulgació i educació científica. El taller comença amb la visita dels escolars, per exemple, a un rierol per observar l’entorn. Quan tornen a l’aula, els nens dibuixen
l’entorn i parlen del que han trobat i del que
han dibuixat. Més tard, fan una nova sortida
per recollir mostres i, un cop construït l’aquari, observen el creixement dels capgrossos.

El descobridor del crani Toumaï, Michel Brunet, va
participar a Els Vespres del Museu

Concurs escolar: Contes de ciència
El Museu de la Ciència de la Fundació ”la Caixa”
va convocar el primer concurs de literatura
científica, amb l’objectiu d’estimular l’interès
pels temes de ciència entre els més joves. Hi van
participar més de 5.000 escolars d’unes 60 escoles, que van presentar un total de 245 originals.
El premi va designar tres guanyadors: “El tres
ratolins afamats” (educació infantil i primer
cicle de primària), “El viatge d’Òvit” (cicle mitjà
i superior d’educació primària) i “La realitat virtual” (educació secundària obligatòria). El lliurament de premis es va celebrar el dia 25 d’abril
amb una lectura de les obres guanyadores i l’espectacle “Bombolles” de Pep Pou.

Acte de lliurament dels premis de la I convocatòria
del concurs de contes científics
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CosmoCaixa, el Museu de la Ciència de Madrid
Més d’un milió i mig de persones han visitat el museu des de la seva inauguració
l’any 2000

CosmoCaixa ofereix activitats de divulgació científica per a tots els públics

El Museu de la Ciència de la Fundació
”la Caixa” de Madrid, CosmoCaixa, va
commemorar el seu segon aniversari amb
unes jornades de portes obertes, conversant
amb alguns premis Nobel i reivindicant la
conservació de les espècies animals de la
península Ibèrica en perill d’extinció. El
museu també ha acollit una exposició sobre
les vuit formes geomètriques que, amb més
freqüència, es repeteixen a la natura.

Un museu per experimentar
CosmoCaixa va complir dos anys de vida cap
al final de març del 2002. Durant els dos primers anys de vida, el museu ha rebut més
d’un milió i mig de visites i ha convidat
alguns premis Nobel, com Robert Huber
(Química, 1988), Paul Crutzen (Química,
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1995) o Georges Charpak (Física, 1992), i altres investigadors de renom internacional,
com Harold Morowitz, Ruth Hubbard, John
Alroy, Steven Rose, David McKay o Sebasthian
Thrun.
La celebració del segon aniversari de
CosmoCaixa va incloure una sèrie d’activitats
de caràcter científic i divulgatiu. Els dies 13 i
14 d’abril, el museu va celebrar unes jornades de portes obertes, durant les quals tant
l’accés a les sales com la participació en les
diferents activitats i tallers van ser gratuïts; a
més a més, es va ampliar l’oferta habitual del
museu amb l’“Experimentarium Científic”,
una vintena d’experiments desenvolupats
davant el públic. Jugar amb la pressió
atmosfèrica perquè un ou pugui ser introduït pel coll d’una ampolla o comprovar que
una espelma encesa no fa esclatar un globus

col·locat a menys d’un centímetre de la flama van ser algunes de les demostracions que
el públic va tenir l’ocasió d’observar representades per dos actors caracteritzats de
supervivents del naufragi del “Nuestra
Señora de Guadalupe” i d’“El Conde de
Tolosa”, galions pertanyents a la “Flota de
Azogues” del rei, l’última travessia dels quals
es va narrar a l’exposició “Huracà, 1724”,
mostra amb què es va inaugurar el centre.
També es va programar, com a part de la
celebració de l’aniversari, un cicle de
conferències que, sota el títol “Diàlegs amb
els Nobel”, es va iniciar amb la intervenció de
Christian de Duve, premi Nobel de Medicina
el 1974 pels seus treballs sobre l’organització
estructural i funcional de la cèl·lula. El científic va pronunciar una conferència sobre
“La història de la vida”, amb la qual va tractar
d’apropar la ciència a un públic no expert,
que, a més a més, va poder plantejar preguntes al Nobel en un col·loqui-debat.

Dins els cicles de conferències, cal destacar
“Els reptes de la física”, que va abordar els sis
grans reptes que la física haurà d’afrontar
durant el segle XXI: la computació quàntica,
l’avenç en la comprensió de la cosmologia i
de la física de partícules, el desenvolupament
de nous materials, el coneixement de sistemes complexos, la nanotecnologia i, finalment, l’aplicació dels principis fonamentals
de la física per a la comprensió de la biologia.
D’altra banda, Las Tardes del Museo van presentar els conferenciants John Barrow, Wolf
Singer o Álvaro de Rújula. La programació
científica del museu es va completar amb una
sèrie d’observacions astronòmiques, jornades
de nutrició i taules rodones, com la dedicada
a la clonació d’embrions humans.
Al capítol d’activitats educatives, el museu
va presentar el 2002 algunes novetats molt
destacades. A l’abril, més de 80.000 persones
van visitar la III edició de la fira “Madrid por
la ciencia”, en què l’estand de CosmoCaixa,

CosmoCaixa disposa d’una àmplia oferta educativa per estimular l’interès científic entre els més joves
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centrat en les matemàtiques i en les endevinalles numèriques, va ser un dels més visitats
pels assistents. Els professors també van tenir
el seu protagonisme. D’altra banda, l’“Escuela de Verano”, concebuda com un mitjà per
apropar la ciència als nois de 10-16 anys de
manera interactiva, va rebre, al “Taller de los
Inventos”, molts joves capaços de construir
amb materials de rebuig enginyosos artefactes a partir de l’aplicació dels principis científics més elementals.
Durant el mes de novembre, CosmoCaixa
va acollir la celebració de dos fòrums d’experiències científiques per a l’educació infantil,
primària i secundària, en què es van donar a
conèixer els mètodes docents més innovadors
utilitzats a la Comunitat de Madrid per divulgar la ciència a les aules.

Exposicions
CosmoCaixa va mantenir el 2002 la tradicional programació d’exposicions. Una oferta
lúdica i cultural que va permetre recórrer l’evolució de la fauna amenaçada espanyola i
reflexionar sobre com i per què determinades formes geomètriques prevalen a la natura
per damunt de la resta.

“Fauna amenaçada” va cridar l’atenció sobre
les extincions massives d’espècies al planeta.
Els experts asseguren que, pel cap baix, en
cinc ocasions s’han registrat destruccions
d’espècies en massa, causades per fenòmens
naturals (impactes de meteorits, canvis climàtics, vulcanisme...). En l’actualitat, i segons
l’organització independent mediambiental,
social i econòmica WorldWatch Institute, en
l’última dècada s’ha començat a registrar la
primera extinció massiva ocasionada per l’acció de l’home. Al seu informe “La situació del
món el 2002”, WorldWatch Institute estima
que hi ha més de 2.000 espècies amenaçades i
considera que Espanya és el país europeu amb
més espècies en perill.

I després fou... la forma!
L’exposició “I després fou... la forma!” va
presentar a CosmoCaixa una perspectiva insòlita del món dels éssers vius basada en una

La fauna amenaçada
Un recorregut per l’evolució de més de 50
espècies animals de la península Ibèrica en
perill d’extinció va ser el contingut de l’exposició “Fauna amenaçada”, que, des del començament de juliol, es va poder veure a
CosmoCaixa. La mostra va presentar reproduccions a escala de les espècies amenaçades,
com el voltor negre, el linx ibèric, el visó europeu, la tortuga babaua, la sargantana cendrosa, el gall fer, la perdiu de mar o l’aufrany, i va
dedicar un capítol especial a l’ós bru. Pel seu
caràcter divulgatiu sobre els hàbitats, l’evolució i les característiques d’aquests animals,

78

L’exposició “I després fou... la forma!” reuneix més
de 500 peces recollides de la natura

reflexió sobre com i per què determinades
formes geomètriques neixen i triomfen

CosmoCaixa va complir
dos anys de vida
al març de 2002
al món. A la natura conviuen formes necessàries (com l’estricta rodonesa de la Lluna o
la d’una bombolla en una copa de cava), formes vives (com la rodonesa de tants ous, de
tantes llavors, de tants fruits) i formes
intel·ligents (com la rodonesa d’una bombeta). A partir de més de 500 peces procedents dels regnes animal, vegetal i mineral,
l’exposició es capbussa en totes les disciplines de les ciències de la natura per explicar
com forma i funció il·lustren els mecanismes
de l’evolució dels éssers vius.

mesura que el coneixement humà avançava,
s’ha descobert el significat dels meteorits per
a la història de la Terra. Les empremtes dels
seus terribles impactes estan disseminades
per tota l’escorça terrestre. A més a més,
alguns meteorits han estat els responsables
directes de l’extinció de nombroses formes
de vida, com, per exemple, els dinosaures. El
planetari digital de CosmoCaixa ha presentat,
durant la programació nadalenca 2002-2003,
“Meteorits”, una nova activitat que complementa les tres existents: “Gènesi”, “Oceans
còsmics” i “Supernoves”.

Meteorits
Cada dia, més de 400 tones de matèria interplanetària cauen al nostre planeta. Al llarg de
la història, l’ésser humà s’ha sentit fascinat
pels meteorits, roques extraterrestres a les
quals ha atribuït propietats màgiques. A

A l’estiu, CosmoCaixa va organitzar observacions astronòmiques
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Exposicions de ciència i medi ambient
Les mostres itinerants van tornar a viatjar per la geografia espanyola

Visita guiada a l’exposició “De simi a home. Cinc fites en l’evolució humana”

Les exposicions de ciència i medi ambient
de la Fundació ”la Caixa” van tenir
1.614.644 visitants al llarg de l’any 2002.
Dues noves mostres, “De simi a home. Cinc
fites en l’evolució humana” i “Canàries.
Volcans a l’Oceà”, es van afegir a aquesta
programació.
L’exposició “De simi a home. Cinc fites en l’evolució humana” combina el rigor amb la voluntat científica per transportar el visitant a
les selves humides d’Europa en què va viure
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el dryopithecus i a les coves en què l’homo sapiens realitzava les pintures rupestres. L’exposició, produïda per la Fundació ”la Caixa”,
es va inaugurar a Burgos cap a la meitat de
maig i, des d’allà, va itinerar per diverses ciutats espanyoles. D’altra banda, la mostra
“Canàries. Volcans a l’Oceà”, que ha visitat
diverses ciutats de les illes Canàries, ofereix
una visió del vulcanisme en el sistema solar i,
posteriorment, al planeta Terra i, més concretament, a l’arxipèlag canari.
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1. Què és la sida? La batalla del sistema immunitari
2. Objectiu, Volar!
3. Caiguts del cel. Meteorits, asteroides i cometes

4 i 5. I després fou... la forma!
6. Canàries. Volcans a l’Oceà
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Exposicions de ciència i medi ambient
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EXPOSICIONS

POBLACIONS

Atrapats en ambre

Alaró

Caiguts del cel. Meteorits, asteroides i cometes

Barakaldo, Leganés, Linares, Miranda de Ebro, Osca,
Terol, Tomelloso, Tremp, San Fernando

Canàries. Volcans a l’Oceà

Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife

Ciències del Món

Alcobendas

De simi a home. Cinc fites en l’evolució humana

Alacant, Burgos, Saragossa, Sevilla

Estació Ciència

Algeciras

Fauna amenaçada

Alcobendas, Amposta, Antequera, Arenys de Munt,
Àvila, Calella, Dénia, El Masnou, El Puerto de Santa
María, Esterri d’Àneu, Leioa, Manlleu, Ripoll, Sagunt,
Teià, Tordera, Úbeda, Xàtiva

Glaceres. Rius de gel

Càceres, Gandia, Girona, Granollers, Puigcerdà,
Toledo, Vigo

Humans! Els primers pobladors de Catalunya

Andorra, Figueres, Granollers, La Seu d’Urgell,
Montblanc, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Santa
Coloma de Gramenet, Vic

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

Alcobendas

La neurona. Les edats del cervell

Càdis, Jerez de la Frontera, Lleida, Osca, Palència,
Segòvia, Valladolid, Vitòria-Gasteiz

Objectiu, Volar!

Badajoz, Granada, Huelva, Lleó, Oviedo, Pamplona,
Santander

Ficar-hi el nas

Alcázar de San Juan, Amurrio, Avilés, Begur, Binéfar,
Cieza, Mérida, Onda, Roses, Salobreña, Sanlúcar de
Barrameda, Viladecans

Primícies d’un nou museu

Barcelona

Què és la sida? La batalla del sistema immunitari

Alcalá de Henares, Barcelona, Cartagena, Hospitalet
de Llobregat, Múrcia, Santiago de Compostela,
Zamora

Restes i rastres. Dels nostres astres i ancestres

Barcelona

Retrats de l’Univers

Barcelona

I després fou... la forma!

Alcobendas (Madrid), Balaguer, Barcelona, Blanes,
Cervera, El Vendrell, Gavà, L’Escala, Mataró, Olot,
Palafrugell, Salt, Vic

Convocatòria d’ajudes per a projectes
mediambientals
Aquest nou programa contempla una dotació especial per mitigar l’impacte
ecològic provocat pel vessament del petrolier “Prestige”

La Fundació ”la Caixa” impulsa projectes de protecció de la naturalesa i de sensibilització social

La Fundació ”la Caixa” ha creat, el 2002,
una nova convocatòria d’ajudes per a projectes mediambientals que respon a una de
les finalitats dels programes de ciència i
medi ambient de la Fundació: la protecció
de la naturalesa i la sensibilització social
envers l’entorn natural.
L’objectiu d’aquesta iniciativa és col·laborar
amb entitats privades sense ànim de lucre que
desenvolupin projectes dedicats a la protecció de la biodiversitat, la conservació dels
espais naturals, la difusió del respecte pel
medi ambient, la preservació de la qualitat
ambiental i l’extensió de la consciència de la
sostenibilitat dels recursos naturals. La reintroducció i la protecció d’espècies animals, la
prevenció i la necessitat de reducció de la

contaminació en paratges naturals i costes, la
recuperació d’activitats productives tradicionals, i la reducció i gestió de residus són alguns dels projectes amb què col·laborarà la
Fundació ”la Caixa”. Aquesta contribució podrà arribar als 100.000 euros i a un màxim del
50% del pressupost total dels projectes, els
quals, d’altra banda, podran tenir el suport o
el finançament paral·lel de qualsevol de les
administracions públiques espanyoles o de la
Unió Europea.
Enguany s’ha destinat el 50% de la dotació
econòmica de la convocatòria a iniciatives dirigides a pal·liar els efectes de la marea negra
provocada per l’enfonsament del petrolier
“Prestige” a les costes i espais naturals de Galícia, Astúries, Cantàbria i el País Basc.

83

Programes culturals
1. Exposicions d’arts
plàstiques i fotografia
2. Art multimèdia
3. Música
4. Humanitats

Lucian Freud: “La mare del pintor llegint”, 1975.
Oli sobre tela, 65,4 x 50,2 cm. Col·lecció privada
© Lucian Freud

El CaixaForum de Barcelona s’ha convertit en un important escenari de la programació d’art que desenvolupa la Fundació
”la Caixa”. D’altra banda, la inauguració de
la nova seu ha permès ampliar i millorar les
prestacions de la Mediateca i posar en marxa
mediatecaonline.net, un projecte de consulta

Detall de “La mare del pintor llegint”, 1975. Lucian Freud

de documentació sobre art contemporani i
música i sobre art multimèdia mitjançant les
noves tecnologies. Els programes de música i
humanitats, per la seva banda, han apropat la
cultura i la música en les seves diverses
expressions a un ampli i heterogeni públic.

Programa: exposicions d’arts plàstiques
i fotografia
Durant l’any 2002, la Fundació ha organitzat 213 exposicions,
que han estat visitades per més de 2.600.000 persones

Diverses seleccions de la Col·lecció d’art contemporani de la Fundació ”la Caixa” han pogut ser visitades durant
tot l’any a CaixaForum, Barcelona. A la foto, el “Cercle català”, 1986 de Richard Long

El Programa d’exposicions de la Fundació
”la Caixa” té com a objectiu la divulgació
de l’art entre un públic ampli i heterogeni.
Aquesta programació s’ofereix al públic
als diferents centres culturals que la Fundació té a diversos punts geogràfics. Aquest
és el cas de CaixaForum, el nou centre cultural i social de la institució a Barcelona, o
dels centres de Palma, Tarragona, Lleida,
Vic, Granollers, Madrid o Girona. A més
a més, la Fundació ”la Caixa” organitza
exposicions en sales cedides per ajuntaments o per altres institucions públiques
d’Espanya. En conjunt, durant l’any 2002,
han acudit a aquestes activitats més de
2.635.165.
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L’oferta expositiva de la Fundació inclou sempre una gran varietat d’estils i d’èpoques.
Així, la programació de l’any 2002 ha inclòs
mostres sobre grans clàssics del començament del segle XX, com Auguste Rodin, o sobre l’art més actual, com Lucian Freud, i exposicions sobre fotògrafs contemporanis,
com Richard Avedon.

Centres culturals
Amb més d’un milió de visitants durant els
deu primers mesos de funcionament, CaixaForum es perfila com un centre cultural per
a un públic molt ampli. La varietat de la seva
programació i la diversitat d’activitats el converteixen en un centre molt atractiu per a la
ciutadania de Barcelona.

La Fundació projecta ampliar la seva oferta cultural en els propers anys. La compra de
l’antiga Central Eléctrica del Mediodía a Madrid per utilitzar-la com a centre cultural així
ho corrobora. CaixaForum Madrid, igual que
el seu equivalent a Barcelona, aprofita una
antiga estructura industrial de maó vist en
què els arquitectes suïssos Jacques Herzog i
Pierre de Meuron han ideat una intervenció
radical que atorgarà al vell edifici un aspecte
absolutament contemporani. Els arquitectes
plantegen tallar l’edifici per la seva part inferior i aixecar-lo sobre uns grans pilars, de manera que hi quedi una plaça coberta on se
situarà l’entrada del públic. Des d’aquí, s’accedirà a les plantes subterrànies, on s’ubicarà
un gran auditori, i a la part superior, on s’instal·laran les sales d’exposicions, tant temporals com de la col·lecció permanent de la
Fundació ”la Caixa”.
Altres centres, com els de Lleida, Tarragona, Vic, Granollers, Palma i Girona, han pros-

seguit les seves activitats durant l’any 2002. La
Sala Montcada, situada a la planta baixa d’un
antic palau gòtic del centre històric de Barcelona, ha celebrat el vintè aniversari. Des de la
seva inauguració, la sala s’ha centrat a divulgar
les propostes experimentals més avançades de
l’art contemporani i ha donat suport als creadors que aposten per la recerca conceptual i
estètica de l’art espanyol. Des del 1992, la Fundació ”la Caixa” tria cada any un comissari al
qual encarrega la programació de la temporada. Enguany s’ha escollit per a aquesta funció
a María José Balcells i Pepa Palomar, que han
concebut el cicle “Ficcions” com una reflexió
sobre la ficció com a experiment. El cicle ha
programat exposicions dels artistes AES
Group, Pilar Albarracín, Jordi Bernadó, Luc
Courchesne i Carlos Garaicoa. Aquestes exposicions pretenen mostrar com els artistes
contemporanis, per mitjà de la recerca, construeixen nous móns que se situen en l’espai
fronterer entre la realitat i la irrealitat.

La Sala Montcada ha celebrat el vintè
aniversari durant el 2002

Exposició sobre l’obra de l’arquitecte
Mies van der Rohe
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Art contemporani
Joan Ponç
La Fundació ”la Caixa” va tancar les activitats
de la programació del centre cultural del Passeig de Sant Joan de Barcelona amb l’exposició “Joan Ponç”, una mostra antològica sobre
aquest artista català. Autor d’una obra
singular i enigmàtica, Ponç va ser un pintorpoeta absolutament original, el pintor per excel·lència del moviment Dau al Set. La mostra
proposava un recorregut cronològic per l’obra
de Ponç que s’iniciava en la dècada dels 40 i
finalitzava el 1984, any de la seva mort. L’exposició, per tant, reflectia les diferents etapes
de la trajectòria artística de Ponç: els inicis,
l’època de Dau al Set, l’estada al Brasil, el
retorn a Europa i les últimes peces realitzades
al sud de França. Entres les obres que es po-

Joan Ponç: “Esto es un asco”, ca. 1947. 65 x 45 cm.
Tècnica mixta sobre paper. Col·lecció Galeria Joan Prats,
Barcelona
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dien contemplar a la mostra, cal destacar Paisatge urbà (1945), Ulls, monstres i lluna vermella
(1947), Vapigall (1950), Figures quimèriques (1954),
Suite neurastènica (1967) o Lluita interior (1970).
La mostra també presentava una part de la
sèrie Caixes secretes (1975-1980), que ja s’havien
exhibit el 1984 a la Fundació Caixa de Pensions de Barcelona i que són el resultat de les
hores que Ponç va passar a les sales d’espera
dels hospitals a causa dels seus problemes de
salut.

Col·lecció de la Fundació ”la Caixa”
El CaixaForum de Barcelona, el nou centre
cultural i social de la Fundació ”la Caixa” a
Barcelona, es va inaugurar amb una exposició
de la Col·lecció d’Art Contemporani de l’entitat. Amb una àmplia selecció d’obres, la mostra reflectia l’esperit que va impulsar la creació
de la Col·lecció, el mateix esperit que, des del
1985, l’ha configurat com un projecte obert i
sensibilitzat amb la constant expansió de l’art i
de les noves vies de creació. En aquest sentit, el
muntatge, que ocupava les tres sales d’exposició del CaixaForum, revelava al públic diàlegs
entre els diferents llenguatges artístics generats al llarg d’aquestes últimes dècades en l’escena de l’art. Entre les obres exposades, cal
destacar les creacions de Jannis Kounellis, Robert Mangold, Richard Long, Anselm Kiefer,
Miquel Barceló, Mario Merz, Sigmar Polke,
Juan Muñoz, Paul McCarthy, Georg Baselitz,
Julian Schnabel, Tony Cragg, Robert Ryman,
Allan McCollum, Ilya Kabakov, Susana Solano
i Bruce Nauman, entre altres.
La Col·lecció, que al llarg dels anys s’ha convertit en un punt de referència del col·leccionisme d’Espanya, té actualment més de 800
obres clau de la creació artística nacional i
internacional dels últims vint anys. El 1999, la
Fundació ”la Caixa” va ser guardonada amb el
Premi Koinè a la millor col·lecció d’art con-

temporani atorgat pel Palazzo Forti de Verona.
Fins ara, les obres de la Col·lecció s’havien
mostrat en diferents ciutats espanyoles i europees, com l’exposició celebrada el 1992 a Sevilla coincidint amb l’Exposició Universal. El
CaixaForum dedica permanentment una de
les sales a la presentació dels fons de la Col·lecció a través de diferents exposicions temàtiques. Algunes de les obres, però, s’hi exhibeixen de forma permanent, com Espai de dolor,
de Joseph Beuys, la primera adquisició internacional realitzada per a la Col·lecció, i, al vestíbul, Splat, el gran mural de Sol LeWitt, i l’estructura de neó Ambient espacial núm. 51-A1, de
Lucio Fontana.
Al CaixaForum, s’hi ofereix, des del mes de
novembre, el cicle Espais oberts, una iniciativa
que proposa convertir aquest centre en un espai de creació artística, invitant diferents artistes a fer instal·lacions en els espais que hi ha
fora de les sales d’exposicions, com els carrers
interiors, les torres o el jardí secret dissenyat
per Arata Isozaki. Aquest cicle, que busca la
complicitat entre l’artista i el públic, es va inaugurar amb Puntosdeluz.net, de Chema Alvargonzález, una gran instal·lació de llum a les façanes i a les torres de l’edifici que el públic
podia accionar, des de qualsevol lloc del món,
a través d’internet.

Lucian Freud: “Noia amb un gos blanc”,
1950-1951. Oli sobre tela, 76,2 x 101,6 cm.
Tate. Comprat el 1952. © Tate, London 2001

enllà de la simple representació del model, i
sembla que facin afirmacions sobre l’existència humana, tant físicament com psíquicament. La mostra, organitzada per la Tate Britain (Londres), va reunir un total de 126 obres
entre pintures, dibuixos i gravats. L’exposició
recollia obres mestres de la seva trajectòria
artística i permetia contemplar alguns exemples del productiu període creatiu dels últims
20 anys. Entre les obres clau de l’exposició, hi
ha l’extraordinària sèrie de retrats de la seva
mare, els retrats dels seus col·legues John Minton, Michael Andrews i Frank Auerbach, i altres
pintures representatives, com Interior a paddington
(1951) o Leigh Bowery (assegut) (1990).

Lucian Freud

Col·lecció Testimoni

L’exposició “Lucian Freud”, que es va poder
contemplar al CaixaForum des de final d’octubre fins a començament de gener, és la retrospectiva més àmplia organitzada fins a la
data d’aquest gran pintor realista, creador
d’un univers pertorbador. L’octogenari Freud
és conegut pels seus inquietants retrats i nus.
Els seus models són generalment persones del
seu entorn: amics, familiars, artistes o amants.
Les seves obres combinen un realisme agut
amb una atmosfera molt personal, que va més

”la Caixa” està formant des del 1987 la Col·lecció Testimoni amb el desig d’establir una tasca constant de mecenatge i de difusió dels
artistes espanyols, a través d’una relació estable amb les galeries d’art. Des del principi, el
seu funcionament s’ha basat en convenis
anuals amb galeries que es van renovant parcialment cada nova temporada. En virtut d’aquests acords, ”la Caixa” adquireix una obra
en totes les exposicions individuals organitzades per les galeries col·laboradores, sempre
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que es tracti d’artistes espanyols vius. Anualment, la Fundació organitza una exposició
que permet fer un autèntic balanç del que ha
estat l’última temporada d’exposicions a
Espanya. Atesa la varietat de galeries seleccionades, les obres d’art reunides en aquesta
exposició presenten un recorregut plural i
heterogeni per l’art espanyol contemporani.
L’exposició, que cada any s’exhibeix en una
ciutat diferent s’ha pogut veure enguany a
la sala del Centre Cultural de la Fundació
”la Caixa” a Tarragona.

Pierrick Sorin,
Av. Marquès de Comillas, 6-8
El CaixaForum de Barcelona es va convertir,
cap al final de setembre del 2002, en l’apartament de l’artista francès Pierrick Sorin, gràcies a l’exposició “Pierrick Sorin. Av. Marquès
de Comillas, 6-8”. La sorprenent mostra s’articulava en les diferents habitacions d’una
casa (el rebedor, la cuina, el menjador, el dormitori, el bany, el taller...) i mostrava el particular univers personal de Sorin a través d’una vintena d’obres i instal·lacions en què
abunden unes enginyoses tècniques audiovisuals. L’exposició és el projecte més important i ambiciós de Sorin i planteja un tema
recurrent en la seva obra: la relació entre l’univers íntim de la vida quotidiana com a lloc
en què es produeixen l’acció i la creació i el
museu o la galeria on s’exhibeixen les obres.
En paraules del mateix artista: l’apartament
del CaixaForum “se situa a mig camí entre l’apartament d’un col·leccionista boig pels vídeos
(que tindria les imatges de vídeo que apareixen al fons de la banyera o dins el llit) i un
apartament que podria ser perfectament el
meu, ja que, a dins, hi podem trobar el taller
d’un artista”. Aquesta mostra ha estat produïda per la Fondation Cartier pour l’art contemporain de París.
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Grans clàssics
De Renoir a Picasso
El CaixaForum de Barcelona va exposar, a la
primavera, “De Renoir a Picasso. Obres mestres del Museu de l’Orangerie de París”, una
part de la col·lecció de més de 500 obres reunides a començament de segle per l’infatigable marxant Paul Guillaume, amic d’artistes i
de poetes com Apollinaire, Picasso, Matisse,
Derain o Modigliani. Aquesta va ser la primera
exposició temporal del CaixaForum i va reunir
81 pintures del final del segle XIX –l’impressionisme– i primeres avantguardes del segle XX.
Entre els quadres exposats, hi havia Argenteuil,
de Monet, 1875; obres tan conegudes com
Noies al piano, de Renoir, circa 1892; retrats,
natures mortes i paisatges de Cézanne; El casament, de Rousseau, circa 1905; un conjunt de
Matisse amb les seves odalisques o interiors
d’agosarades perspectives i amor pels detalls
decoratius, i diversos retrats de Modigliani,
presidits pel magnífic Paul Guillaume. Novo
Pilota, 1915. L’exposició va reunir, així mateix,
un esplèndid grup d’obres de Derain, entre les
quals cal esmentar Arlequí i Pierrot, circa 1924.
Retrat de Paul Guillaume, 1919 i el de la dona
del marxant (1928-1929). El recorregut es tancava amb Picasso: Els adolescents, 1906, de la
seva època rosa; Nu sobre fons vermell, 1906, que
anuncia les investigacions cubistes; Gran natura morta –un cubisme ja tardà–, 1917, i dos
monumentals nus del període neoclàssic del
començament dels anys 20.

Auguste Rodin
La Fundació ”la Caixa”, amb motiu de la capitalitat cultural de Salamanca 2002, va presentar en tres espais singulars d’aquesta ciutat castellana una exposició dedicada a Auguste
Rodin, produïda en col·laboració amb el Mu-

persones, la qual cosa demostra que, gairebé
un segle després, l’obra d’Auguste Rodin no
ha perdut la fascinació que va exercir sobre els
seus contemporanis. La Fundació també va
presentar l’exposició dedicada al Rodin escultor a Las Palmas, Santiago de Compostel·la i
Tarragona. Més de 450.000 persones han visitat durant l’any 2002 l’obra de Rodin.

