Informe anual 2004

Informe anual 2004

Publicació impresa
en paper i cartolina
ecològics

Liquidació del pressupost per àrees
corresponent a l’exercici 2004
MILERS D ’EUROS

Programes socials

69.560

Programes educatius

15.551

Programes culturals

41.800

Programes de ciència i medi ambient

58.601

Pressupost total

(1)

185.512
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A la portada, alguns dels empleats de ”la Caixa” que van protagonitzar la campanya del Centenari.
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2004: l’any de l’Obra
Social de ”la Caixa”
L’any 2004 ha estat un any clau a l’hora de
prendre decisions estratègiques que guiaran el

President de ”la Caixa”

Ricard Fornesa

futur de l’Obra Social de ”la Caixa”. L’aprovació
del Pla Estratègic per al trienni 2004-2006 preveu que el pressupost anual sigui equivalent al
43% del benefici individual de ”la Caixa”, la
qual cosa farà que els recursos dedicats a l’Obra
Social hagin crescut l’any 2007 un 84% respecte
dels que s’hi van destinar l’any 2003.
Aquest creixement és conseqüència del compromís social de ”la Caixa”, i reflecteix la vigència plena dels principis de servei i d’assistència
que han acompanyat la institució al llarg de la
seva existència.
En aquesta línia, les activitats socioassistencials, a les quals es destinarà el 71,6% del pressupost quan finalitzi el Pla Estratègic, són un
objectiu prioritari, com a reflex del caràcter financerosocial que defineix ”la Caixa” des que
es va crear ja fa més de cent anys.
Desenvolupament en un balanç triple
”la Caixa” va néixer amb la finalitat d’impulsar
el progrés socioeconòmic del seu territori i d’evitar l’exclusió financera. El seu compromís
amb el desenvolupament de la societat és, per
tant, la finalitat última, la raó de ser de l’entitat.
En aquest sentit, el Pla Estratègic 2004-2006 de
”la Caixa” compromet el desenvolupament futur de la institució amb un balanç: econòmic,
social i sostenible.
D’acord amb criteris d’eficàcia i rigor, l’Obra
Social de ”la Caixa” centrarà els seus esforços
futurs en el desenvolupament d’activitats i
d’iniciatives vinculades, entre altres qüestions, a
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solucionar les carències socials de caràcter habi-

L’Obra Social de ”la Caixa” està promovent

tacional i a fomentar la integració de col·lectius
afectats per l’exclusió social.

un parc d’habitatges per a persones amb una dificultat especial a l’accés a aquest mercat, l’ob-

La infància, els joves amb necessitats com

jectiu del qual és promoure 3.000 habitatges du-

l’habitatge o l’accés al món laboral, la gent

rant els tres anys vinents.

gran, els grups socials més vulnerables, com els

També durant l’any 2004 s’ha iniciat el

immigrants o les persones especialment fràgils
del nostre país i dels països en via de desenvolupament són els col·lectius als quals l’Obra Social de ”la Caixa” dedicarà una atenció preferent durant els anys vinents.

programa de Microcrèdits de l’Obra Social de
”la Caixa”, l’objectiu del qual és promoure una
nova via d’accés al finançament per a persones
amb dificultats de poder optar als crèdits habituals del sistema financer tradicional. Són 870
els microcrèdits concedits l’any 2004 per al desenvolupament de projectes empresarials d’autoocupació.
El compromís de l’Obra Social de ”la Caixa”
amb les necessitats derivades d’una societat plural i en transformació es tradueix també en els
programes socials gestionats per la Fundació
”la Caixa” durant el 2004.
Al llarg de l’any passat, un total d’11.293.511
persones es van beneficiar de les 12.514 activitats i col·laboracions impulsades pels programes de l’Obra Social de ”la Caixa”, que detalla
aquesta memòria.

Respostes a les demandes socials
Partint d’aquest objectiu, les iniciatives promogudes per l’Obra Social es continuaran
executant tenint en compte dos principis: el
d’anticipació, mitjançant la promoció de programes que cobreixin carències no resoltes
per altres institucions, i el de flexibilitat, tot
adaptant les accions de l’Obra Social a les noves demandes que emergeixen de la societat
actual.
Els programes propis, dirigits i gestionats per
l’Obra Social, es complementen amb projectes
de col·laboració amb entitats públiques i privades de tot el país. Això permet tenir un coneixement millor de les necessitats socials de cara a
aconseguir que la seva tasca reverteixi en el major nombre de beneficiaris possible.
Increment de l’activitat socioassistencial
L’Obra Social de ”la Caixa” ha incrementat
d’una manera notable l’orientació cap a la cobertura de necessitats socials, assistencials i de
protecció del medi ambient. En aquesta línia,
cal destacar els nous programes iniciats l’any
2004 de creació d’habitatges socials per a joves i
gent gran amb lloguers a uns preus assequibles i
el finançament de microcrèdits.

Projectes nous per a necessitats noves
L’Obra Social de ”la Caixa” continuarà impulsant d’una manera decidida els programes socials i crearà noves línies d’actuació en aquest
àmbit. La lluita contra la violència domèstica,
facilitar l’accés al món laboral, el foment del voluntariat i la prevenció d’incendis i la protecció
del medi ambient són alguns dels projectes que
l’Obra Social de ”la Caixa” posarà en marxa durant l’any 2005.

Ricard Fornesa
President de ”la Caixa”
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La Fundació ”la Caixa”, seguint les directrius
que rep de l’Obra Social de ”la Caixa”, ha desenvolupat la seva activitat, durant l’any 2004,
en els quatre àmbits d’actuació: social, educatiu, cultural i científic.
És voluntat ferma de la Fundació, segons els
criteris establerts al Pla Estratègic de l’Obra Social de ”la Caixa”, dedicar una atenció cada vegada més gran a les iniciatives socials i assistencials
consubstancials amb l’origen mateix de l’entitat.
D’aquesta manera, la Fundació treballa en la integració de la gent gran en la societat actual a través d’un programa que es desenvolupa en 549
centres, propis i en col·laboració, arreu d’Espanya. El darrer d’aquests centres, CentroCaixa Múrcia, es va inaugurar l’octubre de l’any 2004.
Un altre sector de la població al qual l’Obra
Social dedica els seus esforços l’integren els malalts amb patologies com el càncer o les malalties
neurodegeneratives. La Fundació gestiona, a hores d’ara, la col·laboració amb 69 associacions
d’afectats per l’Alzheimer per contribuir a millorar-ne les condicions de vida. Aquest suport als
malalts, als familiars i a les associacions es complementa amb un esforç en favor de la investiga-

ció biomèdica per promoure els avenços en el

Convocatòria de Beques de Postgrau a l’Estran-

tractament d’aquestes patologies.

ger enguany ha presentat una novetat: a les 120
beques concedides, se n’han afegit 5 més per
ampliar estudis a la Xina.
Acostar la ciència al ciutadà, promoure l’avenç del coneixement científic i fomentar el
respecte pel medi ambient són els objectius del
Programa de Ciència i Medi Ambient. La inauguració de CosmoCaixa Barcelona, que durant
els tres primers mesos de vida va rebre més de
900.000 visitants, és un exponent clar del suport
a la divulgació científica. Aquesta proposta s’afegeix a la que ofereix CosmoCaixa Madrid,
que ja ha fet el quart aniversari. En la II Convocatòria d’Ajudes a Projectes Mediambientals s’han seleccionat 41 projectes nous.
Dins de l’objectiu d’acostar la cultura a ciutadans de totes les edats, la Fundació ”la Caixa”
ha organitzat durant el 2004 un total de 1.933
activitats arreu del país, en les quals han participat 2.691.544 persones. A més, per commemorar el Centenari de ”la Caixa” es va col·locar la
primera pedra del que serà el centre social i cultural CaixaForum Madrid.

Infància, integració social
i cooperació internacional
En l’àmbit de l’atenció a la infància destaca,
per la novetat que representa, el programa de
les ciberaules hospitalàries, uns espais de lleure
i comunicació destinats a trencar l’aïllament
que comporta per als nens l’estada en un hospital. A hores d’ara, hi ha 10 ciberaules en funcionament i la Fundació ”la Caixa” continua establint nous convenis per estendre la xarxa per
tot Espanya.
Des de l’any 1999, l’Obra Social dirigeix l’atenció cap als col·lectius més desafavorits a través
dels programes d’Immigració, Marginació i Discapacitat. En aquest àmbit, al llarg de l’any 2004,
la Fundació va col·laborar amb 542 projectes.
L’Obra Social de ”la Caixa” amplia el seu
marc d’intervenció a través del Programa de
Cooperació Internacional, dins del qual ha finançat, durant l’any, 55 iniciatives noves.
Educació i divulgació científica
En el camp de l’educació, el portal Educalia
s’ha consolidat amb més de 800.000 usuaris. En
l’àmbit universitari, cal esmentar que la 23a

Josep Vilarasau
President de la Fundació ”la Caixa”
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Programes socials
1. Habitatge assequible

7. Atenció a la infantesa i la família

2. Microcrèdits

8. Marginació

3. Gent gran

9. Immigració

4. Alzheimer i altres malalties
neurodegeneratives
5. Societat i Càncer

10. Discapacitat
11. Cooperació internacional
12. Col·lecció d’Estudis Socials

6. Investigació biomèdica
D’acord amb la filosofia que va encaminar els primers passos de ”la Caixa” com a entitat fa més
de 100 anys, l’Obra Social realitza un esforç constant per respondre les demandes socials. Per
aquest motiu desenvolupa programes amb els quals tracta d’anticipar-se a les necessitats d’una
societat heterogènia que avança en el context d’un món globalitzat i canviant.
L’any 2004 ha estat clau per a les futures estratègies de l’Obra Social de ”la Caixa”. En aquest
sentit, el Pla Estratègic 2004-2006 de ”la Caixa” donarà prioritat a les activitats socials i assistencials.
Enguany l’Obra Social ha dedicat una part important dels seus esforços a promoure l’habitatge assequible per a joves i per a gent gran, amb l’objectiu d’assolir la xifra de 1.000 habitatges al
final del 2006.
Així mateix, l’entitat ha donat prioritat al seu programa de foment de microcrèdits per a
persones amb dificultats per accedir al sistema financer tradicional, ha creat una xarxa d’entitats socials d’àmbit nacional i ha signat 60 convenis de col·laboració.
La infantesa, la gent gran, les persones afectades per malalties greus o que es troben en condicions d’especial fragilitat –immigrants, discapacitats físics o psíquics, marginats– són els principals col·lectius beneficiaris de les iniciatives de l’Obra Social de ”la Caixa”. Tot plegat, sense oblidar el Programa de Cooperació Internacional ni el suport a la recerca biomèdica en la
neurodegeneració, l’oncologia i la sida, per tal de possibilitar, a llarg termini, millores en la qualitat de vida de les persones afectades per aquestes malalties.
Any rere any, la Fundació ”la Caixa” incrementa els recursos destinats als programes socials i
assistencials, en un tret diferencial que la distingeix i que en marca la idiosincràsia.

Programa habitatge assequible
Facilitar l’accés a l’habitatge

Joves menors de 30 anys i gent gran de més de 65 anys seran els principals beneficiaris

L’Obra Social de “la Caixa” fomenta la construcció d’habitatges assequibles en règim de lloguer. Aquest programa té l’objectiu de facilitar l’accés a l’habitatge a la ciutadania amb
escassos recursos econòmics i de col·laborar així en la integració social d’aquestes persones. Durant l’any 2004, “la Caixa” ha mantingut contactes amb les administracions públiques i ha firmat convenis de col·laboració amb diversos ajuntaments per desenvolupar
aquest programa.

1.000 habitatges en 3 anys per a
joves i per a gent gran
”la Caixa” ha treballat tradicionalment en l’atenció del dèficit d’habitatges. El 2003 l’entitat va manifestar la seva voluntat d’enfortir
l’esperit social present als seus orígens fundacionals d’atendre la necessitat social de lloguers assequibles. Mitjançant la societat Foment Immobiliari Assequible, l’Obra Social
de ”la Caixa” promou un parc d’habitatges socials per a persones amb especial dificultat per
accedir al mercat de l’habitatge actual a causa
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dels elevats preus de l’habitatge de lloguer, en
especial els joves menors de 30 anys i la gent
gran de més de 65 anys. Es tracta d’habitatges
amb una superfície aproximada de 40-50 m2
útils, construïts segons criteris de funcionalitat i de sostenibilitat mediambiental.
L’objectiu de l’Obra Social de ”la Caixa” és
promoure 1.000 habitatges en els propers tres
anys amb uns lloguers protegits inicials mínims de 10 anys i, posteriorment, destinats a la
venda i reinversió, en el mateix projecte, dels
possibles beneficis derivats de la venda. Per
dur a terme aquesta iniciativa, l’Obra Social

ha establert contactes amb les administracions
públiques, amb la totalitat dels ajuntaments
catalans de més de 15.000 habitants (60 municipis) i uns altres 20 de la resta d’Espanya.
Alguns d’aquests contactes ja s’han materialitzat en forma de convenis de col·laboració,
com el signat al novembre del 2004 pel presi-

L’objectiu de l’Obra Social
de ”la Caixa” és promoure
1.000 habitatges
els propers tres anys
dent de ”la Caixa”, Ricard Fornesa, i l’alcalde
de Barcelona, Joan Clos. Aquest acord, que
forma part del holding de Projectes i Iniciatives Socials de l’entitat financera per a la construcció d’habitatges de protecció pública a la
capital catalana, contempla la creació de 300 a

500 habitatges que tindran una superfície
aproximada de 50 m2 útils i costaran, com a
màxim, 240 euros al mes. L’acord beneficiarà
especialment els joves i la gent gran amb dificultats per accedir al mercat de l’habitatge.
També enguany, l’Obra Social de ”la Caixa”
ha firmat altres convenis amb els ajuntaments de Cornellà de Llobregat (Barcelona)
i de Tordera (Barcelona) per a la construcció
d’habitatges de lloguer per a joves i per a
gent gran. A Tordera es construiran 50 pisos i
a Cornellà, 500. Cal destacar també l’acord
subscrit amb l’Ajuntament de Sentmenat
(Barcelona), a la comarca del Vallès Occidental, per a la creació d’un parc de 57 habitatges per a persones entre 18 i 35 anys d’aquesta localitat.
Actualment, hi ha en marxa noves promocions immobiliàries a Sitges (Barcelona), El
Vendrell (Tarragona) i Vicálvaro (Madrid),
entre altres localitats.

Material promocional del programa
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Programa microcrèdits
Una petita ajuda per a un gran futur

Material promocional del programa de microcrèdits

El programa de microcrèdits de l’Obra Social de ”la Caixa”, dirigit a persones amb dificultats
per accedir al sistema creditici tradicional, respon a l’esperit i als orígens fundacionals de l’entitat financera, ja que potencia activitats de caràcter social. Aquesta iniciativa s’emmarca en
la manifesta voluntat de ”la Caixa”, expressada en el seu Pla Estratègic 2004-2006, de reforçar
l’esperit i els orígens de l’entitat impulsant activitats que, seguint criteris de sostenibilitat
econòmica, tinguin com a finalitat la cobertura de necessitats de caràcter social. Fins al
desembre del 2004, l’Obra Social de ”la Caixa” ha aprovat 870 microcrèdits socials per un
import de 12,5 milions d’euros i ha firmat convenis amb gairebé 60 entitats socials que han
actuat d’enllaç entre els beneficiaris i l’entitat financera.
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Les dones, principals
beneficiàries
Els microcrèdits socials són operacions de
préstec de petita quantia destinades a finançar
projectes d’autoocupació promoguts per per-

venis de col·laboració amb entitats socials
amb experiència en accions d’assistència
econòmica o social dirigides a potenciar la
creació de microempreses. D’aquesta manera les entitats es converteixen en promotors
de microcrèdits i s’afegeixen a l’oferta d’ajuda als seus col·lectius. El paper d’aquestes
entitats és fonamental en el procés d’assignació del microcrèdit, perquè identifiquen els

El 80% dels
beneficiaris
dels microcrèdits
atorgats per
l’Obra Social de
”la Caixa” van
ser dones

sones que poden estar en situació d’exclusió
financera. Aquests préstecs no requereixen ni
aval ni garantia i són concedits sota la tutela
de diverses entitats socials. El beneficiari del
microcrèdit pot ser qualsevol persona que,
amb l’objectiu de desenvolupar un projecte
empresarial d’autoocupació, tingui dificultats
per accedir a crèdits habituals del sistema financer tradicional. Les dones, les persones de
més de 45 anys, els immigrants, els discapacitats i els aturats de llarga durada són els principals beneficiaris d’aquest programa.
L’Obra Social de ”la Caixa” vehicula la
concessió de microcrèdits per mitjà de con-

col·lectius i els proposen les operacions, avaluen les sol·licituds en termes de sostenibilitat econòmica, presenten a ”la Caixa” la
sol·licitud amb un pla de negoci i, quan el
microcrèdit és concedit, donen suport tècnic
al projecte.
L’Obra Social de ”la Caixa” ha firmat 56
convenis de col·laboració amb diferents entitats socials i ha tramitat 1.052 operacions, de
les quals 870 han estat aprovades per un import de 12,5 milions d’euros. Del total de beneficiaris d’aquestes ajudes, gairebé el 80%
són dones i més del 19% són nous residents.
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Programa de gent gran
Sumar vida als anys

Activitats de voluntariat i d’informàtica

La tasca de l’Obra Social de ”la Caixa” amb la gent gran es remunta al començament del
segle XX. El fundador de la Caixa d’Estalvis per a la Vellesa i l’Estalvi, Francesc Moragas, va ser
l’impulsor, l’any 1915, del primer “Homenatge a la vellesa”, una celebració que va representar
l’inici d’un compromís amb la gent gran que s’ha perpetuat fins als nostres dies. Amb motiu
del centenari de ”la Caixa” i del Dia Internacional de la Gent Gran, la Fundació ”la Caixa” va
voler rendir un homenatge especial a la gent gran i a la tasca que desenvolupen als centres
reunint a les seves instal·lacions de Barcelona totes les persones centenàries dels centres de
gent gran de Catalunya. Al llarg de l’any, la Fundació ”la Caixa” ha continuat desenvolupant els
seus programes als 549 centres de gent gran, propis i en conveni amb les diferents comunitats
autònomes, i ha promogut activitats que potencien els centres com a espais en què la gent
gran pugui millorar la seva formació, gaudir del temps lliure i dinamitzar-se socialment participant en tot tipus d’activitats formatives i de voluntariat.

La gent gran com a motor
social
La Fundació ”la Caixa” proposa una nova forma de viure la vellesa mitjançant accions de
voluntariat protagonitzades per gent gran.
Amb la seva experiència i amb la seva inquie-
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tud social, la gent gran du a terme una tasca
que, a més de ser enriquidora personalment,
enriqueix la societat. Aquesta línia de treball
vinculada al voluntariat s’ha consolidat durant l’any 2004 amb la creació de 13 associacions de voluntaris en diverses comunitats
autònomes.

Aquestes activitats de voluntariat es desenvolupen al voltant de les noves tecnologies
de la comunicació i tenen lloc a les ciberaules dels centres de gent gran. També cal destacar les iniciatives de caràcter intergeneracional, que, a partir de la informàtica, han
reunit avis i néts als centres de gent gran.
Una altra de les activitats promogudes en
aquesta línia al llarg del 2004 ha estat el programa “Ajuda’m, jo també puc fer-ho”, que
va plantejar com a objectiu l’apropament de
la informàtica als nens i als joves discapacitats sota el guiatge de la gent gran voluntària
que ha assistit als tallers d’informàtica. En
aquest apartat d’acció social, s’emmarca també la tasca solidària de la gent gran com a dinamitzadors d’activitats que es desenvolupen
per als nens malalts a les 10 ciberaules hospitalàries de la Fundació ”la Caixa”.
Amb l’objectiu de facilitar la creació de
noves associacions de voluntaris de gent
gran, la Fundació ha editat enguany la Guia
de l’associacionisme i voluntariat. Aquesta publicació és un compendi de recursos i consells concebut com una eina per facilitar la
tasca de gestió de les juntes directives dels
centres de gent gran i per promoure l’associacionisme.