Arquitectura
Pierre-Auguste Renoir: “Yvonne i Christine Lerolle
al piano”, ca. 1897-1898. Oli sobre tela

“El pensador” d’Auguste Rodin

seu Rodin de París. Es va triar un conjunt excepcional d’escultures en bronze i marbre; un
centenar de dibuixos i de fotografies inèdits; el
monumental Balzac, que es va instal·lar a la
Plaza Mayor, i el conjunt d’Els burgesos de Calais,
que es va poder veure al Patio de las Escuelas
Menores. A la sala d’exposicions Santo Domingo, es van presentar 57 escultures que posen
de relleu la grandesa del geni del mestre.
Paral·lelament, al Museo de la Universidad, es
va presentar “Els penediments de Rodin”, una
exposició de tesis que va reunir un centenar de
dibuixos i de fotografies que mai no havien
estat vistos pel públic, i peces de guix i de bronze que reflecteixen l’extraordinària vitalitat i la
complexitat del procés creatiu de l’artista en el
seu inesgotable afany de perfecció. La mostra
va ser visitada a Salamanca per més de 280.000

Mies van der Rohe
Barcelona té, just davant de la seu del CaixaForum, un dels edificis més destacats de l’arquitectura moderna de Barcelona: el Pavelló
Alemany que Ludwig Mies van der Rohe va
construir per a l’Exposició Internacional del
1929. Enderrocat l’any següent pel Govern alemany, va ser reconstruït per l’Ajuntament,
entre 1983 i 1986, al mateix lloc, sota la direcció dels arquitectes Cristian Cirici, Ignasi de
Solà-Morales i Fernando Ramos. La reconstrucció va ser possible gràcies a la col·laboració
del MOMA de Nova York, que conserva el llegat Mies van der Rohe, entre el material del
qual hi ha els plànols del famós edifici barcelonès. Uns documents que van formar part de
l’exposició “Mies van der Rohe, 1907-1938” que
el CaixaForum de Barcelona va dedicar a l’etapa europea de l’arquitecte, abans d’emigrar
als Estats Units. Produïda pel MOMA, la mostra va presentar 44 projectes, que van incloure
més de 200 dibuixos, collages, 14 maquetes
(entre les quals hi ha l’original de la casa Tugendhat a Brno, República Txeca, feta pel
mateix Mies), fotografies d’arxiu i passeigs virtuals per l’interior d’algunes cases de Mies. La
casa Riehl (Postdam, 1907); la casa Perls (Berlín, 1911); els apartaments Weissenhof (Stuttgart); el monument a la Revolució de Novembre (1926), destruït pels nazis; les cases Esters
i Lange (Krefeld, 1927); el Pavelló de Barcelo-
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na, i els projectes no construïts del Reichbank
(Berlín, 1933) i la casa Resor (Wyoming, EUA,
1937- 1938) són altres punts bàsics de l’itinerari.

Fotografia
Richard Avedon
El fotògraf Richard Avedon (Nova York, 1923)
va emprendre el 1979 un viatge per l’oest dels
Estats Units a la recerca de rostres anònims,
contrapunt dels protagonistes de les seves cèlebres i atractives fotografies de moda o d’escriptors i artistes famosos, de Giacometti a Jean Cocteau, Marcel Duchamp, Andy Warhol, Francis
Bacon o Mike Nichols. El resultat del viatge
van ser 752 retrats que Avedon va realitzar
entre 1979 i 1984 per al projecte “In the American West”, una selecció del qual –unes 60
obres escollides pel mateix fotògraf– es va poder veure al CaixaForum de Barcelona i a la
sala d’exposicions de la Fundació ”la Caixa” a
Madrid. “A mesura que avançava en el treball,

“Roberto Lopez, treballador de jaciment petrolífer”.
Lyons, Texas. 28 de setembre de 1980. Exposició
Richard Avedon. In the American West
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els retrats van començar a revelar una sèrie de
connexions psicològiques, sociològiques, físiques i familiars entre persones que no s’havien
conegut mai. Aquest és un Oest de ficció. No
crec que l’Oest d’aquests retrats sigui gaire
més concloent que el de John Wayne”, va
explicar el mateix Avedon. Rodamons, escorxadors, miners, aturats, mestresses de casa,
vaquers de rodeo, treballadors petroliers,
grangers, gent que es trobava als bars de carretera, habitants d’un Oest que havia deixat de
ser la terra promesa. La sèrie, un encàrrec del
Museu Amon Carter de Fort Worth (Texas), va
consagrar Avedon com un dels millors fotògrafs de la història. Aquesta exposició va atreure també un important nombre de visitants,
més de 120.000 persones a Barcelona.

Abbas i l’Islam
La Fundació ”la Caixa” va inaugurar a Tarragona l’exposició “Abbas. Visions de l’Islam”.
Al llarg de set anys, entre 1987 i 1993, el fotògraf iranià Abbas va recórrer les terres en què
està present la religió islàmica fotografiant la
vida quotidiana dels musulmans, la seva espiritualitat, la seva mística i els ritus de la seva
fe. Les fotografies d’Abbas subratllen el contrast entre les multituds i la figura humana,
solitària, concentrada en l’acte de la pregària
o absorta al mig del carrer, i mostren la revolució i la guerra, el dia a dia a les ciutats i el
món de les dones –especialment castigades
pels fonamentalismes– i dels nens de les escoles alcoràniques, el planter de l’islamisme
més ortodox. L’exposició, que posteriorment
es va exhibir a Madrid, Màlaga, Orense i
Girona, analitzava les contradiccions entre el
ressorgiment d’un moviment ideològic inspirat en un passat mític i el desig universal de
modernitat i democràcia, i ho feia mitjançant
99 fotografies, en referència als 99 epítets
d’Al·là.

Aquells anys 60
Els anys seixanta van ser una mena d’‘Edat
d’Or’ cultural a Londres. L’exposició “Aquells
anys 60”, organitzada pel Victoria & Albert
Museum de Londres, va reunir 134 imatges
fotogràfiques, exposades per primer cop a Espanya. La mostra va permetre contemplar
una galeria de retrats de personatges de l’època –els Rolling Stones, Cecil Beaton, René
Magritte, John Lennon, Yoko Ono, Marcel
Duchamp, David Hockney, Allen Ginsberg,
William Burroughs, Twiggy, Mary Quant,
Vidal Sasson...– a través de la intensa trajectòria professional de Ronald Traeger, John Cowan i Michael Cooper, membres d’una nova
generació de fotògrafs que van renovar el
mitjà des de les pàgines de revistes com Vogue,
Elle o About Town. Traeger, amb el seu estil
vital, molt apreciat per les revistes de l’època;
Cowan, amb les intenses imatges amb què

Shahr Rey, Iran. 1997 / 37 x 56 cm. © ABBAS/Magnum Photos. Exposició Abbas. Visions de l’Islam

experimentava amb els límits físics dels seus
models, i Cooper, amb la seva especial devoció pels Rolling Stones i la contracultura.
L’exposició es va poder contemplar durant el
2002 a diferents ciutats, com Valladolid, Ciudad Real, Gijón, Santa Cruz de Tenerife i Albacete.

Altres cultures
Història de la xocolata

Twiggy, 1966. V &A. Retrat de Ronald Traeger.
Exposició Aquells anys 60

“Xocoatl, aliment dels déus” és una exposició
que desvetlla els secrets d’aquesta deliciosa
beguda ancestral. La mostra, que enguany ha
viatjat a Palma de Mallorca, Girona, Lleida i
Tarragona, recrea la història del cacau i del
seu consum a partir de múltiples escenografies i més d’un centenar d’objectes procedents
de diversos museus. La mostra es divideix en
quatre apartats que repassen el procés de producció del cacau; les cultures mesoamericanes que van descobrir la xocolata, van iniciarne el consum i van convertir els seus grans en
moneda de canvi; la introducció del cacau a
Europa gràcies a les ordes religioses i el seu ús
restringit entre les classes més acabalades, i el
procés d’industrialització de la xocolata, que
l’ha convertit en un producte de masses.
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Exposicions de la Fundació ”la Caixa”
durant l’any 2002
Arts plàstiques
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EXPOSICIONS

POBLACIONS

Anglada Camarasa des de la distància

Ciutadella (Menorca), Santiago de Compostel·la

Art del segle

Granollers, Vic

XX.

Itineraris per a una col·lecció

Auguste Rodin

Las Palmas, Salamanca, Santiago de Compostel·la,
Tarragona

Begoña Muñoz

Barcelona

Cèsar Martinell. Entre el Modernisme i el Noucentisme

Sant Cugat del Vallès, Tarragona

Col·lecció d’Art Contemporani

Barcelona

Col·lecció Testimoni

Tarragona

Christo, realitats somniades. Col·lecció d’obra gràfica
de la Fundació ”la Caixa”

El Prat de Llobregat, Salou, Sitges

De Renoir a Picasso. Obres mestres del Museu de
l’Orangerie de Paris

Barcelona

Dürer i el seu temps

Palma (Mallorca), Salamanca

El Gravat: l’empremta de l’artista. Col·lecció d’obra
gràfica de la Fundació ”la Caixa”

Sant Llorenç des Cardassar

Elmgreen & Dragset

Barcelona

Espai 0. Els no llocs. Jaume Barrera

Tarragona

Espai 0. Els no-llocs. Begoña Egurbide

Tarragona

Espai 0. Els no-llocs. Chema Alvargonzález

Tarragona

Ferdinand Hodler

Palma (Mallorca)

Illes dels Mars del Sud

Granollers, Lleida

Indis i esquimals. Cultures indígenes de l’Amèrica del Nord

Alacant

Joan Miró. Litògraf

Benalmádena, Càceres, Porreres, Valls

Joan Ponç

Barcelona

Jordi Bernadó

Barcelona

José Luis Pascual. Ombres de ferro

Santa Cristina d’Aro

Josep Pla: “... sóc un illòman”

Eivissa, Maó, Palma (Mallorca)

Jujol, dissenyador

Palma (Mallorca)

La Terra exaltada. Néstor i Canàries

Adeje, Los Llanos de Aridane, Puerto de la Cruz,
San Sebastián de La Gomera, Yaiza

Les illes dels Mars del Sud

Lleida

L’estètica d’Anglada Camarasa

Palma (Mallorca)

Lucian Freud

Barcelona

Lluïsa Vidal, pintora

Girona, Granollers, Lleida, Vic

Mies van der Rohe, 1907-1938

Barcelona

Malevich i el cinema

Madrid

Arts plàstiques (continuació)
EXPOSICIONS

POBLACIONS

Obres mestres del dibuix de l’Smith College
Museum of Art

Madrid

Oriol Font

Barcelona

Pantalles sensibles. Videoart dels anys 90

Girona, Lleida

Pilar Albarracín

Barcelona

Prespective III d’Anne Marie Cornu

Lleida

Sense títol, de l’artista Joana Cera

Lleida

Sense títol, de l’artista Maider López

Lleida

Sense títol, de l’artista Mikel Euba

Lleida

Sense títol, de l’artista Yamandú Canosa

Lleida

Tamayo. Col·lecció d’obra gràfica
de la Fundació “la Caixa”

Arrecife de Lanzarote, Pontevedra

Tàrraco, porta de Roma

Tarragona

Tobias Reberger

Barcelona

Trama mural III, de Miquel Mont

Lleida

Un més un igual a dos. Una més una igual a un,
de Yolanda Herranz

Lleida

Willem De Kooning

Madrid

330, Madrid, 1999 de Pello Irazu

Lleida

Fotografia
EXPOSICIONS

POBLACIONS

Abbas. Visions de l’Islam

Girona, Madrid, Màlaga, Ourense, Tarragona

Aquells anys 60

Albacete, Ciudad Real, Gijón, Santa Cruz de Tenerife,
Valladolid

Comptant el temps, de Mireya Masó

Lleida

Christer Strömholm

Màlaga, Múrcia, Palma (Mallorca), Vic

De la sèrie Sí N. 2000, de Javier Peñafiel

Lleida

Districte 3. Una mirada jove al barri

Barcelona

El Museu domèstic. Un recorregut per les fotografies
d’Antoni Amatller

Arenys de Mar, Calafell, La Pobla de Segur, Martorell,
Navàs, Sant Celoni, Sant Just Desvern

Fotopres’01

Altea, Barcelona, Girona, Granollers, Guardamar,
Lleida, Torrelavega, Vic

Pierrick Sorin. Av. Marquès de Comillas, 6-8

Barcelona

Richard Avedon. In the American West 1979-1984

Barcelona, Madrid
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Temàtiques històriques
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EXPOSICIONS

POBLACIONS

El mar d’Ulisses. Els orígens de la navegació
al Mediterrani

Algeciras, Almeria, Badalona, Cartagena, Còrdova,
Ourense, Palma (Mallorca)

Els rastres de l’alfabet

Binissalem, Llucmajor, Porreres, Sant Antoni de Portmany, Santa Eugènia, Santa Maria del Camí, Sóller

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

València

La vida als castells

Alcoi, Berga, Boicarent, Calp, Castelldefels, Castelló
d’Empuries, Castelló de la Plana, Elx, Igualada, Moià,
Mont-roig del Camp, Ontinyent, Oriola, Peníscola,
Pont de Suert, Sant Joan de les Abadesses, Sogorb,
Vilafranca del Penedès, Villera

Los aromas de al-Andalus

Ciudad Real, Gijón, Lugo, Sòria, Talavera de la Reina

Millares. Una civilització mil·lenària a Andalusia

Albolote, Ayamonte, Ceuta, Estepona, La Palma del
Condado, Montilla, Morón de la Frontera, PuenteGenil, Siles

Monestirs i lames del Tíbet

Còrdova, Tarragona

Tuaregs. Nòmades del desert

Còrdova, Donostia-Sant Sebastià, Palma (Mallorca),
Sevilla, València, Saragossa

Xocoatl, aliment dels déus

Lleida, Girona, Tarragona

1

3

2

4

1. Antoni Amatller: Retrat de tres nens, 1890-1900.
Exposició El Museu domèstic
2. Pilar Albarracín: L’esmorzar, 2002. Sala Montcada
3. Ramiro Fernández: 13 de juny. Dia de Sant Antoni.
Col·lecció Testimoni

5

4. Amadeo Modigliani: Paul Guillaume, Novo
Pilota, 1915. 105 x 75 cm. Exposició de Renoir a
Picasso
5. Chema Alvargonzález: Puntosdeluz.net, 2002.
Instal·lació de llum a CaixaForum

97

Programa: art multimèdia
La Mediateca es converteix en lloc de referència de l’art contemporani
i multimèdia

La Mediateca ubicada a CaixaForum disposa dels últims avanços tecnològics

La inauguració de CaixaForum ha fet
possible que la Mediateca de la Fundació
”la Caixa” creixi de manera considerable,
tant pel que fa als continguts com a la tecnologia utilitzada per a l’accés als fons.
La Mediateca de CaixaForum té 36 estacions multimèdia de lliure accés equipades per escoltar música, visionar vídeos o
navegar per internet.
El fons documental de la Mediateca està especialitzat en art multimèdia i en cultura audiovisual, centrant-se especialment en la creació
artística incloent-hi creacions multimèdia i
obres musicals amb referències (llibres, revistes, documents electrònics i informació seleccionada i tractada documentalment procedent de la xarxa) que donen informació i
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amplien l’horitzó de l’accés al coneixement i
al gaudi de les manifestacions artístiques. El
centre disposa de més de 40.000 registres a
disposició del públic en múltiples suports:
vídeos, DVD, CD, llibres, revistes i documents
electrònics especialitzats.

Mediatecaonline.net
Enguany la Mediateca ha posat en marxa
www.mediatecaonline.net, web que presenta
propostes d’aproximació interactiva en línia
als continguts preferencials de la Mediateca,
dirigides a la divulgació, la docència i la investigació de la creació artística i musical.
Aquesta iniciativa proposa l’ús de sistemes
interactius i multimèdia per a la consulta de
documentació sobre art contemporani, amb

Amb aquest nou entorn hipermèdia en
tres idiomes (català, castellà i anglès), el projecte de la Mediateca inicia l’obertura a l’univers virtual global de la investigació, informació i documentació de l’art contemporani
d’expressió audiovisual i multimèdia i a la
música de tots els temps.

Altres activitats
La mediateca té un catàleg amb més de 40.000
registres

especial atenció a l’art multimèdia: videoart,
net art, art interactiu, art sonor, videodansa,
cinema, art contemporani i música. La
importància de la informació disponible a la
xarxa i l’emergència de noves propostes artístiques en l’àmbit del net art es concentren,
d’altra banda, a Data.Art, un directori en
línia sobre art i noves tecnologies, una eina
de treball que ofereix un univers de vinculacions a la xarxa, un accés interrelacionat i
múltiple a partir d’una selecció d’enllaços
comentats.

La Mediateca, d’altra banda, va organitzar el
març el MediatecaClub’02 per presentar la
nova instal·lació de la Mediateca. Altres activitats del centre durant l’any passat van ser les
Tertúlies d’art multimèdia, celebrades el maig,
que van reunir diversos artistes representants
del net art, l’art sonor i el videoart; un cicle
d’activitats nocturnes amb programacions d’audiovisuals triades del fons de la Mediateca.
Les IV Jornades d’Art Multimèdia, de caràcter
biennal, que es van desenvolupar al començament de novembre, i les jornades Cultura
audiovisual i multimèdia, celebrades el novembre, tanquen les activitats de la Mediateca en
l’any 2002.

La mediateca
té 36 estacions
multimèdia
Així mateix, www.mediatecaoline.net, es
concep com un portal d’accés a documentació especialitzada, que integra en la seva navegació múltiple informació sobre artistes,
tendències i obres, i com un nou canal de
comunicació amb els usuaris de la mediateca
per mitjà dels serveis on-line.
El seu ús, tant a les instal·lacions físiques
de CaixaForum com a través d’internet, permet accedir als continguts amb el valor afegit
de la capacitat de relacionar i contextualitzar
que facilita l’accés al coneixement.
MediatecaClub’02
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Programa: música
La Fundació “la Caixa” treballa per a la difusió de la música entre públics
molt heterogenis

Barcelona, Sevilla i Granada van acollir el 2002 els concerts d’“El Messies” participatiu de Händel

El Programa de música de la Fundació
”la Caixa” persegueix, des del 1978, l’apropament de la música a un públic ampli
i heterogeni. Per aconseguir-ho, la Fundació organitza concerts, festivals, cursos i
tallers infantils i jornades de formació per
a joves intèrprets i professors de música.

Festivals
25 anys de Festival de Música Antiga
Uns 2.000 intèrprets han participat en les 236
actuacions que componen el bagatge musical
del Festival de Música Antiga que organitza la
Fundació ”la Caixa” per presentar els solistes i
les formacions més rellevants de la música interpretada amb instruments originals i amb fidelitat històrica a la sonoritat original. Per celebrar
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els primers 25 anys de vida del festival, la Fundació va reunir el 2002 els intèrprets més destacats de música antiga, com Ton Koopman, Trevor Pinnock, Montserrat Torrent, l’Orquestra
Barroca de Sevilla, la Capella de Santa Maria del
Mar, The Sixteen, el Cor i la Camerata Aurica,
Zefiro Ensemble, Piffaro-The Renaissance
Band... Una plèiade d’artistes que van disseminar els concerts pel CaixaForum i altres escenaris, com la basílica de Santa Maria del Mar, l’església de Sant Felip Neri i altres racons del barri
gòtic de Barcelona. Paral·lelament al festival, la
Fundació va oferir una nova edició del Fringe,
plataforma de promoció per a joves intèrprets,
en què vuit formacions van compartir la seva
música amb el públic a la plaça de Frederic
Marés, a la plaça de Sant Felip Neri, al pati de
l’Acadèmia de les Bones Lletres i als carrers
modernistes de CaixaForum.

VII Festival Músiques del Món
El Festival Músiques del Món de la Fundació
”la Caixa” ha celebrat enguany la setena edició evocant cultures llunyanes per mitjà de les
seves tradicions musicals. El variat mosaic de
música folklòrica que desplega cada any el
festival va transportar el públic fidel i entusiasta, a l’Índia, Azerbaitjan, Armènia, Israel,
Líbia, Marroc, Rússia, Bulgària, Itàlia, França
i Estats Units, gràcies als concerts celebrats a
Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Palma
de Mallorca. Entre els grups i intèrprets que
van participar al festival, cal destacar el trio
israelià Moshe Leiser de música jiddisch, el
grup indi de dansa i teatre Kathakali-Margi i
el violinista de la mateixa nacionalitat L. Subramaniam. Tres exemples d’una oferta musical que va permetre endinsar-se en una música que cada dia té més acceptació i interès
per a tot tipus de públic.

El grup congolès Elyma va participar al cicle
“Les veus de la percussió”

Concerts

Les veus de la percussió

La Passió

El CaixaForum va estrenar durant el mes de
juny un nou cicle de música, “Les veus de la
percussió”, amb una sèrie de concerts que van
omplir de ritme els diferents espais del centre
durant quatre caps de setmana. Els concerts,
gratuïts llevat dels que es van celebrar a l’auditori, van reunir una sèrie d’intèrprets espanyols i d’altres països com Iran, Índia, Itàlia,
França, Congo o Armènia. Especialment destacables van ser les actuacions dels Tambors
de Mula, un grup murcià que va presentar un
contundent espectacle sonor profundament
arrelat en el toc del tambor tradicional que
cada Setmana Santa inunda les terres de la
localitat de Calasparra, i dels germans Chemirani, músics iranians de prestigi reconegut i
habituals del Festival Músiques del Món de la
Fundació ”la Caixa”, acompanyats per l’indi
Prabhu Edouard.

Com cada Setmana Santa, la Fundació ”la Caixa”
va organitzar la tradicional representació d’algun oratori de La Passió. Enguany, la direcció va
recaure en el japonès Masaaki Suzuki, que va
interpretar la Passió segons sant Mateu al capdavant del Bach Collegium Japan, el 19 de març al
Palau de la Música Catalana. Les parts solistes
d’aquesta versió de l’obra de Johan Sebastian
Bach van correspondre a Gerd Türk, Ekkehard
Abele, Dominique Labelle, Robin Blaze, Jun
Suzuki i Chiyuki Urano.

El Messies
En algunes ciutats del món com Londres és
una tradició molt arrelada interpretar anualment l’oratori El Messies de Händel de manera participativa. Es tracta d’oferir l’oportunitat
de cantar, des de la butaca de la sala de con-
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El Festival de Música Antiga va complir el seu
25 aniversari

certs, les parts corals de l’oratori al sector de
la població que, pels seus coneixements musicals, vulgui i pugui sentir-se element actiu del
muntatge. Barcelona va acollir el projecte
amb entusiasme el 1995 i, posteriorment, es va
oferir a Bilbao i a Sevilla amb la participació
de més de 600 persones. Enguany, l’obra de
Händel s’ha programat a Barcelona, Sevilla i
Granada. A Barcelona, el concert es va celebrar al Palau de la Música Catalana i va ser a
càrrec de l’Orquestra Ciutat de Granada, el
prestigiós Cor de Cambra Eric Ericson, la
Coral de la Universitat Rovira i Virgili i el Cor
de Cambra del Conservatori del Liceu, sota la
direcció de Josep Pons. A Granada, el concert
es va celebrar a l’Auditori Manuel de Falla i va
tenir com a protagonistes el Cor de Cambra
Eric Ericson, l’Orquestra Ciutat de Granada i
els solistes Michaela Kaune, Charlotte Hellekant, Charles Workman i Víctor Torres, sota la
direcció de Josep Pons. Sevilla també es va afegir a l’experiència d’interpretar El Messies amb
un concert de la Reial Orquestra Simfònica de
Sevilla, dirigida per Alfred Cañamero, i els joves solistes Betsabée Haas, Jordi Doménech,
Eyjolfur Eyjolfsson i Joan Martínez Royo al
Teatre de la Maestranza.

La petita flauta màgica
La companyia catalana Els Comediants va
adaptar el 1999 per al Gran Teatre del Liceu
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l’òpera La flauta màgica de Mozart. El resultat
va ser un espectacle d’alegre vitalitat capaç de
transmetre, alhora, la solemnitat iniciàtica,
l’aire festiu i el clima màgic que, indissociablement, conté el siengspiel del genial compositor. Un èxit que va animar els responsables
a adaptar l’obra de Mozart per al públic
infantil per familiaritzar-lo amb la música
mozartiana i iniciar-lo en el plaer de l’òpera.
El resultat, La petita flauta màgica, ha viatjat a
diverses ciutats espanyoles gràcies al conveni
de col·laboració subscrit per la Fundació
”la Caixa” i pel Gran Teatre del Liceu. Han gaudit d’aquesta obra els petits i els seus pares a
Albacete, Almeria, Badajoz, Cadis, Còrdova,

La petita flauta màgica s’ha pogut veure
a 15 ciutats espanyoles

Gijón, Jerez, Las Palmas, Lleó, Logroño, Múrcia, Pamplona, Santiago, València i Vitòria.
A totes les ciutats es van programar diversos
concerts, als quals van assistir 43.101 nens.

Formació d’intèrprets, joves
i professors
Beques per a joves cantants d’òpera
Els joves cantants lírics espanyols tenen moltes dificultats per accedir al circuit professional, tant a nivell nacional com internacional,
i la majoria dels joves cantants d’òpera veuen
com les seves aspiracions professionals difícilment cristal·litzen. En l'any 2002, la Fundació

”la Caixa” i el Gran Teatre del Liceu impulsen
una iniciativa per facilitar l’accés dels joves intèrprets a la realitat professional de l’òpera.
Per això han posat en marxa una convocatòria de beques perquè cinc cantants participin
activament en les temporades de les companyies estables dels teatres d’òpera d’Erfurt i
Kiel (Alemanya), Graz (Àustria), Montpellier
(França) i Saint Gallen i Basilea (Suïssa). Els
cantants becats van ser seleccionats cap a la
meitat de novembre per un jurat format pels
directors artístics dels teatres col·laboradors
en el projecte i per diferents persones de
reconegut prestigi en el món operístic. Els
aspirants van haver d’interpretar set àries d’òpera de tots els estils i èpoques, des del barroc
de Charpentier o Händel fins a l’òpera contemporània de Carlisle Floyd, passant pel
classicisme de Mozart o de Gluck o pels grans
autors romàntics i postromàntics de l’òpera
alemanya i italiana. Les cinc beques consisteixen en una ajuda per al viatge i una dotació
mensual de 1.200 euros durant el període de
durada de la producció o de les produccions
per a les quals hagin estat seleccionats.

ment al curs, es van celebrar diversos concerts
públics de professors i alumnes, complementats per artistes convidats, a la sala Ambigú, el
Teatre Calderón de Valladolid i a la Plaça
Major.

Stage 2002
Més de 200 professors van participar a l’Stage
2002 celebrat l’estiu passat a Barcelona.
L’Stage és un curs de formació musical que la
Fundació ”la Caixa” organitza per a professors de música amb l’objectiu de renovar i
dinamitzar els recursos pedagògics. El curs
compagina el treball teòric amb la investigació de noves propostes didàctiques que ajudin els docents a esperonar l’entusiasme
musical dels alumnes. Per facilitar aquesta
missió, el curs oferia continguts específics per
als mestres de primària i secundària i per als
professors d’escoles de música i de conservatoris. Els ensenyaments diaris es van complementar amb un cicle de concerts amb una
gran varietat d’intèrprets i de repertori.

Músiques per a unes nits d’estiu
Curs “La interpretació històrica”
La Fundació ”la Caixa” i l’Ajuntament de
Valladolid van organitzar, conjuntament, el
Curs Internacional de Música “La interpretació històrica” durant el passat mes de juliol.
Durant 12 dies, joves músics van conviure en
un ambient nou de treball que complementava la seva formació acadèmica reglada i els
permetia renovar la seva trajectòria musical.
El curs, coordinat pel músic i pedagog Carles
Riera, va estar dedicat a la música barroca i
neoclàssica i va presentar professors de prestigi en la interpretació històrica, com el clavecinista Neal Peres da Costa, la soprano
Nancy Argenta, el violinista Enrico Gatti o el
trompa Xavier Bonet, entre altres. Paral·lela-

El projecte de diversitat musical se situa per
primer cop a la nit dels dimecres dels mesos
de juliol i agost al CaixaForum, on es van presentar diverses actuacions, com el recital de
lieder del jove baríton Juan Martín Royo, el
grup anglès Catabile o l’exquisit art de les
intèrprets japoneses de l’Ensemble Myô Ka,
entre altres artistes, que van atreure un públic
molt interessat per la varietat de la proposta.
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Programa: humanitats
La Fundació ”la Caixa” desenvolupa una variada programació de literatura,
poesia i cinema

Participants en una conferència sobre literatura amb Baltasar Porcel

La literatura, la poesia i el cinema són els
tres eixos humanístics que regeixen part de
la programació dels diferents centres culturals de la Fundació ”la Caixa”. L’objectiu
d’aquest Programa d’humanitats és apropar les últimes tendències culturals al públic en general.

Cicles de poesia
La Fundació ”la Caixa” va organitzar al començament de març del 2002 una festa poètica al nou centre, el CaixaForum de Barcelona. La festa va reunir algunes de les veus més
significatives que havien desfilat pel Centre
Cultural del Passeig de Sant Joan al llarg dels

104

sis anys de programació dels cicles de poesia
de la Fundació i va acollir els diferents registres poètics que es produeixen a Espanya amb
l’objectiu que totes les tendències trobessin el
seu públic i la seva forma d’expressió. Catorze destacats poetes van participar a la festa i
van llegir els seus poemes (Bernardo Atxaga,
Enric Casasses, David Castillo, Narcís Comadira, Luis Alberto de Cuenca, Luis Antonio
de Villena, Feliu Formosa, Luis García Montero, José Hierro, Antoni Marí, Josep Palau i
Fabre, Manuel Rivas, Jaime Siles i Manuel
Vázquez Montalbán).
Durant l’any 2002, s’han celebrat altres
recitals poètics, com el cicle “Quatre de tres”,
que ha analitzat la pluralitat de veus existents

al panorama poètic espanyol. En aquest cicle
van participar poetes com María Victoria
Atencia, Francisco Brines, Antonio Colinas,
Vicente Gallego i Carlos Marzal, entre altres.
Així mateix, als diferents centres de la Fundació també s’han organitzat activitats al voltant de la poesia. Per exemple, cal esmentar
els cicles “Poetes + poetes”, que va tenir lloc a
la Sala Girona de la Fundació, i “Les veus de
la poesia”, que es va organitzar al Centre Cultural de Vic.
D’altra banda, el tradicional cicle de recitals “Temps de poetes”, que s’ha centrat enguany en les obres de Virginia Woolf i Gabriel
Ferrater, entre altres escriptors.

Cicles de cinema
Els centres culturals de la Fundació ”la Caixa”
van organitzar dins la seva programació el
cicle “Cinema i mitjans de comunicació”, en
què s’analitzava la coexistència trepidant de
realitat, comunicació i informació a la nostra societat. Una anàlisi que es basava en
pel·lícules de reconeguts realitzadors, que es
van projectar en versió original subtitulada i
que van ser presentades amb comentaris
introductoris i col·loquis un cop acabada la
projecció. La programació del cicle incloïa
sis pel·lícules: Ciutadà Kane, d’Orson Welles;
Denise et crida, de Hal Salwen; Primera plana,
de Billy Wilder; Beautiful People, de Jazmín
Dizdar; Tot per un somni, de Gus Van Sant, i
La lluna en directe, de Rob Stich.
El cicle “Cinema en família. Retorn als còmics del cinema mut” va permetre gaudir del
cinema còmic dels anys 20. Pel·lícules com
L’heroi del riu, protagonitzada per Buster
Keaton, o La serradora es van poder veure a
CaixaForum.

Cicles de literatura
La Fundació organitza una programació estable de cicles de literatura amb l’objectiu de
difondre-la i apropar-la a tot tipus de públic.
És el cas del cicle “Tardes de literatura”, que
proposa un espai per al debat i l’anàlisi de
diferents aspectes de la literatura dels nostres
dies.

Cicles de literatura,
poesia i cinema formen el
Programa d’humanitats
La literatura viu des de fa anys una agitació
imparable de nous títols i autors. L’allau de
novetats que inunden les llibreries pot arribar
a provocar la confusió i el dubte entre els lectors que intenten orientar-se sense punts de
referència en el laberint editorial. En aquest
sentit, la Fundació ”la Caixa” va organitzar,
durant el mes d’octubre i dins la programació
de les “Tardes de literatura”, el cicle “Què
passa amb la literatura catalana?”, en què van
participar alguns dels crítics que segueixen
l’actualitat de la literatura i alguns dels autors
amb més renom del moment, com Baltasar
Porcel, Quim Monzó, Julià de Jòdar, Ferran
Torrent o Mercè Ibarz. La literatura de viatges va centrar el cicle “Tardes de literatura.
Viatge i món actual”, en què es va analitzar la
influència dels viatges en l’obra de diversos
autors com Teresa Pàmies o Joan Perucho.
El periodista i escriptor cubà Guillermo
Cabrera Infante, guardonat el 1997 amb el
Premi Cervantes, va participar en una tertúlia
que es va celebrar el 16 d’abril a CaixaForum
i en què es va debatre la seva polifacètica
obra.
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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”

Pressupost de la Fundació ”la Caixa”
Liquidació del pressupost, dades bàsiques
Liquidació del pressupost per àrees corresponent a l’exercici 2002

Programes socials

Programes culturals

62.189 milers d’euros

40.558 milers d’euros

Programes educatius

Programes de ciència
i medi ambient

15.071 milers d’euros

45.846 milers d’euros

Pressupost total (1): 163.664 milers d’euros
(1) El total inclou les inversions realitzades durant l’exercici per un import de 32.814 milers d’euros.

Finançament de les activitats i inversions dutes a terme durant l’exercici 2002
MILERS D’EUROS

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

163.664
5.265
168.929

Participants i beneficiaris per programes

Programes socials

5.954.017

49%
Programes educatius

1.226.252

10%

Programes culturals

2.976.030

24%
Programes de ciència
i medi ambient

2.045.697

17%

Total: 12.201.996

Dades bàsiques
Participants als equipaments propis
Participants als equipaments no propis
Beneficiaris de les col·laboracions
Total participants / beneficiaris
Total activitats realitzades
Nombre de poblacions amb presència de la Fundació

7.016.198
3.884.909
1.300.889
12.201.996
12.474
946
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QUADRE Nº 1
La Fundació ”la Caixa”. Any 2002
Assistents als equipaments propis i en col·laboració
EQUIPAMENTS

Biblioteques
CaixaForum, Barcelona
Centre Cultural de la Fundació ”la Caixa”, Barcelona (1)
Centre Cultural de la Fundació ”la Caixa”, Granollers

ASSISTENTS

32.419
1.296.831
20.818
61.417

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

284.637

Centre Cultural de la Fundació ”la Caixa”, Lleida

138.998

Centre Cultural de la Fundació ”la Caixa”, Vic

37.304

Centre Social i Cultural, Tarragona

83.927

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

107.109

Sala Girona de la Fundació ”la Caixa”

27.238

Sala Montcada, Barcelona

15.039

Sala d’Actes ”la Caixa” Diagonal
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CosmoCaixa, Madrid

552.344

Museu de la Ciència (2)

358.538

Esplais o centres de gent gran
Escola Universitària d’Infermeria Santa Madrona
Centres de Formació ”la Caixa” IBM
Total

3.996.449
2.290
650
7.016.198

Assistents als equipaments no propis
ACTIVITATS

Programes culturals

ASSISTENTS

1.029.028

Programes de ciència i medi ambient

1.101.237

Programes educatius

1.221.537

Programes socials
Total

533.107
3.884.909

(Continua a la pàgina següent)
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Col·laboracions en projectes socials o assistencials. Nombre i beneficiaris
NOMBRE

Col·laboracions Socioculturals
Programa Alzheimer i altres malalties neurodegeneratives
Programa Societat i Càncer
Projectes de Cooperació Internacional per al desenvolupament
Projectes d’investigació en malalties neurodegeneratives (3)
Projectes d’investigació en Oncologia

BENEFICIARIS

114

278.894

76

19.000

6

660

44

610.011

9

(4)

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

116

220.628

Projectes dirigits a col·lectius de persones amb discapacitats psíquiques
o malalties mentals

234

39.201

66

7.433

Projectes dirigits a persones en situació de marginació o
exclusió social

148

125.062

Projectes Mediambientals (4)
Total

813

1.300.889

Projectes dirigits a la inserció laboral de persones afectades
per discapacitats

Total assistents/beneficiaris
ASSISTENTS

Participants als equipaments propis
Participants als equipaments no propis
Beneficiaris de col·laboracions socials o assistencials
Gran total

7.016.198
3.884.909
1.300.889
12.201.996

(1) Dades del centre fins al trasllat a CaixaForum, a l’abril de 2002.
(2) Inclou els assistents del Museu de la Ciència i de la seva seu provisional a l’antic Centre Cultural de Barcelona.
(3) Els resultats d’aquests projectes d’investigació repercuteixen a tota la població afectada.
(4) Pendent de resolució.
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QUADRE Nº 2
Activitats, serveis i col·laboracions en projectes socials de la Fundació ”la Caixa”. Any 2002
Nombre i assistents per àmbit territorial
Activitats

Barcelona ciutat
Nº

ASSISTENTS

Catalunya excepte
Barcelona ciutat
Nº

ASSISTENTS

Espanya excepte
Catalunya
Nº

ASSISTENTS

Total Espanya
Nº

ASSISTENTS

Concerts

119

31.936

125

27.927

163

72.589

407

132.452

Conferències,
debats, tertúlies

263

17.506

357

27.858

561

45.882

1.181

91.246

Congressos, cursos,
jornades i seminaris

554

30.934

621

12.192

1.922

60.856

3.097

103.982

30

1.285.377

164

562.510

177

2.828.624

371

4.676.511

24

41.246

91

28.058

102

121.003

217

190.307

9

2.518

115

38.011

17

4.637

141

45.166

16

6.619

16

6.619

45

53.543

275

23.181

28

50.976

348

127.700

13

4.260

207

8.902

5

686

225

13.848

224

89.410

219

104.722

988

519.076

1.431

713.208

Exposicions

(1)

Festivals i fires
Homenatges a la vellesa
Planetari viatger
Projeccions de pel·lícules
Recitals de poesia
Recursos educatius

(2)

Representacions teatrals
Tallers
Total Activitats

Serveis

4

3.643

206

40.983

27

8.745

237

53.371

469

193.594

1.127

36.837

1.506

175.835

3.102

406.266

1.754

1.753.967

3.507

911.181

5.512

3.895.528

10.773

6.560.676

Nº

USUARIS

Nº

USUARIS

Assistència domiciliària
Aules hospitalàries

5

1.500

6

1.800

Biblioteques

6

31.213

1

1.206

Ciber@ules

1

1.120

28

201.600

(3)

Esplais i Centres de
gent gran

147

1.051.201

Famílies Cangur
Mediateques de
Centres Culturals

Nº

USUARIS

Nº

USUARIS

1

828

1

828

71

53.174

82

56.474

7

32.419

1

1.120

348

2.498.401

523

3.751.202

6

2.644

6

2.644

1

134.287

1

3.519

2

137.806

Punt Blau

23

41.199

19

48.196

225

268.543

267

357.938

Total Serveis

64

410.919

173

1.102.403

651

2.827.109

888

4.340.431

(Continua a la pàgina següent)
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Col·laboracions
en projectes socials
Col·laboracions
socioculturals

Nº

11

BENEFICIARIS

Nº

BENEFICIARIS

Nº

BENEFICIARIS

Nº

BENEFICIARIS

28.793

21

169.697

82

80.404

114

278.894

1

250

9

2.250

66

16.500

76

19.000

2

240

4

420

6

660

25

335.371

44

610.011

Programa Alzheimer i
altres malalties
neurodegeneratives
Programa Societat i Càncer
Projectes de Cooperació
Internacional per al
Desenvolupament

18

263.444

Projectes d’investigació
en malalties
neurodegeneratives (4)

2

1

11.196

1

6

9

Projectes d’investigació
en Oncologia (5)
Projectes dirigits a
col·lectius d’immigrants
amb dificultats
d’integració social

11

2.672

22

38.658

83

179.298

116

220.628

Projectes dirigits a
col·lectius de persones
amb discapacitats
psíquiques o malalties
mentals

21

5.361

41

3.734

172

30.106

234

39.201

Projectes dirigits a
la inserció laboral
de persones afectades
per discapacitats

4

200

17

712

45

6.521

66

7.433

30

5.548

24

2.945

94

116.569

148

125.062

100

306.508

136

229.192

577

765.189

813

1.300.889

1.918

2.471.394

3.816

2.242.776

6.740

7.487.826

Projectes dirigits a
persones en situació
de marginació o exclusió
social
Projectes
Mediambientals (5)
Total Col·laboracions

Gran Total

12.474 12.201.996

(1) Inclou l’“Estació Ciència” i les miniexposicions (micres).
(2) Kits educatius: “Sida. SABER AJUDA”, “Euroaventura”, “Viure les ciutats històriques”, maletes pedagògiques i motxilles mediambientals.
(3) Quatre Ciber@ules més en construcció.
(4) Els resultats d’aquests projectes d’investigació repercuteixen a tota la població afectada.
(5) Pendent de resolució.
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QUADRE Nº 3
Activitats, serveis i col·laboracions en projectes socials de la Fundació ”la Caixa”. Any 2002
Programes, nombre i assistents, per àmbit territorial
Barcelona
ciutat

Programes

Catalunya excepte
Barcelona ciutat

ACTIVITATS
Nº

ASSISTENTS

ACTIVITATS

Total Espanya

ACTIVITATS

ACTIVITATS

Nº

ASSISTENTS

Nº

ASSISTENTS

Nº

ASSISTENTS

Programes
socials

828

44.557

1.998

160.140

3.928

245.806

6.754

450.503

Programes
educatius

252

123.670

207

214.888

870

887.694

1.329

1.226.252

Programes
culturals

560

1.192.777

1.056

345.889

353

1.299.558

1.969

2.838.224

Programes de
ciència i medi
ambient
Total

114

392.963

246

190.264

361

1.462.470

721

2.045.697

1.754

1.753.967

3.507

911.181

5.512

3.895.528

10.773

6.560.676

SERVEIS
Nº

USUARIS

Programes
socials

63

276.632

Programes
culturals

1

134.287

64

410.919

Total

SERVEIS
Nº

173

173

SERVEIS
USUARIS

1.102.403

1.102.403

Nº

USUARIS

Nº

USUARIS

650

2.823.590

886

4.202.625

1

3.519

2

137.806

651

2.827.109

888

4.340.431

COL·LABORACIONS

COL·LABORACIONS

COL·LABORACIONS

COL·LABORACIONS

EN PROJECTES SOCIALS

EN PROJECTES SOCIALS

EN PROJECTES SOCIALS

BENEFICIARIS

Nº

BENEFICIARIS

Nº

Nº

BENEFICIARIS

765.189

813

1.300.889

577

765.189

813

1.300.889

6.740

7.487.826

Programes
socials

100

306.508

136

229.192

577

Total

100

306.508

136

229.192

1.918

2.471.394

3.816

2.242.776

Gran total

SERVEIS

EN PROJECTES SOCIALS
Nº

114

Espanya excepte
Catalunya

BENEFICIARIS

12.474 12.201.996

QUADRE Nº 4
Els programes de la Fundació ”la Caixa” a Catalunya. Any 2002
Nombre i assistents a les activitats, beneficiaris de les col·laboracions
i usuaris dels serveis, per províncies
Programes
Activitats

Barcelona

Girona

Nº

ASSISTENTS

Nº

1.810

131.513

304

ASSISTENTS

25.093

Lleida
Nº

ASSISTENTS

388

25.990

29

18.559

Col·laboracions
projectes socials

166

473.401

26

24.825

Serveis

150

829.966

25

152.654

2.126 1.434.880

355

202.572

449

245.101

Programes
socials

32 200.552

Tarragona
Nº

ASSISTENTS

324

22.101

15

18.915

Total Catalunya
Nº

ASSISTENTS

2.826

204.697

236

535.700

29 195.863

236 1.379.035

368 236.879

3.298 2.119.432

Activitats

354

211.355

36

61.062

30

18.427

39

47.714

459

338.558

Programes
educatius

354

211.355

36

61.062

30

18.427

39

47.714

459

338.558

Activitats

976 1.288.776

70

34.966

477

131.307

93

83.617

Serveis

1

134.287

1

Programes
culturals

977 1.423.063

70

34.966

Activitats

229

490.450

19

68.968

92

Programes
de ciència i
medi ambient

229

490.450

19

68.968

3.686 3.559.748

480

367.568

Total Catalunya

1.616 1.538.666

477 131.307

134.287

93

83.617

16.674

20

7.135

360

583.227

92

16.674

20

7.135

360

583.227

1.048

411.509

520 375.345

1.617 1.672.953

5.734 4.714.170
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QUADRE Nº 5
La Fundació ”la Caixa”, a Espanya. Any 2002
Programes, nombre i assistents, per comunitats autònomes
Programes culturals

Comunitats

ACTIVITATS

Andalusia

Nº

ASSISTENTS

SERVEIS
Nº

USUARIS

Programes
educatius

ACTIVITATS

ACTIVITATS

Nº

ASSISTENTS

Nº

ASSISTENTS

ACTIVITATS
Nº

ASSISTENTS

33

138.459

14

163.343

99

56.978

586

35.781

Aragó

1

58.772

5

92.971

28

13.152

285

11.877

Astúries

3

7.774

2

28.580

18

72.103

161

5.958

Balears

220

293.812

212

17.368

156

38.518

427

34.542

Canàries

12

55.666

6

62.835

21

16.348

273

12.012

Cantàbria

1

1.456

1

55.924

17

3.375

71

2.632

24

318.310

13

203.775

62

73.095

323

32.528

6

9.034

3

34.731

45

59.807

194

11.840

360

583.227

459

338.558

2.826

204.697

Castella i Lleó
Castella-la Manxa
Catalunya

1.616 1.538.666

1

3.519

1 134.287

Extremadura

3

7.565

3

39.545

27

5.131

154

11.043

Galícia

8

162.243

3

20.336

71

50.782

229

10.240

Madrid

12

107.109

85

589.976

116

51.354

557

38.831

Múrcia

6

57.525

3

21.919

35

35.114

24

1.722

Navarra

4

2.781

1

7.254

19

6.534

8

1.042

País Basc

5

31.589

4

39.355

43

199.526

227

12.455

5

2.907

87

5.596

6

84.558

106

200.970

316

16.695

2

2.000

6

1.012

1.329 1.226.252

6.754

450.503

La Rioja

4

3.006

València

10

41.229

1

3.228

Ceuta i Melilla
Total Espanya

116

Programes
de ciència
i medi
ambient

1.969 2.838.224

2 137.806

721 2.045.697

Programes socials

SERVEIS

Total

COL·LABORACIONS

Nº

USUARIS

Nº

BENEFICIARIS

114

495.088

120

92.614

31

156.416

25

4.117

27

145.453

13

32

174.697

46

241.649

15

ACTIVITATS
Nº

Gran total

SERVEIS

COL·LABORACIONS

ASSISTENTS
USUARIS
BENEFICIARIS

Nº

ASSISTENTS

Nº

USUARIS

Nº

BENEFICIARIS

732

394.561

114

495.088

120

92.614

966

982.263

319

176.772

31

156.416

25

4.117

375

337.305

102.402

184

114.415

27

145.453

13

102.402

224

362.270

14

11.597

1.015

384.240

33

178.216

14

11.597

1.062

574.053

19

17.761

312

146.861

46

241.649

19

17.761

377

406.271

71.041

11

1.685

90

63.387

15

71.041

11

1.685

116

136.113

56

243.564

49

15.704

422

627.708

56

243.564

49

15.704

527

886.976

41

157.734

30

5.904

248

115.412

41

157.734

30

5.904

319

279.050

236

1.379.035

236

535.700

5.261

2.665.148

237

1.513.322

236

535.700

5.734

4.714.170

27

117.978

16

2.449

187

63.284

27

117.978

16

2.449

230

183.711

36

159.604

28

1.588

311

243.601

36

159.604

28

1.588

375

404.793

90

295.554

115

236.804

770

787.270

90

295.554

115

236.804

975

1.319.628

7

20.913

24

2.938

68

116.280

7

20.913

24

2.938

99

140.131

8

30.270

6

855

32

17.611

8

30.270

6

855

46

48.736

41

160.313

18

200.108

279

282.925

41

160.313

18

200.108

338

643.346

21

95.294

14

8.499

96

11.509

21

95.294

14

8.499

131

115.302

58

258.022

75

60.164

438

343.452

58

258.022

75

60.164

571

661.638

9

6.240

9

6.240

10.773

6.560.676

886

4.202.625

813

1.300.889

888

4.340.431

813

1.300.889

12.474 12.201.996
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QUADRE Nº 6
Exposicions organitzades per la Fundació ”la Caixa”. Any 2002
Temes, nombre i assistents, per àmbit territorial
Barcelona
ciutat

Temes

Nº

Arts plàstiques

ASSISTENTS

20

Catalunya excepte
Barcelona ciutat

Espanya excepte
Catalunya

Total Espanya

Nº

ASSISTENTS

Nº

ASSISTENTS

Nº

ASSISTENTS

811.118

39

139.908

39

850.035

98

1.801.061

Ciència (1)

5

160.107

46

177.275

56

1.238.747

Cultura i Educació

1

133.181

14

113.678

21

299.738

36

546.597

4

180.971

23

41.967

19

126.284

46

349.222

Fotografia
Història i Literatura

107 1.576.129

36

86.413

25

263.755

61

350.168

Medi ambient

2

3.092

7

35.423

9

38.515

Gent gran

4

177

10

14.642

14

14.819

(2)

Total

30

1.285.377

164

562.510

177 2.828.624

371 4.676.511

(1) Inclou l’“Estació Ciència”.
(2) Inclou les miniexposicions (micres).

QUADRE Nº 7
Assistents als museus de la ciència de la Fundació ”la Caixa”. Any 2002
Museu de la Ciència, Barcelona (1)
INSTAL·LACIONS/ACTIVITATS

Sales permanents
i exposicions temporals

CosmoCaixa,
Madrid
CosmoCaixa, Madrid
ASSISTENTS

228.917

INSTAL·LACIONS/ACTIVITATS

Sales permanents
i exposicions temporals

ASSISTENTS

380.039

Planetari

33.547

Planetari

46.321

Clik dels nens

12.792

Clik dels nens

24.627

¡Toca, toca!

18.542

¡Toca, toca!

39.481

Congressos, conferències,
cursos, debats

23.633

Congressos, conferències,
cursos, debats

Tallers i activitats
didàctiques

41.107

Tallers i activitats
didàctiques

Total

358.538

Total

6.829
55.047
552.344

(1) Inclou dades del Museu de la Ciència fins que es van iniciar les seves obres d’ampliació en juny, i de la seu provisional que es va obrir al
públic a l’octubre.

QUADRE Nº 8
Assistents a CaixaForum. Any 2002
CaixaForum, Barcelona
INSTAL·LACIONS/ACTIVITATS

Exposicions i instal·lacions
Mediateca
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ASSISTENTS

1.086.825
134.287

Conferències, debats
i cursos

25.950

Concerts, representacions
teatrals, projeccions
i recitals

35.090

Tallers i visites

14.679

Total

1.296.831

QUADRE Nº 9
Equipaments de la Fundació ”la Caixa”. Any 2002
Comunitats

Centres Culturals
i Sales d’Exposicions

Biblioteques
i Mediateques

Escoles

Centres de (1)
gent gran

Museus

Total

Andalusia

58

58

Aragó

20

20

Astúries
Balears

1

1

Canàries
Cantàbria

19

19

21

23

32

32

9

9

Castella i Lleó

30

30

Castella-la Manxa

20

20

Catalunya

8

8

2

175

1

194

Extremadura

15

15

Galícia

20

20

Madrid

1

37

1

39

Múrcia

2

2

Navarra

3

3

19

19

La Rioja

12

12

València

31

31

País Basc

Total

10

9

2

523

2

546

(1) Balears: 5 propis i 16 en col·laboració; Catalunya: 67 propis i 108 en col·laboració; Madrid: 1 propi i 36 en col·laboració. Els centres
de gent gran de les altres comunitats autònomes són centres en col·laboració amb altres institucions.

QUADRE Nº 10
La Fundació ”la Caixa” a internet. Any 2002
Webs (1)

Visites

www.clubestrella.com

178.796

3.324.333

www.educalia.org

655.136

19.474.699

52.111

517.932

200.287

684.134

www.euroaventura.net
www.fundacio.lacaixa.es
www.lacaixa.es/solidaritat
www.mediatecaonline.net

(2)

www.noumuseudelaciencia.com
www.sidasaberayuda.com
Total

(3)

Pàgines vistes

89.607

271.350

148.042

3.553.100

18.006

219.344

27.430

451.483

1.369.415

28.496.375

(1) La web www.amas.org ha tingut 175.539 peticions durant l’any 2002.
(2) Disponible des de l’1 de març del 2002. Inclou dades de www.puntosdeluz.net, operativa des del 6 de novembre del 2002 (visites:
10.033, pàgines vistes: 62.229).
(3) Disponible des del 17 d’octubre del 2002.
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Altres dades importants
de la Fundació ”la Caixa” en el 2002
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 2002

ARTS PLÀSTIQUES
Anglada Camarasa. Desde la
distancia
2200
Castellà
Auguste Rodin. Escultor
1000
Català
Auguste Rodin. Escultor
3050
Castellà
Begoña Muñoz
1000
Cat.-Cast.-Anglès
CaixaForum
1000
Català
CaixaForum
1500
Castellà
Catàleg raonat Col·lecció d’Art
Contemporani Fundació
”la Caixa”
1300
Català
Catálogo razonado Colección
Arte Contemporáneo Fundación
”la Caixa”
1500
Castellà
Catalogue raisonné. Collection
of Contemporary Art Fundació
”la Caixa”
800
Anglès
De Renoir a Picasso
3000
Català-Castellà
Elmgreen & Dragset. Museum
1000
Cat.-Cast.-Anglès
Joan Miró. Litógrafo
3000
Castellà
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Joan Ponç
1500
Català
Joan Ponç
1500
Castellà
José Luis Pascual. Ombres de
ferro
700
Català-Castellà
Jordi Bernadó. Welcome Utopia
1000
Cat.-Cast.-Anglès
Josep Maria Jujol. Dissenyador
1100
Cat.-Cast.-Anglès
La tierra exaltada. Nestor y
Canarias
1500
Castellà-Anglès
Los arrepentimientos de Rodin
1000
Castellà
Lucian Freud
3900
Català
Lucian Freud
3600
Castellà
Obras maestras del dibujo en el
Smith College Museum of Art
850
Castellà
Oriol Font. Love con y sin
dinero
1000
Cat.-Cast.-Anglès
Tobias Rehberger
1000
Cat.-Cast.-Anglès
Tuaregs. Nòmades del desert
1800
Català

FOTOGRAFIA
Abbas. Visions de l’Islam
3000
Català

Club Estrella. Guía taller de
informática
8000
Castellà

Abbas. Visiones del Islam
2750
Castellà

Sida. Saber ajuda (Guia per a
assistents a cursos)
250
Català

El museu domestic. Antoni
Amatller
2000
Català-Castellà

Aproximació multidisciplinar
per a l’abordatge de la sida
3000
Català

Richard Avedon. In the
American West
1500
Català

Aproximación multidisciplinar
para el abordaje del sida
5000
Castellà

Richard Avedon. In the
American West
3000
Castellà

El mar d’Ulisses
Quadern de treball
3500
Català

ARTS AUDIOVISUALS

El planetari viatger
Quadern de treball
5000
Català

Malevich y el cine
1000
Castellà
Pantalles sensibles. Videoart
dels anys 90
1500
Català-Castellà
Pierrick Sorin
1000
Català-Castellà
EDUCACIÓ
Euroaventura.net (Guia per a
assistents a cursos)
250
Català
Euroaventura.net (Guía para
asistentes a cursos)
350
Castellà
Club Estrella. Guia
de navegació
4000
Català
Club Estrella. Guía
de navegación
8000
Castellà
Club Estrella. Guia taller
d’Informàtica
4000
Català

Canarias. Volcanes en el océano
Material didáctico
2500
Castellà
Ortzetik eroriak
Laneko Koadernoa
3000
Euskera
Fauna mehatxupean
Laneko Koadernoa
3000
Euskera
¿Que é a SIDA?
Caderno de traballo
1500
Gallec
O mar de Ulises
Caderno de traballo
1500
Gallec
Os aromas de al-Andalus
Caderno para profesores
1500
Gallec
De mono a hombre
Cuaderno
2000
Castellà

Objetivo ¡volar!
Material didáctico
2500
Castellà

¿Cantamos juntos? Memoria de
una coral intergeneracional
3000
Castellà

SOCIALS

Alzheimer: La enfermedad
(carpeta amb transparències)
300
Castellà

Consumiendo religión. Nuevas
formas de espiritualidad entre
la población juvenil
1000
Castellà
Asociarse para vivir mejor
(reimpressió)
1000
Castellà
Guia d’arquitectura
2000
Català
Guía de arquitectura
5000
Castellà
Memòria cooperació
internacional 2000-2001
6000
Català
Memoria de cooperación
internacional 2000-2001
6500
Castellà
Memòria científica. Ajuts a la
investigació en malalties
neurodegeneratives - 2001
5000
Cat.-Cast.-Anglès
Recordar en els museus
1000
Català
Recordar en los museos
2000
Castellà
Guia pràctica de reminiscència
(2ª ed.)
1000
Català

Alzheimer: Consejos prácticos
(carpeta amb transparències)
300
Castellà
Alzheimer: Las asociaciones
(carpeta amb transparències)
300
Castellà
MEDICINA
Projecte de formació per a la
implantació del procés de cures
en el marc del model conceptual
de Virginia Henderson als
centres d’Atenció Primària de
l’Institut Català de la Salut
Català
Proyecto de formación para la
implantación del proceso de
cuidados en el marco del
modelo conceptual de Virginia
Henderson en los centros de
Atención Primaria del Institut
Català de la Salut
Castellà
Musicoterapia y arteterapia en
las enfermedades
neurodegenerativas
Castellà
Music therapy and art therapy
in neurodegenerative diseases
Anglès
Programa “Esclerosi lateral
amiotròfica (ELA)
8 opuscles
Català

Guíaestrella
(11 exemplars/any)
Castellà
Agenda Centre
Cultural/CaixaForum
(5 exemplars/any)
Català
Agenda Centre
Cultural/CaixaForum
(5 exemplars/any)
Castellà

La violència domèstica. Informe
sobre els maltractaments a
dones a Espanya
Català
Inmigración. Escuela y mercado
de trabajo
Castellà
Immigració. Escola i mercat de
treball
Català
COL·LABORACIONS

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

Colaboración con Tusquets
Editores: Colección “Metatemas”
Conceptos contrarios
Emoción y conocimiento
La disolución de la mente

CosmoCaixa
Agenda de actividades
(Trimestral)
Castellà
Agenda actividades Centros
Culturales Tarragona, Girona,
Lleida, Vic, Granollers, Palma

La mano
Peces luminosos. Historias de
amor y ciencia
Si la naturaleza es la respuesta,
¿cuál es la pregunta?