El 1997 la Fundació ”la Caixa” va posar en
marxa el programa de noves tecnologies als
centres de gent gran com una iniciativa dinamitzadora. De llavors ençà, les 357 ciberaules
creades han complert amb escreix aquesta
comesa.
Moltes de les persones que han passat per
les ciberaules, unes 120.000 al llarg de tots
aquests anys, s’han incorporat, posteriorment, a les files de les diferents associacions
de voluntaris d’informàtica. Aquestes associacions i les ciberaules en què operen no solament serveixen per conèixer les noves tecnologies, sinó també per integrar-se
activament i creativament en els centres, impulsant, al seu torn, altres iniciatives, com tallers i cursos.
Coincidint amb el centenari de l’entitat financera, la Fundació ”la Caixa” va inaugurar
el seu primer centre de gent gran a Múrcia,
CentroCaixa Múrcia, amb la intenció de convertir-lo en un espai referencial que respongui a les necessitats i a les inquietuds pròpies
de la gent gran fomentant el seu paper actiu
en la societat i familiaritzant-la amb les noves
tecnologies. CentroCaixa Múrcia té gairebé
10.000 m2 de superfície i està dividit en quatre grans espais: una aula informàtica, un cibercafè, una mediateca i una sala d’actes. A
més a més, el centre disposa d’una aula de salut, d’un jardí Zen i de diversos espais per realitzar tallers i altres activitats de la Fundació
”la Caixa” pensades especialment per a la
gent gran.

Tallers i conferències

Taller a CentroCaixa Madrid

Les conferències, les jornades i els fòrums organitzats per la Fundació ”la Caixa” analitzen
temes que incideixen en la vida quotidiana
de la gent gran i ofereixen un marc per a la
reflexió i el debat. Aquestes activitats estan supervisades per professionals de la psicologia,
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la neurologia, la història o la gastronomia. En
total, 41.000 persones han participat en les
jornades i en les conferències organitzades
en l’últim any.

La vida és canvi
Al llarg de la vida, les persones han d’afrontar
les situacions que comporta el pas del temps,
entre les quals cal destacar les variacions experimentades en el propi cos, en l’entorn o
en les facultats mentals. L’actitud davant
aquestes variacions les pot convertir en un
problema difícil d’assimilar o, en canvi, en
un bon exercici de superació i de creixement
personal. En molts casos, la gent gran pot potenciar la seva sensibilitat a partir d’aquestes
noves situacions. Per aquest motiu, la Fundació ”la Caixa” ha posat en marxa en programa
“La vida és canvi. El canvi és vida”, una invitació a reflexionar, a partir de conferències, ter-

El programa “La vida
és canvi” analitza
com influeixen els canvis
en les nostres vides
túlies i tallers, sobre els canvis que es produeixen al llarg de la vida. La salut, el sexe, la
moda i l’espiritualitat són alguns dels temes
d’aquest programa que es du a terme a tota
Espanya
El programa “La vida és canvi. El canvi és
vida” analitza, des dels àmbits neurològic, psicològic i sociològic, com influeixen els canvis
en les nostres vides i quines són les actituds
que afavoreixen l’adaptació a les noves situacions. L’espiritualitat, la sexualitat, l’autoestima i la imatge personal són alguns dels temes
al voltant dels quals les persones grans poden
debatre en les activitats que integren el pro-
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Imatges d’alguns fullets d’activitats
del programa de gent gran

grama per tal de conèixer nous mètodes que
els ajudin a millorar l’estat de salut, a incrementar l’autoestima i la satisfacció personal, a
potenciar l’aspecte físic o a mantenir la ment
activa.
En les jornades de divulgació de “La vida és
canvi. El canvi és vida”, organitzades a tot Espanya, es van presentar les diferents conferències que formen el programa i que corren a
càrrec de reconeguts professionals de diferents àmbits, com l’economista Antón Costas,
el psiquiatre i professor de la Universitat de
Nova York Luis Rojas Marcos, la doctora Àngels Treserra, el director d’art Óscar Visitación, la doctora en filosofia Magda Català i els
escriptors Enric Miret i Sebastià Serrano.

English Time
A través de la web Club Estrella, la Fundació
”la Caixa” ha posat en marxa “English Time”,
un nou programa a Internet perquè la gent
gran pugui aprendre anglès de forma amena i
divertida. El programa, que es du a terme als
centres de gent gran de la Fundació ”la Caixa”,

propis o en conveni amb les administracions
públiques de tot Espanya, és un taller dinàmic i divertit a partir del qual la gent gran es
familiaritza amb l’anglès mitjançant un joc de
tauler a través d’Internet.
Els continguts del taller s’organitzen al voltant de quatre àrees (tecnologia, comunicació
intergeneracional, vida quotidiana i viatges) i
inclouen contextos amb situacions i objectes
quotidians que permeten als usuaris establir
una relació positiva amb aquest idioma, vivintlo de forma amena i divertida. Al llarg del taller, els usuaris tenen accés a materials de suport, com un glossari o connexió directa a
diferents diccionaris, que els ajudaran a respondre correctament les preguntes del joc. La
finalitat dels materials de suport és animar els
usuaris a seguir endavant en l’aprenentatge.
El taller “English Time” té un objectiu múltiple. En primer lloc, respon a la voluntat de
facilitar a la gent gran l’aprenentatge de construccions bàsiques, de diàlegs i de vocabulari
de l’anglès en un entorn informal i pràctic. El
mateix programa potencia, a més a més, l’ús
d’Internet i el desenvolupament d’habilitats
informàtiques entre la gent gran i facilita la
participació i la comunicació entre els usuaris
del taller i els membres del Club Estrella.
Xarxa de centres de gent gran de la Fundació
”la Caixa” el 2004
Astúries Cantàbria
País Basc
10
21
Galícia
16 Navarra
3
21
Catalunya
12
Castella i Lleó
66
La Rioja
31
118
Aragó
21
Madrid
Illes
1
Balears
36
5
Comunitat
16
Extremadura Castella-La Manxa Valenciana
33
21
20

•

•

•

•

•

•

Canàries
33

•

•
•

•

•

•

Durant els mesos d’estiu i les vacances de Nadal, les ciberaules dels centres de gent gran
van obrir les portes als més petits per tercer
any consecutiu. A l’estiu, avis i néts van treballar amb les propostes del programa “Bon profit!”. Aquesta activitat, emmarcada en la web
educativa de la Fundació ”la Caixa”, Educàlia,
té l’objectiu de conscienciar els nens sobre la
importància d’una alimentació saludable i de
fomentar bons hàbits alimentaris. El programa
permet, entre altres propostes, compartir receptes a través d’Internet, parant un esment
especial en el caràcter multicultural de la cuina. Cada recepta haurà d’indicar a quin lloc
del món pertany.
“Navidàlia” va reunir de nou avis i néts a les
ciberaules dels centres de gent gran al voltant
d’un nou programa d’Educàlia relacionat amb
el Nadal.
Els objectius de les dues iniciatives, en la línia del que s’ha comentat més amunt, són fomentar l’ús de les noves tecnologies de la informació com a nexe entre dues generacions i
potenciar el paper actiu de la gent gran en la
societat amb activitats de voluntariat.

•
•

•

Andalusia
61

L’escola dels avis

•

•
•

•

Finalment, el programa respon al desig de fomentar la relació intergeneracional entre avis
i néts, una finalitat que s’aconsegueix creant
un espai virtual en què juguin i aprenguin
junts.

Múrcia
1
3

•
•

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

549
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Programa d’Alzheimer i altres malalties neurodegeneratives
Al costat dels malalts i dels seus familiars

Des de 1996, la Fundació ”la Caixa” desenvolupa un programa dedicat a l’Alzheimer
i altres malalties neurodegeneratives

Un dels principals problemes sociosanitaris actuals de les societats desenvolupades el
constitueix la prevalença de malalties neurodegeneratives com l’Alzheimer, el Parkinson o
l’esclerosi múltiple. En aquest sentit, i des del 1996, la Fundació ”la Caixa” impulsa un
Programa de Malalties Neurodegeneratives que presta una atenció especial als malalts i als
seus cuidadors i també a l’avenç en la investigació biomèdica per pal·liar els efectes d’aquestes malalties.

Ajudes a les associacions
Les persones afectades d’Alzheimer, Parkinson, esclerosi múltiple, esclerosi lateral
amiotròfica o altres malalties neurodegeneratives i els seus familiars són els principals
destinataris de les iniciatives que la Fundació
”la Caixa” ha seleccionat en la convocatòria
d’ajudes a projectes socioassistencials en malalties neurodegeneratives 2004.
Des del 1996, la Fundació ”la Caixa” desenvolupa el Programa Alzheimer i Malalties
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Neurodegeneratives, amb la finalitat de millorar la qualitat de vida dels afectats per
aquestes patologies i dels seus familiars i sensibilitzar sobre la dimensió d’aquestes malalties. Al llarg d’aquests vuit anys, la contribució de la Fundació a l’impuls d’iniciatives
que millorin la qualitat de vida d’aquestes
persones s’ha materialitzat en 446 convenis
de col·laboració firmats amb associacions de
tot Espanya. El 2004 les ajudes de la Fundació a aquest programa van pujar a 3,3 milions
d’euros.

Aquesta convocatòria, dirigida a entitats
sense ànim de lucre, confederacions, federacions i associacions d’afectats per Alzheimer,
Parkinson, ELA i esclerosi múltiple, té la finalitat de donar suport a la creixent professionalització i especialització dels serveis
prestats per les associacions que treballen

L’Obra Social de ”la Caixa”
ha dedicat aquest any
3,3 milions d’euros
a aquest programa
amb aquests malalts. Entre els objectius de la
convocatòria, per citar-ne alguns, figuren els
d’impulsar la col·laboració entre professionals i familiars, formar els cuidadors i, en ge-

neral, propiciar la integració social dels afectats per aquestes patologies.

Programa per a l’Alzheimer
El Programa d’Alzheimer s’articula en cinc
grans eixos de treball. D’una banda, la Fundació ”la Caixa” ha posat a l’abast de les associacions de malalts d’Alzheimer i dels seus
familiars recursos econòmics i tècnics. Una
col·laboració que s’ha centrat en el reforç
de les estructures de les associacions per
consolidar-ne la presència social i millorarne la gestió.
Una altra de les prioritats és la creació de
programes d’estimulació i rehabilitació que
afavoreixin la conservació per part dels malalts de les seves capacitats i autonomia. La
posada en marxa de centres de dia especia-

Les publicacions Comprendre l’Esclerosi Múltiple estan pensades per ajudar els malalts i els seus cuidadors
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Taller de relacions intergeneracionals

litzats i de serveis d’assistència domiciliària
per a malalts en una fase avançada de la malaltia té aquest mateix objectiu.
En l’apartat de la sensibilització, la Fundació ”la Caixa” ha promogut una línia de
recursos que s’ha convertit en una eina bàsica per a la divulgació i el coneixement de

La Fundació ”la Caixa”
impulsa experiències pilot
que combinen aspectes
terapèutics i socials
les malalties neurodegeneratives. Els recursos són diversos i van des de materials per
treballar l’estimulació cognitiva fins a una
col·lecció de contes infantils adaptada que
explica als més petits el desenvolupament i
els efectes de la malaltia. Cal esmentar, per
exemple, l’Agenda, dissenyada per facilitar
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al malalt les tasques quotidianes mitjançant
uns dibuixos que s’ajusten a les diferents
necessitats del malalt, o la Guia d’arquitectura, que presenta un seguit de propostes que
permeten readaptar l’habitatge d’un afectat
d’Alzheimer de manera pràctica, eficaç i
econòmica per aconseguir una millora de
l’accessibilitat, la seguretat i el confort.
La Fundació ha organitzat també nombrosos cursos, conferències, tallers i sessions informatives que ajuden a comprendre el procés evolutiu de la malaltia i l’adquisició dels
coneixements necessaris per conviure-hi. Entre les activitats formatives, cal destacar els tallers “Aprèn a ajudar-lo”, dirigits a familiars,
professionals i voluntaris que treballen amb
els malalts. Des de la posada en marxa del
programa, s’han organitzat més de 1.300 activitats entre conferències, tallers, cursos, seminaris i jornades, amb un total de 200.000
assistents.
Un altre dels àmbits de col·laboració de la
Fundació ”la Caixa”, potser el més innovador
del programa, ha estat l’impuls d’experiències pilot que combinen aspectes terapèutics
i socials. La primera experiència d’aquest tipus va ser “Espais de vida”, que es va dur a
terme en un balneari i va permetre que els
cuidadors seguissin un programa de formació mentre els malalts realitzaven les teràpies
físiques i cognitives. Altres iniciatives en la
mateixa línia han estat els tallers de musicoteràpia, la Coral Intergeneracional de Barcelona, els cursos de teatre per treballar la
memòria o l’ensinistrament de gossos guia
per a malalts de primera fase.
Finalment, la Fundació ”la Caixa” promou
un programa d’investigació científica amb
una convocatòria de projectes d’alt nivell que
va néixer amb l’objectiu de sumar esforços i
aconseguir que els avenços de laboratori es
tradueixin en millores realment eficaces per
als malalts. Les convocatòries d’ajudes a la re-

cerca en malalties neurodegeneratives han
seleccionat, des de la seva posada en marxa,
67 projectes, dotats amb una aportació total
de 5,6 milions d’euros.

Programa per al Parkinson
La Fundació ”la Caixa” ha prestat enguany
una atenció especial a la malaltia de Parkinson. I ho ha fet en col·laboració amb les associacions de persones afectades i amb les
entitats sanitàries i socials, amb un programa
d’ajuda als malalts i als seus cuidadors, de suport a la investigació i d’aplicació de noves
experiències assistencials. En aquest sentit,
la Fundació ha posat a disposició dels familiars i de les associacions un conjunt de materials relatius al diagnòstic i a la cura dels

entitats i les associacions de malalts de Parkinson. Entre altres, el seminari Unificant
criteris amb els tractaments rehabilitadors de la
malaltia de Parkinson, que es va celebrar a Madrid cap a la meitat de febrer amb l’objectiu
de proporcionar un fòrum de debat sobre el
paper de la rehabilitació i sobre els procediments que cal seguir per millorar la qualitat
de vida dels malalts; o les jornades “Millorem la gestió de les nostres associacions”,

Els tallers per a afectats
de Parkinson potencien
aspectes preventius
mitjançant la dinàmica
de grup
malalts. Un d’aquests recursos són els tallers
que en potencien els aspectes preventius,
mitjançant la dinàmica de grup, i ensenyen
habilitats i recursos per afrontar la malaltia i
proporcionar una millor qualitat de vida.
Al taller d’“Expressió verbal”, per exemple, professionals de la logopèdia proposen
tècniques que ajuden a millorar la respiració, la parla, la deglució, l’expressió facial i
la comunicació de les persones afectades pel
Parkinson. El taller de “Mobilitat i ritme”,
per la seva banda, facilita que el malalt recuperi, a partir del ritme i de la música, l’harmonia interna.
La Fundació ”la Caixa” també ha organitzat una àmplia oferta d’activitats per a les

Taller d’expresió verbal

que es va celebrar al final de gener a Santiago de Compostel·la. Una tercera activitat
destacada va ser la conferència “Teràpia
cel·lular com a tractament en la malaltia de
Parkinson”, que es va impartir a CaixaForum
Barcelona al final del mes d’abril.
Finalment, i per contribuir a aconseguir
una major sensibilitat sobre la situació dels
malalts de Parkinson i donar a conèixer el
seu programa d’ajuda, la Fundació ”la Caixa”
manté a la seva pàgina web un apartat específic dedicat a aquesta malaltia per tal d’infor-
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mar sobre els aspectes bàsics de la patologia i
oferir accés als recursos que la Fundació
”la Caixa” posa a disposició dels familiars i de
les associacions de persones afectades.
Aquests recursos contenen referències útils
sobre el Parkinson i recomanacions pràctiques relatives al diagnòstic i a la cura dels
malalts. Aquest espai també recull l’agenda
d’activitats divulgatives que la Fundació
”la Caixa” dedica al Parkinson. Els continguts
es completen amb un apartat dedicat als projectes que es realitzen en col·laboració amb
les associacions de persones afectades, un directori d’associacions, articles d’actualitat i
de divulgació firmats per reconeguts professionals, i un apartat dedicat a la investigació.

Programa d’esclerosi
múltiple
En el marc del seu Programa de Malalties
Neurodegeneratives, la Fundació ”la Caixa”
ha editat el conjunt de publicacions Comprendre l’Esclerosi Múltiple, orientat a millorar
la qualitat de vida dels afectats per l’esclerosi
múltiple i a ajudar les famílies i els cuidadors
dels malalts. Aquesta malaltia neurodegenerativa afecta el cervell i la medul·la espinal i
discapacita progressivament el pacient. Es
tracta de set publicacions, editades en col·laboració amb la Federació Espanyola per a la
Lluita contra l’Esclerosi Múltiple, que incideixen en els aspectes psicològics i fisiològics de la malaltia i que han estat elaborades
per diferents associacions de la Gran Bretanya, els Estats Units i Itàlia i per la Federació
Internacional d’Esclerosi Múltiple. El material contempla tant aspectes fisiològics de la
malaltia, que ajuden a mantenir les capacitats i la qualitat de vida el màxim de temps
possible, com aspectes psicològics, fonamentals per assumir els canvis vitals que provoca
la malaltia.
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Un capítol a banda són els tallers que serveixen per treballar aspectes preventius i recursos per afrontar la malaltia i proporcionar
una millor qualitat de vida. En aquesta línia,
el Programa d’Esclerosi Múltiple promou un
taller de “Flexibilitat corporal” i un altre
d’“Arts escèniques” per ajudar a millorar la
qualitat de vida de les persones afectades per
l’esclerosi múltiple.

Els tallers ajuden a treballar
aspectes preventius per
fer front a la malaltia
i proporcionar una millor
qualitat de vida
Finalment, la Fundació ”la Caixa” ha posat a disposició dels familiars i de les associacions de persones afectades d’esclerosi múltiple un altre conjunt de recursos, com el
seminari de formació Millorem la gestió de les

Taller d’exercici físic del programa “Aprèn a
ajudar-lo” per a cuidadors de malalts d’Alzheimer

Taller sobre flexibilitat corporal

nostres associacions. Aquesta iniciativa persegueix la millora de l’organització i l’administració de les associacions com un repte de
futur que garanteixi la continuïtat i la millora de la qualitat i l’eficiència dels serveis que
presten als malalts.

Altres malalties
neurodegeneratives
A més dels malalts d’Alzheimer i Parkinson, la
Fundació ”la Caixa” també ha desenvolupat
activitats i recursos dirigits a familiars, cuidadors i malalts d’esclerosi lateral amiotròfica,
corea de Hungtington, atàxies hereditàries,
etc. Una d’aquestes activitats va ser el I Seminari de formació per a psicòlegs: ELA. Su-

port emocional i psicològic. L’objectiu d’aquest
curs, celebrat durant el mes de juny, va ser
afavorir la sensibilització dels psicòlegs cap a
l’esclerosi lateral amiotròfica i potenciar

L’Obra Social de ”la Caixa”
presta atenció
a altres malalties
neurodegeneratives
com l’esclerosi lateral
amiotròfica
l’intercanvi d’experiències d’intervenció psicològica en malalties cròniques, degeneratives o discapacitants.
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Programa Societat i Càncer
Pal·liar els efectes del càncer

El Programa Societat i Càncer es dirigeix a persones afectades per la malaltia i als seus familiars

El Programa Societat i Càncer de la Fundació ”la Caixa” continua impulsant la realització de
tot tipus d’accions socials destinades a donar suport i ajuda a les persones que pateixen
aquesta malaltia. El programa contempla la col·laboració en projectes assistencials promoguts per associacions d’afectats i per entitats sense ànim de lucre compromeses en la lluita
contra el càncer i en el desenvolupament d’estratègies i habilitats socials que afavoreixin una
integració dels malalts mitjançant tallers educatius i cursos. Conferències i activitats de divulgació i informació per als familiars complementen les actuacions d’aquest programa, en el
marc del qual, a més a més, la Fundació dóna suport a la investigació en oncologia a través
d’una convocatòria anual d’ajudes.