Agenda actividades escolares
(Laboratori de les Arts, Museu
de la Ciència, CosmoCaixa,
Centres Culturals Tarragona,
Girona, Lleida, Vic, Granollers,
Palma y Madrid)

ALTRES COL·LABORACIONS

ALTRES PUBLICACIONS DE LA
FUNDACIÓ ”LA CAIXA”

Els segells de l’Ajuntament de
Barcelona

Los aromas de al-Andalus
Diccionari manual de la Llengua
Catalana

2001 - Informe anual
Català
2001 - Informe anual
Castellà
2001 - Annual report
Anglès
Biografía de una estrella
Castellà

GUIES DE LECTURA
COL·LECCIÓ ESTUDIS SOCIALS

Guía práctica de reminiscencia
(2ª ed.)
3000
Castellà
Programa “Aprèn a ajudar-lo”
9 quaderns
Català
Programa “Aprende a ayudarlo”
9 cuadernos
Castellà
Teatre i Alzheimer. Teatre de la
reminiscència
1000
Català
Teatro y Alzheimer. Teatro de la
reminiscencia
2000
Castellà
Cantem junts? Memòria d’una
coral intergeneracional
1500
Català

Georges Perec
8000
Català
T.S. Eliot
8000
Català
M’agraden els llibres (Infantil)
8000
Català
M’agraden els llibres (Juvenil)
8000
Català
Jo treballo (Infantil)
8000
Català
Jo treballo (Juvenil)
8000
Català
PUBLICACIONS PERIÒDIQUES
FUNDACIÓ ”LA CAIXA”

Los jóvenes ante el reto
europeo
Castellà
Els joves davant el repte
europeu
Català
España ante la inmigración
Castellà
Espanya davant l’immigració
Català
La política de vivienda en una
perspectiva europea comparada
Castellà
La política d’habitatge en una
perspectiva europea comparada
Català
La violencia doméstica. Informe
sobre los malos tratos a
mujeres en España
Castellà

Guiaestrella
(11 exemplars/any)
Català
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Préstecs de la Col·lecció d’Art
Contemporani de la Fundació ”la Caixa”

José Pedro Croft 1979-2002.
Retrospectiva

Manuel MILLARES
Sense títol, 1960
ACF 265

Fundaçao Centro Cultural de
Belém, Lisboa
10 maig - 4 agost 2002

Pablo PALAZUELO
Alborada, 1952
ACF 515

EXPOSICIÓ:

OBRA PRESTADA:

OBRA PRESTADA:

Rumbos paralelos de la escultura
española en el siglo XX

Gerhard RICHTER
St. Bridget (653-3), 1988
ACF 363

José Pedro CROFT
Sense títol, 1997
ACF 636

EXPOSICIÓ:

EXPOSICIÓ:

En el tiempo de El Paso

CAAM Centro Atlántico de Arte
Moderno, Las Palmas de Gran
Canaria
11 desembre 2001 10 febrer 2002

Joan PONÇ
Sense títol, 1947
ACF 196

Los excesos de la mente

Albert RÀFOLS-CASAMADA
Morir pel Vietnam, 1965
ACF 371

Centro Cultural de la Villa de
Madrid
14 febrer - 7 abril 2002

Centro Andaluz de Arte
Contemporáneo, Sevilla
28 maig - 31 octubre 2002

Albert RÀFOLS-CASAMADA
Hers, 1968
ACF 456

OBRES PRESTADES:

OBRES PRESTADES:

Rafael CANOGAR
Joyo, 1959
ACF 266

Ferran GARCÍA SEVILLA
Muca 4, 1985
ACF 215

Antonio SAURA
Cota, 1959
ACF 253

Manuel MILLARES
Cuadro 61, 1959
ACF 269

Ferran GARCÍA SEVILLA
Tiro 8, 1996
ACF 626

Manuel MILLARES
Homúnculo, 1960
ACF 368

Sigmar POLKE
German Forest, 1983-84
ACF 683

EXPOSICIÓ:

EXPOSICIÓ:

OBRA PRESTADA:

Malas formas.Txomin Badiola

Impacte Gaudí

Antoni MARQUÉS
Una dulce diferencia, 1994
ACF 51

MACBA, Museu d’Art
Contemporani de Barcelona
18 febrer - 6 agost 2002

Centre d’Art Santa Mònica,
Barcelona
10 juny - 30 juny 2002
OBRA PRESTADA:

EXPOSICIÓ:

Museo de Bellas Artes de Bilbao
28 octubre 2002 - 2 febrer 2003

OBRES PRESTADES:

Juan MUÑOZ
Astrolabi per al nord de la
tempesta, 1985
ACF 220
Susana SOLANO
Fontana núm. 3, 1985
ACF 254
EXPOSICIÓ:

Antoni Marqués
Museu d’Art de Sabadell
18 desembre 2001 17 febrer 2002

Muestra de Arte Contemporáneo
Andaluz
Centro Cultural El Monte, Sevilla
15 gener - 22 març 2002
OBRA PRESTADA:

Curro GONZÁLEZ
El bosque de leche, 1999
ACF 772
EXPOSICIÓ:

Andalucía y la modernidad. Del
Equipo 57 a la Generación de los 70
Centro Andaluz de Arte
Contemporáneo, Sevilla
16 gener - 7 abril 2002
OBRES PRESTADES:

Gerardo DELGADO
Muerte en la tarde, 1986
ACF 373
José GUERRERO
Rojo y negro, 1964
ACF 290
EXPOSICIÓ:

Gerhard Richter. Forty Years of
Painting
MOMA, Museum of Modern
Art, New York
14 febrer - 21 maig 2002
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EXPOSICIÓ:

OBRES PRESTADES:

Txomin BADIOLA
Three Eero’s Nightmares, 1990-91
ACF 278
Txomin BADIOLA
Bastardo en Bañiland, 1990-92
ACF 279
EXPOSICIÓ:

Guinovart. Obres del 1948 al
2002
Fundació Caixa de Catalunya,
La Pedrera, Barcelona
12 març - 26 maig 2002
OBRES PRESTADES:

José Antonio Hernández-Díez

MACBA, Museu d’Art
Contemporani de Barcelona
20 juny - 18 novembre 2002

Palm Beach Institute of
Contemporary Art, California
8 setembre - 17 novembre 2002

OBRES PRESTADES:

OBRA PRESTADA:

Modest CUIXART
Sense títol, 1947
ACF 261

José Antonio HERNÁNDEZDÍEZ
La Hermandad, 1994
ACF 81

Modest CUIXART
Graphisme, 1956
ACF 260

Josep GUINOVART
La finestra, 1964
ACF 457

SFMOMA, Museum of Modern
Art of San Francisco
11 octubre 2002 14 gener 2003

Juan USLÉ
Earthy Dream, 1997
ACF 709

OBRA PRESTADA:

EXPOSICIÓ:

EXPOSICIÓ:

Juan USLÉ
Atado por detrás, 1995
ACF 672

Palacio Postal, México
20 novembre 2002 26 gener 2003

Col·lecció 13

Lucio FONTANA
Concetto Spaziale C 58 I 38,
1956
ACF 328

Art Institute of Chicago
22 juny - 8 setembre 2002

Círculo de Bellas Artes, Madrid
24 juliol - 29 setembre 2002

EXPOSICIÓ:

Josep GUINOVART
Decapitació (Suïcidi), 1964
ACF 579

OBRES PRESTADES:

Traslaciones, España-México
1977-2002

Eduardo ARROYO
Carmen Amaya frit des
sardines au Waldorf, 1988
ACF 465

Josep GUINOVART
La finestra, 1964
ACF 457

Museum Morsbroich,
Leverkusen
1 maig - 15 setembre 2002

EXPOSICIÓ:

Marcel MARTÍ
Mira, 1971
CBF 4460

Lucio FONTANA
Concetto Spaziale C 59 T 21, 1959
ACF 327

Juan Uslé

Antonio SAURA
Grande nue, 1960-1961
ACF 332

Josep GUINOVART
Homenatge al pintor de parets,
1964
ACF 200
Manuel MILLARES
Cuadro 85, 1959
ACF 267
Manuel MILLARES
Cuadro 61, 1959
ACF 265

EXPOSICIÓ:

Fiona Rae
Carré d’Art - Musée d’Art
Contemporain, Nîmes
11 octubre 2002 - 5 gener 2003
OBRA PRESTADA:

Fiona RAE
Birdhouse, 1997
ACF 687
EXPOSICIÓ:

Antoni Tàpies. Una mirada.
1951-2001
Banc de Sabadell
Sala de Arte del Banco Herrero,
Oviedo
30 octubre - 6 novembre 2002
OBRES PRESTADES:

Antoni TÀPIES
Negre, blanc i vermell, 1984
ACF 276

Antoni TÀPIES
Grisos amb traços negres,
núm. XXXIII, 1955
ACF 271
Antoni TÀPIES
Gran blanc sense matèria,
1965
ACF 306

La Fundació ”la Caixa”
a Espanya, el 2002.
Províncies i poblacions

ÀLABA

Pulpi

EXPOSICIÓ:

Amurrio

Roquetas de Mar

Future Cienma

Llodio

Tijola

ZKM Center for Art and Media,
Karlsruhe
16 novembre 2002 30 març 2003

Vitòria-Gasteiz

Vélez Rubio

OBRA PRESTADA:

Alcoi

ASTÚRIES

Altea

Avilés

Balsares

Cangas de Narcea

Benidorm

Degaña

Biar

El Entrego

EXPOSICIÓ:

Calp

La Felguera

Autorretrats 1972-2000

Callosa d’En Sarrià

Gijón

Centre d’Art Santa Mònica,
Barcelona
19 novembre 2002 6 gener 2003

Castalla

Langreo

Cocentaina

Luanco

Crevillent

Luarca

Dénia

Llanes

OBRA PRESTADA:

Elda

Mieres

Jordi CERDÀ
Paral·lelisme cos de dona, cos
de dona dins de l’obra d’art,
1977
CBF 4282

Elx

Moreda

Guardamar

Oviedo

Ibi

Pola de Laviana

Monòver

Pola de Lena

Muro de Alcoy

Rioturbio

EXPOSICIÓ:

Novelda

Santo Adriano

Gary Hill and Bruce Nauman

Ondara

Serantes

National Gallery of Australia,
Sidney
14 desembre - 9 març 2003

Oriola

Siero

Pego

Villaviciosa

OBRA PRESTADA:

Sant Joan d’Alacant

ÀVILA

Gary HILL
Remarks on Color, 1994
ACF 100

Sant Vicent del Raspeig

Arenas de San Pedro

Santa Pola

Àvila

Sax

Las Navas del Marqués

Judith BARRY
Imagination, Dead Imagine,
1991
ACF 530

Vera
ALACANT

Vícar

Alacant

Petrer

Teulada
Torrevieja

BADAJOZ

La Vila Joiosa

Almendralejo

Villena

Azuaga

Xàbia

Badajoz
Burguillos del Cerro

ALBACETE

Cabeza del Buey

Albacete

Calamonte

El Bonillo

Castuera

Caudete

Don Benito

Hellín

Llerena

La Roda

Mérida

Tobarra

Navalvillar de Pela

Villarrobledo

Olivenza
Ribera del Fresno

ALMERIA

Villafranca los Barros

Adra

Villanueva de la Serena

Albox

Zafra

Almeria
Berja

BARCELONA

El Ejido

Abrera

Huércal-Overa

Aiguafreda

Olula del Río

Alella

123

124

Arenys de Mar

Palafolls

BISCAIA

Laredo

Arenys de Munt

Palau de Plegamans

Ajangiz

Maliaño

Argentona

Piera

Bakio

Marina de Cudeyo

Artès

Pineda de Mar

Barakaldo

Puente San Miguel

Avià

Pont de Vilomara

Basauri

Reinosa

Avinyó

El Prat de Llobregat

Bilbao

Ruiloba

Avinyonet del Penedes

Prats de Lluçanès

Dima

San Vicente la Barquera

Badalona

Premià de Mar

Durango

Santander

Barberà del Vallès

Puig-Reig

Erandio

Suances

Barcelona

Roda de Ter

Galdakao

Torrelavega

La Batlloria

Rubí

Getxo

Bellaterra

Sabadell

Leioa

CASTELLÓ DE LA PLANA

Berga

Sant Adrià del Besòs

Muskiz

Almassora

Cabrera de Mar

Sant Andreu de la Barca

Santurtzi

Burriana

Cabrils

Sant Andreu de Llavaneres

Zalla

Castelló de la Plana

Calaf

Sant Boi de Llobregat

Caldes de Montbui

Sant Cebrià de Vallalta

BURGOS

Onda

Calella

Sant Celoni

Aranda de Duero

Peñíscola

Canet de Mar

Sant Cugat del Vallès

Burgos

Sogorb

Canovelles

Sant Esteve de Palautordera

Miranda de Ebro

Vila-real

Cardedeu

Sant Esteve Sesrovires

Villarcayo

Vinaròs

Cardona

Sant Feliu de Codines

Casserres

Sant Feliu de Llobregat

Castellar del Vallès

Sant Fost de Campsentelles

Castelldefels

Sant Fruitós de Bages

Centelles

Sant Hipòlit de Voltregà

Cerdanyola del Vallès

Sant Joan de Vilatorrada

Cervelló

Sant Joan Despí

Collsuspina

Sant Just Desvern

Cornellà de Llobregat

Sant Martí Sarroca

Esparreguera

Sant Pere de Ribes

Esplugues de Llobregat

Sant Pere Riudebitlles

L’ Estany

Sant Pol de Mar

Les Franqueses del Vallès

Sant Quirze de Besora

La Garriga

Sant Quirze del Vallès

Gavà

Sant Sadurní d’Anoia

Gironella

Sant Salvador de Guardiola

Granollers

Sant Vicenç de Castellet

L’ Hospitalet de Llobregat

Sant Vicenç de Montalt

Hostalets de Pierola

Sant Vicenç dels Horts

Igualada

Santa Coloma de Gramenet

La Llagosta

Santa Margarida i els Monjos

Llinars del Vallès

Santa Margarida de Montbui

Malgrat de Mar

Santa Maria d’Olò

Malla

Santa Maria de Martorelles

Manlleu

Santa Maria de Palautordera

Manresa

Santa Perpetua de Mogoda

Martorell

Sentmenat

Les Masies de Roda

Sitges

Les Masies de Voltregà

Súria

El Masnou

Taradell

Mataró

Teià

Moià

Terrassa

Molins de Rei

Tiana

Mollet del Vallès

Tordera

Monestir de Montserrat

Torelló

Monistrol de Montserrat

Torrelles de Llobregat

Montcada i Reixac

Vic

Montgat

Viladecans

CANTÀBRIA

Priego de Córdoba

Montornès del Vallès

Vilafranca del Penedès

Ampuero

Puente-Genil

Navarcles

Vilanova de Sau

El Astillero

La Rambla

Navàs

Vilanova i la Geltrú

Camargo

Rute

Òdena

Vilassar de Dalt

Castro-Urdiales

Villanueva de Córdoba

Olesa de Montserrat

Vilassar de Mar

Comillas

El Viso

Nules

CÀCERES
Arroyo de la Luz

CEUTA
Ceuta

Càceres
Coria
Hervás
Jaraiz de la Vera
Miajadas
Moraleja
Navalmoral de la Mata
Plasencia
Torrejoncillo
Trujillo
Valencia de Alcántara
Zarza de Granadilla
CÀDIS
Algeciras

CIUDAD REAL
Alcázar de San Juan
Alcoba
Argamasilla de Alba
Campo de Criptana
Ciudad Real
Manzanares
Puertollano
San Carlos del Valle
La Solana
Tomelloso
Torrenueva
Valdepeñas

Barbate
Bornos
Càdis
Conil de la Frontera

CONCA
Conca
Tarancón

Chiclana
Chipiona
Jerez de la Frontera
La Línea de la Concepción
Olvera
Prado del Rey
El Puerto de Santa María
Puerto Real
Rota
San Fernando
San Roque
Sanlúcar de Barrameda
Tarifa
Ubrique
Véjer

CÒRDOVA
Aguilar
Baena
Bujalance
Cañete de las Torres
Còrdova
Dos Torres
Hornachuelos
Lucena
Montalbán de Córdoba
Montilla
Montoro
Monturque
Posadas
Pozoblanco

A CORUÑA

Mont-Ras

Tolosa

Peguera

Abegondo

Olot

Zarautz

Petra

Aranga

Palafrugell

Zumaia

Pollença

Ares

Palamós

Betanzos

Pals

HUELVA

Port d’Alcúdia

Boiro

Pau

Almonte

Porto Colom

Cabana

Les Planes d’Hostoles

Ayamonte

Pòrtol

Cabañas

Platja d’Aro

Bollullos del Condado

Puigpunyent

Carballo

Puigcerdà

Calañas

Ses Salines

Cedeira

Quart

El Campillo

Sant Antoni Abat

A Coruña

Ripoll

Cartaya

Sant Antoni de Portmany

Ferrol

Riudarenes

Gibraleón

Sant Ferran de ses Roques

Fisterra

Riudellots de la Selva

Huelva

Sant Francesc Xavier

Malpica de Bergantiños

Roses

Isla Cristina

Sant Joan

Narón

Salt

Lepe

Sant Joan de Labritja

Neda

Sant Antoni de Calonge

Minas de Riotinto

Sant Jordi

Noia

Sant Feliu de Buixalleu

La Palma del Condado

Sant Josep de sa Talaia

Ortigueira

Sant Feliu de Guíxols

Trigueros

Sant Llorenç des Cardassar

Outes

Sant Feliu de Pallerols

Valverde del Camino

Sant Lluís

Puebla del Caramiñal

Sant Hilari Sacalm

San Marcos

Sant Joan de les Abadesses

ILLES BALEARS

Santa Eulàlia del Riu

San Saturnino

Sant Julià de Ramis

Alaior

Santa Maria del Camí

Santiago de Compostela

Santa Coloma de Farners

Alaró

Santa Ponça

Tordoya

Santa Cristina d’Aro

Alcúdia

Santanyí

Trazo

Santa Pau

Algaida

Selva

Vimianzo

Serinyà

Andratx

Sineu

Zas

Sils

Artà

Sóller

Torroella de Montgrí

Binissalem

Son Carrió

GIRONA

Tossa de Mar

Bunyola

Son Ferriol

Anglès

Vidreres

Caimari

Son Servera

Arbúcies

Vilafant

Cala Millor

Vilafranca de Bonany

Banyoles

Vilajuiga

Calonge

Begur

Porreres

Santa Eugènia

Calvià

JAÉN

Besalú

GRANADA

Campanet

Alcalá la Real

La Bisbal d’Empordà

Albolote

Campos

Andújar

Blanes

Albuñol

Capdepera

Arjonilla

Bordils

Almuñécar

Es Castell

Baeza

Breda

Granada

Ciutadella de Menorca

Bailén

Cadaqués

Guadix

Colònia de Sant Pere

La Carolina

Caldes de Malavella

Huétor Vega

Consell

Guarromán

Calonge

Loja

Deia

Jaén

Campdevànol

Maracena

Eivissa

Linares

Camprodon

Montefrío

Escorca

Martos

Cassà de la Selva

Motril

S’Esgleieta

Quesada

Castelló d’Empúries

Salobreña

Esporles

Rus

Celrà

Santa Fe

Felanitx

Siles

Ferreries

Torredonjimeno
Úbeda

La Cellera de Ter
Cervià de Ter

GUADALAJARA

Formentera

Cornellà del Terri

Azuqueca de Henares

Fornalutx

L’ Escala

Guadalajara

Fornells

LUGO

Inca

Burela

Esclanyà
El Far de l’Empordà

GUIPÚSCOA

Lloret de Vista Alegre

Castroverde

Figueres

Arrasate

Lloseta

Chantada

Flaçà

Astigarraga

Llucmajor

Guitiriz

Girona

Azpeitia

Manacor

Lugo

Gombreny

Beasain

Maó

Mondoñedo

Hostalric

Bergara

Maria de la Salut

Monforte de Lemos

Llagostera

Deba

Marratxí

Palas de Rei

Lloret de Mar

Donostia-Sant Sebastià

Es Mercadal

Puebla del Brollón

Les Llosses

Eibar

Es Migjorn Gran

Sarria

Maçanet de Cabrenys

Irun

Montuïri

Vilalba

Maçanet de la Selva

Legazpia

Moscarí

Viveiro

Massanes

Mondragón

Muro

Medinyà

Rentería

Palma de Mallorca
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LLEIDA

Arroyomolinos

Múrcia

Vecindario

L’Albages

Ciempozuelos

El Palmar

Yaiza

Alcarràs

Colmenar Viejo

San Javier

Alfarràs

Collado Villalba

Torre-Pacheco

PONTEVEDRA

Alguaire

Coslada

Totana

Cambados

Almacelles

El Escorial

Yecla

Chapela (San Fausfo)

Almenar

Fuenlabrada

Alpicat

Galapagar

NAVARRA

A Guarda

Artesa de Segre

Getafe

Aoiz

Lalín

Balaguer

Griñón

Arazuri

Marín

Bell-lloc d’Urgell

Leganés

Arce

Moaña

Bellcaire d’Urgell

Madrid

Cascante

Mondariz

Bellpuig

Majadahonda

Estella

Mos

Bellvís

Las Matas

Galar

As Neves

Les Borges Blanques

Móstoles

Lacunza

Nigrán

Castelldans

Navacerrada

Noain

Paredes

Cervera

Parla

Olite

Ponteareas

Corbins

Pinto

Pamplona

Pontevedra

Esterri d’Àneu

Pozuelo de Alarcón

Tafalla

Redondela

La Floresta

San Fernando de Henares

Tudela

Ribadumia

La Fuliola

San Lorenzo del Escorial

Golmés

San Sebastián de los Reyes

OSCA

Vigo

Guissona

Soto del Real

Barbastro

Vilagarcía de Arousa

Ivars d’Urgell

Torrejón de Ardoz

Binéfar

Juncosa

Tres Cantos

Fraga

LA RIOJA

Juneda

Valdemorillo

Osca

Alfaro

Lleida

Valdemoro

Jaca

Arnedo

Mollerussa

Villaviciosa de Odón

Monzón

Autol

Sabiñánigo

Calahorra

Oliana

A Estrada

Silleda

La Pobla de Segur

MÀLAGA

El Pont de Suert

Alhaurín de la Torre

OURENSE

Haro

Raïmat

Alora

Bande

Leza de Río Leza

Sant Llorenç de Morunys

Antequera

Barbadas

Logroño

Seròs

Archidona

Celanova

Nájera

La Seu d’Urgell

Benalmádena

Maceda

Rincón de Soto

Solsona

Cártama

Ourense

Santo Domingo de la Calzada

Sort

Coín

Toén

Sucs

Cortés de la Frontera

Verín

SALAMANCA

Tàrrega

Estepona

Xinzo de Limia

Alba de Tormes

Torrebesses

Gaucín

Torregrossa

Màlaga

PALÈNCIA

Calzada de Valdunciel

Torres de Segre

Nerja

Aguilar de Campoo

La Fuente de San Esteban

Tremp

Ronda

Carrión de los Condes

Guijuelo

Vallbona de les Monges

San Pedro de Alcántara

Guardo

Huerta

Vielha

Torremolinos

Palència

Salamanca

Torrox

Paredes de Nava

Santa Marta de Tormes

Vélez-Málaga

San Cebrián de Campos

La Bañeza

MELILLA

LAS PALMAS DE GRAN

Adeje

Bembibre

Melilla

CANARIA

Breña Alta

Agaete

Frontera

LLEÓ

Cenicero

Béjar

Astorga

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Cistierna
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Congosto

MÚRCIA

Arrecife

Granadilla de Abona

Fabero

Abarán

Arucas

La Guancha

Lleó

Archena

Gran Tarajal

Guía de Isora

Ponferrada

Bullas

Ingenio

Güímar

Torre del Bierzo

Calasparra

Las Palmas de Gran Canaria

Icod de los Vinos

Villafranca del Bierzo

Caravaca de la Cruz

Puerto del Rosario

Isora

Cartagena

San Bartolomé Tirajana

La Laguna

MADRID

Ceutí

San Nicolás de Tolentino

Los Llanos de Aridane

Alcalá de Henares

Cieza

Santa Brígida

La Orotava

Alcobendas

Churra

Santa María de Guía

El Pinar

Alcorcón

Lorca

Teguise

Puerto de la Cruz

Aranjuez

Mazarrón

Telde

Los Realejos

Arganda del Rey

Molina de Segura

Tuineje

San Miguel

San Sebastián de la Gomera

Deltebre

Burjassot

Santa Cruz de la Palma

L’ Espluga de Francolí

Catarroja

Santa Cruz de Tenerife

Falset

Cullera

Tegueste

Fontscaldes

L’ Eliana

Valverde

Gandesa

Faura

Miami-Platja

Foios

SARAGOSSA

Mont-roig del Camp

Gandia

La Almunia de Doña Godina

Montblanc

Grao

Borja

Móra d’Ebre

Manises

Calatayud

Móra la Nova

Meliana

Daroca

El Perelló

Museros

Ejea de los Caballeros

Picamoixons

Ontinyent

Saragossa

Poblet

Paiporta

El Pont d’Armentera

Paterna

SEGÒVIA

Reus

La Pobla de Vallbona

Campo de San Pedro

Roquetes

Quart de Poblet

Cuéllar

Salou

Sagunt

El Espinar

Sant Carles de la Ràpita

San Antonio de Benagéber

Pinarejos

Sant Jaume d’Enveja

Silla

Pradena

Santa Bàrbara

Torrent de l’Horta

Segòvia

Santa Coloma de Queralt

Turís

Villacastín

La Sénia

Utiel

Tarragona

València

SEVILLA

Torredembarra

Xàtiva

Alcalá de Guadaira

Tortosa

Xest

El Arahal

Ulldecona

Bormujos

Valls

VALLADOLID

Camas

El Vendrell

Laguna de Duero

Cantillana

Vila-rodona

Medina del Campo

Cañada Rosal

Vila-seca

Peñafiel

Constantina

Simancas

Dos Hermanas

TEROL

Écija

Alcañiz

Espartinas

Alcorisa

ZAMORA

Lebrija

Andorra

Benavente

Lora del Río

Calamocha

Bermillo de Sayago

Marchena

Calanda

La Bóveda de Toro

Morón de la Frontera

Monreal del Campo

Fuentesauco

Osuna

Terol

Quiruelas de Vidriales

San Juan de Aznalfarache

Utrillas

Zamora

Sanlúcar la Mayor

Valderrobres

Valladolid

Sevilla
Tomares

TOLEDO

Utrera

Cebolla

El Viso del Alcor

Illescas
Navahermosa

SÒRIA

Quintanar de la Orden

Almazán

Sonseca

Berlanga de Duero

Talavera de la Reina

El Burgo de Osma

Tembleque

Covaleda

Toledo

Sòria

Torrijos
Yepes

TARRAGONA
Alcanar

VALÈNCIA

Alcover

Alaquàs

L’Ametlla de Mar

Albaida

Amposta

Alberic

L’Arboç

Aldaia

Bonavista

Algemesí

Les Borges del Camp

Alzira

Calafell

Bétera

Cambrils

Bocairent

Les Cases d’Alcanar

Buñol
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Institucions que han col·laborat amb
la Fundació ”la Caixa” a Espanya,
el 2002

750 Anys de la Fundació de la Ciutat
de Castelló de la Plana
A.DE.A Aula Multicultural S.L. Sevilla
Abadia de Poblet (Tarragona)
Acadèmia de Ciències Mèdiques de
Catalunya i Balears. Barcelona
Acadèmia Joan Colls. Vidreres
(Girona)
Academia Speak English. Luarca
(Astúries)
Acció Cultural del País Valencià.
València
Acció Solidària IGMAN. Barcelona
ACOPROS A Coruña
Afrika Etxea Calamocarro. Olite
(Navarra)
Agencia Adventista para Desarrollo
y Recursos Asistenciales. Madrid
Àgora Literària de Ponent. Lleida
Àgora, Fundació pel foment de la
comunicació i el desenvolupament.
Barcelona
Agropecuaria l’Olivera SCCL.
Vallbona de les Monges (Lleida)
Agrupació d’Avis de Sta. Maria
d’Oló (Barcelona)
Agrupació de Voluntaris d’Anglès
(Girona)
Agrupació Pedagògica Sant Jaume Les Heures. Lleida
Agrupación Cultural Taller de
Comunicación Radio Vallekas.
Madrid
Agrupación de Sordos de Granada
Agrupación de Sordos de Lugo
Agrupación Española de Fomento
Europeo (AEFE). Madrid
Albacete Acoge
Alfolí de la Sal. L’Escala (Girona)
Aljibes Arabes. Almeria
Alternativa Solidaria Plenty.
Barcelona
Alzheimer Catalunya. Barcelona
Amics de la Gent Gran. Fundació
Privada. Barcelona
Amics del Castell de La Floresta
(Lleida)
Amigos de la Tierra. Madrid
Amigos del Raval y de Sistrells
(ARSIS). Sta. Coloma de Gramenet
(Barcelona)
Amiticia. Palma de Mallorca (Balears)
Amnistía Internacional España.
Madrid
AMYCOS-ONGD. Burgos
Animación y desarrollo (ANYDES).
El Puerto de Sta. María (Càdis)
Animayor S. L. Animación para
Mayores. Madrid
Antiga Església de Sant Francesc.
Montblanc (Tarragona)
Arca del Maresme SLL, L’. Mataró
(Barcelona)
Archivo Histórico Municipal Palacio
de Valdecarzan. Avilés (Astúries)
Armats de Lleida, Els
Arte y Cultura de Japón. Madrid
Artristras / Camaleó. La Garriga
(Barcelona)
Art-Stij. Madrid
As. a favor de la Salud Integral,
Bienestar Social y Medio Ambiente.
Gaucín (Màlaga)
As. Ácana. Sevilla
As. Agiantza. Bilbao (Biscaia)
As. Agropolis. Montilla (Còrdova)
As. Agrupación de Desarrollo Los
Molinos. Madrid
As. Albero Artesanos. Aldaia
(València)
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As. Alucinos. Madrid
As. Amics de la Gent Gran Santa
Magdalena. La Pobla de Segur
(Lleida)
As. Amics de Sant Josep del Molí.
Balaguer (Lleida)
As. Amigos de San Francisco. Sant
Vicenç dels Horts (Barcelona)
As. Amigos del Baile. València
As. Andalusí de Transplantados
Hepáticos. Còrdova
As. Andaluza de Centros Católicos
de Ayuda. Sevilla
As. Andaluza de Transplantados de
Pulmón. Còrdova
As. Antics Alumnes La Salle.
Cambrils (Tarragona)
As. Anti-Sida. Lleida
As. Aragonesa para la Promoción y
Defensa de los Derechos de la
Infancia y la Adolescencia (MOLIMO).
Saragossa
As. Arca per a la Reinserció.
Barcelona
As. Asociación de Padres de Niños
con Problemas del Condado
(ASPROCON). La Palma del Condado
(Huelva)
As. Assistencial Social Sant Adjutori.
Avinyonet del Penedès (Barcelona)
As. Atención a Personas con Parálisis
Cerebral. Granada
As. Ateneu Alcari. Palma de Mallorca
(Balears)
As. Azahar. València
As. Barro. Madrid
As. Benéfico Cultural Hogar Alavés.
Vitòria-Gasteiz
As. Benéfico Social de Padres y
Amigos La Esperanza del Valle Miñor.
Nigran (Pontevedra)
As. Benéfico-Asistencial
Elkarbanatuz. Bilbao (Biscaia)
As. Can Ensenya. Barcelona
As. Candelita. Madrid
As. Cántabra de Ayuda al
Toxicómano (ACAT). Santander
As. Cántabra de Esclerosis Múltiple.
Santander
As. Cardijn. Càdis
As. Cáritas. Cieza (Múrcia)
As. Casal Ca n’Oriol. Rubí (Barcelona)
As. Catalana d’Ajuda a la
Cardiologia (ACARD). Barcelona
As. Catalana d’Amics del Poble
Saharaui. Barcelona
As. Catalana de Malalts de
Huntington. Barcelona
As. Catalana els Xiprers. Sabadell
(Barcelona)
As. Catalana per la Promoció de les
Persones Sordes (ACAPPS).
Barcelona
As. Católica Española de Servicios a
la Juventud. Saragossa
As. Catòlica Internacional de Servei
a la Joventut Femenina. Barcelona
As. Caudetana de Amigos y
Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Caudete (Albacete)
As. Centro Ocupacional Taller de la
Amistad. Nerja (Granada)
As. Centro SETA. Sevilla
As. CINTRA, per a la promoció de
projectes socials i culturals.
Barcelona
As. Ciudad Joven. Madrid
As. Ciutadana anti SIDA de
Catalunya. Barcelona
As. Claretiana para el Desarrollo
Humano. Bilbao (Biscaia)

As. Colectivo La Calle. Madrid
As. Colectivo Paréntesis. El Palmar
(Múrcia)
As. Comarcal de Afectados por el
Cáncer. Villena (Alacant)
As. Comarcal de Minusválidos
Físicos y Psíquicos. Olula del Río
(Almeria)
As. Comarcal d’Urgell d’Ajuda al
Minusvàlid. Mollerussa (Lleida)
As. Comarcal Pro-Personas con
Discapacidad Psíquica Virgen de
Araceli (AMARA). Lucena (Còrdova)
As. Comité Ciudadano Anti-Sida de
Huelva
As. Comunitaria Distrito Quinto. A
Coruña
As. Conèixer Catalunya. Barcelona
As. Contra la Droga. Avilés
(Astúries)
As. Coordinadora Catalana
d’Empreses d’Inserció (ACEI).
Barcelona
As. Coordinadora Infantil Cadeneta.
Saragossa
As. Cordobesa de Esclerosis
Múltiple
As. Cuidados del Cáncer (CUDECA).
Arroyo de la Miel (Màlaga)
As. Cultural Amics de l’Àfrica del
Vallès. Granollers (Barcelona)
As. Cultural Amigas de la Moda.
Cornellà de Llobregat (Barcelona)
As. Cultural Colectivo de
Inmigrantes Independientes. Arrecife
(Las Palmas de Gran Canaria)
As. Cultural de Inmigrantes de
Guinea Bissau. Sevilla
As. Cultural de Sordos. Conca
As. Cultural Itondikribi. Barcelona
As. Cultural l’Ull Anònim. Barcelona
As. Cultural Norte Joven Mieres.
Rioturbio (Astúries)
As. Cultural Norte Joven. Madrid
As. Cultural Revetlla d’Inca (Balears)
As. Cultural San Pablo ACSP. Madrid
As. Cultural Tretze. L’Hospitalet de
Llobregat (Barcelona)
As. Cultural. Granollers (Barcelona)
As. Chavicar. Logroño (La Rioja)
As. d’Ajuda als afectats de
Cardiopaties Infantils de Catalunya.
L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
As. d’Ajuda als Malalts d’Alzheimer
(AMA). Figueres (Girona)
As. d’Amics del Poble Saharaui.
Granollers (Barcelona)
As. de Amigos de Enfermos de
Alzheimer. Villena (Alacant)
As. de Afectados de Parálisis
Cerebral y Afines (APACE). Burgos
As. de Afectados por Lesión
Cerebral Sobrevenida de Asturias.
Pola de Siero (Astúries)
As. de Amigos del Alzheimer.
Caudete (Albacete)
As. de Apoyo a Familias con
Enfermos Crónicos (AFEC). Sevilla
As. de Artesanos La Llabana. Luarca
(Astúries)
As. de Axuda ó Enfermo Psíquico
Lenda. Redondela (Pontevedra)
As. de Ayuda a la Parálisis Cerebral
Virgen del Valle. Toledo
As. de Ayuda a los Minusválidos de
las Merindades (ASAMIMER).
Villarcayo (Burgos)
As. de Ayuda a Minusválidos
Psíquicos. Càdis
As. de Ayuda al Enfermo Psíquico
DOA. Vigo (Pontevedra)
As. de Ayuda al Esquizofrénico
(AFEMEN). Jerez de la Frontera
(Càdis)
As. de Ayuda al marginado
(ASAYMA). Toledo
As. de Ayuda al Minusválido
(ASAM). Olvera (Càdis)
As. de Bipolars de Catalunya.
Barcelona
As. de Colaboradores con las Presas
(ACOPE). Madrid

As. de Daño Cerebral Adquirido de
Guipúscoa. Donostia-San Sebastià
As. de Daño Cerebral de Navarra
(ADACEN). Pamplona
As. de Deficientes Auditivos de
Badajoz y Provincia
As. de Discapacitados Físicos
(MIFITO). Totana (Múrcia)
As. de Discapacitados Físicos Cosa
Nuesa. La Felguera (Astúries)
As. de Disminuidos Psíquicos de
Antequera (ADIPA). Antequera
(Màlaga)
As. de Disminuidos Psíquicos
Patona. Monreal del Campo (Terol)
As. de Educadores CastellanoLeoneses (ASECAL.). Salamanca
As. de Educadores María de Borja.
Granada
As. de Empleados de Iberia Padres
de Minusválidos. Ingenio (Las
Palmas de Gran Canaria)
As. de Empleados de Iberia Padres
de Minusválidos. Madrid.
As. de Enfermos de Parkinson
Andaluces (AEPA). Sevilla
As. de Esclerosis Múltiple de
Alicante (ADEMA). Alacant
As. de Esclerosis Múltiple de Toledo.
(ADEMTO). Toledo
As. de Familiares Centro
Ocupacional Reina Sofía. Alba de
Tormes (Salamanca)
As. de Familiares con Niños y
Adultos Discapacitados. Castelló de
la Plana
As. de Familiares de Enfermos de
Alzheimer de Huelva y Provincia
As. de Familiares de Enfermos de
Alzheimer de la Región de Murcia
As. de Familiares de Enfermos de
Alzheimer de La Rioja. Leza de Rio.
Leza
As. de Familiares de Enfermos de
Alzheimer de Lanzarote. Arrecife
As. de Familiares de Enfermos de
Alzheimer. A Coruña
As. de Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Alcalá de Henares
(Madrid)
As. de Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Algemesí (València)
As. de Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Almendralejo (Badajoz)
As. de Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Almeria
As. de Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Àvila
As. de Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Benidorm (Alacant)
As. de Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Burgos
As. de Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Cabeza del Buey
(Badajoz)
As. de Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Càdis
As. de Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Ciudad Real
As. de Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Conil de la Frontera
(Càdis)
As. de Familiares de Enfermos de
Alzheimer. El Puerto de Sta. María
(Càdis)
As. de Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Elda (Alacant)
As. de Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Elx (Alacant)
As. de Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Fraga (Osca)
As. de Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Huelva
As. de Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Ibi (Alacant)
As. de Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Jerez de la Frontera
(Càdis)
As. de Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Lucena (Còrdova)
As. de Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Madrid
As. de Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Móstoles (Madrid)

As. de Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Palència
As. de Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Plasencia (Càceres)
As. de Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Puerto del Rosario (Las
Palmas de Gran Canaria)
As. de Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Salamanca
As. de Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Segovia
As. de Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Tarragona
As. de Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Ubrique (Càdis)
As. de Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Valdemoro (Madrid)
As. de Familiares de Enfermos de
Alzheimer. València
As. de Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Villarcayo (Burgos)
As. de Familiares de Enfermos
Mentales Crónicos. Salamanca
As. de Familiares de Enfermos
Mentales. Elx (Alacant)
As. de Familiares de Enfermos
Psíquicos Virgen del Camino. Sòria
As. de Familiares para la Integración
del Enfermo Mental de Alcoy y
Comarca (AFIEM). Alcoi (Alacant)
As. de Familiares y Amigos de
Enfermos Mentales. Toledo
As. de Familiares y Amigos de
Minusválidos Psíquicos. Bailén
(Jaén)
As. de Familiares y Amigos de
Pacientes con Daño Cerebral de
Cádiz (ADACCA)
As. de Familiares y Amigos de
Personas con Autismo y otros
Trastornos del Desarrollo de la
Región de Murcia
As. de Familiares y Enfermos
Mentales de Asturias. Oviedo
As. de Familiares y Enfermos
Mentales de la Marina Baixa.
Benidorm (Alacant)
As. de Familiares y Enfermos
Mentales. Múrcia
As. de Familiares y Enfermos
Mentales. Ourense
As. de Familiars de Malalts
d’Alzheimer de Barcelona (AFAB)
As. de Familiars de Malalts
d’Alzheimer de Lleida (AFALL)
As. de Familiars de Malalts
d’Alzheimer. Gandia (València)
As. de Familiars de Malalts
d’Alzheimer. Tàrrega (Lleida)
As. de Familiars de Malalts Mentals
de les Terres de l’Ebre. Sant Carles
de la Ràpita (Tarragona)
As. de Familiars Demència Senil i
Alzheimer. Girona
As. de Familiars i Malalts d’Alzheimer
Tàrrega i Comarca (AFATC)
As. de Familias y Enfermos
Mentales (AFEMCE). Cieza (Múrcia)
As. de Familias y Mujeres del medio
Rural. Osca
As. de Famílies Adoptants de la
Xina (AFAC). Salt (Girona)
As. de Farmàcies de Barcelona (AFB)
As. de Fibromialgia de Sevilla
(AFIBROSE)
As. de Fibromialgia y Astenia
Crónica de La Rioja. Logroño
As. de Fomento y Creación de
Empleo Juvenil. Quart de Poblet
(València)
As. de Formación y Desarrollo
Comunitario. Yecla (Múrcia)
As. de Gent de la Tercera Edat Casa
Rosa. Caldes de Malavella (Girona)
As. de Gent Gran Can Blat. Sant
Hilari Sacalm (Girona)
As. de Gent Gran de La Sal.
Cardona (Barcelona)
As. de Gent Gran de Santa Eulàlia.
L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
As. de Gent Gran Les Oliveres. Sant
Joan de Vilatorrada (Barcelona)
As. de Gent Gran. Bellvís (Lleida)

As. de Gent Gran. Cabrera de Mar
(Barcelona)
As. de Gent Gran. Esclanyà (Girona)
As. de Gent Gran. Fornalutx (Balears)
As. de Hemofilia de la Provincia de
Santa Cruz de Tenerife
As. de Implantados Cocleares de
España. Barcelona
As. de Inmigrantes Marroquíes Al
Amal. València
As. de Integración de Discapacitados
del Mar Menor (AIDEMAR). San
Javier (Múrcia)
As. de Jubilats i Pensionistes.
Almenar (Lleida)
As. de Jubilats i Pensionistes.
Juncosa (Lleida)
As. de Jubilats i Pensionistes.
Muntells (Tarragona)
As. de Jubilats i Pensionistes. Sant
Jaume d’Enveja (Tarragona)
As. de Jubilats i Pensionistes. Santa
Bàrbara (Tarragona)
As. de Jubilats. Golmés (Lleida)
As. de Jubilats. Sant Joan de les
Abadesses (Girona)
As. de Jubilats. Sucs (Lleida)
As. de la Tercera Edad Iballa. San
Sebastián de La Gomera (Sta. Cruz
de Tenerife)
As. de la Tercera Edat de Porreres
(Balears)
As. de la Tercera Edat. Binissalem
(Balears)
As. de la Tercera Edat. Bunyola
(Balears)
As. de la Tercera Edat. Portocolom
(Balears)
As. de la Tercera Edat. Santanyí
(Balears)
As. de Madres y Padres de Alumnos
C. P. Profesor Bartolomé Cossio.
València
As. de Malalts d’Alzheimer i Altres
Demències. Manresa (Barcelona)
As. de Mares i Pares d’Alumnes de
l’IES El Castell. Esparreguera
(Barcelona)
As. de Mares i Pares d’Alumnes de
l’Escola Esperança. Lleida
As. de Mares i Pares d’Alumnes del
Col.legi Public Dr. Folch i Camarasa.
Barcelona
As. de Mediadors Interculturals Vine
amb mi. Mataró (Barcelona)
As. de Minusválidos de Deza. Lalín
(Pontevedra)
As. de Minusválidos Físicos y
Personas con Parálisis Cerebral
(AIXIÑA). Ourense
As. de Minusválidos Físicos. Santa
Pola (Alacant)
As. de Mujeres Andaluzas
Mastectomizadas. Granada
As. de Mujeres Awrüs. Huelva
As. de Mujeres de noche buscando
el día (AMUNOD). Alacant
As. de Mujeres en Solidaridad con
Madres Solas Marisa Sendón.
Almuñécar (Granada)
As. de Mujeres Rurales Zoraida.
Granada
As. de Mujeres. Novelda (Alacant)
As. de Padres Alumnos
Minusválidos. Alcobendas (Madrid)
As. de Padres de Alumnos
Minusválidos (APA). Madrid
As. de Padres de Autistas y
Psicóticos. Valladolid
As. de Padres de chicos
minusválidos. Vigo (Pontevedra)
As. de Padres de Deficientes
Psíquicos. Algeciras (Càdis)
As. de Padres de Disminuidos de
San Sebastián de los Reyes (Madrid)
As. de Padres de Disminuidos
Psíquicos Profundos (ASPADIS).
Alberic (València)
As. de Padres de Disminuidos
Psíquicos y Sensoriales. Écija
(Sevilla)
As. de Padres de Disminuidos
Psíquicos. Alcorisa (Terol)

As. de Padres de la Armuña La
Besana. Calzada de Valdunciel
(Salamanca)
As. de Padres de Minusválidos de la
Provincia de Pontevedra. Vigo
(Pontevedra)
As. de Padres de Niños Autistas de
Baleares. Palma de Mallorca
As. de Padres de Niños
Discapacitados. Cartaya (Càdis)
As. de Padres de Niños Sordos
(ASPANSOR). Saragossa
As. de Padres de Niños Sordos.
Salamanca
As. de Padres de Niños y Adultos
Autistas. Màlaga
As. de Padres de Personas con
Minusvalía Psíquica. San Marcos
(A Coruña)
As. de Padres de Usuarios del Centro
Ocupacional. Monover (Alacant)
As. de Padres del Centro
Ocupacional de Minusválidos
(APCOM). Caravaca de la Cruz
(Múrcia)
As. de Padres para el Tratamiento de
la Parálisis Cerebral (ASTRAPACE).
Múrcia
As. de Padres para la Integración en
Cáceres (ASPAINCA).
As. de Padres por la Integración San
Federico. Madrid
As. de Padres Trabajadores de la
Seat con Hijos Disminuidos
(APTSHD). Barcelona
As. de Padres y Amigos de
Deficientes de Cuenca (ASPADEC)
As. de Padres y Amigos de Niños y
Adolescentes Hipoacúsicos del Alto
y Medio Vinalopo (APANAH). Elda
(Alacant)
As. de Padres y Amigos de Sordos.
Albacete
As. de Padres y Amigos del Sordo
(ASPAS). Madrid
As. de Padres y Amigos del Sordo de
la Provincia de Castellón de la Plana
As. de Padres y Familiares de
Enfermos Mentales. Càceres
As. de Padres y Madres de Alumnos,
Pasito a Pasito, del Colegio de
Educación Especial Ponce de León.
Tomelloso (Ciudad Real)
As. de Padres y Madres de Niños
con Discapacidad. Ayamonte
(Huelva)
As. de Padres y Madres del Colegio
de Parálisis Cerebral Infantil de Cruz
Roja. València.
As. de Padres y Protectores de
Minusválidos. Múrcia
As. de Padres y Tutores de Antiguos
Alumnos del Sanatorio Marítimo
(APTA). Gijón (Astúries)
As. de Pais de Disminuidos
Psíquicos do Deza (ASPADEZA).
Lalín (Pontevedra)
As. de Paràlisi Cerebral (ASPACE).
Barcelona
As. de Paralíticos Cerebrales
(ASPAC). Huelva
As. de Paraplègics i Discapacitats
Físics (ASPID). Lleida
As. de Parapléjicos y Grandes
Minusválidos. Sevilla
As. de Pares d’Alumnes del Col·legi
Paideia. Barcelona
As. de Pares de Minusvàlids del
Baix Camp. Reus (Tarragona)
As. de Pares de Minusvàlids Psíquics
(ASPANIN). Badalona (Barcelona)
As. de Pares i Mares del Centre
d’Educació Infantil i Primària
Montfalgans. Girona
As. de Persones que vivim amb
VIH/SI (ACTUA). Barcelona
As. de Protectores de Minusválidos
Psíquicos de la Cuenca Minera
(ASPROMIN). El Campillo (Huelva)
As. de Rehabilitació dels
Minusvàlids (AREMI). Lleida
As. de Síndrome de Down de
Extremadura. Mérida (Badajoz)
As. de Sordos de la Serranía de
Ronda. Ronda (Màlaga)

As. de Suport al Disminuït Psíquic
Mare de Déu de Bellvitge.
L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
As. de Suport als Afectats de
Cardiopaties Congènites. Barcelona
As. de Tiempo Libre de Mistura. A
Estrada (Pontevedra)
As. de Trabajadores e Inmigrantes
Marroquíes. Logroño (La Rioja)
As. de Traumatizados
Craneoencefálicos. Bilbao (Biscaia)
As. de Vecinos Arraona-Merinales.
Sabadell (Barcelona)
As. de Vecinos de la Ronda Sant
Antoni de Llefià. Badalona
(Barcelona)
As. de Veïns de Montolivet. Olot
(Girona)
As. de Veïns del Barri de Gràcia.
Manlleu (Barcelona)
As. de Veïns del Pla del Remei. Vic
(Barcelona)
As. de Veïns El Casal. Medinyà
(Girona)
As. de Veïns Germans Sábat. Girona
As. de Veïns Rocabruna. Picamoixons
(Tarragona)
As. de Voluntarios para Enfermos
Sanables. Barcelona
As. de Voluntaris Sant Camil. Sant
Pere de Ribes (Barcelona)
As. Demencia de Alzheimer (ADA).
Alfaro (La Rioja)
As. d’Entitats per al Pla Integral del
Casc Antic. Barcelona
As. d’Homenatge a la Vellesa. Begur
(Girona)
As. d’Integració Laboral per a
Drogodependents. Terrassa
(Barcelona)
As. d’Ocupació i Esplai de Catalunya.
Lleida
As. Down. Osca
As. Educativa d’Atenció a la Infància.
Cornellà del Terri (Girona)
As. Educativa Socio-Laboral.
Barcelona
As. El Castillo. Segura de Baños
(Terol)
As. Els Tres Turons. Barcelona
As. en favor de Personas con
Discapacidad. Tres Cantos (Madrid)
As. ENCASA Cuidados Paliativos.
Madrid
As. Entorn Malalts d’Alzheimer.
Lloret de Mar (Girona)
As. Entorn Malalts d’Alzheimer. Sant
Feliu de Guíxols (Girona)
As. Entrepobles. Barcelona
As. Esclerosi Múltiple. Girona
As. Esclerosis Múltiple de Guipúscoa
(ADEM). Donostia-Sant Sebastià
As. Esclerosis Múltiple. Cabanillas
del Campo (Guadalajara)
As. Escuela El Cau. Castelló de la
Plana
As. Eslabon, Centro de Promocion
de Empleo. Madrid
As. Espanyola Contra el Càncer.
Delegació de Girona
As. Espanyola Contra el Càncer.
Delegació de Lleida
As. Española Contra el Cáncer
(AECC). Madrid
As. Española de Esclerosis Lateral
Amiotrófica (ADELA). Madrid
As. Española de Fundaciones
Tutelares. Madrid
As. Española de Logopedia, Foniatría
y Audiología (AELFA). Barcelona
As. Esplai Tercera Edat. Albagès
(Lleida)
As. Esportiva Pallars. Sort (Lleida)
As. Extremeña de Padres para la
Integración (AEXPAINBA). Badajoz
As. FADA. Barcelona
As. Familiar de la Rondilla.
Valladolid
As. Familiares de Alzheimer de
Villarrobledo (Albacete)
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer de Álava. Vitòria-Gasteiz
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As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer de Cantabria. Santander
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer de Gran Canaria. Las
Palmas
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer de Guipúscoa. DonostiaSant Sebastià
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer de la Marina Baixa.
Benidorm (Alacant)
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer de la Ribera. Aranda de
Duero (Burgos)
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer de La Rioja. Logroño
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer de la Safor. Grao
(València)
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer de l’Anoia. Igualada
(Barcelona)
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer de Lanzarote. Arrecife
(Las Palmas de Gran Canaria)
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer de Mallorca. Palma de
Mallorca
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer de Navarra. Pamplona
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer de Tenerife. La Laguna
(Sta. Cruz de Tenerife)
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer de Vizcaya. Bilbao
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer del Bages. Manresa
(Barcelona)
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer del Baix Camp. Reus
(Tarragona)
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer del Baix Llobregat.
Cornellà de Llobregat (Barcelona)
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer del Baix Llobregat. El Prat
de Llobregat (Barcelona)
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer del Bajo Aragón. Andorra
(Terol)
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer del Barcelonés. Badalona
(Barcelona)
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer del Bierzo. Ponferrada
(Lleó)
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer del Garraf. Vilanova i la
Geltrú (Barcelona)
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer del Montsià. Amposta
(Tarragona)
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer del Vallès OrientalGranollers. Les Franqueses
(Barcelona)
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer José Chacón. La Línea de
la Concepción (Càdis)
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer La Estrella. Jaén
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer Miguel Hernández. Oriola
(Alacant)
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer Nuestros Ángeles.
Lucena (Còrdova)
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer Santa Elena. Sevilla
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer Terres de l’Ebre. Tortosa
(Tarragona)
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer y Otras Demencias.
Mérida (Badajoz)
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Alacant
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Albacete
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Alcalá de Henares
(Madrid)
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Aranjuez (Madrid)
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As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Astorga (Lleó)
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Àvila
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Barbastro (Osca)
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Bocairent (València)
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Burgos
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Càdis
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Castalla (Alacant)
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Castelló de la Plana
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Caudete (Albacete)
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Cocentaina (Alacant)
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Conil (Càdis)
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Còrdova
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Coria (Càceres)
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Elx (Alacant)
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Gavà (Barcelona)
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Getafe (Madrid)
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Huelva
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Osca
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Ibi (Alacant)
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer. La Jara (Badajoz)
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Lleó
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Lorca (Múrcia)
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Lloret de Mar (Girona)
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Madrid
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Màlaga
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Medina del Campo
(Valladolid)
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Melilla
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Miranda de Ebro
(Burgos)
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Moaña (Pontevedra)
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Múrcia
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Muro del Alcoy (Alacant)
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Ourense
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Palència
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Prado del Rey (Càdis)
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Ripoll (Girona)
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer. San Fernando (Càdis)
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Segòvia
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Tarancón y Comarca
(Conca)
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Tarragona
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Terol
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Teulada (Alacant)
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Torrejón de Ardoz
(Madrid)
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Valdemoro (Madrid)
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Valdepeñas (Ciudad Real)

As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer. València
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Valladolid
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Villanueva de la Serena
(Badajoz)
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Villarcayo (Burgos)
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Xàbia (Alacant)
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Xàtiva (València)
As. Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Yecla (Múrcia)
As. Familiares y Amigos de
Enfermos de Alzheimer. Yecla
(Múrcia)
As. Familiars de Malalts d’Alzheimer
d’Eivissa i Formentera. Eivissa
(Balears)
As. Familiars de Malalts d’Alzheimer.
Barcelona
As. Familiars de Malalts d’Alzheimer.
Lleida
As. Fraternidad. Serantes (Astúries)
As. Frederick G. Banting de
Diabéticos. Huelva
As. Frisona d´Osona (AFO). Vic
(Barcelona)
As. Gaditana de Afectados de
Fibromialgia. Càdis
As. Gaditana de Esclerosis Múltiple.
Jerez de la Frontera (Càdis)
As. Gaditana de Espina Bífida e
Hidrocefalia. Càdis
As. Geron con los Mayores. Sevilla
As. Getafe de Esclerosis Múltiple.
Getafe (Madrid)
As. Grupo de Solidaridad con el
Zaire/Algin. València
As. Guipuzcoana de Familiares y
Enfermos Psíquicos. Donostia-Sant
Sebastià
As. Iemakaie. Còrdova
As. Impulso Solidario. Madrid
As. Iniciativa Culturjoven. Getafe
(Madrid)
As. Intercultural Bastis Solidarias.
Santander
As. Jienense de Esclerosis Múltiple
Virgen del Carmen. Baeza (Jaén)
As. Joventut Organitzada i Activa
(JOIA). Barcelona
As. Juan XXIII. Pontevedra
As. Juvenil abierto hasta el
amanecer. Gijón (Astúries)
As. Juvenil Cuatro Ocas. Madrid
As. Juvenil Jóvenes con Proyección.
Puente Genil (Còrdova)
As. Juvenil Madreselva. Madrid
As. Juvenil Tobogán de Luz. Madrid
As. La Caridad. Saragossa
As. Laboris. Barcelona
As. Lar Pro Salut Mental. Puente de
San Miguel (Pontevedra)
As. Laura Vicuña. Torrent de l’Horta
(València)
As. Leonesa de Daño Cerebral
Sobrevenido. Lleó
As. Leonesa de Familiares y Amigos
de Enfermos Mentales. Lleó
As. Madrileña de Espina Bífida
(AMEB). Madrid
As. Mallorquina per a la Salut Mental
Gira-Sol. Palma de Mallorca
(Balears)
As. Mano Amiga. Madrid
As. Monfortina de Apoio ós
Enfermos Mentáis. Monforte de
Lemos (Lugo)
As. Montilla Bono. Andujar (Jaén)
As. Montseny Guilleries. Arbúcies
(Girona)
As. Mundo Inmigrante (AMIN).
Logroño
As. Murialdo. Getafe (Madrid)
As. Musical Bajillas. Barcelona
As. Nacional de Familias y Amigos
del Sordo del Colegio
Fuentelarreyna. Madrid

As. Nacional para Problemas de
Crecimiento. Madrid
As. Nacional para Problemas de
Crecimiento. Múrcia
As. Nacional Síndrome de Apert.
Madrid
As. Onubense para la
Normalización Educativa. Huelva
As. Orensana de Esclerosis Múltiple.
Ourense
As. Panafricana de Aragón. Saragossa
As. para Ayuda de Deficientes
Mentales. Aranda de Duero
(Burgos)
As. para el Desarrollo y la
Enseñanza de las Personas con
Discapacidad Física, Psíquica del
Aljarafe. Sanlúcar la Mayor (Sevilla)
As. para el Ocio y Tiempo Libre de
niños/as. Almeria
As. para el Síndrome de Down.
Guadalajara
As. para la Atención Personas con
Retraso Mental. Albacete
As. para la Integración Comunitaria
de Enfermos Psíquicos (APICES).
Cartagena (Múrcia)
As. para la Investigación y el
Estudio de la Deficiencia Mental
(CEPRI). Majadahonda (Madrid)
As. para la Lucha Contra las
Enfermedades del Riñón de
Cantabria (ALCER). Santander
As. para la Lucha contra las
Enfermedades Renales. Càdis
As. para la Mediación Social EQUA.
Càdis
As. para la Prevención, Orientación
y Ayuda al Drogodependiente
(APOYAT). Villanueva de la Serena
(Badajoz)
As. para la Promoción de Iniciativas
Socio-Económicas (APRISE).
Barcelona
As. para la Promoción y Ayuda
FULBE. Roquetas de Mar (Almeria)
As. para la Rehabilitación de
Toxicómanos Noesso. Vícar
(Almeria)
As. para la Reinserción Laboral de
Mujeres. Avilés (Astúries)
As. Parkinson Balear. Palma de
Mallorca (Balears)
As. Parkinson Jovellanos. Gijón
(Astúries)
As. Parkinson. Burgos
As. Parkinson. Móstoles (Madrid)
As. Paz y Bien. Sevilla
As. Pedagógica y Terapéutica de
Asturias. San Adriano (Astúries)
As. per a Joves TEB. Barcelona
As. per a la Inserció Laboral de
Persones amb Minusvalidesa
(INTELAMI). Granollers (Barcelona)
As. per a la Integració Sociolaboral
de les Persones amb Discapacitats
de les Comarques Gironines (AISL).
Quart (Girona)
As. per a la Rehabilitació i Adaptació
de Persones Disminuïdes en la Seva
Capacitat d’Integració Sociolaboral
(ARAPDIS). Barcelona
As. per a l’Animació i Formació
Adults Casc Antic. Barcelona
As. per al Desenvolupament de la
Infància d’Àfrica. Barcelona
As. per al Foment de les Mesures
Alternatives. Barcelona
As. per l’Acció Social BellvitgeGornal La Vinya. L’Hospitalet de
Llobregat (Barcelona)
As. Periferia. València
As. Personas Sordas en Acción.
Valladolid
As. Petjades ONGD. València
As. Plataforma Sin Barreras
Comarca de Trujillo (Càceres)
As. por la Paz y el Desarrollo.
Còrdova
As. Prevención Ayuda al
Drogodependiente El Tarajal. El
Arahal (Sevilla)

As. Pro Deficientes Mentales de
Álava (APDEM). Vitòria-Gasteiz
As. Pro Deficientes Mentales de las
Alpujarras. Albuñol (Granada)
As. Pro Deficientes Mentales San
José. Guadix (Granada)
As. Pro Deficientes Mentales.
Valladolid
As. Pro Deficientes Psíquicos de
Castilla (ADECAS). Guardo (Palència)
As. Pro Deficientes Psíquicos de
Dénia y Comarca (Alacant)
As. Pro Deficientes Psíquicos.
Alacant
As. Pro Deficientes San Xerome
Emiliani. A Guarda (Pontevedra)
As. Pro Derechos del Sordo
(ASPRODES). Granada
As. Pro Desarrollo de la Infancia
Perenquén. Guía de Isoria (Sta. Cruz
de Tenerife)
As. Pro Discapacitados Psíquicos de
Alzira y Comarca. (ADISPAC)
As. Pro Disminuidos María
Auxiliadora. Bollullos del Condado
(Huelva)
As. Pro Disminuidos Psíquicos.
Colmenar Viejo (Madrid)
As. Pro Disminuïts Psíquics. Sant
Adrià del Besòs
As. Pro Enfermos Mentales (APEM).
A Coruña
As. Pro Infancia Riojana. Logroño
As. Pro Inserción Laboral de
Personas con Discapacidad. Màlaga
As. Pro Minusválidos Psíquicos de
Elda y Comarca (ASPRODIS). Elda
(Alacant)
As. Pro Minusválidos Psíquicos de
la Comarca de Olivenza
(APROSUBA 14). Olivenza (Badajoz)
As. Pro Minusválidos Psíquicos de
Llerena y su Comarca (Badajoz)
As. Pro Minusvàlids de l’Alt Urgell.
La Seu d’Urgell (Lleida)
As. Pro Minusvàlids de les Garrigues
(APROMI). Juneda (Lleida)
As. Pro Minusvàlids de Solsona
(AMISOL). Solsona (Lleida)
As. Pro Personas con Minusvalías
Psíquicas de La Línea (ASANSULL).
La Línea de la Concepción (Càdis)
As. Pro Persones amb Disminució
Psíquica de la Conca de Barberà
(APRODISCA). Montblanc
(Tarragona)
As. Pro Recuperación de
Marginados. Madrid
As. Pro Salud Mental La Frontera.
Almeria
As. Pro Salud Mental. Burgos
As. Pro Síndrome de Down de
Álava Isabel Orbe. Vitòria-Gasteiz
As. Procomar Valladolid Acoge
As. Promoción Claretiana de
Cooperación para el Desarrollo. Las
Palmas de Gran Canaria
As. Promotora de Personas con
Retraso Mental Adultas de La Rioja
(ASPRODEMA). Logroño
As. Promotora del Projecte Aura.
Barcelona
As. Protectora de Minusvàlids
Psíquics (ASPROS). Lleida
As. Protectora Marciense de
Disminuidos Psíquicos. Marchena
(Sevilla)
As. Provincial de Ataxias de Jaén
(ASPAJ). La Carolina (Jaén)
As. Provincial de Deficientes
Psíquicos (ASPRODES). Salamanca
As. Provincial de Minusválidos
Físicos y Sensoriales. Toledo
As. Provincial para la Parálisis
Cerebral (ASPROPACE). Castelló de
la Plana
As. Provincial Pro Minusválidos
Psíquicos. Jaén
As. Provincial Padres niños/adultos
Minusválidos. Toledo
As. Residències Sgda. Família per a
ancians. Barcelona