Atenció social
per als afectats
El Programa Societat i Càncer de la Fundació
”la Caixa” es dirigeix a les persones afectades
per la malaltia i als seus familiars. L’objectiu és
cobrir aspectes socioassistencials i psicològics
no inclosos en la teràpia convencional, però el
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tractament dels quals és necessari per alleujar
els efectes de la patologia, per augmentar l’efectivitat de la quimioteràpia i de la radioteràpia i per millorar la qualitat de vida del malalt
i de les persones que l’envolten. Els esforços
del programa se centren en la promoció d’accions d’intervenció social destinades a malalts
de càncer i en la col·laboració en projectes de-

senvolupats amb altres institucions compromeses en la lluita contra aquesta malaltia.
En la convocatòria d’ajudes 2004, la Fundació ”la Caixa” ha seleccionat 34 projectes
impulsats per associacions espanyoles sense

La gran aportació del
Programa Societat i Càncer
2004 és l’ajuda integral
a les persones afectades
per la malaltia
ànim de lucre, entre les quals la Fundació ha
distribuït 557.500 euros en concepte d’ajudes. Aquesta col·laboració amb organitzacions compromeses amb la lluita contra el
càncer i amb les associacions d’afectats es va
iniciar fa dos anys. En els anys 2002 i 2003, la
Fundació ja va firmar convenis de col·laboració amb 22 entitats, a les quals va dedicar un
total de 486.000 euros. Les propostes de l’actual convocatòria estan destinades a mitigar
els efectes de diverses patologies cancerígenes. En primer lloc, hi ha el càncer de mama,
amb 17 projectes seleccionats, seguit del càncer infantil, amb 5 projectes aprovats, i del
càncer de laringe, amb 2 projectes. La resta
contempla plans d’acció sobre diversos tipus
de càncer i sobre malalts en fase terminal i les
seves famílies.
Dels projectes seleccionats, 15 se centren
en la posada en marxa o en el manteniment
d’unitats de suport psicològic, 6 de rehabilitació funcional, principalment mitjançant la fisioteràpia, i 4 d’ajuda associativa per donar
suport a la tasca, la creació i el desenvolupament d’associacions d’afectats. La resta d’iniciatives escollides atenen necessitats molt
diverses: suport a la família mitjançant l’assistència domiciliària; atenció i acollida de famílies que s’han de desplaçar per rebre trac-

tament; teràpies complementàries; suport al
voluntariat; unitat de tractaments pal·liatius i
orientació per a la reinserció laboral dels
afectats.
La gran aportació del Programa Societat i
Càncer 2004 és l’ajuda integral a les persones afectades per la malaltia. D’una banda,
dóna suport a propostes dirigides a millorar
les condicions físiques del malalt per mitjà
de la rehabilitació, l’ensenyament de determinades dietes, l’exercici físic, etc. Al mateix
temps, però, engloba projectes que proporcionen l’aprenentatge d’estratègies i d’habilitats socials que afavoreixin una integració
social adequada dels malalts perquè, així,
puguin millorar les seves vides en molts aspectes.
Una d’aquestes iniciatives es concreta en
unes maletes per als participants en els cursos de formació en tècniques pedagògiques
per a persones laringectomitzades i per a logopedes. Els materials, que es distribuiran
entre els hospitals i les associacions d’afectats de càncer de laringe, inclouen diferents
continguts, com un manual d’ús del recurs,
fitxes per al treball dels diferents exercicis
segons la seva dificultat, pòsters divulgatius i
un llibre de tècniques de relaxament.
Projectes sel·leccionats
per comunitats autònomes
País Basc
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5
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1

•

Andalusía
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Total
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La Fundació ”la Caixa” dóna suport, en
aquesta direcció, al desenvolupament de tallers d’autoestima, d’orientació laboral,
d’autoajuda i creixement personal per a pares de nens malalts, de teràpia ocupacional,

Els esforços del programa
se centren en la promoció
d’accions d’intervenció
social destinats a malalts
de càncer
etc., així com serveis d’atenció psicològica,
conferències i activitats de divulgació i informació per als familiars i els cuidadors. L’ob-
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jectiu d’aquests tallers i conferències és propiciar que els malalts oncològics aprenguin
estratègies que els permetin pal·liar els efectes que generen aquestes patologies. Així, al
llarg del 2004, s’han realitzat tallers d’“Autoestima a través de la imatge” i de “Nutrició
per a afectades de càncer de mama”; taules
rodones sobre “Càncer de mama i societat”,
i “Dispositius tècnics de suport a la persona
ostomitzada”.
Les conferències han analitzat el valor de
l’associacionisme, les cures posteriors al càncer de mama i el diagnòstic precoç. Els cursos, per la seva banda, s’han centrat en la parla esofàgica amb la finalitat de proporcionar
recursos pedagògics adequats al col·lectiu
d’afectats per aquesta malaltia.

Programa d’investigació biomèdica
De la investigació a les teràpies

La Fundació ”la Caixa” dóna suport a la investigació biomèdica

La Fundació ”la Caixa”, en el marc dels seus programes socials i assistencials, va posar en marxa
durant l’any 2004 una nova convocatòria d’ajudes a la investigació biomèdica amb l’objectiu d’impulsar i de potenciar el desenvolupament de projectes d’investigació. Al llarg d’aquesta edició,
s’han prioritzat les àrees de neurociències i oncologia amb la pretensió que els avenços científics
obtinguts reverteixin en la prevenció, el diagnòstic i la teràpia d’aquestes malalties, considerades
com unes de les més prevalents al nostre país. Així, durant l’any 2004, la Fundació ha destinat 1,8
milions d’euros a la investigació sobre les malalties neurodegeneratives i sobre el càncer.
Aquestes convocatòries, creades el 1997 i el 2002, respectivament, tenen l’objectiu de potenciar
la investigació bàsica i clínica d’aquestes malalties a Espanya.

Donant suport
als investigadors
La Fundació ”la Caixa”, en el marc de la Convocatòria d’Ajudes a la Investigació Biomèdica
del 2004, ha col·laborat amb 16 equips científics espanyols que realitzen la seva tasca de recerca en les àrees de neurociències i oncologia. La Convocatòria d’Ajudes a la Investigació
Biomèdica ha sorgit de la fusió de les convo-

catòries ja existents sobre malalties neurodegeneratives i sobre oncologia, creades el 1997 i el
2002, respectivament. El seu objectiu és potenciar la recerca bàsica i clínica d’aquestes malalties a Espanya, reforçant la infraestructura material i humana dels equips científics del país i
afavorint la difusió dels coneixements generats
en benefici dels pacients.
Des del 1997, 100 equips d’investigació
biomèdica han rebut ajudes de la Fundació
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”la Caixa”: 78 en l’àrea de neurociències i 22
en la d’oncologia. L’import total de les ajudes concedides en aquestes convocatòries
puja a més de 9 milions d’euros, dels quals
6,6 milions han anat a parar a investigadors
de l’àmbit de neurociències i 2,4 a equips de
l’àrea d’oncologia. En la convocatòria d’enguany, la Fundació ha destinat uns 992.000
euros a projectes de recerca en malalties
neurodegeneratives i uns altres 808.000 euros a ajudes a la investigació en oncologia.

Àrea de neurociències
Els equips seleccionats en l’àrea de neurociències en la convocatòria del 2004 són dirigits pels doctors Jordi Alberch Vié (Facultat
de Medicina/IDIBAPS, Barcelona); Paola Bovolenta (Institut Cajal del CSIC, Madrid); Valentín Ceña Callejo (Universitat de CastellaLa Manxa, Albacete); Isidre Ferrer Abizanda
(Hospital de Bellvitge i Fundació August Pi i
Sunyer, Barcelona); Félix Hernández Pérez
(Centre de Biologia Molecular Severo
Ochoa del CSIC, Madrid); Óscar Marín
Parra (Institut de Neurociència, Universitat

La Convocatòria d’Investigació Biomèdica està
oberta tant als equips científics que treballen en
l’estudi de les malalties neurodegeneratives com
en les oncològiques
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Miguel Hernández, Alacant); Mairena Martín López (CRIB, Universitat de Castella-La
Manxa, Ciudad Real), i Ramón Naranjo
Orovio (Centre Nacional de Biotecnologia
del CSIC, Madrid).
Les línies de recerca que desenvolupen
aquests equips comprenen un gran nombre
de malalties neurodegeneratives: l’Alzheimer, la corea de Hungtington, l’epilèpsia,
l’esquizofrènia i els accidents cerebrovasculars. Els enfocaments proposats són molt diversos, per bé que es podrien agrupar en
quatre grans àmbits: el trasplantament de

100 equips d’investigació
biomèdica han rebut ajudes
de la Fundació
”la Caixa” des de 1997
neurones, la investigació sobre l’origen molecular de la neurodegeneració, els mecanismes de la mort neuronal i la generació de
models animals d’Alzheimer. Així, l’equip
del doctor Valentín Ceña investigarà les
hipòxies en la mort neuronal, mentre que el
doctor Óscar Marín se centrarà en l’avaluació de la viabilitat de la teràpia cel·lular en el
tractament de les malalties de l’escorça cerebral. Els altres equips d’investigadors se centraran en l’estudi de teràpies gèniques per a
la malaltia de Hungtington, de la modulació
de les vies glutamatèrgica i adenosinèrgica al
cervell humà i dels mecanismes comuns a la
neurodegeneració.
Els projectes que van concórrer a aquesta
convocatòria van ser avaluats per l’Agència
Nacional d’Avaluació i Prospectiva (ANEP).
Posteriorment, el Comitè Científic Assessor
de la Fundació ”la Caixa” va seleccionar vuit
projectes entre els més destacats. La composició d’aquest comitè científic va ser la se-

L’Obra Social de ”la Caixa” ajuda a consolidar equips científics espanyols de primer nivell

güent: Joan Redés, director general de l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona; Josep
M. Antó i Boqué, cap de la Unitat d’Investigació Respiratòria i Ambiental de l’IMIM; Javier García Conde-Bru, director del Servei
d’Hematologia i Oncologia Mèdica de l’Hospital Clínic de València; Margarita Salas, professora del Centre de Biologia Molecular Severo Ochoa, i Diego Gracia Guillén, director
del Departament de Salut Pública i Història
de la Ciència a la Universitat Complutense
de Madrid.

Àrea d’oncologia
A l’àrea d’oncologia, els equips seleccionats
són dirigits pels doctors Gabriel Capellà (Institut Català d’Oncologia, Barcelona); Luciano di Croce (Centre de Regulació Genòmica,
Barcelona); Ramon Eritja Casadellà (Institut
de Biologia Molecular, CSIC, Barcelona); Fer-

nando Lecanda Cordero (Centre d’Investigació Mèdica Aplicada, Navarra); Marçal Pastor
Anglada (Facultat de Biologia, Universitat de
Barcelona); Jesús María Paramio González
(CIEMAT, Madrid); María Dolores Pérez-Sala
Gozalo (Centre d’Investigacions Biològiques,
Madrid), i José María Rojas Cabañeros (Centre Nacional de Microbiologia, Madrid).
Les línies d’investigació dels vuit equips seleccionats comprenen una gran diversitat de
càncers, des de la leucèmia al càncer de pulmó. A més d’incloure treballs d’àmbit general sobre extenses famílies de tumors, una de
les àrees que rep més atenció per part dels investigadors escollits és l’estudi de l’origen
genètic del càncer. En aquest sentit, l’equip
del doctor Luciano di Croce investigarà la
genètica i l’epigenètica de la leucèmia, mentre que els equips del doctor Marçal Pastor i
Fernando Lecanda se centraran, respectivament, en l’estudi de la farmacogenètica per al
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tractament del limfoma de Hodgkin i en la
identificació multigènica de les metàstasis del
càncer de pulmó. Altres línies de recerca dels
projectes seleccionats són el desenvolupament i l’avaluació de teràpies i de mètodes de
diagnòstic i la generació de models animals
de tumors.
Igual que en la convocatòria sobre malalties neurodegeneratives, els projectes que van
concórrer a aquesta convocatòria van ser avaluats per l’Agència Nacional d’Avaluació i
Prospectiva (ANEP). Tot seguit, el Comitè
Científic Assessor de la Fundació ”la Caixa” va
escollir-ne vuit entre els més destacats. El Comitè Científic estava format per Joan Rodés,
director d’Investigació de l’Hospital Clínic de
Barcelona; José María Mato, cap del Departament d’Hepatologia i Teràpia Gènica de la
Universitat de Navarra; Jesús Ávila, catedràtic
de la Universitat Autònoma de Madrid i inves-

Laboratori irsiCaixa
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tigador del Centre de Biologia Molecular Severo Ochoa de Madrid; José Ángel Berciano,
cap del Servei de Neurologia de l’Hospital
Marqués de Valdecillas de Santander, i Roderic Guigó, cap del Laboratori d’Informàtica
Genòmica de l’Institut Municipal d’Investigació Mèdica de Barcelona.

Fòrums i jornades
Dins aquest programa dedicat a la investigació, la Fundació ”la Caixa” va organitzar el
taller “Quants gens té el genoma?”, dirigit
a investigadors en biologia, medicina, informàtica i estudiants d’aquestes especialitats. L’objectiu d’aquesta iniciativa va ser
guiar els participants a través del complex
entramat d’informació i d’eines d’anàlisi
genòmica que actualment proporciona Internet. Una última activitat del Programa

d’Investigació Biomèdica va ser el Fòrum
Científic, que va tenir dues edicions, a CosmoCaixa Madrid i CosmoCaixa Barcelona.
En la primera de les sessions, a Madrid, es
van presentar els resultats finals dels equips
d’investigadors finançats en la IV Convocatòria d’Ajudes a la Investigació en Malalties Neurodegeneratives del 2000. En la sessió de Barcelona, per la seva banda, es van
presentar les avaluacions de la situació actual de les investigacions subvencionades en
les convocatòries del 2002 i 2003 i es van lliurar les ajudes seleccionades en la convocatòria de biomedicina del 2004.

Sida: investigació
i prevenció
La Fundació ”la Caixa” dóna suport a la investigació sobre la sida que desenvolupa la Fundació irsiCaixa, un institut líder i centre de
referència per a la investigació i el tractament
de la Síndrome d’Immunodeficiència Adquirida (SIDA) a Catalunya. Ubicada a l’Hospital
Germans Trias i Pujol de Badalona (Barcelona), aquesta fundació privada sense ànim de
lucre va ser fundada el 1995 amb el finançament de la Fundació ”la Caixa” i de la Generalitat de Catalunya. La Fundació irsiCaixa té
com a principals objectius realitzar, impulsar i
divulgar la investigació mèdica en l’àmbit de
les ciències de la salut i l’epidemiologia, en
especial en el camp de la Síndrome d’Immunodeficiència Adquirida (SIDA) i el seu agent
causal, el virus de la immunodeficiència humana (VIH).
Per assolir els objectius previstos, la Fundació irsiCaixa desenvolupa diferents línies
d’investigació científica sobre la sida. Les àrees d’investigació comprenen la biologia molecular i cel·lular, en els vessants bàsic i aplicat,
així com la retrovirologia clínica. En aquest
sentit, irsiCaixa treballa actualment en dife-

rents línies que inclouen un estudi sobre el
possible paper de les estatines (fàrmacs que
redueixen les xifres de colesterol en sang) en
el control de la replicació viral; la recerca
d’inhibidors de la proteasa del SARD i del virus de l’hepatitis C, o el disseny de noves
molècules que inhibeixen l’entrada del VIH
en les cèl·lules.

La Fundació irsiCaixa
també col·labora en
el projecte educatiu
“Sida. Saber ajuda”
A més a més, la Fundació irsiCaixa concedeix beques, borses d’estudi i altres ajudes
econòmiques per a la realització de treballs
d’investigació en l’àmbit esmentat; promou,
organitza i celebra seminaris, jornades i congressos sobre la sida; coopera amb altres entitats científiques en la realització d’activitats
d’investigació en el camp de la sida; recapta i
gestiona els recursos econòmics destinats a
l’assoliment de les seves finalitats, i realitza
qualsevol tipus d’activitat que, segons el parer
del patronat, sigui adequada per assolir els
objectius de la Fundació.

Eines de sensibilització
La Fundació irsiCaixa col·labora en el projecte educatiu “Sida. Saber ajuda” mitjançant
articles de divulgació que poden fer més
comprensibles els temes d’investigació sobre
la malaltia i el seu agent causal, el VIH. La informació i la sensibilització són les principals
armes per aturar l’avanç de la sida entre la
població, especialment entre la més jove. En
aquest sentit, i des del 1994, aquest programa educatiu dirigit a estudiants i professors
de secundària intenta fomentar el diàleg so-
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Acte de lliurament d’ajudes a la investigació biomèdica 2004. CosmoCaixa Barcelona

bre aquesta malaltia dins la comunitat educativa. Al llarg dels 10 anys d’experiència d’aquest programa, hi ha participat alumnes de
més de 10.000 escoles.

La tecnologia al servei
del coneixement
Per donar a conèixer el seu programa d’Investigació Biomèdica i contribuir a difondre
els projectes amb els quals col·labora, la
Fundació ”la Caixa” ha publicat a la seva pàgina web un apartat específic dedicat a
aquest àmbit (www.fundacion.lacaixa.es/investigacionbiomedica). Aquesta eina serveix
d’instrument de consulta i de comunicació
entre la comunitat científica, ja que informa
detalladament dels projectes finançats per
la institució en les àrees de neurociències,
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oncologia i sida. En el cas de les dues primeres àrees, el contingut s’estructura en forma
de fitxes de seguiment dels projectes en curs
i acabats, mentre que, en el cas de la sida,
s’ofereix accés a la pàgina de la Fundació irsiCaixa. Aquest nou espai també ofereix les

La web
www.fundacio.lacaixa.es/
investigaciobiomedica
permet la comunicació entre
la comunitat científica
bases i els documents de la convocatòria
anual d’ajudes i l’agenda d’activitats que la
Fundació ”la Caixa” dedica a la Investigació
Biomèdica.