As. Riojana de Esclerosis Múltiple.
Logroño
As. Riojana de Familiares y
Enfermos Psíquicos. Logroño
As. Riojana Pro Personas con
Deficiencias Psíquicas. Logroño
As. Salmantina de Esclerosis
Múltiple. Salamanca
As. San Lázaro Amor a los Niños.
Sta. Cruz de Tenerife
As. Sant Tomàs Pro Persones amb
Retard Mental. Vic (Barcelona)
As. Servei de Suport al Treball per a
Persones amb Discapacitat Tresc.
Girona
As. Sevillana de Esclerosis Múltiple.
Sevilla
As. Sevillana de Padres con Hijos
Espina Bífida (ASPHEB). Sevilla
As. Si Quieres Puedo. Barbate
(Càdis)
As. Síndrome de Down de Cádiz y
Bahía Lejeune
As. Síndrome de Down de Palencia
(ASDOPA)
As. Social Andròmines. Montcada i
Reixac (Barcelona)
As. Sociocultural Atamán. Los Llanos
de Aridane (Sta. Cruz de Tenerife)
As. Sociocultural Utopía. Conca
As. Solidaria para la Integración
Sociolaboral. Madrid
As. Solidaridad con Trabajadores
Inmigrantes. Majadahonda (Madrid)
As. Talaverana de Amigos,
Familiares y Enfermos Psíquicos.
Talavera de la Reina (Toledo)
As. Tercera Edat. Puigpunyent
(Balears)
As. Tinerfeña en Lucha por Salud
Mental. Sta. Cruz de Tenerife
As. Traperos de Emaús de la Región
de Murcia
As. Tutelar Asistencial Deficientes
Psíquicos. Osca
As. Unión Parálisis Cerebral. Jerez
de la Frontera (Càdis)
As. Universidad Popular para la
Educación y Cultura. Burgos
As. Valenciana de Caridad. València
As. Valenciana de Esclerosis Lateral
Amitrófica. València
As. Valenciana de Esclerosis
Múltiple. València
As. Vecinos Ferrerias San Vicente.
Tortosa (Tarragona)
As. Veïns Barri Morera. Badalona
(Barcelona)
As. Veïns Fonts de Lladoner.
Fontscaldes (Tarragona)
As. Voluntariado de Prisiones
(AVOPRI). Granada
As. Zamorana de Esclerosis Múltiple
(AZDEM). Zamora
Asid-Horta Nord. Meliana (València)
ASPRONA. València
Ateneo Mercantil. València
Ateneu Científic, Literari i Artístic.
Maó (Balears)
Auditori de Sabadell (Barcelona)
Auditori de Sant Antoni de
Portmany (Balears)
Auditori Municipal. Cervera (Lleida)
Auditorio Alfredo Kraus. Las Palmas
de Gran Canaria
Auditorio Ciudad de León
Auditorio de Cáceres
Auditorio de Galicia. Santiago de
Compostela (A Coruña)
Auditorio Maestro Padilla. Almeria
Auditorio Manuel de Falla. Granada
Auditorio Municipal Carmen Estévez.
Villalba (Lugo)
Auditorio Municipal. Albacete
Auditorio Municipal. Puertollano
(Ciudad Real)
Auditorio Municipal. Yecla (Múrcia)
Auditorio Parque de Miramón.
Donostia-Sant Sebastià
Auditorio Príncipe Felipe. Oviedo

Auditòrium Sa Màniga - Cala Millor.
Sant Llorenç des Cardassar (Balears)
Auditòrium Ses Cases des Mestres.
Sta. Maria del Camí (Balears)
Aula de Formació Uier. Ripoll
(Girona)
Aula Municipal de Teatre de Lleida
Aulas de Arte Marta López Beriso.
Madrid
Autismo Ourense
Autoridad Portuaria de Santander
Auxilia. Lugo
Ayuda en Acción. Barcelona
Ajuntament de A Coruña
Ajuntament d’Abegondo
(A Coruña)
Ajuntament d’Adeje (Sta. Cruz de
Tenerife)
Ajuntament d’Aiguafreda
(Barcelona)
Ajuntament d’Alabida (València)
Ajuntament d’Alacant
Ajuntament d’Albacete
Ajuntament d’Albolote (Granada)
Ajuntament d’Alcala de Henares
(Madrid)
Ajuntament d’Alcázar de San Juan
(Ciudad Real)
Ajuntament d’Alcobendas (Madrid)
Ajuntament d’Alcoi (Alacant)
Ajuntament d’Alcover (Tarragona)
Ajuntament d’Algeciras (Càdis)
Ajuntament d’Almeria
Ajuntament d’Almuñécar (Granada)
Ajuntament d’Alpicat (Lleida)
Ajuntament d’Altea (Alacant)
Ajuntament d’Amposta (Tarragona)
Ajuntament d’Amurrio (Àlava)
Ajuntament d’Andratx (Balears)
Ajuntament d’Anglès (Girona)
Ajuntament d’Antequera (Màlaga)
Ajuntament d’Aranda de Duero
(Burgos)
Ajuntament d’Arenys de Mar
(Barcelona)
Ajuntament d’Arenys de Munt
(Barcelona)
Ajuntament d’Ares (A Coruña)
Ajuntament d’As Neves
(Pontevedra)
Ajuntament d’Avià (Barcelona)
Ajuntament d’Avilès (Astúries)
Ajuntament d’Avinyó (Barcelona)
Ajuntament d’Ayamonte (Huelva)
Ajuntament d’Azuqueca de Henares
(Guadalajara)
Ajuntament de Badajoz
Ajuntament de Badalona (Barcelona)
Ajuntament de Balaguer (Lleida)
Ajuntament de Bande (Ourense)
Ajuntament de Barakaldo (Vizcaya)
Ajuntament de Barbadas (Ourense)
Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de Begur (Girona)
Ajuntament de Bellcaire d’Urgell
(Lleida)
Ajuntament de Benalmádena
(Màlaga)
Ajuntament de Berga (Barcelona)
Ajuntament de Berja (Almeria)
Ajuntament de Besalú (Girona)
Ajuntament de Binéfar (Osca)
Ajuntament de Binissalem (Balears)
Ajuntament de Blanes (Barcelona)
Ajuntament de Bocairent (València)
Ajuntament de Boiro (A Coruña)
Ajuntament de Breda (Girona)
Ajuntament de Burgos
Ajuntament de Cabana de
Bergantiños (A Coruña)
Ajuntament de Cabanas
(A Coruña)
Ajuntament de Cabrils (Barcelona)
Ajuntament de Càceres
Ajuntament de Cadaquès (Girona)
Ajuntament de Càdis
Ajuntament de Calafell (Tarragona)

Ajuntament de Calella (Barcelona)
Ajuntament de Calp (Alacant)
Ajuntament de Campanet (Balears)
Ajuntament de Cangas de Narcea
(Astúries)
Ajuntament de Cardedeu
(Barcelona)
Ajuntament de Cartagena (Múrcia)
Ajuntament de Casserres
(Barcelona)
Ajuntament de Castelldefels
(Barcelona)
Ajuntament de Castelló de la Plana
Ajuntament de Castelló d’Empúries
(Girona)
Ajuntament de Caudete (Albacete)
Ajuntament de Celrà (Girona)
Ajuntament de Cervelló (Barcelona)
Ajuntament de Cervera (Lleida)
Ajuntament de Cervià de Ter
(Girona)
Ajuntament de Cieza (Múrcia)
Ajuntament de Ciudad Real
Ajuntament de Ciutadella (Balears)
Ajuntament de Collsuspina
(Barcelona)
Ajuntament de Consell (Balears)
Ajuntament de Còrdova
Ajuntament de Cornellà de
Llobregat (Barcelona)
Ajuntament de Dénia (Alacant)
Ajuntament de Donostia-Sant
Sebastià
Ajuntament de El Masnou
(Barcelona)
Ajuntament de El Puerto de Santa
María (Càdis)
Ajuntament d’Elx (Alacant)
Ajuntament d’Estepona (Màlaga)
Ajuntament d’Esterri d’Àneu (Lleida)
Ajuntament de Felanitx (Balears)
Ajuntament de Ferreries (Balears)
Ajuntament de Figueres (Girona)
Ajuntament de Flaçà (Girona)
Ajuntament de Fornalutx (Balears)
Ajuntament de Foz (Lugo)
Ajuntament de Gandia (València)
Ajuntament de Gavà (Barcelona)
Ajuntament de Gijón (Astúries)
Ajuntament de Granada
Ajuntament de Granollers
(Barcelona)
Ajuntament de Guardamar del
Segura (Alacant)
Ajuntament de Guitiriz (Lugo)
Ajuntament d’Hellín (Múrcia)
Ajuntament d’Hostalets de Pierola
(Barcelona)
Ajuntament d’Hostalric (Girona)
Ajuntament de Huelva
Ajuntament de Huércal Overa
(Almeria)
Ajuntament d’Igualada (Barcelona)
Ajuntament d’Ivars d’Urgell (Lleida)
Ajuntament de Jerez de la Frontera
(Càdis)
Ajuntament de La Palma del
Condado (Huelva)
Ajuntament de La Pobla de Segur
(Lleida)
Ajuntament de La Sénia (Tarragona)
Ajuntament de La Seu d’Urgell
(Lleida)
Ajuntament de Lalín (Pontevedra)
Ajuntament de Las Palmas de Gran
Canaria
Ajuntament de Leganés (Madrid)
Ajuntament de Leioa (Biscaia)
Ajuntament de Lleó
Ajuntament de Les Llosses (Girona)
Ajuntament de Les Masies de
Voltregà (Barcelona)
Ajuntament de L’Escala (Girona)
Ajuntament de L’Estany (Barcelona)
Ajuntament de L’Hospitalet de
Llobregat (Barcelona)
Ajuntament de Linares (Jaén)
Ajuntament de Logroño
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Ajuntament de los Llanos de
Aridane (Sta. Cruz de Tenerife)
Ajuntament de Lucena (Còrdova)
Ajuntament de Lugo
Ajuntament de Llagostera (Girona)
Ajuntament de Lleida
Ajuntament de Lloret de Mar
(Girona)
Ajuntament de Llucmajor (Balears)
Ajuntament de Maçanet de
Cabrenys (Girona)
Ajuntament de Maçanet de la Selva
(Girona)
Ajuntament de Madrid
Ajuntament de Majadahonda
(Madrid)
Ajuntament de Malpica de
Bergantiños (A Coruña)
Ajuntament de Malla (Barcelona)
Ajuntament de Manlleu (Barcelona)
Ajuntament de Manzanares (Ciudad
Real)
Ajuntament de Maó (Balears)
Ajuntament de Maria de la Salut
(Balears)
Ajuntament de Marratxí (Balears)
Ajuntament de Massanes (Girona)
Ajuntament de Mataró (Barcelona)
Ajuntament de Medina del Campo
(Valladolid)
Ajuntament de Mérida (Badajoz)
Ajuntament de Miranda de Ebro
(Burgos)
Ajuntament de Moià (Barcelona)
Ajuntament de Mollerussa (Lleida)
Ajuntament de Mondariz
(Pontevedra)
Ajuntament de Mondoñedo (Lugo)
Ajuntament de Montblanc
(Tarragona)
Ajuntament de Montilla (Còrdova)
Ajuntament de Mont-ras (Girona)
Ajuntament de Mont-roig del Camp
(Tarragona)
Ajuntament de Montuïri (Balears)
Ajuntament de Morón de la
Frontera (Sevilla)
Ajuntament de Mos (Pontevedra)
Ajuntament de Múrcia
Ajuntament de Navàs (Barcelona)
Ajuntament d’Olot (Girona)
Ajuntament d’Onda (Castelló)
Ajuntament d’Ontinyent (València)
Ajuntament d’Oriola (Alacant)
Ajuntament d’Ourense
Ajuntament d’Oviedo
Ajuntament de Palafrugell (Girona)
Ajuntament de Palència
Ajuntament de Palma de Mallorca
(Balears)
Ajuntament de Pamplona (Navarra)
Ajuntament de Pau (Girona)
Ajuntament de Petra (Balears)
Ajuntament de Pobra do Broñón
(Lugo)
Ajuntament de Pont d’Armentera
(Tarragona)
Ajuntament de Porreres (Balears)
Ajuntament de Puente Genil
(Còrdova)
Ajuntament de Puigcerdà (Girona)
Ajuntament de Puigpunyent
(Balears)
Ajuntament de Quesada (Jaén)
Ajuntament de Ribadumia
(Pontevedra)
Ajuntament de Ripoll (Girona)
Ajuntament de Riudarenes (Girona)
Ajuntament de Riudellots de la
Selva (Girona)
Ajuntament de Roda de Ter
(Barcelona)
Ajuntament de Roses (Girona)
Ajuntament de Sabadell (Barcelona)
Ajuntament de Sagunt (València)
Ajuntament de Salamanca
Ajuntament de Salobreña (Granada)
Ajuntament de Salou (Tarragona)
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Ajuntament de Salt (Girona)
Ajuntament de Sant Carles de la
Ràpita (Tarragona)
Ajuntament de Sant Cebrià de
Vallalta (Barcelona)
Ajuntament de Sant Celoni
(Barcelona)
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
(Barcelona)
Ajuntament de Sant Feliu de
Buixalleu (Girona)
Ajuntament de Sant Feliu de
Pallerols (Girona)
Ajuntament de Sant Hipòlit de
Voltregà (Barcelona)
Ajuntament de Sant Joan d’Alacant
Ajuntament de Sant Joan de les
Abadesses (Girona)
Ajuntament de Sant Just Desvern
(Barcelona)
Ajuntament de Sant Marti Sarroca
(Barcelona)
Ajuntament de Sant Pere de
Riudebitlles (Barcelona)
Ajuntament de Sant Quirze de
Besora (Barcelona)
Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia
(Barcelona)
Ajuntament de Sant Salvador de
Guardiola (Barcelona)
Ajuntament de Sant Vicenç dels
Horts (Barcelona)
Ajuntament de Santa Coloma de
Farners (Girona)
Ajuntament de Santa Cristina d’Aro
(Girona)
Ajuntament de Santander
(Cantàbria)
Ajuntament de Santiago de
Compostela (A Coruña)
Ajuntament de Segorbe (Castelló)
Ajuntament de Segòvia
Ajuntament de Selva (Balears)
Ajuntament de Serinyà (Girona)
Ajuntament de Ses Salines (Balears)
Ajuntament de Sevilla
Ajuntament de Siles (Jaén)
Ajuntament de Sils (Girona)
Ajuntament de Sitges (Barcelona)
Ajuntament de Solsona (Lleida)
Ajuntament de Son Servera
(Balears)
Ajuntament de Sòria
Ajuntament de Sta. Coloma de
Gramenet (Barcelona)
Ajuntament de Sta. Cruz de Tenerife
Ajuntament de Sta. Maria del Camí
(Barcelona)
Ajuntament de Talavera de la Reina
(Toledo)
Ajuntament de Taradell (Barcelona)
Ajuntament de Tarragona
Ajuntament de Tàrrega (Lleida)
Ajuntament de Teià (Barcelona)
Ajuntament de Terol
Ajuntament de Teulada (Alacant)
Ajuntament de Toén (Ourense)
Ajuntament de Toledo
Ajuntament de Tomelloso (Ciudad
Real)
Ajuntament de Tordera (Barcelona)
Ajuntament de Torredonjimeno
(Jaén)
Ajuntament de Torrelavega
(Santander)
Ajuntament de Tortosa (Tarragona)
Ajuntament de Úbeda (Jaén)
Ajuntament de València
Ajuntament de Valladolid
Ajuntament de Valls (Tarragona)
Ajuntament de Viladecans
(Barcelona)
Ajuntament de Vilafranca del
Penedès (Barcelona)
Ajuntament de Vilajuïga (Girona)
Ajuntament de Vilanova de Sau
(Barcelona)
Ajuntament de Vilassar de Dalt
(Barcelona)

Ajuntament de Villarrobledo
(Albacete)
Ajuntament de Villena (Alacant)
Ajuntament de Vimianzo
(A Coruña)
Ajuntament de Vitòria-Gasteiz
(Àlaba)
Ajuntament de Xàtiva (València)
Ajuntament de Yaiza (Las Palmas de
Gran Canaria)
Ajuntament de Zamora
Ajuntament de Zaragoza
Ajuntament de Zas (A Coruña)
Ajuntament del Prat de Llobregat
(Barcelona)
Ajuntament del Puerto de la Cruz
(Sta. Cruz de Tenerife)
Ajuntament del Vendrell (Tarragona)
Ajuntament de Vigo
Balua, Centre pel desenvolupament
infantil. L’Hospitalet de Llobregat
(Barcelona)
Barceló Gran Hotel Renacimiento.
Sevilla
Basílica de Sant Francesc. Palma de
Mallorca (Balears)
Basílica de Santa Maria del Mar.
Barcelona
Basílica Parroquia de Santa Maria
del Pi. Barcelona
Benestar Social. Oficina d’Atenció al
Ciutadà. Barcelona
Biblioteca Cas Metge Rei CC. Sta.
Maria del Camí (Balears)
Biblioteca Central Comarcal de
Tàrrega (Lleida)
Biblioteca Central d’Igualada
(Barcelona)
Biblioteca Comarcal Carles Fages de
Climent. Figueres (Girona)
Biblioteca Comarcal de la Ribera
d’Ebre. Móra d’Ebre (Tarragona)
Biblioteca Comarcal Jaume Vila.
Mollerussa (Lleida)
Biblioteca Comarcal Pla de l’Estany.
Banyoles (Girona)
Biblioteca Comarcal Sant Agustí. La
Seu d’Urgell (Lleida)
Biblioteca Comtat de Cerdanya.
Puigcerdà (Girona)
Biblioteca d’Artés (Barcelona)
Biblioteca de l’Escorxador. Sant
Celoni (Barcelona)
Biblioteca de Santa Perpètua de
Mogoda (Barcelona)
Biblioteca Domènec Carrové.
Balaguer (Lleida)
Biblioteca Dos Rius. Torelló
(Barcelona)
Biblioteca El Casino. Manresa
(Barcelona)
Biblioteca Ernest Lluch. Girona
Biblioteca Francesc Moragas.
Martorell (Barcelona)
Biblioteca Francesc Pujols. Martorell
(Barcelona)
Biblioteca Joan Coromines. El
Masnou (Barcelona)
Biblioteca Joan G. Junceda. Blanes
(Girona)
Biblioteca Joan Triadú. Vic (Barcelona)
Biblioteca Josep Mas Carreras.
Navàs (Barcelona)
Biblioteca La Bòbila. L’Hospitalet de
Llobregat (Barcelona)
Biblioteca La Cooperativa. Centelles
(Barcelona)
Biblioteca Lambert Mata. Ripoll
(Girona)
Biblioteca Manuel de Pedrolo. Sant
Pere de Ribes (Barcelona)
Biblioteca Margarida de Montferrat.
Balaguer (Lleida)
Biblioteca Municipal Antoni Oliver.
Vilafranca de Bonany (Balears)
Biblioteca Municipal de Cambrils
(Tarragona)
Biblioteca Municipal de Capdepera
(Balears)
Biblioteca Municipal de La Garriga
(Barcelona)

Biblioteca Municipal de
Torredembarra (Tarragona)
Biblioteca Municipal de Tremp
(Lleida)
Biblioteca Municipal del Casal de
Cultura. Inca (Balears)
Biblioteca Municipal Ernest Lluch i
Martín. Vilassar de Mar (Barcelona)
Biblioteca Municipal. Astorga (Lleó)
Biblioteca Pau Vila. Molins de Rei
(Barcelona)
Biblioteca Pública de Calaf
(Barcelona)
Biblioteca Pública de Cardona
(Barcelona)
Biblioteca Pública de El Pont de
Suert (Lleida)
Biblioteca Pública de Sant Feliu de
Codines (Barcelona)
Biblioteca Pública de Sant Vicenç
dels Horts (Barcelona)
Biblioteca Pública de Santa Coloma
de Queralt (Tarragona)
Biblioteca Pública de Solsona (Lleida)
Biblioteca Pública de Sort (Lleida)
Biblioteca Pública Municipal.
Montblanc (Tarragona)
Biblioteca Pública Municipal de
Caldes de Montbui (Barcelona)
Biblioteca Pública Municipal de
Esterri d’Àneu (Lleida)
Biblioteca Pública Municipal de
Falset (Tarragona)
Biblioteca Pública Municipal de La
Bisbal d’Empordà (Girona)
Biblioteca Pública Municipal de Moià
(Barcelona)
Biblioteca Pública Municipal de Móra
la Nova (Tarragona)
Biblioteca Pública Municipal de Sant
Hilari de Sacalm (Girona)
Biblioteca Pública Municipal de Sant
Llorenç de Morunys (Lleida)
Biblioteca Pública Municipal La
Ràpita. Sant Carles de la Ràpita
(Tarragona)
Biblioteca Pública Municipal Piera
(Barcelona)
Biblioteca Pública Municipal.
Camprodon (Girona)
Biblioteca Pública Municipal.
Huercal-Overa (Almeria)
Biblioteca Pública Municipal. Seròs
(Lleida)
Biblioteca Pública Municipal. Sta.
Coloma de Farners (Girona)
Biblioteca Pública Municipal.
Torroella de Montgrí (Girona)
Biblioteca Pública Rafael Vilà Barnils.
Arbúcies (Girona)
Biblioteca Ramon Bosch de Noya.
Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona)
Biblioteca Ramon Vinyes i Cluet.
Berga (Barcelona)
Biblioteca Torras i Bages. Vilafranca
del Penedès (Barcelona)
Bona Gent. Amigos del Deficiente
Mental. València
Bulideira. Servicios de ocio e tempo
libre, educativo e alternativo. Vigo
(Pontevedra)
Burgos Acoge
Cabildo Insular de la Gomera
Cabildo Insular de Lanzarote
Cafè Central. Vic (Barcelona)
Cafè del Teatre de l’Escorxador.
Lleida
Can Gelabert Casal de Cultura.
Binissalem (Balears)
Can Joan de sa Farinera. Montuïri
(Balears)
Cantabria Acoge. Santander
CAP El Remei. Vic (Barcelona)
Capella de les Escolàpies. Sóller
(Balears)
Capella de Sant Joan. Vilafranca del
Penedès (Barcelona)
Capella de Santa Clara. Castelló
d’Empúries (Girona)
Capella del C.C. Ntra. Sra. de Gràcia.
Llucmajor (Balears)
Capella del Port. Sóller (Balears)

Capella Fonda de l’Església Nova.
Son Servera (Balears)
Cáritas Arciprestal. Parroquia San
Maximiliano del Mar. València
Cáritas Arciprestal. Puerto Real
(Càdis)
Cáritas Arxiprestal de Solsona
(Lleida)
Cáritas Diocesana de Barbastro.
Monzón (Osca)
Cáritas Diocesana de Burgos
Cáritas Diocesana de Ciudad Real
Cáritas Diocesana de Orihuela.
Alacant
Cáritas Diocesana de Segorbe.
Castelló
Cáritas Diocesana de Segovia
Cáritas Diocesana de Tarragona
Cáritas Diocesana de Tortosa
(Tarragona)
Cáritas Diocesana de València
Cáritas Diocesana. Alcalá de
Henares (Madrid)
Cáritas Española. Madrid
Cáritas Interparroquial de Caudete
(Albacete)
Cáritas Interparroquial de Elx
(Alacant)
Cáritas Interparroquial de Miajadas
(Càceres)
Cáritas Interparroquial de Villena
(Alacant)
Cáritas Parroquial de Figueres
(Girona)
Cáritas Parroquial de Arnedo
(La Rioja)
Cáritas Parroquial de Girona
Cáritas Parroquial San Fernando
Rey. València
Cáritas Parroquial. Alcoi (Alacant)
Cáritas Parroquial. Torre Pacheco
(Múrcia)
Caritat, La. Olot (Girona)
Carretera y Manta, S.L. Madrid
Casa Asil de Sant Andreu de
Palomar. Barcelona
Casa Colón. Huelva
Casa das Artes. Vigo (Pontevedra)
Casa de Andrés Laguna. Segovia
Casa de Cantabria a Lleida
Casa de Colònies El Refugi. Lleida
Casa de Cultura Alcalde Diego León.
La Rambla (Còrdova)
Casa de Cultura Benito Pérez
Armas. Yaiza (Las Palmas de Gran
Canaria)
Casa de Cultura de Altea (Alacant)
Casa de Cultura de Gamonal. Burgos
Casa de Cultura Jaume Pastor i
Fluixà. Calp (Alacant)
Casa de Cultura Sala d’Exposicions
Montcada. Xàtiva (València)
Casa de Cultura. Almuñecar
(Granada)
Casa de Cultura. Altea (Alacant)
Casa de Cultura. Aranda de Duero
(Burgos)
Casa de Cultura. Caudete (Albacete)
Casa de Cultura. Ciutadella de
Menorca (Balears)
Casa de Cultura. Elda (Alacant)
Casa de Cultura. Estepona (Màlaga)
Casa de Cultura. Jaca (Osca)
Casa de Cultura. La Línea de la
Concepción (Càdis)
Casa de Cultura. Morón de la
Frontera (Sevilla)
Casa de Cultura. Onda (Castelló de
la Plana)
Casa de Cultura. Puente Genil
(Còrdova)
Casa de Cultura. Puigpunyent
(Balears)
Casa de Cultura. Quesada (Jaén)
Casa de Cultura. San Fernando
(Càdis)
Casa de Cultura. Sant Cugat del
Vallès (Barcelona)
Casa de Cultura. Sant Joan (Balears)
Casa de Cultura. Villena (Alacant)

Casa del Diezmo. La Palma del
Condado (Huelva)
Casa del Mar. Barcelona
Casa des Poble. Esporles (Balears)
Casa Massieu del Llano de Argual.
Los Llanos de Aridane (Sta. Cruz de
Tenerife)
Casa Municipal de Cultura La Unió.
Teià (Barcelona)
Casa Municipal de Cultura. Dénia
(Alacant)
Casa Municipal de Cultura. Miranda
de Ebro (Burgos)
Casa Museu Enginyer Mira.
Guardamar de Segura (Alacant)
Casa Museu Rafael Casanova. Moià
(Barcelona)
Casal d’Avis. Sant Cugat del Vallès
(Barcelona)
Casal de ca s’Hereu. Llucmajor
(Balears)
Casal de Cultura. Puigpunyent
(Balears)
Casal de Cultura. Selva (Balears)
Casal de Gent Gran de la Rambla de
l’Hospital. Vic (Barcelona)
Casal de la Gent Gran. Ripoll
(Girona)
Casal de Son Tugores. Alaró (Balears)
Casal del Jubilat i Pensionista
l’Esbarjo. Castelldans (Lleida)
Casal dels Jubilats Sant Francesc.
Tarragona
Casal dels Pensionistes. Sant Jordi i
Sa Casablanca (Balears)
Casal l’Amistat. Barcelona
Casal Pere Capellà. Algaida (Balears)
Casal Sant Jordi. Gavà (Barcelona)
Casino de Granollers - Club de
Ritme
Castell de Peñíscola (Castelló de la
Plana)
Castell de Son Mas. Andratx
(Balears)
Catedral de Ciutadella de Menorca
(Balears)
Catedral de Palma de Mallorca
(Balears)
CC Alcazaba. Mérida (Badajoz)
CC Alfonso X el Sabio. El Puerto de
Sta. María (Càdis)
CC Amaya. Irún (Guipúscoa)
CC Antiguo Instituto. Gijón (Astúries)
CC Asabanos. Valverde (Sta. Cruz de
Tenerife)
CC Bonet. Sant Antoni Abat (Balears)
CC Calisay. Arenys de Mar (Barcelona)
CC Corpus Cristi. Palma de Mallorca
(Balears)
CC de Ceutí (Múrcia)
CC de Formació i Ocupació
Professional. Barcelona
CC de Segorbe (Castelló de la Plana)
CC Es Cine. Pòrtol (Balears)
CC Església Vella. Mont-roig del
Camp (Tarragona)
CC Guillem Cifré de Colonya.
Pollença (Balears)
CC La Caseta. Ayamonte (Huelva)
CC La Mercè. Girona
CC La Victoria. Sanlúcar de
Barrameda (Càdis)
CC Manuel Sanchis Guarner.
Ontinyent (València)
CC Polivalent. Alcoi (Alacant)
CC Sant Vicenç de Paül. Palma de
Mallorca (Balears)
CC Santíssima Trinitat. Sant Antoni
de Portmany (Balears)
CC Torre Vella. Salou (Tarragona)
CC Villa de Adeje (Sta. Cruz de
Tenerife)
CE Proben. Inca (Balears)
CEA Camp Rodó. Palma de Mallorca
(Balears)
CEA Son Canals. Palma de Mallorca
(Balears)
CEE Son Ferriol (Balears)
CEI Selva (Balears)
Celler de Can Ginestar. Sant Just
Desvern (Barcelona)

Centre Català de Solidaritat.
Barcelona
Centre Cívic Antic Sanatori. Sagunt
(València)
Centre Cívic Campdevànol (Girona)
Centre Cívic Tueda. Sant Feliu de
Guíxols (Girona)
Centre d´Informàtica de Manlleu
Centre d´Investigacions
Arqueològiques d´Osona (CIAO). Vic
(Barcelona)
Centre d’Acolliment Els Llimoners.
Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Centre d’Atenció Primària Vila
Olímpica. Barcelona
Centre de Disminuïts Psíquics
L’Àngel d’Amposta (Apasa).
Amposta (Tarragona)
Centre de Formació i Prevenció.
Mataró (Barcelona)
Centre de Jardineria de l’Heura.
Terrassa (Barcelona)
Centre de Lectura. Reus (Tarragona)
Centre de Recursos Educatius per a
Deficients Auditius Pere Barnils
(CREDAC). Barcelona
Centre de Reinserció Social Recollim.
L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Centre de Serveis Múltiples. Cala
Millor (Balears)
Centre de Titelles de Lleida
Centre d’Estudis Jurídics de la
Generalitat. Barcelona
Centre Especial d’Ocupació Baix
Llobregat (CEOBALL). Molins de Rei
(Barcelona)
Centre Especial de Treball del
Maresme. Mataró (Barcelona)
Centre Islàmic de Vic
Centre Jujol Can Negre. Sant Joan
Despí (Barcelona)
Centre Llatinoamericà de Lleida
Centre Municipal L’Antic Sindicat.
Lloret de Mar (Girona)
Centre Parroquial de Centelles
(Barcelona)
Centre Parroquial de Muro (Balears)
Centre Polivalent Sa Tanca. Deià
(Balears)
Centre Social Flassaders. Palma de
Mallorca (Balears)
Centre Socio-Cultural de Ferreries
(Balears)
Centro Asistencial San Juan de
Dios. Palència
Centro Comercial Los Fresnos.
Gijón (Astúries)
Centro Comunicación y Democracia.
Madrid
Centro de Animación Social
Valdeperales. Madrid
Centro de Arte La Regenta. Las
Palmas de Gran Canaria
Centro de Congresos. Puerto de La
Cruz (Sta. Cruz de Tenerife)
Centro de Desarrollo de Iniciativas
Empresariales (MITA). Madrid
Centro de Día de Enfermos de
Alzheimer. Puente San Miguel
(Cantàbria)
Centro de Día para Personas
Mayores Mora Claros. Huelva
Centro de Día Santa Emerenciana.
Terol
Centro de Enseñanza ATV. La Rambla
(Almeria)
Centro de Especialidades Naturales
Hipócrates, S.L. Madrid
Centro de Exposiciones.
Benalmádena (Màlaga)
Centro de Fisioterapia San Pedro.
Granadilla de Abona (Sta. Cruz de
Tenerife)
Centro de Formación y Recursos.
Lugo
Centro de Fotografía Isla de Tenerife.
Sta. Cruz de Tenerife
Centro de Integración Sociocultural.
Barakaldo (Biscaia)
Centro de Menores L’Aura. Sant
Cugat del Vallès (Barcelona)
Centro de Menores Mª Assumpta.
Badalona (Barcelona)

Centro de Rehabilitación Laboral
Nueva Vida. Madrid
Centro de Salud Municipal. Alcalá
de Henares (Madrid)
Centro de Yoga Santosha. Gijón
(Astúries)
Centro Español de Solidaridad.
Sevilla
Centro Especial de Empleo
(ATACES). San Cebrián de Campos
(Palència)
Centro Especial de Empleo (CEDEL).
Las Matas (Madrid)
Centro Especial de Empleo
ASOVICAUTO S.L. Sòria
Centro Especial de Empleo El Cierzo
y la Retama S.L. Ejea de los
Caballeros (Saragossa)
Centro Especial de Empleo
FEPAMIC. Còrdova
Centro Especial de Empleo Gesilda
Group. Abarán (Múrcia)
Centro Especial de Empleo
Laborsord. Tegueste (Sta. Cruz de
Tenerife)
Centro Especial de Trabajo Can
Neteja 5. Sta. Coloma de Gramenet
(Barcelona)
Centro Formación Profesional.
Museros (València)
Centro Hospitalario Padre Menni de
Cantabria. Santander
Centro Infanta Elena de Asistencia y
Rehabilitación. Galar (Navarra)
Centro Insular de Cultura El Almacén.
Arrecife (Las Palamas de Gran
Canaria)
Centro Integral de Servicios
Sociales Albuera. Segòvia
Centro Juvenil de Adolescentes del
Carmelo (CEJAC). Barcelona
Centro Juvenil Salesiano Juan XXIII.
Alcoi (Alacant)
Centro Medioambiental Lurraska.
Ajangiz (Biscaia)
Centro Municipal Las Dehesillas.
Leganés (Madrid)
Centro Municipal Polígono de
Pumarin. Gijón (Astúries)
Centro Nacional de Fotografía.
Torrelavega (Cantàbria)
Centro Ocupacional San Pedro
Apóstol. Madrid
Centro Social Polivalente. San
Carlos del Valle (Ciudad Real)
Centro Sociocultural Fernando de
los Ríos. Albolote (Granada)
Cercle de Belles Arts de Lleida
Cercle Financer de Balears. Palma
de Mallorca
Cine Imax. Barcelona
Cine Teatro Victoria. Monzón (Osca)
Cine Velasco. Astorga (Lleó)
Cineclub Vic
Cinema Nou. Vic (Barcelona)
CIPO Jardinería y Manipulados
SCCL. Sabadell (Barcelona)
Círculo Convivencial Límite
(CIRVITE). Madrid
Círculo de Bellas Artes. Sta. Cruz de
Tenerife
Ciudad Autónoma de Ceuta
Ciudad de San Juan de Dios. Las
Palmas de Gran Canaria
Cives Mundi. Sòria
Claustre de Sant Vicenç Ferrer.
Manacor (Balears)
Claustre del Carme. Maó (Balears)
Claustre del Convent. Muro (Balears)
Clínica de Fisioterapia. Nerja
Club de Jubiliats i Pensionistes de
Formentera (Balears)
Club de Mayores. Puerto del Rosario
(Las Palmas de Gran Canaria)
Club Deportivo Manuel Llaneza.
Mieres
Club Jove Centre Municipal
Cervantes. Sant Antoni de Portmany
(Balears)
Club Natación Santa Olaya. Gijón
(Astúries)
Club Polideportivo Mideba. Badajoz
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Club Pollença (Balears)
Club Princesa Iballa. San Sebastián
de La Gomera (Sta. Cruz de Tenerife)
Cofradia de Pescadors del Port de
Sóller (Balears)
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.
Demarcació de Tarragona
Col·legi de Biòlegs de Catalunya.
Barcelona
Col·lectiu de Cultura Popular. Sant
Vicenç dels Horts (Barcelona)
Col·legi La Salle. Alaior (Balears)
Col·legi Oficial de Metges. Tortosa
(Tarragona)
Col·legi Santa Magdalena Sofia.
Palma de Mallorca
Colectivo San Blas. Madrid
Colectivo Tetuán. Madrid
Colegiata de Santa María.
Antequera (Màlaga)
Colegio la Ferroviaria. Ciudad Real
Colegio La Salle San José. Jerez de
la Frontera (Càdis)
Colexio Fontseca. Santiago de
Compostela (A Coruña)
Colla Ecologista d’Alacant
Comisión Ciudadana Anti-SIDA de
La Rioja. Logroño
Comisión de Defensa de Inmigrantes
en Aragón (CODIA). Saragossa
Comisión de Derechos Humanos
Guatemaltecos. Madrid
Comissió de Festes de Les Masies
de Roda (Barcelona)
Comissió de Festes de Sant Julià de
Ramis (Girona)
Comissió de Festes del Pla del
Remei. Vic (Barcelona)
Comissió de Festes Marià AguilóPons Subirà. Barcelona
Comissió de Festes Marià AguilóPujades-Cantí. Barcelona
Comissió Obrera Nacional de
Catalunya (CONC). Vic (Barcelona)
Comissió Organitzadora Setmana
de la Gent Gran. Vilassar de Mar
(Barcelona)
Comitè Català per als Refugiats
ACNUR. Barcelona
Comité ciudadano anti-SIDA de la
Comunitat Valenciana. València
Comité Internacional de Rescate.
Madrid
Comité UNICEF País Vasco. Bilbao
Complejo Asistencial Benito Menni.
Cienpozuelos (Madrid)
Comunidad Humana. Madrid
Comunitat Teresiana de Sant Cosme.
L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Con un pie fuera (CUPIF). Madrid
Confederació d’Organitzacions
Empresarials de Lleida
Confederación Coordinadora de
Discapacitados Físicos. València
Confederación Coordinadora Estatal
de Minusválidos Físicos de España
(COCEMFE). Gijón (Astúries)
Confederación Coordinadora Estatal
de Minusválidos Físicos de España
(COCEMFE). Telde (Las Palmas de
Gran Canaria)
Confederación Coordinadora Estatal
de Minusválidos Físicos de España
(COCEMFE). Toledo
Confederación Coordinadora Estatal
de Minusválidos Físicos de España
(COCEMFE). València
Confraria de Pescadors. Blanes
(Girona)
Congregación de Hermanas del
Niño Jesús. Valladolid
Congregación Religiosa de
Hermanitas de los Ancianos. Hellín
(Albacete)
Consejería de Asuntos Sociales del
Principado de Asturias
Consejería de Salud y Servicios
Sociales de La Rioja
Consejería de Sanidad, Consumo y
Servicios Sociales de Cantabria
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC). Madrid
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Consell Comarcal de la Conca de
Barberà. Montblanc (Tarragona)
Consell Comarcal de la Selva. Sta.
Coloma de Farners (Girona)
Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
Figueres (Girona)
Consell Comarcal de l’Alta
Ribagorça. Pont de Suert (Lleida)
Consell Comarcal del Pallars Jussà.
Tremp (Lleida)
Consell Insular de Mallorca (Balears)
Consell Insular d’Eivissa i
Formentera (Balears)
Conservatori Superior de Música
del Liceu. Barcelona
Conservatorio Superior de Música
P. Antonio Soler. Madrid
Consorcio de Salamanca 2002
Cooperativa Aula Livingstone.
Logroño
Cooperativa del Camp Sant Miquel.
Bell-lloc d’Urgell (Lleida)
Cooperativa Industrial de
Recuperació SCCL. Badalona
(Barcelona)
Coordinadora Alternativas. San
Roque (Càdis)
Coordinadora Catalana de
Fundacions. Barcelona
Coordinadora Catalana d’Empreses
d’Inserció (ACEI). Barcelona
Coordinadora contra la Marginación.
Cornellà de Llobregat (Barcelona)
Coordinadora de Minusválidos
Físicos del Principado de Asturias.
Gijón
Coordinadora de Organizaciones de
Agricultores y Ganaderos (COAG).
Vícar (Almeria)
Coordinadora d’Entitas Pro Persones
amb Discapacitat. Barcelona
Coordinadora Federació Balear de
Persones amb Discapacitat. Palma
de Mallorca
Coordinadora Infantil y Juvenil de
tiempo libre. Madrid
Coordinadora para el Desarrollo
Integral. Campo de San Pedro
(Segòvia)
Coros y Danzas Virgen del Río.
Molina de Segura (Múrcia)
CP Cas Serres. Eivissa (Balears)
CP Castell de Santa Àgueda.
Ferreries (Balears)
CP Cervantes. Sant Antoni de
Portmany (Balears)
CP Costa i Llobera. Pòrtol (Balears)
CP de Sant Ferran de ses Roques
(Balears)
CP de Sant Lluís (Balears)
CP Es Pil·lari. Palma de Mallorca
(Balears)
CP Francesc d´Albranca. Es Migjorn
Gran (Balears)
CP Inspector Joan Capó. Felanitx
(Balears)
CP L’Urgell. Sant Josep de Sa Talaia
(Balears)
CP Llevant. Inca (Balears)
CP Llorenç Riber. Campanet (Balears)
CP Mateu Fontiroig. Maó (Balears)
CP Migjorn. Calvià (Balears)
CP Miguel Porcel. Palma de Mallorca
(Balears)
CP Ponent. Inca (Balears)
CP Sa Graduada. Maó (Balears)
CP Sant Miquel. Son Carrió (Balears)
CP Sant Quint. Palma de Mallorca
(Balears)
CP Vara de Rei. Sant Antoni de
Portmany (Balears)
CP Xaloc. Paguera (Balears)
CPR de Almendralejo (Badajoz)
CPR de Badajoz
CPR de Cáceres
CPR de Mérida (Badajoz)
CPR de Navalmoral de la Mata
(Caceres)
CPR de Plasencia (Càceres)
CPR de Zafra (Badajoz)
Creu Roja. Lleida

Cruz Roja Española
Cruz Roja Española. Granada
Cruz Roja Española. Jerez de la
Frontera (Càdis)
Cultur Barna. Serveis de
dinamització Socio-Cultural.
Barcelona
Delegación de Servicios Sociales de
Castilla-La Mancha. Talavera de la
Reina (Toledo)
Delegació Provincial d’Assumptes
Socials. Almeria
Delegació Provincial d’Assumptes
Socials. Càdis
Delegació Provincial d’Assumptes
Socials. Còrdova
Delegació Provincial d’Assumptes
Socials. Granada
Delegació Provincial d’Assumptes
Socials. Jaén
Delegació Provincial d’Assumptes
Socials. Màlaga
Delegació Provincial d’Assumptes
Socials. Sevilla
Diputació Foral de Biscaia
Diputació Provincial d’Almeria
Diputació Provincial d’Àvila
Diputació Provincial de Castelló
Diputació Provincial de Huelva
Diputació Provincial d’Osca
Diputació Provincial de Màlaga
Diputació Provincial de Pontevedra
Direcció Provincial del IASS. Osca
Direcció Provincial del IASS.
Saragossa
Direcció Territorial de Benestar
Social. València
Drac Màgic. Barcelona
Ecomuseu de les Valls d’Àneu. Esterri
d’Àneu (Lleida)
Ecomuseu Farinera. Castelló
d’Empúries (Girona)
Edifici La Alhóndiga. Zamora
Edifici Moneo. Múrcia
Educación sin Fronteras España.
Barcelona
Educate. Zaragoza
Eina d´Escola. El Masnou (Barcelona)
El Molí d’en Puigvert. Palafolls
(Barcelona)
Elkakide, S.L. Noain (Navarra)
Emaus Fundación Social. Astigarraga
(Guipúscoa)
Empresa de Servicios Generales de
Minusválidos. Pozoblanco (Còrdova)
Entorn Malalts Alzheimer i
Demències (EMAD). Sant Feliu de
Guíxols (Girona)
Es Convent. Petra (Balears)
Esclat. Associació Solidaritat i Servei
Santa Teresa. Lleida
Escola d’Acordió de Lleida
Escola d’Administració Pública de
Catalunya. Barcelona
Escola de Música del Santuari de
Lluc. Escorca (Balears)
Escola d’Educació Especial Crespinell
SCCL. Terrassa (Barcelona)
Escola d’Hoteleria i Turisme de
Lleida
Escola Municipal. Colònia Sant Pere
(Balears)
Escola Universitària Blanquerna.
Barcelona
Escola Universitària de Magisteri
Alberta Jiménez. Palma de Mallorca
(Balears)
Escola Universitària d’Infermeria i
Fisioteràpia Blanquerna. Barcelona
Escoles de Sant Llorenç de Balàfia.
Sant Joan de Labritja (Balears)
Escorxador Municipal. Felanitx
(Balears)
Escorxador Municipal. Porreres
(Balears)
Escuela de Administración Pública.
Mérida (Badajoz)
Escuela de Danza Elisa. Oviedo
Escuela de Informática. Madrid
Escuela de Taichichuan Armonía.
Oviedo

Escuela Don Bosco de tiempo libre
y animación. Sevilla
Escuela Gallega de Administración
Pública (EGAP). Santiago de
Compostela (A Coruña)
Escuela Infantil Virgen del Pilar.
Granada
Esgleieta, S’. Parròquia de la
Immaculada Concepció. Valldemosa
(Balears)
Església de Campanet (Balears)
Església de la Nativitat Ntra. Sra. del
Cocó. Lloseta (Balears)
Església de Sant Felip Neri. Porreres
(Balears)
Església de Sant Llorenç des
Cardassar (Balears)
Església de Sant Marçal. Marratxi
(Balears)
Església Nova. Caimari (Balears)
Església Oratori de Sant Felip Neri.
Barcelona
Església Parroquial de Sant Jordi.
Sant Josep de sa Talaia (Balears)
Església Parroquial de Santa Anna Moscarí. Selva (Balears)
Església Parroquial de Santa Eugènia
(Balears)
Església Parroquial Ntra. Sra. de la
Visitació. Consell (Balears)
Església Parroquial Ntra. Sra. de
Loreto. Lloret de Vista Alegre
(Balears)
Espacio Cultural Castillo San Felipe.
Puerto de la Cruz (Sta. Cruz de
Tenerife)
Espacio Tecnológico Servicios
Madrid-II. Madrid
Espai Cultural Can Ventosa. Eivissa
(Balears)
Estadi Olímpic. Barcelona
Farga, La. L’Hospitalet de Llobregat
(Barcelona)
Federació Balear d’Organitzacions
en favor de les Persones amb
Retard Mental (FEAPS). Palma de
Mallorca (Balears)
Federació Catalana d’Esports de
Minusvàlids Físics. Barcelona
Federació Catalana d’Associacions
de Familiars de Malats Mentals
(FECAFAMM). Barcelona
Federació Catalana Pro Persones
amb retard mental (APPS). Barcelona
Federació de Societats Laborals de
Catalunya. Barcelona
Federació d’Entitats amb Pisos
Assistits (FEPA). Barcelona
Federació d’Espina Bífida i
Hidrocefàlia de la Comunitat
Valenciana. València
Federació d’Estalvi de Catalunya
(FEC). Barcelona
Federació ECOM. Barcelona
Federación Andaluza ALCER. Sevilla
Federación Andaluza de As. para el
Síndrome de Down. Granada
Federación Antisida del Sur (FASUR).
Sevilla
Federación Centros Juveniles Don
Bosco de la Comunidad Valenciana.
València
Federación Coordinadora para la
Integración Laboral. Saragossa
Federación de As. Coraje. Madrid
Federación de As. de Enfermos
Mentales (FEAFES) Castilla la
Mancha. Toledo
Federación de As. Minusválidos
(FADEMGA). San Marcos (A Coruña)
Federación de As. por la Integración
del Sordo en la Comunidad
Valenciana (HELIX). València
Federacion de As. pro Inmigrantes
(FAIN). Madrid
Federación de Centros Juveniles
Valdoco. Madrid
Federación de Madrid de As. de
Enfermos de Alzheimer
Federación de Organizaciones en
favor de las Personas con
Discapacidad Psíquica y Parálisis
Cerebral de la Región de Murcia

Federación de Organizaciones en
favor de personas con Retraso
Mental. Madrid
Federación Empresarial Andaluza de
Sociedades Laborales. Sevilla
Federación Española de As. de
Familiares de Alzheimer. Jerez de la
Frontera (Càdis)
Federación Española de Daño
Cerebral (FEDACE). Getafe (Madrid)
Federación Gaditana de Personas
con Discapacidad Física. La Línea de
la Concepción (Càdis)
Federación Provincial de Entidades
con Retraso Mental de Cádiz
(FEPROAMI). La Línea de la
Concepción
Femarec, SCCL. Barcelona
Fem-hi més. Prats de Lluçanès
(Barcelona)
Feria Internacional de Bilbao
Filipenses Hijas de María Dolorosa
(FMD). Sevilla
Fira Barcelona
Fira de Lleida
Fira Infantil de Nadal. Cornellà de
Llobregat (Barcelona)
Fisios C.B. Vila-real (Castelló)
FOFGC Servicio Pedagógico de Las
Palmas
Fomento de Empleo de
Discapacitados (FOEMDIS). Alcanzar
de San Juan (Ciudad Real)
Fondacion Musèu Etnologic dera Val
d’Aran. Vielha (Lleida)
Font del Ferro. Viver i Jardineria SL.
Rubí (Barcelona)
Forat del Niu, El. Barcelona
Formación e Intervención
Socioeducativa. S.L.L. A Coruña
Formación, Empleo y
Comercialización (FEYCSA). Múrcia
Forum Metropolitano. A Coruña
Fundació Abadia de Montserrat 2025
(Barcelona)
Fundació Alfons Comín. Barcelona
Fundació ASPANIDE. Sta. Coloma
de Gramenet (Barcelona)
Fundació Biblioteca de Can Torró.
Alcúdia (Balears)
Fundació Bosch i Gimpera.
Barcelona
Fundació Casa Sant Josep.
Tarragona
Fundació Catalana Tutelar de
Disminuïts Psíquics. Barcelona
Fundació Centre Mèdic
Psicopedagògic d’Osona. Vic
(Barcelona)
Fundació Centre Obert Joan
Salvador Gavina. Barcelona
Fundació Centre Pedralbes.
Barcelona
Fundació Codespa Catalunya.
Barcelona
Fundació Concepció Juvanteny.
Barcelona
Fundació Cultural i d’Ensenyança
Sant Pere Claver. Barcelona
Fundació Cultural Privada
Lestonnac. Badalona (Barcelona)
Fundació Deixalles. Palma de
Mallorca (Balears)
Fundació Dr. Lluís Vila i d’Abadal.
Barcelona
Fundació Dr. Pifarré. Lleida
Fundació Europea GABA. Grupo
Autoayuda Anorexia y Bulimia.
Barcelona
Fundació Èxit. Barcelona
Fundació Futbol Club Barcelona
Fundació Futur. Barcelona
Fundació Germà Tomàs Canet. Sant
Boi de Llobregat (Barcelona)
Fundació Ginesta. Barcelona
Fundació Gresol Projecte Home.
Barcelona
Fundació Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau. Barcelona
Fundació Hospital General. Manresa
(Barcelona)
Fundació Hospital. Manacor
(Balears)

Fundació Humanitària pel 3r i 4t
món Dr. Trueta. Vic (Barcelona)
Fundació Joan XXIII. L’Hospitalet de
Llobregat (Barcelona)
Fundació Lleida Bàsquet
Fundació MAP. Ripoll (Girona)
Fundació Mercè Fontanilles.
Barcelona
Fundació Noguera. Barcelona
Fundació OBINSO. Barcelona
Fundació Obra Ntra. Sra. de Fàtima.
Barcelona
Fundació Pere Closa. Badalona
(Barcelona)
Fundació Pilar i Joan Miró a
Mallorca. Palma de Mallorca
(Balears)
Fundació PRISBA. Sant Cugat del
Vallès (Barcelona)
Fundació Privada Acció Baix
Montseny. Sant Celoni (Barcelona)
Fundació Privada ALTEM. El Far
d’Empordà (Girona)
Fundació Privada Artesà per la
Integració Sociolaboral. Barcelona
Fundació Privada Cassià Just. Sant
Boi de Llobregat (Barcelona)
Fundació Privada de Serveis
Assistencials de La Garrotxa. Santa
Pau (Girona)
Fundació Privada del Barri Pardinyes.
Lleida
Fundació Privada Drissa. Girona
Fundació Privada El Vilar. Blanes
(Girona)
Fundació Privada ESCO. Barcelona
Fundació Privada Ficat. Barcelona
Fundació Privada Foment de
l’Habitatge Social. Barcelona
Fundació Privada Formació i Treball.
Barcelona
Fundació Privada Fuster-Guals Vila
Medieval de Cardona (Barcelona)
Fundació Privada Maria Auxiliadora.
Barcelona
Fundació Privada Martí Castro.
Museu de Ceràmica. L’Ametlla de
Mar (Tarragona)
Fundació Privada Mercè Pla. Tortosa
(Tarragona)
Fundació Privada Pere Mata. Reus
(Tarragona)
Fundació Privada Seny per la
Recerca en Salut Mental. Barcelona
Fundació Privada Trinijove. Barcelona
Fundació Pro Disminuïts Psíquics
Jacinta Sastrada. Barcelona
Fundació Residència Sant Roc.
Gironella (Barcelona)
Fundació Sant Pere Claver SAIF.
Barcelona
Fundació Servei Gironí Pedagogia
Social. Girona
Fundació Teatre Clavé. Tordera
(Barcelona)
Fundació Tot Raval. Barcelona
Fundació Universitària Balmes
(FUB). Vic (Barcelona)
Fundació Verge Blanca. Servei
Colònies de Vacances. Lleida
Fundació Vilagran-Maristany.
Palafrugell (Girona)
Fundació Xamfrà - Sant Miquel.
Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)
Fundación AFANDEM. Móstoles
(Madrid)
Fundación Adana. Barcelona
Fundación ADSIS. València
Fundación Adultos Discapacitados
de A Coruña (ADCOR)
Fundación Agustín Serrate. Osca
Fundación Alzheimer España. Madrid
Fundación Amanecer. Madrid
Fundación AMORVERSE. Madrid
Fundación Arzobispo Miguel Roca.
València
Fundación Asindown. València
Fundación ASPANDI. Fuenlabrada
(Madrid)
Fundación Benéfica Legado Bustillo.
La Solana (Ciudad Real)
Fundación Benito Ardid. Saragossa

Fundación Burgalesa de Esclerosis
Múltiple. Miranda de Ebro (Burgos)
Fundación Cal Pau. Pozuelo de
Alarcón (Madrid)
Fundación Cántabra para la
Incorporación Social. Marina de
Cudeyo
Fundación Carmen Pardo Valcarce.
Madrid
Fundación Centro Español de
Solidaridad de Cantabria. Santander
Fundación Centro Español de
Solidaridad de Huelva
Fundación Centro Español de
Solidaridad de Jerez de la Frontera
(Càdis)
Fundación Centro Español de
Solidaridad de Madrid
Fundación Centro Español de
Solidaridad de Zaragoza
Fundación Centro San Cebrián de
Campos (Palència)
Fundación Colegio del Rey. Alcalá
de Henares (Madrid)
Fundación Consejo de Apoyo a los
Refugiados (CEAR). Madrid
Fundación de Cultura del
Ayuntamiento de San Fernando
(Càdis)
Fundación de Cultura Islámica (FCI).
Madrid
Fundación del Apóstol Santiago.
Comillas (Cantàbria)
Fundación Don Bosco. Sevilla
Fundación Down 21. Saragossa
Fundación ECCA. Madrid
Fundación El Legado Andalusí.
Granada
Fundación El Tranvía. Saragossa
Fundación Española de Esclerosis
Múltiple. Madrid
Fundación Etorkintza. Bilbao
(Biscaia)
Fundación General de la Universidad
de Alcalá de Henares (Madrid)
Fundación Hospital Alcorcón
(Madrid)
Fundación Hospital Carlos Haya.
Màlaga
Fundación Independiente Manantial
para Enfermos Mentales. Madrid
Fundación Instituto por la
Integración Social (FIIS). Zaragona
Fundación Internacional O’Belén.
Azueca de Henares (Guadalajara)
Fundación IZAN. Donostia-Sant
Sebastià (Guipúscoa)
Fundación Juan Bonal. Madrid
Fundación Juan XXIII. Madrid
Fundación Laboral WWB en España.
Madrid
Fundación Lar Pro Salud Mental.
Vilagarcia de Arousa (Pontevedra)
Fundación Lesmes. Burgos
Fundación Magdalena. Pozuelo de
Alarcón (Madrid)
Fundación Márgenes y Vínculos.
Algeciras (Càdis)
Fundación Mornese. Sevilla
Fundación Municipal de Cultura
José Luis Cano. Algeciras (Càdis)
Fundación Municipal de Cultura.
Gijón (Astúries)
Fundación Municipal de Cultura.
Sanlúcar de Barrameda (Càdis)
Fundación Municipal de Cultura.
Valladolid
Fundación Noray Proyecto Hombre.
Alacant
Fundación para la Asistencia de
Deficiente Psíquico. Leganés
(Madrid)
Fundación para la Ayuda de
Enfermos Crónicos Mentales.
Madrid
Fundación Picarral. Saragossa
Fundación Privada Madrid contra la
Esclerosis Múltiple
Fundación Pro Discapacitados del
Cuerpo Nacional de Policía. Madrid
Fundación Proyecto Don Bosco.
Còrdova