Convocatòria d’Ajudes a la Investigació Biomèdica 2004
Àrea de Neurociències
Equip

Institució

Projecte

Dr. Jordi Alberch Vié

Institut d’Investigacions Biomèdiques
August Pi i Sunyer (IDIBAPS) i Facultat de
Medicina de la Universitat de Barcelona

“Teràpia gènica per a la malaltia
de Huntington”

Dra. Paola Bovolenta

Institut Ramón y Cajal (CSIC), Madrid

“Estudi dels mecanismes moleculars
comuns a la neurodegeneració dels
fotoreceptors en les distròfies hereditàries
de retina”

Dr. Valentín Ceña Callejo

Unitat Associada Neurodeath
(UCLM-CSIC), Universitat de
Castilla-La Mancha, Albacete

“Paper del factor induïble per hipòxia
en la mort neuronal”

Dr. Isidre Ferrer Abizanda

Hospital de Bellvitge. Fundació August
Pi i Sunyer, Barcelona

“Modulació de les vies glutamatèrgica
i adenosinèrgica en cervell humà de
pacients de malalties neurodegeneratives
amb acumulacions proteiques anormals:
alfa-sinucleïnopaties y taupaties” (*)

Dr. Félix Hernández Pérez

Centre de Biologia Molecular “Severo
Ochoa” (CSIC), Madrid

“Un model animal de la malaltia
d’Alzheimer: ratolins triples transgènics
amb sobrexpressió de la proteïna tau
i l’enzim GSK-3 (beta) de forma condicional”

Dr. Óscar Marín Parra

Institut de Neurociències. Universitat
Miguel Hernández, Alacant

“Avaluació de la viabilitat de la teràpia cel·lular
en el tractament de malalties de l’escorça
cerebral”

Dra. Mairena Martín López

Centre Regional d’Investigacions
Biomèdiques. UCM, Ciudad Real

“Modulació de les vies glutamatèrgica
i adenosinèrgica al cervell humà
de pacients de malalties
neurodegeneratives amb acumulacions
proteiques anormals: alfa-sinucleïnopaties
i taupaties” (*)

Dr. Ramón Naranjo Orovio

Centre Nacional de Biotecnologia (CSIC),
Madrid

“Regulació per mutants del repressor dream de
la neurodegeneració induïda per
exitotoxines del processament de la APP”

(*) Projectes coordinats

Convocatòria d’Ajudes a la Investigació Biomèdica 2004
Àrea d’Oncologia
Equip

Institució

Projecte

Dr. Gabriel Capellà Munar

Institut Català d’Oncologia, Barcelona

“Estudi de l’expressió d’APC en poliposi
adenomatosa familiar (PAF). Contribució
a la tumorigènesi i aplicacions diagnòstiques”

Dr. Luciano Di Croce

Centre de Regulació Genòmica,
Barcelona

“Genètica i epigenètica en la leucèmia”

Dr. Ramon Eritja Casadellà

Institut de Biologia Molecular (CSIC),
Barcelona

“Síntesi i propietats d’oligonucleòtids
modificats amb possible activitat
anticancerígena”

Dr. Fernando Lecanda Cordero

Centre d’Investigació Mèdica Aplicada,
Navarra

“Identificació del programa multigènic
metastàsic de tropisme ossi en el càncer
de pulmó”

Dr. Jesús María Paramio González

Centre d’Investigacions Energètiques,
Medioambientals i Tecnològiques, Madrid

“Inferència funcional de gens supressors
en la carcinogènesi epitelial”

Dr. Marçal Pastor Anglada

Facultat de Biologia, Universitat de
Barcelona

“Farmacogenètica i farmacogenòmica
de fàrmacs derivats de nucleòsids
en el tractament de limfomes no Hodgkin”

Dra. María Dolores Pérez-Sala
Gozalo

Centre d’Investigacions Biològiques (CSIC), “Caracterització de noves modificacions
lipídiques implicades en l’activació de les
Madrid
proteïnes Ras. Avaluació com a potencials
dianes farmacològiques” (*)

Dr. José María Rojas Cabañeros

Centre Nacional de Microbiologia, Madrid

“Caracterització de noves modificacions
lipídiques implicades en l’activació de les
proteïnes Ras. Avaluació com a potencials
dianes farmacològiques” (*)

(*) Projectes coordinats
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Programa d’atenció a la infantesa i a la família
Dues respostes a dues noves necessitats socials

Els voluntaris tenen un paper destacat en les ciberaules hospitalàries

Els nens que es troben en situació de desavantatge social, juntament amb els seus familiars,
constitueixen un dels col·lectius als quals les línies d’actuació de ”la Caixa” dediquen una atenció preferencial. Un compromís que es concreta en els programes ciberaules hospitalàries i
“Famílies cangur”, el projecte d’acolliment familiar de menors en situació de risc social.

Ciberaules hospitalàries
El programa de Ciberaules Hospitalàries que
la Fundació ”la Caixa” va crear el 2002, amb
la posada en marxa de la ciberaula de l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, és ja una
realitat plenament consolidada. Actualment,
a més del d’aquest centre sanitari, hi ha espais similars a l’Hospital Universitari La Fe
de València, l’Hospital Materno-Infantil de
Las Palmas de Gran Canaria, l’Hospital Universitari de Santiago de Compostel·la, l’Hospital de Orense, l’Hospital Cruces de Baracaldo, l’Hospital de Donosti, l’Hospital de
Basurto, l’Hospital de Zumárraga i l’Hospital
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Carlos Haya de Màlaga. Per ampliar aquesta
xarxa, la Fundació ”la Caixa” ha firmat convenis de col·laboració amb les comunitats
autònomes que preveuen la creació en els
propers mesos de noves ciberaules que ampliaran la xarxa fins a un total de 71 centres,
que inclouran equipaments d’aquest tipus
en hospitals de totes les comunitats autònomes d’Espanya abans del final del 2005.
Les ciberaules hospitalàries són uns espais de relació familiar creats per la Fundació ”la Caixa” amb l’objectiu de reduir l’impacte que l’estada en un hospital provoca en
els nens malalts i en les seves famílies. Són,
per tant, espais oberts on els menors hospi-

talitzats es poden relacionar i compartir el
temps amb els seus familiars en un entorn
d’oci i comunicació. En definitiva, quelcom
semblant a una finestra oberta a l’exterior
que ajuda el nen i les persones que l’acompanyen a fer més suportable el període d’hospitalització.
Les ciberaules hospitalàries estan equipades amb ordinadors, jocs, audiovisuals i materials pedagògics (llibres, premsa, vídeos i
DVD), amb l’objectiu que els nens i les nenes, a més de distreure’s, puguin aprendre.
Els menors, així mateix, disposen d’una direcció pròpia de correu electrònic que els
permet mantenir el contacte i relacionar-se
amb els amics de l’escola, amb els professors
o amb nens que, igual que ells, estan ingressats en algun altre hospital. El programa també inclou els nens que, per algun motiu, no
poden desplaçar-se a la ciberaula. En aquests
casos, se’ls facilita ordinadors portàtils perquè puguin utilitzar-los a la seva habitació.
Les ciberaules tenen, a més a més, un espai infantil dissenyat amb mobiliari i materials específics per als nens més petits que
inclouen jocs, contes i recursos com les maletes pedagògiques, creades per la Fundació
”la Caixa”, que plantegen propostes educatives relacionades amb temes com el teatre, el
color o la música. A les ciberaules, els familiars i els malalts es reuneixen, comparteixen experiències i obliden, ni que sigui durant una estona, la tensió emocional que
suposa viure en un hospital, mitjançant les
activitats participatives, les conferències o
els tallers que, regularment, organitza la
Fundació.
La Fundació ”la Caixa” preveu la dinamització d’aquestes ciberaules, unes instal·lacions que estan obertes tot l’any, fins i tot
durant les vacances escolars. Diferents associacions de voluntaris, vinculades a la Fundació ”la Caixa” per mitjà del programa de gent

gran, col·laboren en aquesta iniciativa acompanyant els nens i les seves famílies durant la
seva permanència a les ciberaules.

Famílies cangur
Una de les novetats del programa de “Famílies cangur” de l’any 2004 és la mostra itinerant “Acolliment familiar: una altra forma de
viure en família”, una exposició de dibuixos i
textos organitzada en col·laboració amb diferents conselleries de benestar social i amb
l’Associació Estatal d’Acolliment Familiar
(ACEAF). La mostra es va presentar per primer cop a CentroCaixa Madrid, coincidint
amb el Dia Internacional de les Famílies, el
15 de maig. Després d’exhibir-se a Madrid,
l’exposició, que continuarà itinerant durant
l’any 2005, es va poder visitar a Guipúscoa,
Biscaia, Àlaba i València.

xxxxxxxxxxxx
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Els veritables protagonistes de l’acolliment familiar són els nens i nenes. I són ells
els qui tenen la paraula a “Acolliment familiar: una altra forma de viure en família”.
Gairebé 200 nens, nenes i joves de 3 a 20
anys que viuen en acolliment familiar, que
pertanyen a famílies acollidores o que han
conegut aquesta modalitat de família a través d’intervencions educatives, han expressat amb treballs plàstics i literaris la seva particular visió d’aquest tipus de família. La
mostra té una clara vocació divulgativa i busca el foment de la cultura de l’acolliment i la
sensibilització social. Una vocació que s’ha
manifestat, per exemple, en les visites programes per a escolars de primària que, durant l’any 2004, han participat en tallers sobre l’acolliment familiar i els diferents
models familiars.

Una altra forma de viure en família
La Fundació ”la Caixa” impulsa el programa
d’acolliment familiar “Famílies cangur” amb
la finalitat de crear alternatives d’acollida fa-

36

miliar per als nens i nenes que temporalment
s’han de separar dels seus pares. Un cop solucionada la situació que motiva la separació, els
menors tornen a les seves famílies. Aquest
programa impulsat per la Fundació obre un
univers de possibilitats i de promeses on fa
poc només hi havia factors de risc, amb l’esperança que les famílies cangur creixin i es diversifiquin segons les noves realitats socials.
Des del 1997, la Fundació ha desenvolupat el
programa en col·laboració amb els governs
autònoms d’Andalusia, Aragó, Canàries,
Cantàbria, Castella-La Manxa, Castella i Lleó,
Catalunya, Comunitat de Madrid, Comunitat
Valenciana, Extremadura, Galícia, Illes Balears, La Rioja, País Basc i Principat d’Astúries.
No hi ha un model únic 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. Les diverses estratègies, ja sigui
acolliments en família extensa o acolliments
d’urgència, tenen un únic objectiu: crear noves fórmules d’acollida familiar perquè els
nens tinguin sempre la millor atenció.

Acolliments en família extensa
L’acolliment en família extensa és la modalitat d’acolliment més utilitzada a totes les comunitats autònomes. L’acolliment en la pròpia família extensa (oncles, avis...) permet
que els nens i les nenes visquin amb persones que generalment ja coneixen i en els
quals confien, la qual cosa possibilita que la
separació dels seus pares no resulti tan dura,
ja que permet la continuïtat de les seves relacions afectives. Un dels objectius del programa “Famílies cangur” és facilitar els recursos
i els instruments necessaris perquè els membres de la família extensa puguin oferir una
correcta atenció als nens acollits.
Els programes de formació per a famílies
extenses tenen un plantejament força vivencial, participatiu i dinàmic. Les sessions de
formació es complementen amb diferents recursos didàctics que proporcionen a les famílies l’assessorament i l’atenció professional
necessaris per superar les dificultats convivencials quotidianes. El programa procura millorar la capacitat educativa i pedagògica de les
famílies i desenvolupar les actituds que permetin superar les diferències generacionals i
donar suport a les famílies en moments de
crisi i en la resolució de problemes.

Acolliments d’urgència
La modalitat d’acolliment més significativa
continua essent, però, la d’urgència, limitada gairebé exclusivament a nens i nenes menors de sis anys que requereixen una atenció immediata al si d’una família. Per ajudar
les famílies acollidores a afrontar aquestes
situacions, la Fundació ”la Caixa” ha preparat un programa de formació específic per a
famílies acollidores d’urgència.
Des de l’inici del programa “Famílies cangur”, la Fundació ”la Caixa” va posar en mar-

xa un sistema d’avaluació externa de l’experiència. Segons aquest estudi, la mitjana d’edat dels nens al començament de l’acolliment és de 2 anys i 8 mesos. El 90% dels
acollidors són parelles, amb una edat mitjana de 46 anys. Després de passar per l’experiència d’un acolliment familiar, el 75% dels
nens han presentat una millora notable en
els seus nivells d’autoestima, i han augmentat els seus nivells de responsabilitat i confiança cap als adults.
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Programa de marginació
Vies d’integració

L’Obra Social de ”la Caixa” ha donat suport a 165 projectes dedicats a persones marginades

La Fundació ”la Caixa” destina més de 2,7 milions d’euros a iniciatives d’integració de persones en situació de risc o d’exclusió social mitjançant els 165 projectes seleccionats en el seu
programa Marginació 2004. Unes iniciatives que se centren en el foment de la integració social
i en la millora de la qualitat de vida dels col·lectius de persones que, per una raó o altra, viuen
en situacions de marginació social. Des de la posada en marxa del programa el 1999, la
Fundació ha destinat més de 12,6 milions d’euros a col·laborar amb 773 iniciatives impulsades
per entitats sense ànim de lucre de tot el país.

Formar per integrar
L’Asociación Cultural Norte Joven de Mieres
(Astúries) atén actualment 150 joves amb ingressos precaris o inexistents que presenten
traumes de desestructuració familiar, problemes relacionats amb el consum de drogues o alcohol o manifesten un quadre de
fracàs escolar. Aquesta entitat, en col·laboració amb el programa Marginació de la Fundació ”la Caixa”, impulsa el funcionament
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d’un centre de dia per a la inserció laboral i
la integració social d’aquests joves en risc
d’exclusió i, en especial, de menors infractors i les seves famílies.
L’objectiu d’aquesta iniciativa és aconseguir la integració d’aquests joves mitjançant
una formació integral en tallers d’ocupació
laboral (fusteria, construccions metàl·liques,
soldadura i muntatge i instal·lació d’equips
informàtics). L’adquisició d’hàbits socials i laborals que permetin la prevenció de proces-

sos d’exclusió social, normalitzant la situació
actual i facilitant la incorporació al mercat laboral d’aquestes persones, és la finalitat a la
qual contribueix la Fundació.
El projecte de l’Asociación Cultural Norte
Joven de Mieres és una de les 165 iniciatives
impulsades per diferents entitats cíviques del
país i seleccionades pel programa Marginació
2004, un projecte que aposta pel foment de la
integració i per la millora de la qualitat de
vida dels nens, joves i adults en situació de
risc o d’exclusió social a Espanya.

persones que pateixen greus problemes derivats del consum de drogues, atur crònic,
manca de llar estable, immigració il·legal,
problemes psíquics, malalties, reclusió, etc.
La iniciativa se centra en la millora de l’autoestima personal i del nivell motivacional
d’aquestes persones. Amb aquesta finalitat es
busca el foment d’un aprenentatge de contin-

La formació és un aspecte
fonamental per a la
integració social

Una porta a l’esperança
Els projectes seleccionats per la Fundació
”la Caixa” dediquen una especial atenció a les
dones afectades per la violència familiar o la
prostitució, als reclusos i exreclusos en procés
de rehabilitació o a les persones drogodependents. Una de les iniciatives que rep suport
en aquesta línia és el Taller de Formación
Prelaboral Izangai. El taller, en què inicialment participen una dotzena de persones,
pretén millorar el nivell d’empleabilitat de

Projecte de reciclatge d’oli vegetal usat.
Associació AVALON (Granada)

guts culturals bàsics perquè es defensin en la
vida, adquireixin hàbits i mètodes de treball i
dominin habilitats i tècniques que facin possible la seva correcta incorporació sociolaboral.
L’Asociación Izangai de Bilbao és una entitat
que treballa en aquesta línia des de l’any 1999
i que atén i promociona col·lectius socials
que es troben en situació d’exclusió amb l’objectiu de generar itineraris d’incorporació social i laboral.
Una iniciativa similar és la de l’Asociación
Navarra para la Investigación, Prevención y
Rehabilitación de Toxicomanías (ANTOX),
centrada en la posada en marxa d’un taller
de formació laboral per a persones drogodependents de la Comunidad Terapéutica de
Larraingoa. L’objectiu d’aquesta iniciativa és
afavorir els processos d’incorporació sociolaboral de les persones que, a causa d’una drogodependència, presenten grans dificultats
d’accés a una activitat ocupacional.
El taller contempla la realització d’un
diagnòstic sobre les mancances i les necessitats de cada usuari i el desenvolupament
d’un programa psicoeducatiu individualitzat.
L’Asociación Navarra para la Investigación,
Prevención y Rehabilitación de Toxicomanías
(ANTOX) és una entitat que treballa, des
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del 1981, en la incorporació social de les
persones drogodependents per mitjà del foment del seu autocontrol sobre el consum
de drogues.

programa d’intervenció en l’enclavament que
contemplava la neteja de l’entorn, la creació
d’un economat i d’un rober social, l’organització d’activitats d’inserció laboral, seguretat
en l’entorn, higiene corporal, etc.

El treball amb les minories
La col·laboració de la Fundació ”la Caixa”, canalitzada mitjançant els projectes d’entitats
cíviques de tot el país, també arriba a les minories ètniques. En aquest sentit, és especialment remarcable el projecte presentat per
l’associació Unión Romaní Andalucía, que
impulsa un programa de tallers prelaborals
en el context marginal del Vacie, un poblat
de barraques de Sevilla creat el 1992 amb motiu de la urbanització de l’Illa de la Cartuja
per a la celebració de l’Exposició Universal.
La seva finalitat és donar resposta a les neces-

Dones desfavorides i malalts
de sida
La Fundació també col·labora amb entitats
que treballen amb col·lectius en situació d’exclusió, com la gent gran, les persones sense
llar, els malalts de sida o les dones en situació
de risc. Així, la Fundació ”la Caixa” col·labora
amb la Congregación de Religiosas Siervas de

2,7 milions d’euros
dedicats al programa
de marginació
sitats bàsiques de la població d’aquest enclavament, unes 700 persones, majoritàriament
d’ètnia gitana, que malviuen en 153 barraques i cases prefabricades.
El programa, del qual es beneficiaran inicialment uns 25 joves del poblat, potenciarà
el desenvolupament de les habilitats socials
d’aquestes persones i la millora de la seva accessibilitat al món laboral. L’objectiu de la
iniciativa és normalitzar les condicions de
vida d’aquestes persones i facilitar-ne l’accés a
una formació especialitzada que permeti la
inserció sociolaboral i la prevenció de futures
situacions de risc d’exclusió. La Fundació
”la Caixa” ja va col·laborar amb la Unión Romaní Andalucía el 2002, quan va seleccionar
el projecte “Chalavipen Naròdo Romano”, un
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Molts dels projectes seleccionats beneficien moltes
dones en risc de marginació social

la Pasión en el projecte “Inclusión Social Casa
Cuna Santa Isabel”, una iniciativa que acull
mares gestants o amb nens petits amb l’objectiu que afrontin la maternitat de forma autònoma i eficaç de cara a aconseguir una òptima
inserció sociofamiliar i laboral.
El projecte, que inclou serveis de tutela residencial, intervenció psicològica, escola de mares i diferents tallers (alfabetització, cuina, costura, perruqueria, informàtica), es realitza a

les instal·lacions de la Casa Cuna que la congregació gestiona a València, un recurs amb 44
places pel qual l’any passat van passar 74 usuaris, entre mares i bebès. La congregació treballa actualment en la reforma del centre,
construït els anys cinquanta amb evidents deficiències arquitectòniques i constructives.
D’altra banda, la Fundació col·labora en
aquesta mateixa línia amb el Comité Ciudadano Antisida de Burgos en el condicionament i

L’objectiu majoritari
dels projectes seleccionats
és potenciar l’assistència
d’urgència
i residencial als
col·lectius més desfavorits
socialment
la posada en marxa del seu centre obert. El
nou local permetrà que l’entitat millori la qualitat de l’atenció als seus usuaris mitjançant diferents programes d’orientació, informació i
suport personalitzat; atenció telefònica; distribució d’ajuda d’aliments; suport psicològic;
orientació jurídica; tallers formatius, ocupacionals i d’oci i temps lliure; coordinació d’activitats de prevenció i voluntariat, i repartiment
gratuït de preservatius i de material informatiu. L’entitat, que actualment comparteix instal·lacions amb l’Asociación Castellano-Leonesa de Ayuda al Drogodependiente, treballa des
del 1990 en la prevenció i el suport integral a
les persones afectades per la malaltia.

més desfavorits socialment, prevenir l’aparició de conductes delictives, fomentar la formació i la inserció sociolaboral dels joves i
pal·liar, en la mesura que es pugui, les mancances assistencials de les persones malaltes
de sida o sense llar. Els 165 projectes seleccionats enguany per la Fundació se centren,
prioritàriament, en l’atenció a joves que estan
en situació de risc d’exclusió social.
Dones, reclusos i exreclusos, persones drogodependents, joves en situació de risc, minories ètniques, malalts de sida, persones sense
llar i gent gran són, en definitiva, els col·lectius que s’intenta beneficiar amb les iniciatives promogudes per les entitats sense ànim
de lucre que la Fundació ha seleccionat en el
programa Marginació 2004.
Dels 165 projectes escollits, 47 corresponen a Catalunya. La resta es reparteix per les
diferents comunitats autònomes: Andalusia
(27), Comunitat de Madrid (26), Comunitat
Valenciana (12), Castella i Lleó (8), CastellaLa Manxa (7), Astúries (6), País Basc (6), Illes
Balears (4), Canàries (4), Múrcia (4), Cantàbria (3), Galícia (3), La Rioja (3), Aragó (2),
Navarra (2) i Extremadura (1).