Fundación Red de Apoyo a la
Inserción Sociolaboral. Madrid
Fundación San Carlos. Celanova
(Ourense)
Fundación San Francisco de Sales
de Hipoacúsicos. Osca
Fundación Sanatorio Adaro. Sama
de Langreo (Astúries)
Fundación Save the Children. Madrid
Fundación Síndrome de Down de
Cantabria. Santander
Fundación Síndrome de Down de
Madrid
Fundación Tierra de HombresEspaña. Sevilla
Fundación Tutelar Feclem. Lleó
Fundación Tutelar Tau. Sevilla
Fundación Valldaura. Barcelona
Fundown Plant, S.L. Múrcia
Fura dels Baus, La. Barcelona
Gabinete de Psicoterapia Espiral.
Benidorm (Alacant)
Generalitat de Catalunya.
Departament de Benestar Social
Generalitat de Catalunya.
Departament de Cultura
Generalitat de Catalunya.
Departament de Justícia
Generalitat de Catalunya.
Departament d’Ensenyament
Generalitat Valenciana. Conselleria
de Benestar Social
Geòlegs del Món. Castellar del
Vallès (Barcelona)
Gerència de Benestar Social.
Valladolid
Gerència Territorial de Serveis
Socials. Àvila
Gerència Territorial de Serveis
Socials. Burgos
Gerència Territorial de Serveis
Socials. Lleó
Gerència Territorial de Serveis
Socials. Palència
Gerència Territorial de Serveis
Socials. Salamanca
Gerència Territorial de Serveis
Socials. Segòvia
Gerència Territorial de Serveis
Socials. Sòria
Gerència Territorial de Serveis
Socials. Valladolid
Gerència Territorial de Serveis
Socials. Zamora
Germandat Santíssima Trinitat.
L’Espluga de Francolí (Tarragona)
Germans Franciscans Creu Blanca
Casa Montserrat. Valls (Tarragona)
Gespor Nalon, S.L.L. Laviana
(Astúries)
Gest Produccions S.C.P. Lleida
Giroassist, SL. Girona
Gobierno de Canarias. Consejería
de Educación, Cultura y Deportes
GOCO. Grup Oncològic Català
Occità. Barcelona
Gorabide. Bilbao (Biscaia)
Gran Teatro Falla. Càdis
Gran Teatro. Còrdova
Grup Cultural i Esportiu
Passabigues. Santa Pau (Girona)
Grup d’Assistència Sanitària i Social
Grup Sagessa. Reus (Tarragona)
Grup de Promoció a Deficients
Mentals (GRUPDEM). Barcelona
Grup d’Educadors per la Integració
de Persones en Perill d’Exclusió
Social (GEIPPES). Sabadell (Barcelona)
Grup Muntanyes. Barcelona
Grupo Ágora, Intervención
Sociocomunitaria. Madrid
Grupo de Intervención
Administrativo Social. La Orotava
(Sta. Cruz de Tenerife)
Grupo Interdisciplinar sobre Drogas
(GID). Madrid
Grupo Nafor, coop. València
Grupo Unión. Sant Adrià del Besòs
(Barcelona)
Grups de Recerca i Actuació amb
Minories Culturals. Girona
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Guadalajara Acoge
HACS. Associació per a les Arts
Contemporànies. Vic (Barcelona)
Hermanas Hospitalarias del
Sagrado Corazón de Jesús. La
Laguna (Sta. Cruz de Tenerife)
Hermanas Hospitalarias del
Sagrado Corazón de Jesús. Madrid
Hermanas Oblatas del Santísimo
Redentor. Alacant
Hermanos Franciscanos de Cruz
Blanca. Sevilla
Hijas de la Caridad. Comunidad
Luisa de Marillac. Càdis
Hogar Centro de Día. Los Llanos de
Aridane (Sta. Cruz de Tenerife)
Hogar de Mayores. Arrecife (Las
Palmas de Gran Canaria)
Hogar de Mayores. Santa Cruz de
La Palma (Sta. Cruz de Tenerife)
Hogar Don Orione. Pequeña Obra
Divina Providencia. Pozuelo de
Alarcón (Madrid)
Hogar Ntra. Sra. de los
Desamparados. Madrid
Homenatges a la Vellesa de Teià
(Barcelona)
Horizontes Abiertos (Madrid)
Hospital Arnau de Vilanova. Lleida
Hospital Central de Asturias. Oviedo
Hospital Ciudad de Jaén
Hospital Clínic. Barcelona
Hospital Clínico San Carlos. Madrid
Hospital Clínico Universitario
Lozano Blesa. Saragossa
Hospital Clínico Universitario.
Salamanca
Hospital Clínico Universitario.
Santiago de Compostela (A Coruña)
Hospital Clínico Universitario.
Valladolid
Hospital Comarcal de la Serranía.
Ronda (Màlaga)
Hospital Comarcal de Riotinto.
Minas de Riotinto (Huelva)
Hospital Creu Roja. Barcelona
Hospital Creu Roja. L’Hospitalet de
Llobregat (Barcelona)
Hospital Cristal-Piñor. Ourense
Hospital de Basurto. Bilbao
Hospital de Cabueñes. Gijón
(Astúries)
Hospital de Cruces. Cruces-Barakaldo
(Biscaia)
Hospital de la Inmaculada. HuércalOvera (Almeria)
Hospital de la Línea de la
Concepción (Càdis)
Hospital de la Sta. Creu. Vic
(Barcelona)
Hospital de Móstoles (Madrid)
Hospital de Sant Pau. Barcelona
Hospital de Santiago. Úbeda (Jaén)
Hospital de Viladecans (Barcelona)
Hospital del Mar. Barcelona
Hospital Doce de Octubre. Madrid
Hospital General Clínico
Universitario de Tenerife. La Laguna
(Sta. Cruz de Tenerife)
Hospital General de Albacete
Hospital General Virgen del Camino
de Navarra. Pamplona
Hospital General y Universitario.
Guadalajara
Hospital General Yagüe. Burgos
Hospital General. Alacant
Hospital General. Castelló de la Plana
Hospital General. Jerez de la
Frontera (Càdis)
Hospital General. Segòvia
Hospital Germans Trias i Pujol.
Badalona (Barcelona)
Hospital Gregorio Marañón. Madrid
Hospital Infanta Cristina. Badajoz
Hospital Infanta Elena. Huelva
Hospital Infantil Universitario Niño
Jesús. Madrid
Hospital Josep Trueta. Girona
Hospital Juan Canalejo. A Coruña
Hospital Juan Ramón Jiménez.
Huelva
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Hospital la Axarquía. Vélez Málaga
(Màlaga)
Hospital La Paz. Madrid
Hospital Materno-Infantil. Badajoz
Hospital Materno-Infantil. Càceres
Hospital Materno-Infantil. Las Palmas
de Gran Canaria
Hospital Nacional de Parapléjicos.
Toledo
Hospital Ntra. Sra. de Alarcos.
Ciudad Real
Hospital Ntra. Sra. de Aranzazu.
Astigarraga (Guipúscoa)
Hospital Ntra. Sra. de Candelaria.
Sta. Cruz de Tenerife
Hospital Ntra. Sra. de Sonsoles.
Àvila
Hospital Princesa Sofía. Lleó
Hospital Puerta del Mar. Càdis
Hospital Punta Europa. Algeciras
(Càdis)
Hospital Ramón y Cajal. Madrid
Hospital Regional Universitario
Carlos Haya. Màlaga
Hospital San Agustín. Linares (Jaén)
Hospital San Juan de la Cruz. Úbeda
(Jaén)
Hospital San Millán - San Pedro.
Logroño
Hospital Sant Joan de Déu.
Esplugues de Llobregat (Barcelona)
Hospital Santiago Apostol. VitòriaGasteiz
Hospital Severo Ochoa. Laganés
(Madrid)
Hospital Son Dureta. Palma de
Mallorca (Balears)
Hospital Taulí. Sabadell (Barcelona)
Hospital Torrecárdenas. Almeria
Hospital Txagorritxu. Vitòria-Gasteiz
Hospital Universitario de Getafe
(Madrid)
Hospital Universitario La Fe. València
Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla. Santander
Hospital Universitario Miguel Servet.
Saragossa
Hospital Universitario Ntra. Sra. de
Valme. Sevilla
Hospital Universitario Pío del Río
Hortega. Valladolid
Hospital Universitario Puerta de
Hierro. Madrid
Hospital Universitario Reina Sofía.
Còrdova
Hospital Universitario San Cecilio.
Granada
Hospital Universitario Virgen de las
Nieves. Granada
Hospital Universitario Virgen del
Rocío. Sevilla
Hospital Universitario Virgen
Macarena. Sevilla
Hospital Universitario. Puerto Real
(Càdis)
Hospital Vall d’Hebron. Barcelona
Hospital Valle de los Pedroches.
Pozoblanco (Còrdova)
Hospital Virgen de la Arrixaca. El
Palmar (Múrcia)
Hospital Xeral-Calde. Lugo
Hospital Xeral-Cies. Vigo (Pontevedra)
Icaria Iniciatives Socials, S.A.L.
Barcelona
ICE Universitat de Barcelona.
IES Baltasar Porcel. Andratx (Balears)
IES Calvià (Balears)
IES Felanitx (Balears)
IES Gonzalo de Berceo. Alfaro
(La Rioja)
IES Joan Oró. Lleida
IES Joan Ramis i Ramis. Maó
(Balears)
IES Josep Lladonosa. Lleida
IES La Caparella. Lleida
IES Manuel de Montsuar. Lleida
IES Màrius Torres. Lleida
IES Nuñez de Arce. Valladolid
IES Pasqual Calvó i Caldés. Maó
(Balears)

IES Pau Casesnoves. Inca (Balears)
IES Ronda. Lleida
IES Sa Colomina. Eivissa (Balears)
IES Sineu (Balears)
IES Torre Vicens. Lleida
IES Vadinia. Cistierna (Lleó)
IES Xarc. Vigo (Pontevedra)
Iglesia de la Universidad. Santiago
de Compostela (A Coruña)
IMARA. As. Civil. Granada
Informática Formentera S.L. (Balears)
Iniciativas IC S. Coop. Madrid
Iniciatives Projectes Socio-laborals.
Barcelona
Iniciatives Solidàries. Barcelona
Institución Ferial de Castilla y León.
Valladolid
Institut Agrícola Català de Sant Isidre.
Barcelona
Institut Català de Cooperació
Iberoamericana (ICC). Barcelona
Institut Català de la Salut. Barcelona
Institut de Ciències de l’Educació
Josep Pallach (ICE) de la Universitat
de Girona
Institut de Recerca de l’Hospital de
Sant Pau. Barcelona
Institut del Teatre. Centre d´Osona.
Vic (Barcelona)
Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI). Lleida
Institut Francès. Barcelona
Institut Germans Maristes, Província
de Catalunya. Barcelona
Institut Municipal d´Acció Cultural
(IMAC). Vic (Barcelona)
Institut Municipal d’Assistència
Sanitària. Barcelona
Institut Municipal de Promoció i
Economia de Vic (Barcelona)
Institut Municipal de Salut Pública
de Barcelona
Institut Nacional d’Educació Física
de Catalunya (INEFC). Lleida
Institut Superior d’Estudis Psicològics
(ISEP Formació). Barcelona
Institut Valencià de la Música de la
Generalitat Valenciana
Instituto Comunitario de la Tercera
Edad (ICTE). Irún (Guipúscoa)
Instituto de Adoratrices Esclavas del
Stmo. Sacramento. Salamanca
Instituto de Desarrollo Comunitario
(IDC). Múrcia
Instituto de Estudios Giennenses.
Jaén
Instituto de Religiosas Oblatas del
Santísimo Redentor. Sta. Cruz de
Tenerife
Instituto Ferial de Vigo (IFEVI)
(Pontevedra)
Instituto Hijas de Mª Auxiliadora.
Las Palmas de Gran Canaria
Instituto Secular Hogar de Nazaret
La Providencia. Ribera del Fresno
(Badajoz)
Integración Laboral de
Discapacitados. Oriola (Alacant)
Intermón Oxfam. Barcelona
Joves per la Igualtat i la Solidaritat
(JIS). L’Hospitalet de Llobregat
(Barcelona)
JPL TSolució, S.L. Pego (Alacant)
Junta de Andalucía. Consejería de
Cultura
Junta de Castilla y León. Dirección
Provincial de Educación. Lleó
Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha
Junta de Extremadura. Consejería
de Cultura. Càceres
Linares Acoge (Jaén)
Local Cultural de l’Església de Sa
Cala Sant Vicent. Sant Joan de
Labritja (Balears)
Local Municipal de Sant Miquel de
Balansat. Sant Joan de Labritja
(Balears)
Local Social. Moscari (Balears)
Lonja, La. Saragossa
Llar de Jubilats i Pensionistes.
Alcarràs (Lleida)

Llar de Jubilats i Pensionistes.
Bordils (Girona)
Llar de Jubilats Sant Roc. Torrebesses
(Lleida)
Llar de Jubilats. Arbúcies (Girona)
Llar de Pensionistes i Jubilats Sant
Josep. Les Cases d’Alcanar
(Tarragona)
Llar del Jubilat. Alfarràs (Lleida)
Llar dels Ancians. Palma de Mallorca
(Balears)
Llista Blava. Lleida
Llotja de Sant Jordi. Alcoi (Alacant)
Málaga Acoge
Manos Unidas. Barcelona
Mater Misericordiae. Palma de
Mallorca (Balears)
Médicos Sin Fronteras. Barcelona
Medicus Mundi Guipúzcoa.
Donostia-Sant Sebastià
Menudos Corazones. Madrid
Ministerio de Sanidad y Consumo
Movimiento por la Paz, el Desarme
y la Libertad en Canarias. Sta. Cruz
de Tenerife
Murcia Acoge
Museo Art Nouveau y Art Deco.
Casa Lis. Salamanca
Museo de Aeronáutica y
Astronáutica. Madrid
Museo de Albacete
Museo de Art Nouveau y Art Déco.
Salamanca
Museo de Cáceres
Museo de Ceuta
Museo de Pontevedra
Museo de San Telmo. Donostia-Sant
Sebastià
Museo de Siyasa. Cieza (Múrcia)
Museo Histórico Municipal. San
Fernando (Càdis)
Museo Municipal de Ourense
Museo Municipal López Villaseñor.
Ciudad Real
Museo Municipal. Alcazar de San
Juan (Ciudad Real)
Museo Néstor. Las Palmas de Gran
Canaria
Museo Provincial de Huelva
Museu Comarcal de Berga (Barcelona)
Museu Comarcal de Ciències
Naturals. Tremp (Lleida)
Museu Comarcal de la Garrotxa.
Olot (Girona)
Museu Comarcal de l’Anoia.
Igualada (Barcelona)
Museu Comarcal de l’Urgell. Tàrrega
(Lleida)
Museu Comarcal d’Igualada
(Barcelona)
Museu Comarcal i Diocesà de Lleida
Museu de Badalona (Barcelona)
Museu de Gavà (Barcelona)
Museu de la Noguera. Balaguer
(Lleida)
Museu de l’Aigua. Salt (Girona)
Museu de Mataró (Barcelona)
Museu de Valls (Tarragona)
Museu del Montsià. Amposta
(Tarragona)
Museu del Suro. Palafrugell (Girona)
Museu i Fons Artístic. Porreres
(Balears)
Nazaret Fundación P. Fontova.
Alacant
Nueva Fundación Los Albares. Cieza
(Múrcia)
Nueva Opción Asociación de Daño
Cerebral de Valencia
Obra Social Benefica. Castellar del
Vallès (Barcelona)
Obra Social Residencia tu casa HH.
Oblatas Santísimo Redentor. Madrid
Obra Social San Vicente de Paúl.
Granada
Obra Social Sta. Luisa de Marillac.
San Sebastián de la Gomera (Sta.
Cruz de Tenerife)
Oficina de Benestar Social de
Gràcia. Barcelona

Oficina de Benestar Social de La
Florida. L’Hospitalet de Llobregat
(Barcelona)
Oficina de Benestar Social de
Lloreda-Sant Crist. Badalona
(Barcelona)
Oficina de Benestar Social de
Sabadell (Barcelona)
Oficina de Benestar Social de Sant
Andreu. Barcelona
Oficina de Benestar Social de SantsHostafrancs. Barcelona
Oficina de Benestar Social del Segrià.
Lleida
Oficina de Benestar Social, Hotel
d’Entitats. Girona
Oficina de Difusió Artística (ODA).
Barcelona
Oficina de Socorro Internacional
(OSI). Lleó
Oficina Mòbil de Benestar Social.
Barcelona
Oficina Municipal de Portocristo.
Manacor (Balears)
ONG Ecos do Sur. A Coruña
ONG Proyecto África. València
ONGD Cooperació. Barcelona
Orfeó Lleidatà. Lleida
Orquesta Ciudad de Granada
Orquestra de Cambra de Granollers
(Barcelona)
Orquestra de Cambra Illa de
Menorca. Ciutadella (Balears)
Orquestra Gent Gran de Mallorca.
Palma de Mallorca
OSGA SL. Logroño
Outono Fotográfico de Ourense
Palacio Artaza. Leiola (Biscaia)
Palacio de Congresos de Valencia
Palacio de Congresos y Exposiciones
de la Costa del Sol. Torremolinos
(Màlaga)
Palacio de Congresos y
Exposiciones. Càdis
Palacio de Congresos y
Exposiciones. Còrdova
Palacio de Congresos y Exposiciones.
Santiago de Compostela (A Coruña)
Palacio de Exposiciones y
Congresos. Estepona (Màlaga)
Palacio de Exposiciones y
Congresos. Granada
Palacio de la Audiencia. Sòria
Palacio de la Magdalena. Santander
Palacio de Miramar. Donostia-Sant
Sebastià
Palau de Congressos de Catalunya.
Barcelona
Palau de l’Abadia. Sant Joan de les
Abadesses (Girona)
Palau de la Música Catalana.
Barcelona
Parador Nacional de Turismo Segovia
Parque Infantil de Navidad. Bilbao
(Biscaia)
Parròquia de S’Esgleieta de l’Olivar
(Balears)
Parròquia de la Santíssima Trinitat.
Palma de Mallorca (Balears)
Parroquia de Ntra. Sra.del Rosario.
Cortes de la Frontera (Màlaga)
Parròquia de Sant Francesc d’Assís.
Barcelona
Parròquia de Sant Jaume.
Mollerussa (Lleida)
Parròquia de Sant Pere. Gombrèn
(Girona)
Parròquia de Santa Maria. Cervera
(Lleida)
Parròquia de Santa Maria. Pont de
Vilomara (Barcelona)
Parròquia de Santa Maria. Puigcerdà
(Girona)
Parròquia Mare de Déu de la Llum.
L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Parroquia San Francisco Javier y
San Luis Gonzaga. Madrid
Patrimonio Nacional. Madrid
Patronat Català Pro Europa.
Barcelona
Patronat de la Vellesa. Argentona
(Barcelona)

Patronat d’Homenatges a la Vellesa
de Santa Maria del Camí (Balears)
Patronat d’Homenatges a la Vellesa
d’Hostafrancs. Barcelona
Patronat Homenatge a la Vellesa
Barri del Congrés. Barcelona
Patronat Homenatge a la Vellesa i
Asil. Banyoles (Girona)
Patronat Homenatge a la Vellesa.
Les Planes d’Hostoles (Girona)
Patronat Homenatge a la Vellesa.
Pals (Girona)
Patronat Homenatges a la Vellesa
Montepio Ram del Sucre. Barcelona
Patronat Homenatges a la Vellesa
Poble Nou. Barcelona
Patronat Local de la Vellesa. Mataró
(Barcelona)
Patronat Local de la Vellesa. Sant
Andreu de Llavaneres (Barcelona)
Patronat Local de Sant Antoni i
Santa Madrona. Barcelona
Patronat Local dels Homenatges a la
Vellesa. La Cellera de Ter (Girona)
Patronat Local Homenatge a la
Vellesa. La Batllòria (Barcelona)
Patronat Vellesa Pont Major. Girona
Patronat Vidal. Puig-reig (Barcelona)
Patronato Asociación Tercera Edad
Rafal Vell. Palma de Mallorca
Patronato Casa de Beneficiencia.
Muro del Alcoy (Alacant)
Patronato de la Asociación de la
Tercera Edad. Palma de Mallorca
(Balears)
Patronato de Salud e Integración
Social. Alcobendas (Madrid)
Patronato Deportivo Municipal.
Gijón (Astúries)
Patronato San Genadio para la
atención del Centro de Acogida de
Transeúntes. Ponferrada (Lleó)
Pedagogs de Catalunya. Barcelona
Peña Lírica Alicantina
Periferia Teatro. Múrcia
Pinyol Vermell. Marratxi (Balears)
Plataforma Educativa 3 Esses.
Girona
Posada de los Portales. Tomelloso
(Ciudad Real)
Pro Disminuits Fundació Privada
Terrassenca (PRODIS). Terrassa
(Barcelona)
Promoción y Planificación Laboral
para Minusválidos (PROPLAM).
Guadalajara
Promotora Social de l’Equip de
Campaments (PROSEC). Lleida
Puerto de Almería
Quartet Casals. Barcelona
Real Orquesta Sinfónica de Sevilla
Rectoria Vella, La. Sant Celoni
(Barcelona)
Región de Murcia. Consejería de
Turismo y Cultura
Reial Convent de Sant Francesc
d’Assís. Palma de Mallorca (Balears)
Reial Acadèmia de les Bones Lletres.
Barcelona
Religiosas de María Inmaculada,
Casa Madre. Madrid
Religiosas de María Inmaculada.
Cascante (Navarra)
Religioses Adoratrius Esclaves del
Santíssim Sacrament. Barcelona
Residencia Asistida. Ciudad Real
Residència Borriana (Castelló de
la Plana)
Residència d’Avis. Juneda (Lleida)
Residencia de Ancianos Divino
Maestro. Baena (Còrdova)
Residencia de Ancianos
Montealegre. L’Eliana (València)
Residencia de Minusválidos Físicos
Huerta del Ras. Granada
Residencia Hospital del Rey. Toledo
Residencia La Florida. Alacant
Residencia Mixta. Albacete
Residència Montsacopa. Olot
(Girona)
Residencia Religiosas de María
Inmaculada. Valladolid

Residencia San Francisco y San
Vicente. Manises (València)
Resindencia Mixta Puente de
Vallecas. Madrid
Rueca. As. Social y Cultural, La.
Madrid
Sala Augusta. Maó (Balears)
Sala Cultural Molí de l’Oli. La Pobla
de Segur (Lleida)
Sala d’Art Josep Bages Torre
Muntadas. El Prat de Llobregat
(Barcelona)
Sala de Cultura d’Alaró (Balears)
Sala de Cultura Sant Domènec. La
Seu d’Urgell (Lleida)
Sala de Exposiciones Juan de
Juanes. Bocairent (València)
Sala de Exposiciones Alameda.
Màlaga
Sala de Exposiciones de la
Biblioteca Municipal. Salobreña
(Granada)
Sala de Exposiciones de la
Diputación Provincial. Osca
Sala de Exposiciones de la Estación
de Madrid. Linares (Jaén)
Sala de Exposiciones de Santa Inés.
Sevilla
Sala de Exposiciones de Vimcorsa.
Còrdova
Sala de Exposiciones del Centro de
Visitantes. San Sebastián de la
Gomera (Sta. Cruz de Tenerife)
Sala de Exposiciones Lonja del
Pescado. Alacant
Sala de Exposiciones San Jorge.
Càceres
Sala de la Confraria de Sant
Sebastià. El Pont de Suert (Lleida)
Sala d’Exposicions de Can Puget.
Manlleu (Barcelona)
Sala d’Exposicions de la Ciutadella.
Roses (Girona)
Sala d’Exposicions de les
Dependències Municipals. Calafell
(Tarragona)
Sala d’Exposicions del Roser.
Ciutadella de Menorca (Balears)
Sala d’Exposicions Jaume Muxart.
Martorell (Barcelona)
Sala d’Exposicions Torre del Baró.
Viladecans (Barcelona)
Sala Eudald Graells. Ripoll (Girona)
Sala Fòrum XXI. Molins de Rei
(Barcelona)
Sala Gabriel Rodó. Las Palmas de
Gran Canària
Sala Gonzalo de Berceo. Logroño
Sala Mercat Vell. Sitges (Barcelona)
Sala Municipal Casa del Portal del
Pardo. El Vendrell (Tarragona)
Sala Municipal Clot Marès. Sant
Antoni de Portmany (Balears)
Sala Municipal d’Exposicions
L’ Almodí. València
Sala Municipal d’Exposicions La
Biblioteca. Blanes (Girona)
Sala Municipal de Exposiciones Coll
Alas. Gandia (València)
Sala Municipal de Exposiciones de
San Benito. Valladolid
Sala Municipal de Exposiciones La
Casona. Amurrio (Àlava)
Sala Municipal de Exposiciones.
Binéfar (Osca)
Sala Municipal Sa Cooperativa. Sant
Antoni de Portmany (Balears)
Sala Municipal Sa Indústria. Es
Castell (Balears)
Sala Municipal. Arenys de Munt
(Barcelona)
Sala Museo San Juan de Dios.
Oriola (Alacant)
Sala Palmanova. Calvià (Balears)
Sala Polisón del Teatro Principal.
Burgos
Sala Polivalent Can Perico. Sta.
Eugènia (Balears)
Sala Polivalent. Fornells (Balears)
Sala Pro Dansa Fàbrica Llobet.
Calella (Barcelona)
Sala San Esteban. Múrcia

Salesians Sant Jordi. Barcelona
SALGEIIS, SAL Servicios Sociales.
San Vicente del Raspeig (Alacant)
Saló d´Actes de la Mancomunitat de
Municipis de la Safor. Gandia
(València)
Saló de la Rectoria. Sant Llorenç des
Cardassar (Balears)
Saló Parroquial. Calonge (Girona)
Salón de Actos de Kirol Etxea.
Donostia-Sant Sebastià
Salón de Actos del Campus
Universitario. Ferrol (A Coruña)
Salón de Usos Múltiples. Siles (Jaén)
Salón Latino. Conca
Salón Municipal de Exposiciones
San Juan de Dios. Montilla (Còrdova)
Salón Parroquial. Torrenueva
(Ciudad Real)
Sant Joan de Déu - Serveis de Salut
Mental . Sant Boi de Llobregat
(Barcelona)
Serlicoop Formación. Elda (Alacant)
Servei Ciutadà d’Acolliment als
Immigrants (SCAI). Sabadell
(Barcelona)
Serveis Socioculturals Tardor 2000,
S.L. Gandia (València)
Servicio de Atención al Inmigrante
de UGT. Zamora
Setem Catalunya. Barcelona
SGNET Sociedad Cooperativa
Sierra Nevada Sociedad
Cooperativa. Luanco (Astúries)
Sociedad Científica Museo Canario.
Las Palmas de Gran Canaria
Sociedad de Promoción de Las
Palmas de Gran Canaria
Sociedad Geográfica Española.
Madrid
Sociedad Peleña de Minusválidos
(SOPEMI). Navalvillar de Pela
(Badajoz)
Sociedad San Vicente de Paul. Madrid
Societat Cooperativa de Formació
Ocupacional Jovent. Palma de
Mallorca (Balears)
Soemca Empleo SL. Torrelavega
(Cantàbria)
Solidaridad y Cooperación
Internacional (ZUTALUR). Bilbao
Soporte Social de Integración
Laboral SL. Sant Vicenç de Montalt
(Barcelona)
Suminfor. Sama de Langreo
(Astúries)
Talavera Acoge (Toledo)
Taller Jeroni de Moragas SCCL.
Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Talleres Guinardó, SCCL. Barcelona
TASUBINSA. Arazuri (Navarra)
Taula de Federacions d’ONG i
d’Entitats d’Iniciativa Social de
Catalunya. Barcelona
Teatre Auditori Felip Pedrell. Tortosa
(Tarragona)
Teatre Cirvianum. Torelló (Barcelona)
Teatre Clavé. Tordera (Barcelona)
Teatre de Salt (Girona)
Teatre de Sant Domènec. Girona
Teatre Jardí. Figueres (Girona)
Teatre Metropol. Tarragona
Teatre Municipal de l’Escorxador.
Lleida
Teatre Municipal Puig d’Arques.
Cassà de la Selva (Girona)
Teatre Municipal. Artà (Balears)
Teatre Municipal. Capdepera (Balears)
Teatre Municipal. Lloret de Mar
(Girona)
Teatre Municipal. Manacor (Balears)
Teatre Municipal. Muro (Balears)
Teatre Municipal. Vilafranca de
Bonany (Balears)
Teatre Principal. Lleida
Teatre Principal. Maó (Balears)
Teatre Romea. Barcelona
Teatro Apolo. Almeria
Teatro Bretón de los Herreros.
Logroño

137

Teatro Calderón, Sala Municipal de
Exposiciones. Valladolid
Teatro de la Maestranza. Sevilla
Teatro de la Villa de Madrid
Teatro Gayarre. Pamplona
Teatro Jovellanos. Gijón (Astúries)
Teatro La Latina. Madrid
Teatro López de Ayala. Badajoz
Teatro Municipal La Velada. La Línea
de la Concepción (Càdis)
Teatro Municipal. Utrera (Sevilla)
Teatro Principal. Vitòria-Gasteiz
Teatro Romea. Múrcia
Teatro Talia. València
Teatro Villamarta. Jerez de la
Frontera (Càdis)
Televisió de Catalunya
Torre dels Enagistes. Manacor
(Balears)
Torre Vella. Centre Cultural de Salou
(Tarragona)
Torreón de los Guzmanes. Àvila
Tres. Serveis Culturals. Palma de
Mallorca
UNICEF Comité Español. Madrid
Unió de Comerciants del Remei i de
l´Estadi. Vic (Barcelona)
Unió de Pagesos. Barcelona
Unió Excursionista de Vic (Barcelona)
Unió, La. Casa Municipal de Cultura.
Teià (Barcelona)
Unión As. Centros de Asistencia
(UNAC). Palma de Mallorca (Balears)
Unión de la Comunidad Senegalesa
de La Segarra y Urgell. Guissona
(Lleida)
Unión General de Trabajadores
(UGT). Madrid
Unión General de Trabajadores de
Aragón (UGT). Saragossa
Unión Provincial de As. Pro
Minusválidos. Alacant
Unión Romaní Andalucía. Sevilla
Unión Sindical de Madrid
Unión Solidaria. Madrid
Universidad Autónoma de Madrid
Universidad Carlos III. Getafe
(Madrid)
Universidad Complutense de
Madrid
Universidad de Alcalá de Henares
(Madrid)
Universidad de Alicante
Universidad de Castilla-La Mancha.
Toledo
Universidad de Deusto (Biscaia)
Universidad de Extremadura.
Badajoz
Universidad de Granada
Universidad de Jaén
Universidad de La Rioja. Logroño
Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria
Universidad de León
Universidad de Málaga
Universidad de Navarra
Universidad de Oviedo
Universidad de Salamanca
Universidad de Santiago de
Compostela (A Coruña)
Universidad de Sevilla
Universidad de Valladolid
Universidad de Vigo (Pontevedra)
Universidad de Zaragoza
Universidad del País Vasco
Universidad Europea de Madrid
Universidad Miguel Hernández. Elx
(Alacant)
Universidad Politécnica de Madrid
Universidad Politécnica de Valencia
Universidad Pontificia Comillas.
Madrid
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat de Barcelona
Universitat de Girona
Universitat de les Illes Balears
Universitat de Lleida

138

Universitat Jaume I. Castelló de la
Plana
Universitat Politècnica de Catalunya.
Barcelona
Universitat Politècnica de València
Universitat Pompeu Fabra. Barcelona
Universitat Ramon Llull. Barcelona
Urolalde, S.L. Hernani (Guipúscoa)
Valencia Acoge
Valenciana de Servicios
Socioculturales, S.L. Picassent
(València)
Vega Baja Acoge. Oriola (Alacant)
Vivanatur Proyectos. Valdemorillo
(Madrid)
Viveros AVAIM. SL Centro Especial
de Empleo. El Viso del Alcor (Sevilla)
Voltes del Circ Romà de Tarragona
Voluntarios Informáticos Asociados
en Centros de Mayores (VIACEMA).
Madrid
Xop Centre Ocupacional. Barcelona
Yahoo! Iberia SL. Madrid
Zoológico de Madrid

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

Centres

BARCELONA

GIRONA

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

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

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

LLEIDA

Seu provisional del
Museu de la Ciència de
la Fundació ”la Caixa”
Passeig de Sant Joan, 108
08037 Barcelona
Tel. 93 212 60 50
Fax 93 253 74 57
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. 93 860 04 47
Fax 93 860 04 48
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
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

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

Recursos i Serveis
Tel. 93 404 61 29
Fax 93 404 61 19

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

Gestió Pressupostària
Tel. 93 404 60 95
Fax 93 404 61 19

Sotsdirecció General
Tel. 93 404 60 07
Fax 93 404 61 08

Sistemes Informació
de Gestió
Tel. 93 404 87 41
Fax 93 404 60 17

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

Programes
Tel. 93 404 61 13
Fax 93 404 61 34
Arts Plàstiques i Fotografia
Tel. 93 404 60 35
Fax 93 404 61 34
Música
Tel. 93 476 86 19
Fax 93 476 86 64
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

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

Recursos Humans
Tel. 93 404 60 37
Fax 93 404 60 92
Comunicació
Tel. 93 404 60 81
Fax 93 404 61 16
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

22 30 40
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