Nombre de projectes seleccionats
en la convocatòria 2004

Galícia
3

•

•

•

•

•

•

•8

Aragó
2

Catalunya
47

•

Extremadura
1

•

Comunitat
Valenciana
Castella-La Manxa
12
7

Andalusia
27

•

•

Madrid
26

Projectes a tot Espanya
L’objectiu majoritari dels projectes seleccionats per la Fundació ”la Caixa” en el programa Marginació és potenciar l’assistència
d’urgència i residencial per als col·lectius

Astúries Cantàbria País Basc
3
6
6 Navarra
2
3
Castella i Lleó La Rioja

Illes
Balears
4

•

•

•

Múrcia
4

•

•

Canàries
4

•

Total

165
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Programa d’immigració
Per la integració dels immigrants

L’Obra Social de ”la Caixa” ha destinat 1,7 milions d’euros a projectes d’immigració

La Fundació ”la Caixa” ha destinat el 2004, a través del Programa d’Immigració, més d’1,7
milions d’euros a 120 projectes orientats a la normalització social dels col·lectius d’immigrants. Programes d’atenció a menors, centres d’acollida, programes d’interculturalitat o projectes de formació i inserció laboral són algunes de les iniciatives promogudes per les entitats sense ànim de lucre amb les quals ha col·laborat la Fundació ”la Caixa” el 2004 dins
aquest apartat. Des de la posada en marxa del Programa, el 1999, la Fundació ha destinat més
de 8,4 milions d’euros a col·laborar amb 559 iniciatives que aposten pel foment de la integració i per la millora de la qualitat de vida dels diferents col·lectius d’immigrants.

Facilitar l’adaptació
La Fundació ”la Caixa” dóna suport a 120
projectes i iniciatives que, impulsades per
entitats sense ànim de lucre de tot el país,
aposten pel foment de la integració i per la
millora de la qualitat de vida dels diferents
col·lectius d’immigrants que han fet del nostre país la seva nova residència. L’objectiu
majoritari d’aquestes iniciatives selecciona-
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des en el Programa Immigració 2004 és l’acollida, l’atenció i la integració de la població immigrant, insistint en la normalització
de la seva situació i en el foment de la formació i de la inserció laboral, tant mitjançant
l’aprenentatge de l’idioma com d’una correcta capacitació professional.
Les 120 iniciatives impulsades per diferents entitats cíviques del país i seleccionades
pel Programa Immigració 2004 s’emmar-

quen directament en les Convocatòries d’Iniciatives Socials posades en marxa el 1999 i dirigides a col·lectius en risc de marginació o
exclusió social. Dels 120 projectes seleccionats en aquesta edició del Programa Immigració, 49 corresponen a iniciatives promogudes per entitats cíviques de Catalunya. La
resta es reparteix per les diferents comunitats autònomes: Comunitat Autònoma de
Madrid (23), Andalusia (10), Comunitat Valenciana (9), Castella i Lleó (6), Castella-La
Manxa (5), Aragó (4), Múrcia (4), País Basc
(2), Extremadura (2), Astúries (1), Balears
(1), Canàries (1), Cantàbria (1), Galícia (1) i
La Rioja (1).
Nombre de projectes seleccionats
en la convocatòria 2004
Astúries Cantàbria
1
1
Galícia

•

País Basc

•2 Navarra
•1
1
Castella i Lleó La •
Rioja
•6
Aragó
•4
Madrid
• 23

•1

•

Extremadura
2

•

Castella-La Manxa
5

Andalusia
10

•

Catalunya
49

Comunitat
Valenciana

•

Illes
Balears
1

•

•9

Múrcia
4

•

•

Canàries
1

•

Total

120

L’educació com a prioritat
El principal àmbit d’intervenció de la majoria
dels programes seleccionats és l’educació, en
especial la dels menors. En aquest sentit, es
considera que l’educació és la millor i principal eina per aconseguir la integració social
dels immigrants. En aquesta línia, la Fundació ”la Caixa” dóna suport a iniciatives que
van des de cursos d’alfabetització fins a programes d’ensenyament de la llengua d’origen, perquè els immigrants no perdin les

arrels culturals en integrar-se en la societat
d’acollida. Una mostra de tot plegat és el projecte presentat per l’Asociación Evangélica
Manos Extendidas de Mieres (Astúries), que
impulsa una iniciativa que intenta satisfer de
manera integral les diferents necessitats dels
immigrants que arriben a Astúries sense suports econòmics i relacionals.

El 2004 han estat
seleccionats 120 projectes
La primera fase del projecte se centra en
l’acollida d’aquestes persones en dos habitatges amb disponibilitat per a 18 persones situats a Oviedo i Mieres. Amb posterioritat, el
treball de l’entitat se centra en la creació
d’un itinerari personalitzat que permeti la integració sociolaboral d’aquestes persones
mitjançant classes de castellà i d’informàtica,
suport educatiu i informació sobre aspectes
culturals del nou entorn de l’immigrant. La
iniciativa, que beneficia unes 90 persones,
està impulsada per l’Asociación Evangélica
Manos Extendidas, una entitat d’origen religiós creada el 1998 i que centra els seus esforços assistencials en facilitar la integració
dels immigrants sense recursos que arriben a
Astúries i de les persones recluses de la presó
asturiana de Villabona.

L’ensenyament d’un ofici
Altres projectes amb els quals col·labora la
Fundació se centren en la formació laboral
dels immigrants mitjançant una àmplia oferta de tallers i cursos destinats a l’aprenentatge d’un ofici i a la gestió i promoció de recursos sociolaborals, com borses de treball o
empreses d’inserció. Una iniciativa que
s’inscriu en aquesta línia és la promoguda
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Informació i acollida
Altres projectes seleccionats pel Programa
Immigració se centren, per la seva banda, en
la promoció d’accions d’informació, orientació i mediació que guiïn el col·lectiu d’immigrants en processos burocràtics, com la tramitació de documents, l’accés a l’habitatge,
l’escolarització dels nens, la recerca d’una feina… Un altre gran àmbit d’actuació de la
Fundació és el de suport a projectes d’acollida
d’immigrants en centres de diferents tipologies: d’urgència, com els que atenen els immigrants que desembarquen il·legalment a les
costes canàries i andaluses, o especialitzats en

Projecte Cáritas desenvolupat a Menorca

per Cáritas Diocesana de Menorca. Aquesta
entitat impulsa el funcionament del taller
d’inserció sociolaboral Mestral amb l’objectiu d’aconseguir l’adaptació de persones immigrants especialment fràgils a partir d’un
projecte de gestió de residus sòlids urbans.
Aquest taller va néixer i existeix com a
resposta a la realitat de desigualtat econòmica i social existent a l’illa de Menorca: aturats de llarga durada, famílies monoparentals amb càrregues familiars no compartides,
immigrants, joves en situació de risc, etc.
Una desigualtat que s’ha vist agreujada en
els últims anys amb l’arribada de més immigrants a l’illa. En aquest sentit, els recursos
existents han resultat insuficients per atendre l’allau de persones que, diàriament,
sol·liciten tot tipus de recursos, tant a l’administració pública com a les diferents entitats cíviques.
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Projecte d’educació intercultural des de la música a
Solsona

l’acollida de menors o de dones víctimes de
les xarxes de prostitució i del tràfic il·legal
de persones. L’Asociación Burgos Acoge impulsa la posada en marxa d’un centre que facilita l’assistència que cobreixi les mancances
específiques o d’emergència social de les persones immigrants.
Per complir aquests objectius, Burgos Acoge gestiona una casa d’acollida en què conviuen persones immigrants, en dos supòsits

fonamentals: l’estada puntual en cas d’emergència social i l’estada temporal com a mitjà
per aconseguir altres allotjaments més estables. La casa, on conviuen set persones simultàniament, acull unes 50 persones cada
any, amb una estada màxima de quatre mesos. Burgos Acoge, a més d’aquest allotjament
temporal per a immigrants que ja va ser selec-

La Fundació ”la Caixa”
promou programes
d’interculturalitat
Els projectes sel·leccionats ajuden
a la inserció social

cionat per la Fundació ”la Caixa” el 2002, desenvolupa altres projectes: un programa d’acollida, informació i assessorament, un altre
de formació d’immigrants i un tercer de participació ciutadana, promoció i formació del
voluntariat.

nalment, el projecte de Guada Acoge es completa amb accions específiques dirigides a
aquest grup de població. Destaca, en aquesta
línia, el foment de l’autoocupació d’aquestes
dones com a mediadores entre els centres de
salut i les famílies d’immigrants.

Fomentant la interculturalitat
L’últim àmbit d’actuació de les entitats amb
les quals col·labora la Fundació és la promoció de programes d’interculturalitat que
plantegen el coneixement i la interrelació
com una eina bàsica per vèncer la discriminació, la xenofòbia i l’exclusió. En aquest
sentit, l’Asociación Guada Acoge, de Guadalajara, impulsa el funcionament, des del
2001, d’una escola de participació social per
a immigrants que promogui i faciliti la participació sociolaboral de la població immigrant en la localitat manxega.
El seu programa contempla, en aquest
sentit, la realització de tallers laborals (ajudant de cuina, costura), tècniques per trobar
feina, difusió dels drets bàsics i atenció a la
salut infantil i alimentació. D’altra banda, i
atès que el col·lectiu de dones immigrants
continua essent el menys qualificat professio-

Taller de formació ocupacional per a inmigrants
a Còrdova
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Programa de discapacitat
Iniciatives per la capacitat

Alguns projectes seleccionats se centren en l’aplicació de sistemes pedagògics alternatius i innovadors

La Fundació ”la Caixa” ha destinat més de 5,3 milions d’euros a iniciatives de millora de les
condicions de vida i d’integració laboral de persones amb discapacitat física, psíquica, mental i sensorial. Projectes, promoguts per entitats sense ànim de lucre de tot el país, que comprenen un ampli espectre de tipologies que van des dels centres especials de treball fins als
serveis d’atenció domiciliària, passant per unitats de dia, programes d’educació especial i de
formació prelaboral, projectes d’inserció laboral, pisos tutelats, programes de respir familiar,
tallers ocupacionals o implantació de noves teràpies. Des de la posada en marxa del programa, el 1999, la Fundació ha destinat 19,3 milions d’euros a col·laborar amb 928 iniciatives
impulsades per entitats sense ànim de lucre de tot el país que aposten pel foment de la integració i per la millora de la qualitat de vida de les persones discapacitades.

Alternatives innovadores
El col·lectiu de persones amb discapacitat psíquica i malaltia mental és molt heterogeni.
Comprèn des de casos lleus, amb petites discapacitats, fins a casos en què l’afectació és tan
greu que comporta una incapacitat i una dependència totals. Tots, però, presenten algunes
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problemàtiques comunes, com aconseguir i
consolidar un nivell de vida digna i assolir la integració social i laboral. En aquest sentit, el programa Discapacitat Psíquica i Malaltia Mental
de la Fundació ”la Caixa” ha seleccionat 257
projectes d’entitats sense ànim de lucre que es
dediquen a fomentar la integració social i la millora de la qualitat de vida d’aquestes persones.

Un altre tipus d’educació
Alguns d’aquests projectes se centren, per
exemple, en la millora dels recursos i en l’aplicació de sistemes pedagògics alternatius i
innovadors als centres d’educació especial
que atenen els diferents col·lectius de persones discapacitades. Uns centres que han eliminat les barreres arquitectòniques i que ofereixen als seus alumnes una educació especial
i una preparació prelaboral adaptada a les seves necessitats específiques.
Una de les entitats que treballa en aquesta
línia és l’Asociación de Padres y Protectores
de Disminuidos Psíquicos de Còrdova. En
aquest sentit, l’associació gestiona diferents
centres educatius, com el Colegio de Educación Especial María Montessori, en què s’imparteix formació acadèmica especialitzada i
formació professional d’aprenentatge en tasques de fusteria, moda i confecció i horticultura. El col·legi també impulsa un seguit de
pretallers que van de la cuina a la informàtica
passant per l’expressió corporal o la marqueteria. Paral·lelament a les seves activitats formatives, el centre té diferents serveis d’orientació educativa, fisioteràpia, logopèdia o
estimulació precoç.

adolescents i els joves autistes i a implantar les
habilitats professionals necessàries perquè puguin participar en els programes d’integració
sociolaboral propis de la vida adulta. En
aquest sentit, el centre realitza tallers de cuir,
ceràmica i hivernacles.
La veritable integració social de les persones
amb discapacitat psíquica o amb malaltia mental comença amb la inserció laboral. Perquè
aquesta inserció pugui ser una realitat, algunes
entitats impulsen programes i projectes de capacitació ocupacional i prelaboral que permetin que les persones amb discapacitat puguin
ser, mitjançant una feina, més independents
econòmicament. L’Asociación de Familiares y
Amigos de Enfermos Mentales Despertar, de
Toledo, per exemple, impulsa el funcionament d’un centre de rehabilitació psicosocial i
laboral; dos tallers prelaborals (restauració de
mobles i retolació), i un centre laboral especial
(fusta i moble) on treballen vuit persones amb
malaltia mental. Una actuació que persegueix,
entre altres objectius, pal·liar les conseqüències dels trets que caracteritzen la majoria dels
treballadors discapacitats: baixa qualificació,
dificultat d’adaptació en aspectes com l’horari

Formació i treball
Un cop finalitzada l’edat escolar, l’actuació se
centra a evitar que els joves vegin limitada la
seva correcta integració social per la incapacitat de la seva família a l’hora de donar-los el
suport necessari i imprescindible per prosseguir els processos de normalització. En aquest
sentit, nombrosos centres dediquen els seus
esforços a gestionar centres de dia i tallers prelaborals, com el que l’Asociación Nuevo Horizonte, especialitzada en l’educació, l’atenció i
la rehabilitació de persones amb autisme, té a
Las Rozas. El centre està destinat a formar els

Activitats d’horticultura

47

tió de serveis purament assistencials. És el cas
de l’Oficina Provincial de Cruz Roja Española de València, que promou el funcionament
d’una clínica odontològica per a pacients es-

L’Obra Social de
”la Caixa” ha seleccionat
257 projectes

Formació i treball

o la competitivitat o la necessitat d’atenció mèdica i hospitalària a causa del caràcter crònic
de la seva malaltia.

pecials que atén unes 1.200 persones greument discapacitades que no poden ser ateses
en altres clíniques odontològiques de la ciutat, bé per la complexitat dels tractaments,
bé per les dificultats que planteja la intervenció en aquest col·lectiu. Amb l’ajuda de la
Fundació per a l’adequació d’un nou local,
l’entitat preveu triplicar la capacitat d’assistència i reduir les llistes d’espera per a
tractaments odontològics.

Recursos assistencials
Altres entitats, però, es dediquen, prioritàriament, a potenciar, consolidar i millorar els
recursos i mitjans dels centres especials dedicats a l’atenció d’aquest col·lectiu de persones i dels programes d’inserció laboral. Una
d’aquestes entitats és l’Asociación de Discapacitados da Bisbarra de Muros, una entitat
que atén 50 persones amb discapacitat psíquica i que promou iniciatives per millorarne les condicions de vida i la capacitació professional. Entre altres activitats, l’associació
gestiona la Cooperativa As Lombas, que
dóna feina a 23 treballadors discapacitats, en
la fabricació de productes plàstics, i el Centro Especial de Empleo Esteirana de Carpintería, on treballen 16 persones més amb discapacitat psíquica.
Finalment, altres entitats seleccionades canalitzen els esforços cap a la creació i la ges-
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Nombre de projectes seleccionats
en la convocatòria 2004

Galícia
14

•

Astúries Cantàbria País Basc
2
4
2 Navarra
2
3
Castella i Lleó La Rioja

•

•

•

•

•

• 17

Aragó
11

Catalunya
72

Madrid
26

•

Extremadura
12

•

•

•

Comunitat
Valenciana
Castella-La Manxa
16
11

Illes
Balears
5

•

•

•

Múrcia
4

•

Andalusía
47

•

Canàries
8

•

Total

257

Programa de cooperació internacional
Iniciatives amb esperança

Somaly Mam a CaixaForum. Barcelona

Des de l’any 1997, la Fundació ”la Caixa” desenvolupa el Programa de Cooperació Internacional
amb l’objectiu de contribuir a l’eradicació de la pobresa als països més desfavorits. Durant l’any
2004, la Fundació ”la Caixa” va destinar als projectes de cooperació internacional 2,6 milions
d’euros i, des de l’inici del Programa de Cooperació Internacional el 1997, ha concedit 14,1
milions d’euros a 225 projectes a l’Amèrica Llatina, Àsia, Àfrica i Oceania, impulsats per ONGD
espanyoles i executats per socis locals. El Programa de Cooperació Internacional de la Fundació
”la Caixa” també dóna suport a la tasca dels diferents agents de cooperació 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 la relació entre totes les parts implicades.També
s’organitzen activitats de sensibilització de l’opinió pública sobre la realitat de les poblacions
més vulnerables.

Ajudes a projectes
de cooperació
La Fundació ”la Caixa” ha seleccionat, de la
Convocatòria d’Ajudes a Projectes de Cooperació Internacional, 46 projectes d’ajuda als
països més desfavorits del món, que gestionaran diferents ONG espanyoles. A l’Amèrica

Llatina, es realitzaran 26 projectes; 18 iniciatives tindran lloc a l’Àfrica, i dues es desenvoluparan a l’Àsia. La convocatòria de l’edició del
2004 ha rebut una ajuda total de 2,6 milions
d’euros. Amb l’aportació de la Fundació ”la
Caixa” per a enguany, la xifra global d’ajudes
puja, des de l’inici del Programa de Cooperació Internacional, a 14,1 milions d’euros. Fins
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ara, la Fundació ”la Caixa” ha col·laborat en
225 projectes.
Un dels àmbits d’actuació és el suport a iniciatives que contribueixen al desenvolupament mitjançant la satisfacció de les necessitats bàsiques de les poblacions que no tenen
accés a serveis bàsics i a seguretat alimentària.
Es prioritzen les accions que enforteixin el teixit social existent mitjançant el suport a les or-

La Fundació ”la Caixa”
ha concedit 46 ajudes
a projectes de Cooperació
Internacional
ganitzacions comunitàries que representin els
interessos de la població més desfavorida. El
benefici d’aquest tipus de programes és gran,
ja que a més dels beneficiaris directes tenen
un impacte positiu en les comunitats.
L’apartat de les activitats econòmiques ha rebut una atenció especial en aquesta convocatòria. Set dels projectes seleccionats pertanyen
a aquesta categoria. Es tracta de potenciar polítiques de gestió sostenibles en hospitals, microempreses, explotacions rurals, etc., per tal
de garantir un desenvolupament autònom a
llarg termini. L’organització d’una xarxa de
microempresaris al Perú per aconseguir que
siguin solvents i més eficaços, la millora de les
explotacions d’oli de palma a Camerun o la
inserció socioeconòmica de 70 dones en situació de risc a Bolívia mitjançant el microcrèdit
són alguns dels projectes que rebran l’ajuda
de la Fundació ”la Caixa”.
La pandèmia de la sida a l’Àfrica continua
essent una de les principals problemàtiques,
com ho demostren els cinc projectes ubicats al
continent africà. Els projectes també actuen
en països afectats per destruccions greus causades per un desastre natural o provocades
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per l’home. Aquest és el cas d’iniciatives com
la que promou la pacificació de Costa d’Ivori
mitjançant l’acollida i la reinserció dels seus
nens soldats o el programa que pretén crear
mecanismes d’integració econòmica per a la
població desplaçada per la guerra a Burundi.
La millora de les condicions de l’alimentació i
de l’aigua a Libèria, Mali, el Sàhara o Colòmbia són alguns altres dels projectes impulsats
en aquesta secció.
Els projectes són gestionats per diverses
ONG d’Andalusia (2), Catalunya (24), la Comunitat Valenciana (2), Castella i Lleó (3),
Euskadi (2), Extremadura (1), Galícia (1) i
Madrid (11). Uns projectes que han estat avaluats per l’Agència Nacional d’Avaluació i Prospectiva i pel Comitè Assessor de la Fundació
”la Caixa”, que han donat prioritat a les accions
que es desenvolupen als països menys avançats,
segons els índexs del PNUD (Programa de les
Nacions Unides per al Desenvolupament).

Jornades i conferències
La Fundació ”la Caixa” du a terme, mitjançant
el Programa de Cooperació Internacional, fòrums de debat i conferències de sensibilització obertes al públic en general.

Pau i desenvolupament
La Fundació ”la Caixa” en col·laboració amb
la Unitat de Governabilitat i Societat Civil de
la Fundació Ford van organitzar conjuntament,
a CosmoCaixa Madrid al final d’octubre, el seminari “Pau i desenvolupament als estats fràgils: nous reptes, noves respostes”. Durant
aquesta jornada, experts nacionals i internacionals van debatre sobre la situació d’extrema
fragilitat d’una trentena d’estats, una situació
que afavoreix la creació de situacions de gran
violència i degradació. En un sistema internacional com l’actual, l’impacte dels estats febles

no solament repercuteix directament sobre la
població d’aquests països, sinó que pot afectar també a escala mundial. L’augment dels
fluxos de refugiats i de la immigració, les economies il·legals basades en el tràfic de drogues i d’armes i la distribució desigual dels recursos naturals d’un país en són algunes de
les conseqüències. En aquesta situació, els
països desenvolupats tenen també un paper
crucial. Fer possible que els estats fràgils tinguin més oportunitats per integrar-se en el
mercat global o adoptar mesures que fomentin el desenvolupament són dos dels principals reptes que “el primer món” ha d’afrontar
per col·laborar en l’equilibri internacional.
Per discutir a fons sobre aquests temes, la
jornada, que va ser presentada per Mariano
Aguirre, coordinador de Pau i Conflictes de
la Fundació Ford, amb seu als Estats Units, va
comptar amb la presència de reconeguts especialistes en aquest àmbit. Sobre el paper de
l’estat i sobre com s’ha de convertir en un
mecanisme responsable que garanteixi la seguretat i els drets de la població, va parlar
Susan L. Woodward, professora de la City
University de Nova York i especialista en processos de pacificació. El comentari a aquesta
ponència va córrer a càrrec d’Alejandro Bendaña, director del Centre d’Estudis Internacionals a Managua.
Tot seguit, va tenir lloc la conferència “Estats
fràgils, conflicte i recursos”, a càrrec de Mark
Taylor, sotsdirector executiu de l’Institute for
Applied International Studies d’Oslo, en què
va reflexionar sobre el negoci que envolta els
conflictes armats. Finalment, David Sogge, analista del Transnational Institute d’Amsterdam,
va obrir un debat sobre el paper de les ONG en
aquests contextos. Sota el títol “Desenvolupament, prevenció de conflictes i reconstrucció
postbèl·lica: visió de les ONG”, membres rellevants de diferents ONG van oferir els seus
punts de vista. Entre altres, hi van participar

Rafael Vilasanjuan, director general de Metges
sense Fronteres; Fernando Almansa, coordinador d’Acció Humanitària d’Oxfam Internacional, i Manuela Mesa, directora del Centre Internacional per a la Pau.

El repte d’Àsia
Casa Àsia de Barcelona i la Fundació
”la Caixa” van organitzar el passat mes de
juny les jornades “Desenvolupament a Àsia:
reptes per al segle XXI”, que van reunir 20 experts per tractar els problemes i els reptes
que afronta el continent asiàtic. Les jornades, que es van celebrar a CaixaForum Barcelona, van analitzar els reptes demogràfics,
mediambientals, educatius, de drets humans,
sanitaris i alimentaris que haurà de solucionar Àsia en els propers anys per millorar les
condicions de vida dels més de 3.500 milions
de persones que habiten el gran mosaic de
34 països que formen un continent asiàtic en
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què conviuen països amb un altíssim desenvolupament social i tecnològic amb immenses borses de pobresa.
Aquestes jornades van tractar diferents aspectes clau del desenvolupament d’Àsia tant
en conferències com en tallers. Entre els conferenciants, cal destacar personalitats de reconegut prestigi com Sultan Aziz, director de la
divisió Àsia Pacífic del Fons de Població de
Nacions Unides; Zhou Nan-Zhao, coordinador del Programa d’Innovació Educativa de la
UNESCO, o Iqbal Quadir, professor de Harvard i fundador del projecte GrameenPhone.
En forma de tallers, les jornades també van
tractar el microfinançament, l’educació i la
infantesa, les oportunitats de la dona, el desenvolupament rural, els refugiats i el medi
ambient. Per parlar d’aquest últim tema, va
participar-hi Dai Quina, periodista i ecologista xinesa que ha reflexionat sobre el projecte
de la Presa de les Tres Gorgues a la Xina.

La infantesa en perill
L’explotació laboral infantil, el comerç sexual de nens i d’adolescents i els milions de
nens que viuen al carrer van ser alguns dels
temes tractats al cicle de conferències “La infantesa”, organitzat pel Programa de Cooperació Internacional de la Fundació ”la Caixa”.
L’objectiu d’aquest cicle va ser donar a conèixer diferents iniciatives que es duen a terme
per afrontar problemàtiques que afecten milions de menors de tot el món.
La nòmina de conferenciants estava formada per Anselmo Alburquerque de Lima, director de la Fundació Terra d’Homes al Brasil;
Mohamed Talbi, director general de l’Entraide Nacional de Tànger (Marroc), o Somaly
Mam, premi Príncep d’Astúries de Cooperació
Internacional 1998. Conferenciants que van
compartir taula amb experts espanyols com Julia Cárdenas, directora de la Fundació Terra
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d’Homes a Espanya; David López, responsable
de l’Associació Paideia de Madrid, i Lorena Pajares, vicepresidenta d’Acció per a Dones en
Situació Precària (AFESIP).

Formació de recursos humans
ACADE (Associació de Professionals per la
Qualitat de la Cooperació per al Desenvolupament) i la Fundació ”la Caixa”, amb la
col·laboració de l’Ajuntament de Còrdova,
van organitzar les jornades “Formació de Recursos Humans i Cooperació al Desenvolupament” a la Institució Universitària de la Companyia de Jesús (ETEA)-Còrdova. L’objectiu
d’aquestes jornades va ser aprofundir en els

continguts i les línies d’actuació possibles per
a la millora dels recursos humans en la cooperació al desenvolupament. Les jornades
van analitzar els continguts formatius als
quals haurien d’accedir els recursos humans
que treballen en l’àmbit de la cooperació al
desenvolupament; van reflexionar sobre les
polítiques de capacitació i promoció dels recursos humans a les institucions i organitzacions que treballen en aquest àmbit; van estudiar els estils de treball de les organitzacions
de l’ajuda, i van debatre sobre el marc legal
dels recursos humans en la cooperació al desenvolupament. Les jornades van presentar
destacats representants de diferents organitzacions, tant nacionals com internacionals,
que treballen en la cooperació al desenvolu-

La Fundació ”la Caixa”
organitza cursos i fòrums
de treball relacionats amb la
cooperació internacional
pament. Les jornades també van incloure un
taller de treball en què es va tractar l’adaptació de l’oferta formativa de les universitats,
les organitzacions i la formació de recursos
humans i les relacions Nord-Sud com a mecanisme promotor de l’aprenentatge.

macions del país en els vint-i-cinc últims anys i
la transició que s’obre a partir dels processos
de pau del 1992; els espectaculars canvis dels
últims anys a nivell mundial, que estan transformant tot el planeta, i les noves tendències
cap a una integració centreamericana.

Formació de professionals
de les ONGD
La Fundació ESADE i la Fundació ”la Caixa”
han organitzat conjuntament, i per sisè any
consecutiu, el curs “Funció Gerencial de les Organitzacions no Governamentals per al Desenvolupament (ONGD)”, en què enguany han
participat 31 directius. En els vint últims anys,
el sector de les ONG ha experimentat un creixement i un reconeixement socials sense precedents. Malgrat tot, els recursos gerencials d’aquestes entitats continuen essent relativament
febles en comparació amb el grau de professionalització que exigeix la complexitat del món
contemporani. En aquest sentit, l’objectiu del
curs, que se celebra en anys alternatius a Barcelona i Madrid, és cobrir una part de les necessitats de formació en gestió interna que tenen
les persones amb responsabilitat directiva en
aquestes organitzacions. L’acte de lliurament
dels diplomes de la promoció d’enguany va te-

El futur d’El Salvador
La jornada “El Salvador: context, reptes i perspectives de futur” va reunir, al començament
d’octubre a CaixaForum, experts nacionals i
internacionals per analitzar les causes que expliquen el context actual d’El Salvador, així
com els reptes i les perspectives de futur de la
regió. Durant la jornada, es van analitzar els
reptes de la societat salvadorenca de cara al futur, tenint en compte les profundes transfor-

Seminari Pau i Desenvolupament als estats fràgils.
CosmoCaixa Madrid
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nir lloc el 21 de setembre a CaixaForum.
Comptant els participants d’aquesta sisena edició, 184 directius del sector han participat en
aquest curs.
Una altra iniciativa de formació de professionals va ser el “Curs d’Avaluació Humanitària”,
organitzat conjuntament per l’Institut d’Estudis sobre Conflictes i Acció Humanitària (IECAH). L’objectiu del curs era aprofundir en els
criteris d’avaluació especialitzats, ja que, en els
últims anys, les accions humanitàries han experimentat un gran augment a causa de la incor-

El Canal Solidaritat té
per objectiu potenciar
actuacions solidàries entre
els usuaris d’Internet
poració de moltes ONG a tasques d’un altre tipus. El curs va ser dirigit per Francisco Rey,
biòleg especialitzat en relacions internacionals,
i van participar-hi diversos membres de l’Active
Learning Network on Accountability and Performance in Humanitarian Action (ALNAP).
Una tercera iniciativa va ser la jornada “El
treball en cooperació i la seguretat del personal
en el terreny”, coordinada per Enrique Eguren, metge i consultor de temes de protecció i
seguretat, que es va celebrar el 18 de febrer a
CaixaForum Barcelona i el 19 del mateix mes
a CentroCaixa Madrid. El curs va servir com a
lloc de trobada amb les ONGD seleccionades
en la Convocatòria 2003 i es va centrar en l’exposició d’idees bàsiques en protecció, seguretat
i prevenció d’accidents.

Canal Solidaritat:
solidaritat online
El Canal Solidaritat (www.lacaixa.es/solidaritat) de la Fundació ”la Caixa”, creat el
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2001, vol ser un mitjà de sensibilització per
potenciar actuacions solidàries entre els
usuaris d’Internet. Durant l’any 2004, en el
marc de les accions de sensibilització del
programa de Cooperació Internacional sobre els efectes de les mines antipersona al
món, es va presentar l’interactiu Desactiva el
perill, activa la vida. Sota el lema Descobreix per
què milions de persones no poden viure amb normalitat, l’espai proposa amb un llenguatge
didàctic que l’usuari desenterri tota la informació sobre l’estat actual del problema de
les mines i participi de forma interactiva.
Així, l’usuari pot fer que creixin els cultius
en un camp d’arròs de Cambodja perquè els
camperols el puguin cultivar sense por a les
mines, dibuixar una pilota de bàsquet perquè els nens de Bòsnia-Herzegovina puguin
jugar en pau o repassar un somriure perquè
milions de persones recuperin la il·lusió a
Angola.
Aquestes propostes interactives serveixen
per introduir informació detallada sobre el
problema, acompanyada d’imatges i de diferents recursos documentals, com, per exemple, una classificació dels tipus de mines o
mapes que il·lustren la situació als diferents
països. L’interactiu aporta també el testimoni
de Serey Leak Pin, una jove cambodjana víctima de les mines. A través del relat de la seva
experiència, l’usuari comprova com la seva
vida va canviar radicalment el dia que va trepitjar una mina i el seu camí d’esforç i superació per acceptar la nova situació. L’interactiu
inclou una opció que permet a l’usuari enviar
una postal a través del correu electrònic i recomanar l’espai a altres usuaris.
Aquesta línia de sensibilització sobre el
problema de les mines es va completar amb
una campanya solidària de Nadal, organitzada amb la finalitat de recaptar donatius per a
projectes d’assistència a víctimes de les mines antipersona mitjançant un compte obert

Lliurament d’ajudes a projectes de Cooperació Internacional 2004. CaixaForum Barcelona

per la Fundació amb una aportació inicial de
51.000 euros. La campanya, d’altra banda,
també permetia realitzar donatius per mitjà
d’Internet o de missatges (SMS) a través del
mòbil, gràcies a un conveni amb Telefónica
Móviles, que ha donat íntegrament el cost de
0,90 euros per cada missatge enviat i ha renunciat al cost tecnològic i als seus beneficis.
El portal d’Internet Yahoo! Espanya també
ha col·laborat en la difusió d’aquesta campanya, que també ha pogut aprofitar la distribució de postals informatives.
D’altra banda, el Canal Solidaritat ha incorporat als seus continguts sobre els projectes de Cooperació Internacional i Iniciatives
Socials informació sobre els projectes mediambientals en què col·labora la Fundació
”la Caixa” i un apartat d’enllaços solidaris
amb webs d’ONG, entitats socials i organis-

mes internacionals. A més a més, la web ofereix recursos de participació en línia, com
donatius a emergències i projectes d’ONG,
postals solidàries, fons de pantalla o el Club
dels Solidaris, que permet als usuaris registrar-se i rebre a través del correu electrònic
informació sobre activitats, convocatòries
d’ajudes socials i campanyes solidàries de la
Fundació ”la Caixa”.
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Distribució dels projectes seleccionats per països. Any 2004
Amèrica Llatina
PAÍS

Bolívia
Bolívia/Brasil
Brasil
Colòmbia
Equador
El Salvador
Guatemala
Hondures
Nicaragua
Perú
República
Dominicana
Total

PROJECTES

EUROS

4
1
1
1
2
1
7
3
2
2

195.000
39.000
37.000
70.000
102.000
90.000
361.000
165.000
130.000
99.000

2

125.000

26

1.413.000

República Dominicana
Guatemala
Hondures
El Salvador
Nicaragua
Colòmbia
Equador
Perú
Bolívia

Brasil

Àfrica
PAÍS

PROJECTES

EUROS

Algèria
Burundi
Camerun

1
1
1

5.000
42.000
120.000

Algèria

Costa
d’Ivori

2

110.000

Senegal

1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
18

12.000
182.000
4.700
29.000
33.000
240.000
29.000
103.000
80.000
22.000
103.000
26.000
1.140.700

Etiòpia
Kenya
Libèria
Malawi
Mali
Moçambic
Rwanda
Senegal
Sierra Leone
Sudan
Tanzània
Uganda
Total

Mali

Sierra Leone
Libèria

Cambodja
Índia
Total

PROJECTES

1
1
2

Rwanda
Burundi
Tanzània
Malawi
Moçambic

EUROS

10.000
54.000
64.000

Cambodja

56

46

2.617.700

Kenya

Camerun

Índia

Total

Uganda

Costa d’Ivori

Àsia
PAÍS

Sudan
Etiòpia

Col·lecció d’Estudis Socials
Analitzant la societat

Sección transversal del futuro CaixaForum Madrid

La Col·lecció d’Estudis Socials de la Fundació ”la Caixa” s’ha ampliat durant el 2004 amb dos
nous volums que fomenten el debat i l’anàlisi d’aspectes rellevants de la nostra societat: La
immigració musulmana a Europa. Turcs a Alemanya, algerians a França i marroquins a
Espanya i Pobresa i exclusió social. Amb aquests títols, ja són 16 els que formen aquesta
col·lecció, que s’ha convertit en un punt de referència en l’orientació de les diferents activitats
socials de la Fundació ”la Caixa”.

La immigració a Espanya
La Fundació ”la Caixa” va presentar durant
l’any 2004 un nou volum de la Col·lecció
d’Estudis Socials: La immigració musulmana a
Europa. Turcs a Alemanya, algerians a França i
marroquins a Espanya. L’objectiu d’aquest estudi és descriure i analitzar l’experiència de
tres comunitats d’immigrants musulmans a
Europa i exposar la situació actual i les
tendències dominants d’aquestes comuni-

tats pel que fa a la demografia, l’economia,
la societat, la política i la cultura. L’estudi,
obra de Víctor Pérez-Díaz, Berta Álvarez-Miranda i Elisa Chuliá, presenta informació
anàloga àmplia sobre cada cas, la qual cosa
permet indicar les especificitats i les similituds i extreure conclusions basades en la
comparació.
Entrant en el contingut de la monografia,
cal destacar que, en clar contrast amb Espanya, França i Alemanya van començar a re-
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bre massivament immigrants musulmans fa
aproximadament 50 anys. Tot i respondre a
models d’incorporació social dels immigrants diferents, tant el govern de França
com el d’Alemanya van concebre en els anys
cinquanta i seixanta la immigració com un
fenomen temporal, creient que, algun dia,
els immigrants tornarien als seus llocs d’origen. No obstant això, molts immigrants de
procedència algeriana i turca han preferit
gaudir d’un nivell de vida per sota de la mitjana, però amb llibertats i oportunitats de
progressar econòmicament, i no reinstal·larse als països dels quals van venir.
Avui en dia és una incògnita saber si els
magribins que han arribat a Espanya en
els últims anys optaran per cursos d’acció similars. Com en aquests països, s’aprecia que

La col·lecció té
com a objetiu analitzar
i divulgar temàtiques
d’incidència social
els immigrants musulmans es concentren en
determinades regions i ciutats, i, dins de les
ciutats, en certs barris, de manera que, en
els seus tractes socials, preval la gent de la
seva mateixa cultura; també a Espanya els
immigrants marroquins registren alts nivells
d’atur i els qui no estan afectats per aquest
problema ocupen majoritàriament llocs laborals que requereixen escassa qualificació i
que, de cara a l’atur, generen retribucions
relativament baixes. A més a més, els immigrants marroquins són els valorats més negativament pels espanyols.
Els autors de l’estudi conclouen que l’organització de la convivència entre la població autòctona de les societats secularitzades
occidentals i els immigrants musulmans és
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complexa. Les experiències de la immigració
musulmana a França i a Alemanya ens ensenyen que trobar l’equilibri entre el respecte
a l’altre i el compromís ferm amb la manera
de viure i amb els valors de la pròpia comunitat no són una tasca senzilla. Les opcions
d’Alemanya (acceptació de les diferències
culturals amb escassa integració social i amb
prou feines sense participació política) i
França (imposició del model laic de ciutadania universal) no han donat resultats satisfactoris i han generat problemes tant per als immigrants com per a les societats d’acollida.
Segons els autors del treball, en aquestes
condicions de diversitat cultural, la convivència requereix esforços i dosis de tolerància per part de tots els implicats. Però
aquesta tolerància tindria els seus límits
en les regles que regeixen a les societats d’acollida, on els immigrants, lliurement, han
decidit instal·lar-se. Segons el parer dels autors, aquestes circumstàncies haurien d’estimular discussions coordinades, en diversos
nivells (polític, acadèmic, social) i amb una
participació plural, sobre com i sota quines
condicions ordenar, d’acord amb regles
compatibles amb un ordre de llibertat de tipus occidental, la convivència amb les comunitats d’immigrants musulmans i, en particular, amb la que és la més important, la dels
marroquins.

Pobresa i exclusió social
Un de cada tres espanyols està en risc de patir marginació, el 30% de la població es troba en perill de patir marginació social, segons es desprèn de l’estudi Pobresa i exclusió
social, dirigit per Joan Subirats, catedràtic de
Ciència Política de la Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB). L’informe constata,
així mateix, que la població més vulnerable
és la de les dones, amb el 66,1%. Per edats, el

18,7% del total són joves de 17 a 29 anys,
“amb una inserció laboral molt fràgil”, segons l’estudi, i els més grans de 65 anys representen el 28,1%. Un altre dels col·lectius
més afectats són els immigrants: el 20% de
persones en edat activa excloses o en risc de
ser-ho són de procedència estrangera no anglosaxona ni de la Unió Europea.
L’estudi distingeix entre els conceptes de
pobresa i d’exclusió social. Per als seus autors, el terme pobresa està vinculat a la falta
de recursos econòmics, és a dir, que la persona disposi d’uns ingressos que no superin el
30% de la mitjana de la societat. En canvi, la
marginació, objecte de l’anàlisi, inclou, més
enllà de la desigualtat econòmica, la precarietat laboral, els dèficits de formació, el difícil accés a un habitatge digne, les fràgils condicions de salut i l’escassetat de relacions
socials.
L’estudi, elaborat a partir del Panell de
Llars de la UE del 2001, que va enquestar
36.148 persones de 12.000 llars de tota Espanya, determina una mostra de 10.262 individus que es caracteritzen per presentar un
major risc de desvinculació social. L’estudi
reclama una resposta al problema que hauria de passar per una política d’integració
més personalitzada i d’acompanyament encaminada a afavorir l’autonomia individual.
Entre altres solucions, l’estudi apunta la descentralització del problema i la disposició
d’actuacions des de les instàncies autonòmiques i locals.

ball dels investigadors professionals de les
ciències socials com la consulta per part d’altres col·lectius i del públic en general. L’anuari s’estructura en dos grans blocs. Al primer bloc, es presenten indicadors socials dels
3.171 municipis de més de 1.000 habitants. Al
segon bloc, es presenten les variables socials
només disponibles a nivell provincial i autonòmic i es desenvolupen els 12 indicadors
socials representatius del benestar social: renda, salut, serveis sanitaris, nivell educatiu i
cultural, oferta educativa, cultural i d’oci,
ocupació, condicions de treball, habitatge i
equipament de la llar, accessibilitat econòmica i seguretat vial, convivència i participació
social, seguretat ciutadana i entorn natural i
clima.

Municipi a municipi
Un any més, la Fundació ”la Caixa” ha presentat l’Anuari Social d’Espanya, que, com és
habitual, recull una àmplia selecció d’indicadors socials a escala municipal, provincial i
autonòmica. Amb la publicació d’aquest
anuari, la Fundació pretén facilitar tant el tre-
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Programes educatius
1. Educàlia es renova
2. Activitats educatives
3. Escola d’infermeria
4. Beques de postgrau

La Fundació ”la Caixa” és conscient de la importància de l’educació com a fonament sobre el qual construir una societat sòlida. Tots els seus programes culturals, científics o socials
proposen activitats educatives dirigides a persones de totes les edats i amb diferents graus de
formació.
A través d’activitats pedagògiques organitzades a tota Espanya, la Fundació fomenta propostes innovadores que aporten una tasca complementària a la promoguda pels centres escolars, de la qual també fa partícips les famílies.
En aquesta línia, s’impulsen iniciatives adaptades a tots els nivells educatius: des del programa Educàlia per a estudiants i professors de primària i secundària, fins a beques de postgrau a
l’estranger per a llicenciats, passant per l’EU Santa Madrona en l’àmbit universitari.
Nens, joves i adults es beneficien, per tant, de les activitats que la Fundació ”la Caixa” impulsa en un àmbit de crucial importància: l’educació.

Educàlia es renova
Una altra forma d’educar

Les activitats d’Educàlia es dirigeixen a nens, pares i professors

Educàlia, el portal educatiu de la Fundació ”la Caixa”, s’ha renovat durant l’any 2004 amb una
nova presentació i amb la inclusió de més activitats amb l’objectiu de consolidar-se com un
espai de relació que conjugui la formació i l’entreteniment. Entre altres novetats, cal destacar
els nous tallers, fins a 50 de diferents, i l’espai de projectes de treball col·laboratius. El portal
va rebre el 2004 gairebé 900.000 visites.

Un dels objectius prioritaris de la Fundació
”la Caixa” és el desenvolupament de l’educació, com ho demostra el seu impuls, des del
1999, d’Educàlia, una nova línia d’actuació
virtual que aprofita les oportunitats que les
noves tecnologies ofereixen al món educatiu.
Educàlia és un programa educatiu desenvolupat a Internet per a la comunitat que formen
els nens i joves de 3 a 18 anys, les seves famílies i els seus professors. Educàlia, que enguany ha estrenat una nova presentació, es
basa en una concepció àmplia de l’educació i
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es caracteritza per ser una web lúdica i educativa, interactiva i dinàmica; oberta a la participació i a la iniciativa de tothom; interactiva,
perquè potencia l’intercanvi d’experiències;
dinàmica, perquè els seus continguts augmenten, progressen i milloren amb la col·laboració de tots els usuaris.
Els objectius del programa Educàlia són
donar suport als cicles educatius d’Infantil,
Primària i Secundària amb una oferta de continguts d’interès que fomenti la reflexió i
l’anàlisi. Educàlia es basa en la idea que el

llenguatge és una facultat humana bàsica i
que la comunicació és la millor manera d’adquirir, a més de coneixements, capacitat
d’anàlisi, de reflexió i de crítica. Mitjançant
diferents activitats, espais de participació i
jocs interactius, Educàlia treballa en conceptes fonamentals com la solidaritat, el voluntariat, la diversitat, el civisme, el respecte al
medi ambient o la sensibilització cap a l’art i
la creativitat.
Educàlia és, en definitiva, un espai de relació que conjuga formació i entreteniment i en
el qual els alumnes, els professors i els pares
poden compartir interessos i intercanviar experiències. En desenvolupar-se en un medi
com Internet, Educàlia té la capacitat d’evolucionar i d’adaptar-se amb gran rapidesa al
curs dels nous esdeveniments. Una circumstància que fomenta que els seus usuaris
aprenguin a sortir-se’n amb més facilitat en la
complexa Societat de la Informació i que, a
poc a poc, es familiaritzin amb les infinites
possibilitats de la xarxa per informar-se, entretenir-se i aprendre.
Educàlia s’estructura en dos grans apartats: Educàlia Infantil i Primària, dirigida als
nens de 3 a 12 anys, als seus pares i als seus
mestres, i educàlia secundària, orientada als
estudiants i als professors de l’ensenyament
secundari. A Educàlia hi ha alguns mòduls
d’accés restringit, als quals només poden accedir els membres de la comunitat educativa, i mòduls lliures. Per accedir a les zones
restringides, és necessari que els usuaris disposin de claus d’accés individuals i acceptin
un codi ètic que regula les relacions en la comunitat.

truir, treballar i crear coneixements d’una
forma lúdica i interactiva, realitzant activitats i jocs basats en els diferents continguts
d’Educàlia. Els “Tallers” d’Educàlia inclouen més de 50 activitats que permeten
complementar el procés educatiu que es du
a terme a les aules i que, al seu torn, busquen convertir-se en una proposta lúdica i

Tallers lúdics i educatius
Una de les novetats d’Educàlia durant el
2004 ha estat l’espai “Tallers”, un apartat
amb recursos educatius que permeten cons-
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“Pobles i ciutats”, en què els participants
descriuen el seu poble o ciutat en una postal virtual que després pengen a la xarxa per
compartir-la amb la resta de persones de la
comunitat virtual. Finalment, l’àrea d’“Arts
plàstiques” invita els estudiants a dissenyar
la seva pròpia tipografia al taller “Construeix lletres” o a expressar la seva opinió,
somni o protesta mitjançant un flyer a l’activitat “Fes un flyer”.

Projectes de treball col·laboratiu

Tallers d’Educàlia

educativa per al temps lliure en el marc familiar, oferint també la possibilitat d’organitzar activitats intergeneracionals.
Els “Tallers”, que es dirigeixen de forma
diferent als alumnes de Primària i als de Secundària, contenen quatre grans àrees
temàtiques. La primera de les àrees, la de
“Ciència i medi ambient”, inclou diverses
propostes, com el taller “Ecologia urbana”,
destinat a avaluar el compromís ecològic de
les persones, o “Fes la teva recepta”, que
proposa una alimentació equilibrada mitjançant un receptari interactiu de plats sans.
Per la seva banda, l’àrea de “Llengua i comunicació” inclou tallers tan variats com
“La fàbrica de contes”, que suggereix l’escriptura de contes a partir de cinc personatges fantàstics, o “English Time”, que fomenta l’aprenentatge de l’anglès jugant amb els
amics i la família.
A l’àrea de “Societat” dels “Tallers” d’Educàlia, es pot participar, per exemple, en
“Fluxos de població”, una activitat que permet reflectir en un mapa els moviments migratoris de la història i de l’actualitat, o en
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Des del 2004, la Fundació ”la Caixa” ofereix
als seus usuaris d’Educàlia un nou espai: els
Projectes d’Educàlia, un espai virtual en què,
a partir d’unes temàtiques definides i mitjançant uns determinats recursos i serveis,
diversos grups treballen conjuntament, a
distància, un determinat tema: presenten
propostes, intercanvien informació i realitzen debats i fòrums amb un mateix objectiu.
D’aquesta manera i per mitjà de la connexió
per Internet, els Projectes d’Educàlia intenten posar en contacte professors i alumnes
de diferents centres educatius per dur a terme conjuntament treballs educatius interdisciplinaris.
Els projectes es dirigeixen a la comunitat
educativa, i la seva temàtica està estretament
relacionada amb els àmbits proposats als diferents espais d’Educàlia (ciutadania, Unió
Europea, medi ambient, salut, art, etc.) i
possibilita d’aquesta manera la interacció
de les diverses propostes educatives. Per facilitar el treball, Educàlia posa a disposició
dels diferents grups recursos i eines específics per facilitar el desenvolupament de les
activitats plantejades i la comunicació entre
els usuaris: pàgines html per explicar la
dinàmica de funcionament del treball platejat; fòrums de discussió per facilitar els debats i la comunicació pública entre els usua-

ris del projecte; un xat que permet la comunicació sincrònica entre els usuaris del projecte; eines per compartir, arxivar i classificar la documentació del projecte, on els
usuaris poden descarregar i publicar arxius,
i un directori d’usuaris del projecte amb fitxes personalitzades de cada membre per facilitar el coneixement entre els diferents
usuaris.
Els projectes proposats intenten que els
nens i els joves participin del treball en grup
i el duguin a terme amb una finalitat comuna. Molts estudis mostren que la implicació
dels estudiants és força més alta si el resultat
del seu treball i de la seva cooperació és una
producció col·lectiva, sense descartar que,
en alguns casos, hagin d’obtenir resultats individuals. Els projectes es poden centrar en
la resolució de problemes, en el disseny de
productes o en la col·lecció i intercanvi d’informació i estan a disposició de grups d’alumnes, tutoritzars per un professor, que escullin un projecte del seu interès.

Els tallers d’Educàlia
s’estructuren en quatre àrees
temàtiques: ciència i medi
ambient, societat, llengua i
comunicació i arts plàstiques
Algunes de les possibilitats són el projecte
“Calendari multicultural”, en què els alumnes construeixen conjuntament un calendari anual de les festivitats de les diferents cultures del món; “Sida: opinen els joves”, en
què han de detectar les inquietuds de la població juvenil sobre la malaltia; “Ciutadans
del món”, una iniciativa en què els estudiants aprofundeixen en les seves arrels familiars, creen el seu arbre genealògic i reflexionen conjuntament sobre els moviments

migratoris, o “El nostre consum d’aigua”, un
projecte en què els alumnes calculen l’aigua
que gasten a casa, extreuen les conclusions
pertinents i aporten idees per aconseguir un
major estalvi d’aigua.

Una àmplia oferta de programes
Educàlia, d’altra banda, ha posat en marxa
enguany el programa “Bon profit!”, amb l’objectiu de destacar la importància d’una alimentació saludable treballant diferents aspectes de l’alimentació que influeixen i
incideixen de manera directa en el comportament. El programa es divideix en dos eixos
principals. D’una banda, la base dietètica, nutricional i cultural de l’alimentació, que es desenvolupa a partir de la piràmide dels aliments que apareix a la web i invita els usuaris
a conèixer altres cultures i a descobrir nous
aliments. També es dedica un espai a les famílies, en què es revisen els trastorns més freqüents de la conducta alimentària i les conseqüències que pot arribar a tenir el fet de no
mantenir una dieta equilibrada.
Els objectius del programa “Bon profit!”
són, per tant, aportar continguts lúdics i informatius sobre alimentació, conèixer els
conceptes bàsics d’una dieta equilibrada i reflexionar sobre la diversitat cultural a partir
de l’alimentació, observant què mengem i
com ho mengem, i dels hàbits de les diferents
zones geogràfiques.
A més del programa “Bon profit!”, Educàlia manté altres iniciatives d’anys anteriors,
entre les quals cal destacar “Amics capaços”,
una iniciativa de la Fundació ”la Caixa” dirigida principalment a nens i joves per sensibilitzar i ajudar a comprendre què significa viure
amb una discapacitat.
A través de quatre jocs que representen una
aproximació a l’experiència de la discapacitat:
“Ets capaç de reconèixer a cegues?”, “Ets ca-
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paç de moure’t en cadira de rodes?”, “Ets
capaç de llegir els signes o els llavis?”, “Ets capaç de jugar amb una raqueta que respon a la
seva manera?”, es proposa als usuaris una reflexió sobre la capacitat d’aprendre que tothom té. Després de cada joc, l’usuari troba un
qüestionari en el qual nens amb alguna discapacitat expliquen la seva experiència d’integració a l’escola, la família i la societat.
Compartir experiències, intercanviar idees
i facilitar la participació de tots els usuaris és
l’objectiu d’altres propostes del programa,
com, per exemple, “Capaços d’actuar”,
“Adults capaços” o “Fes un flyer”.
Una altra iniciativa és “Capaços d’actuar”,
un espai pensat per als centres educatius i en
el qual les escoles i els instituts poden compartir les seves experiències i publicar-les a la
web, utilitzant una eina d’autoedició d’imatges i de textos que proporciona la mateixa pàgina. La secció “Adults capaços”, per la seva
banda, és un fòrum de debat que invita els joves i els adults a manifestar el seu punt de vista sobre l’esforç que realitzen els diferents estaments implicats en aquest tema per
normalitzar la convivència i el desenvolupament de les persones amb discapacitat.
Finalment, el programa “Ciutadania” permet als joves aprofundir en el concepte de
ciutadania com una proposta d’oci a Internet
o a través del treball a l’aula. El programa es
presenta a la xarxa en forma de plànol d’una
ciutat imaginària que invita el navegant a passejar en qualsevol direcció a través d’una infinitat de reclams que obren nous camins.
L’epígraf “Diversitat i civisme” és l’eix central del programa en què es plantegen temes
relacionats amb la sostenibilitat i el respecte
al medi ambient, la vida urbana, la integració
social, els canvis culturals, els fluxos migratoris, les llibertats individuals i la necessitat de
convivència en un món cada cop més plural.
“Ciutadania” ofereix un conjunt d’activitats
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interactives i més de 800 enllaços per afavorir
la participació i per promocionar, a través
d’una finestra, una visió global de la complexitat del món en què vivim.
Una altra de les novetats d’enguany és la
possibilitat de participar en l’elaboració de
projectes col·laboratius entre diferents cen-

Educàlia permet compartir
experiències i facilita la
participació intergeneracional
tres educatius, com, per exemple, la creació
d’un “Calendari multicultural” o el mapa
dels “Ciutadans del món” a partir de la telecol·laboració.

Activitats intergeneracionals a Educàlia

Activitats educatives
Educar en medi ambient, arts i ciència

Motxilles mediambientals

La Fundació ”la Caixa” ha continuat oferint,
durant l’any 2004, diferents propostes destinades a escolars i professors amb l’objectiu d’apropar-los a la cultura, la ciència i el medi ambient. Amb aquesta finalitat, per exemple, la
Fundació posa a disposició de les escoles i dels
centres mediambientals les maletes pedagògiques i les motxilles mediambientals. Amb
aquests materials es vol proporcionar als mes-

un recurs educatiu que proposa activitats relacionades amb el llenguatge, el teatre o la música. D’altra banda, les motxilles mediambientals pretenen fomentar entre els escolars valors
que generin actituds a favor del medi ambient
i de l’entorn natural. Tots aquests materials
van acompanyats de guies i pautes de treball
per als professors. Durant l’any 2004, uns
200.000 escolars van treballar amb aquests materials.

200.000 escolars han
treballat amb aquests recursos

Apropar la cultura
als més petits

tres i als professors unes eines que els facilitin
el desenvolupament d’activitats complementàries a les assignatures curriculars. Les maletes
pedagògiques (La Central Lletrera, Contes de fades, Bagul de somnis, Temps i so i L’audició) són

Durant l’any 2004, la Fundació ha continuat
desenvolupant el seu programa de propostes pedagògiques dirigides tant a la comunitat escolar com al públic familiar i centrades
en les arts plàstiques, la música i la literatura. Més de 36.000 escolars han participat en
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Maletes pedagògiques

l’ampli programa d’activitats que el Laboratori de les Arts ha organitzat a CaixaForum:
tallers d’art contemporani, de música o de
poesia, concerts, visites a les exposicions,
cursos i seminaris per a professors, etc.
Entre aquestes propostes, cal destacar els
diferents tallers d’art que han permès que escolars de totes les edats (des de parvulari a
ESO) es familiaritzessin amb l’art contemporani. Les visites comentades a les diferents exposicions programades a CaixaForum han estat un dels centres d’interès més importants
per a les escoles. En aquest sentit, enguany
cal destacar especialment les que s’han dut a
terme en les exposicions “Dalí, cultura de
masses” i “Rodin i la revolució de l’escultura”.
Per a cada exposició programada s’ha editat
un dossier educatiu amb diferents propostes
didàctiques d’ordre interdisciplinari per poder continuar treballant a l’escola.
En la tercera edició del projecte educatiu
Districte 3, que es va dur a terme entre els
mesos de gener i març, han participat gairebé 300 joves de diferents centres d’educació
secundària del districte barcelonès de SantsMonjuïc. El resultat final dels seus treballs
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es va presentar en forma de vídeo a CaixaForum i a la web de la Fundació.
En l’àmbit musical, els tallers “Territori sonor”, “Jazz & Blues”, “La volta al món en 180
minuts” i “El batec de la percussió” han
permès que els escolars exploressin diferents
formes de fer música. Així mateix, amb el
concert protagonitzat pel grup Gamako Percussion, més de 4.000 escolars es van poder
aproximar a l’univers musical africà; a més a
més, un dossier pedagògic complementava
l’activitat amb un seguit de propostes didàctiques per treballar a l’escola.
La literatura ha centrat, així mateix, un bon
nombre d’activitats escolars amb els tallers
“Jugant amb la Commedia dell Arte”, “De la
paraula a l’objecte poètic” i “Eros i els seus
poetes”, així com amb els tallers d’interpretació poètica, que, com cada any, van culminar
amb la festa de la poesia, en què els joves participants dels tallers van llegir els poemes treballats i van compartir escenari amb el poeta
Jesús Lizano.

El Laboratori de les Arts
ha organitzat a CaixaForum:
tallers d’art, de música
i poesia
D’altra banda, més de 26.000 persones han
visitat CaixaForum els caps de setmana i festius per participar en l’àmplia oferta d’activitats familiars: Popeye, Betty Boop i altres clàssics
del cinema d’animació han estat els protagonistes del cicle “Cinema en família”. A través
dels tallers desenvolupats a l’Art al Labo, petits i grans s’han familiaritzat amb les idees surrealistes o han jugat amb petjades, marques i
rastres per conèixer millor l’obra de Giuseppe Penone. Amb els jocs de pistes per a “Dalí,
cultura de masses”, “Confuci” i “Rodin i la re-

més, els “Concerts familiars” han omplert de
música l’auditori de CaixaForum amb espectacles plens de poesia, humor i ritme aptes per a tots els públics.

Més a prop de la ciència

Activitats del Laboratori de les Arts

volució de l’escultura”, s’han proposat uns itineraris participatius per gaudir de les exposicions en família.
Les motxilles de CaixaForum, d’altra banda, són una invitació a conèixer la història i
els secrets de l’edifici mitjançant un seguit
d’explicacions, materials i jocs. I, un any

Les activitats educatives de la Fundació
”la Caixa” també s’han apropat a la ciència
per mitjà d’un seguit de tallers i d’activitats
organitzades a CosmoCaixa Barcelona, a CosmoCaixa Madrid i als centres culturals de la
Fundació, amb l’objectiu que els alumnes
participants apliquin el mètode científic i estimulin la seva capacitat deductiva. Una d’aquestes iniciatives és “Els matins del Museu”,
un cicle de conferències organitzat pel Museu de la Ciència de Barcelona que pretén
animar els alumnes de secundària a conèixer
la investigació que es realitza al país, a descobrir nous reptes, a orientar opcions professionals i, en última instància, a reconèixer la
ciència com un àmbit proper i assequible que
requereix una opinió informada.

Laboratori de les Arts
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Escola d’infermeria
El reconeixement d’un magisteri

Cloenda del curs 2003-2004 de l’EUI Santa Madrona

L’Escola Universitària d’Infermeria Santa Madrona ha prosseguit durant l’any 2004 la seva
tasca de formació permanent dels professionals de la infermeria i de perfeccionament de
la seva capacitació pedagògica, pràctica i directiva. Una actuació que es basa en una formació
d’alt nivell fonamentada en la interrelació entre docència i assistència, la qual cosa es concreta en nombroses activitats de formació per
al professorat i per als professionals dels centres assistencials que reben estudiants en pràctiques. Aquest treball, al llarg dels seus 87 anys
d’activitat, li ha reportat el 2004 el reconeixement de la Generalitat de Catalunya, concretat
en el lliurament de la creu de Sant Jordi.
Durant l’any 2004, s’ha llicenciat la segona
promoció del curs de formació permanent de
postgrau en teràpies naturals, que, entre altres activitats, es va clausurar amb una conferència sobre teràpia ayur-vèdica a càrrec del

70

professor Sudhakar Powar. El curs de postgrau d’administració i gestió d’infermeria va
convidar Katheleen Bower, directora del Center for Case Management de Massachusetts,
que va impartir la conferència “La gestió de
casos, un repte per a la infermeria”. Aquest
programa va ser clausurat amb la participació
de David E. Benton, director d’infermeria de
l’NHS Crampion del Regne Unit, que va impartir l’última lliçó del curs: “Infermeres clíniques avançades (nurse practicioners), el
seu paper en la prestació sanitària i en el suport a l’equip”.
L’EUI Santa Madrona també ha posat en
marxa, enguany i en el marc de la Diplomatura d’Infermeria, assignatures de lliure elecció
per a tots els alumnes de la Universitat de
Barcelona, que comprenen des del tai-xi fins
a estils de vida saludable. Una altra de les activitats de l’any han estat les Aules obertes, un

recurs educatiu gratuït que ofereix seminaris
de reflexió per a professionals de la salut, pel
qual han passat més de 800 persones.
El compromís del centre universitari amb
la investigació i la innovació també es reflecteix en la participació de l’escola en estudis a
l’Amèrica Central, en un programa de Beques per a l’ampliació d’estudis superiors a la
Universitat d’Edimburg, en el projecte AMAS

L’any 2004, 78
persones van obtenir
el diploma d’infermeria
a l’Escola Universitària
d’Infermeria Santa Madrona
de la Fundació ”la Caixa”
(que ha rebut més de 245.000 visites) i en el
treball conjunt amb la Divisió Internacional
dels Hospitals Públics de París, amb la qual
col·labora des del 1989 en el programa Leo-

nardo da Vinci de la Unió Europea. En aquestes col·laboracions, han identificat les competències de la supervisió d’infermeria a Catalunya. A més a més, en col·laboració amb
vuit països europeus, s’ha fet una proposta de
referencial europeu per a les competències
dels caps infermers i s’ha elaborat una guia
per a la seva formació.
Finalment, durant l’any 2004, van ser 78 les
persones que van obtenir el diploma d’infermeria a l’Escola Universitària d’Infermeria de
Santa Madrona de la Fundació ”la Caixa”. A
més a més, 35 van acabar el màster en administració i gestió d’infermeria; 24, el postgrau
d’infermeria i sida; 37, el postgrau en teràpies
naturals, i 18 cursen el postgrau sociosanitari.
L’Escola Santa Madrona, fundada l’any 1917,
és l’escola més antiga de la seva especialitat
d’Espanya i està adscrita a la Universitat de
Barcelona. Segueix una línia educativa que
combina aspectes de la tradició, provinents
de la seva llarga trajectòria, i aspectes d’innovació en les diferents matèries.

Conferència a CaixaForum Barcelona, organitzada per l’EUI Santa Madrona
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Beques de postgrau

Acte de lliurament de la vint-i-tresena edició del programa de beques de postgrau

El programa de beques de postgrau de la
Fundació ”la Caixa”, que es va iniciar l’any
1982, ha concedit més de 1.800 beques des
de la seva primera edició, que han beneficiat
titulats superior de tota la geografia espanyola. La principal novetat de l’última convocatòria, corresponent a l’any 2004, ha estat la creació d’un nou programa de cinc
beques destinat a realitzar estudis d’MBA a
Shanghai (Xina) promogut en col·laboració
amb Casa Àsia. A més d’aquestes noves ajudes, la Fundació ”la Caixa” ha atorgat el
2004 125 beques perquè estudiants espanyols ampliïn estudis a l’estranger. Estats
Units (50), Alemanya (35), França (20),
Regne Unit (10) i Canadà (10) configuren,
juntament amb la Xina, l’oferta de programes de la Fundació, considerada una de les
més importants de la Unió Europea, tant pel
volum de la inversió realitzada com per la
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qualitat de l’atenció que dóna als seus beneficiaris. Així, el becari està assessorat des del
moment de la concessió de la beca, durant
l’estada a l’estranger i fins al retorn, un cop
finalitzats els estudis. D’altra banda, les beques tenen una durada que oscil·la entre un
i dos cursos acadèmics i cobreixen el viatge a
la universitat escollida, les despeses de matrícula, una assegurança mèdica, l’allotjament i la manutenció. Un directori de becaris, disponible a Internet a la pàgina web
www.estudis.lacaixa.es, s’actualitza anualment i constitueix un referent de consulta
per a moltes empreses quan inicien processos de selecció.

23 anys de beques de postgrau
Beques concedides,
per països (2004)

Especialitats cursades
pels becaris l’any 2004
Administració d’empreses

13

Enginyeria

13

Música

11

Estats Units
50 beques

Universitats més
sol·licitades des
de 1982

Nre. de
becaris

Columbia University

92

Harvard University

75

M.I.T.

60

Arquitectura

8

Stanford University

51

Medicina

8

Filosofia

6

University of California,
Berkeley

37

Economia

5

London School of Economics

42

Lingüística

5

Biologia

4

London School of Hygiene
and Tropical Medicine

18

Ciències ambientals

4

University of Cambridge

15

Ciències de la informació

4

University College, London

15

Dret

4

University of Oxford

13

Història de l’art

4

Relacions internacionals

4

Ludwig-Maximiliams
Universität München

22

Belles arts

3

Freie Universität Berlin

18

Ciències polítiques

3

Comunicació audiovisual

3

Humboldt-Universität
zu Berlin

18

Física

3

Veterinària

3

Administració pública

2

École des Hautes Études
en Sciences Sociales

14

Història

2

Matemàtiques

2

Université Pierre-et-Marie
Curie

12

Química

2

Université Panthéon-Sorbonne

10

Sociologia

2

Antropologia

1

Arqueologia

1

Astronomia

1

Bioquímica

1

Ciències teatrals

1

Estudis culturals

1

Geografia

1

Gestió cultural

1

Literatura

1

Moda

1

Psicologia

1

Traducció i interpretació

1

Regne Unit
10 beques

Alemanya
35 beques

França
20 beques

Canadà
10 beques

University of Toronto

7

Université de Montréal

6

Xina
5 beques
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Programes de ciència i medi ambient
1. CosmoCaixa Barcelona
2. CosmoCaixa Madrid
3. Exposicions itinerants
4. La conservació del medi ambient

La Fundació ”la Caixa” entén el coneixement científic com un motor que fa avançar la societat en conjunt, motiu pel qual treballa tenaçment per fer-lo més accessible a tots els ciutadans.
D’acord amb aquesta idea, la Fundació ”la Caixa” fomenta l’apropament a la ciència de
persones de totes les edats i nivells culturals. La inauguració de CosmoCaixa Barcelona, al
setembre del 2004, va representar un pas decisiu en aquesta direcció. Les propostes del nou
museu basteixen un pont entre el ciutadà i la comunitat científica. CosmoCaixa Madrid, en
el seu quart aniversari, s’ha consolidat com un referent de la divulgació científica del que ja
han gaudit més de 3 milions de persones.
La preocupació de la Fundació ”la Caixa” per la protecció del medi ambient i de la biodiversitat es materialitza en la convocatòria anual d’Ajudes a Projectes Mediambientals.
Amb aquestes línies d’actuació, la Fundació ”la Caixa” fa de la ciència i de la preservació
de la natura dos elements d’integració i de cohesió social.

CosmoCaixa Barcelona
La ciència a l’abast de tothom

CosmoCaixa Barcelona

La Fundació ”la Caixa” ha reforçat, durant l’any 2004, la seva tradicional tasca de divulgar i
apropar la ciència a tots els ciutadans. I ho ha fet amb la inauguració de CosmoCaixa
Barcelona, un nou museu de la ciència amb activitats per a tots els públics, un punt de trobada entre la ciència i la societat. A Madrid, el Museu CosmoCaixa a Alcobendas, ha prosseguit la tasca de difondre i promoure els avenços del coneixement científic i ha superat durant
l’any la xifra de tres milions de visitants rebuts des de la seva inauguració. La difusió de la
ciència ha arribat a la resta d’Espanya gràcies a les exposicions itinerants de la Fundació, que
han recorregut el país durant tot l’any.
La preocupació de la Fundació per la conservació del medi ambient i de la biodiversitat es
reflecteix en la Convocatòria Anual d’Ajudes a Projectes Mediambientals que completa el programa.

CosmoCaixa,
un nou museu per a tothom
Fa 23 anys, la Fundació ”la Caixa” va inaugurar
el Museu de la Ciència de Barcelona, el primer
museu interactiu d’Espanya. El pas del temps,
l’augment de visitants i la necessitat de donar
resposta a les noves aportacions científiques
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van motivar que la Fundació decidís ampliar
aquest centre. El resultat ha estat la inauguració de CosmoCaixa, un museu amb activitats
per a tots els públics, un punt de trobada per a
la ciència i la societat, un lloc per conversar, debatre i reflexionar.
Al setembre, coincidint amb les festes de la
Mercè, la patrona de Barcelona, la Fundació

”la Caixa” va inaugurar CosmoCaixa Barcelona, un nou museu en què es pot gaudir d’una
extensa oferta científica i educativa que inclou
des d’exposicions i tallers a cursos, conferències i debats. Així, a CosmoCaixa Barcelona, el
visitant pot passejar sobre les capçades dels arbres d’una selva tropical, caminar entre dinosaures, mirar la cara dels seus avantpassats homínids, observar les estrelles, escodrinyar el
cau d’una anaconda i percebre com és travessat
pels raigs còsmics.
Les característiques que defineixen l’arquitectura de l’edifici són dues: la gran transparència i la perfecta integració en el paisatge
de la zona.
L’edifici, de 50.000 m2, amplia l’oferta científica del seu antecessor i la distribueix entre
les sales d’exposicions, espais singulars com
El bosc inundat o El mur geològic, el Planetari, el Clik, el Flash, les sales d’actes, les aules de
tallers i La plaça de la ciència, entre altres. La
plaça de la ciència és un gran espai públic de
6.000 m2, obert a la ciutat de Barcelona, que
permet als visitants interactuar amb la ciència i
veure l’interior del nou centre gràcies a zones
de transparents, una de les característiques
que defineixen el nou edifici.
Durant els seus tres primers mesos de
vida, CosmoCaixa Barcelona va rebre més de
900.000 visitants, que van donar suport a
l’espectacular acollida de la ciutadania al
nou centre.

La Sala de la Matèria permet fer un recorregut per la història de la matèria, des del
Big Bang fins als nostres dies, dividit en quatre àmbits: la Matèria inerta, amb els mòduls
explicatius de l’origen de l’univers, les lleis
de la física i de l’atzar, i els fenòmens de la
vida quotidiana; la Matèria viva, des de l’aparició dels primers organismes unicel·lulars i la seva evolució fins als grans ecosistemes; la Matèria intel·ligent, amb l’aparició de
la neurona i l’evolució del sistema nerviós,
i la Matèria civilitzada, que presenta des de
l’inici de la humanitat fins a la innovadora
enginyeria que permet inventar nous materials.

Exposició permanent

Espais singulars

Els continguts universals i la museografia innovadora del nou centre el converteixen en un
dels museus més moderns d’Europa en el seu
gènere. L’exposició permanent del museu, la
Sala de la Matèria, ocupa una superfície aproximada de 3.500 m2. L’altura de la sala varia entre els 6 i els 13 metres, la qual cosa permet dissenyar projectes museogràfics molt variats.

El mur geològic. És un dels elements emblemàtics de l’oferta museística de CosmoCaixa Barcelona. Cadascun dels set talls
il·lustra una estructura geològica i va acompanyat d’un experiment que mostra els processos geològics que l’han originat. Algunes
d’aquestes estructures s’han format per l’erosió i la sedimentació i altres estan relaciona-

El 23 de setembre de 2004 S. M. el Rei va presidir la
inauguració de CosmoCaixa Barcelona
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des amb el vulcanisme, les falles o els plecs.
El mur està format per pissarres de Lleó i sals
potàssiques de Súria, gresos de Puig-reig, varves glacials d’Itú (Brasil), pedra arenosa de
Mallorca, materials volcànics d’Olot i calcàries fallades de Besalú.
El bosc inundat. A CosmoCaixa Barcelona
també hi ha la reproducció exacta d’un tros
de més de 1.000 m 2 de bosc inundat de la
selva amazònica brasilera, que permet gaudir de la flora i de la fauna típiques de la
zona. L’equip de CosmoCaixa es va traslladar expressament a Pará, al Brasil, per dur a
terme motlles i reproduccions fidels dels
seus grans arbres, com les ceibes. A més a
més, ha incorporat més de 100 espècies vives, entre animals i plantes. Tot plegat perquè el visitant descobreixi un dels ecosistemes més rics en biodiversitat i, al seu torn,
més fràgils del planeta.
La plaça de la ciència. CosmoCaixa ha
obert una nova plaça pública per a la ciutat

Més de 900.000 persones
van visitar CosmoCaixa els
tres primers mesos
de funcionament
de Barcelona, una gran esplanada de 6.000
m2 per gaudir de l’entorn i de la ciència. La
plaça té quatre instal·lacions: Catacaos, una
escultura que es mou de forma imprevisible
i configura una escultura caòtica; Rellotge de
sol, un innovador rellotge solar amb les línies dels solsticis i els equinoccis; Telescopi de
so, dues paràboles situades a 40 metres l’una
de l’altra que permeten comunicar-se a
distància, i Bola de les estacions, una bola incrustada al sòl que permet comprendre la
successió cronològica de les quatre estacions
de l’any.
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CosmoCaixa Barcelona

Activitats educatives
Planetari. El Planetari ofereix una experiència inoblidable per al públic de totes les
edats. Un viatge extraordinari gràcies a un
avançat sistema de simulació astronòmica en
3D i un potent sistema audiovisual d’alta definició que permet viatjar en el temps i observar l’univers des de diferents perspectives.
Planetari bombolla. El Planetari bombolla
és un espai creat específicament per desper-

CosmoCaixa Barcelona

tar la curiositat dels més petits sobre el món
de l’astronomia. Un petit cosmos en què poden descobrir la màgia del cel proper, les característiques dels planetes, les històries de
les constel·lacions… i on aprenen a reconèixer el cel nocturn per descobrir el que han
vist al Planetari.
Toca, Toca! Una singular manera de
conèixer l’entorn, la natura i els animals amb
l’objectiu de fomentar el respecte cap als éssers vius mitjançant la comprensió del seu
hàbitat. L’espai proposa un conjunt d’activitats per a tots els públics basades en la relació
directa amb tres espais naturals emblemàtics
del planeta: les selves, els deserts i els ecosistemes mediterranis. Aquestes experiències,
guiades per monitors especialitzats, permeten al visitant observar aspectes sorprenents
del món que els envolta.
Clik. La sala del Clik, per a nens i nenes de
3 a 6 anys, és un espai interactiu en què el
joc, l’observació i la deducció es converteixen en eines per al descobriment. Per mitjà
de les olors, les sensacions tàctils, les bombolles o les màquines, aquest espai pretén despertar la curiositat dels més petits pel món
de la ciència i estimular la seva actitud experimental. Acompanyats dels adults, en grups
escolars o en família, els nens i les nenes
viuen la seva primera aproximació a la ciència.
Flash. Una gran sala amb mòduls interactius pensats per estimular la curiositat científica dels nens i de les nenes de 7 a 9 anys i
per obrir-los les portes del coneixement científic. Cada mòdul els planteja la vivència d’un
fenomen, la introducció a una llei natural o
el coneixement d’una tècnica. A través de
l’experimentació, el raonament i el diàleg,
descobreixen diferents aspectes de la ciència
i del món que els envolta: la construcció,
l’entorn natural, l’exploració dels éssers vius,
l’electricitat i les noves tecnologies.

Exposicions temporals
Els iguanos. L’exposició “Els iguanos” reuneix
les restes fòssils de sis esquelets d’iguanodonts
de Bernissart (Bèlgica), un dels grups de dinosaures més ben conservats del món, que s’exposen per primer cop fora de l’Institut Royal
des Sciences Naturelles de Brussel·les. Aquestes restes il·lustren 40 milions d’anys d’història, més de 100 milions d’anys de transformació geològica i més d’un segle d’estudis
científics.
La Línia Vermella. La mostra “La Línia Vermella. Com obtenir fusta sense danyar el
bosc” té com a finalitat aconseguir que el visitant s’interessi per la sostenibilitat i prengui
consciència de la importància d’aplicar un
bon pla de gestió per aprofitar les reserves naturals. L’exposició presenta dos casos pràctics
d’explotació sostenible de boscos: un amazònic, a Treviso (Brasil), i un altre mediterrani,
al Parc Natural del Montseny.

Els Iguanos
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Activitats familiars
CosmoCaixa Barcelona proposa diverses activitats familiars per conèixer el museu i gaudir
de la visita. El nou centre està pensat perquè
tota la família comparteixi l’experiència d’aprendre nous aspectes de la ciència. En
aquest sentit, CosmoCaixa suggereix tres itineraris diferenciats per visitar el centre amb
un monitor (“Història de la matèria”, “Sostenibilitat d’un bosc” i “Reconstruir el passat”) i
“Els shows” de ciència, espectacles que permeten, mitjançant el teatre, entrar al món de
la ciència. L’oferta familiar del museu es completa amb el Clik, el Flash, el Toca, Toca!, el
Planetari bombolla i el cicle d’espectacles
musicals i teatrals “Arscientificum”.
Pep Bou. Bombolles

Divulgació científica
“Els Vespres” del Museu, les “Conversacions
pedagògiques de ciència”, els cicles de cinema, les jornades, els debats i tot tipus de propostes de divulgació científica són els principals àmbits de l’ampli programa d’activitats
de CosmoCaixa Barcelona. Així, entre els
conferenciants que han passat pels “Vespres”

del Museu de CosmoCaixa durant l’any
2004, destaquen Ralph Lorenz i els premis
Nobel Pierre Gilles de Gennes i Sydney
Brenner. Els cicles de cinema, per la seva
banda, han analitzat el món dels dinosaures
amb la projecció de títols com El món perdut
o King Kong.
El nou museu és també el marc ideal per
celebrar trobades internacionals relacionades amb la ciència. En aquest sentit, CosmoCaixa Barcelona va acollir la conferència
anual de l’European Collaborative for Science Industry & Technology Exhibitions (ECSITE), una entitat que reuneix centres científics, museus i instituts de 25 països europeus
amb l’objectiu de presentar els últims projectes i tendències en el sector de la museologia i en l’àmbit de la comunicació científica internacional.

Programes educatius
Activitat a l’auditori de CosmoCaixa
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Perquè els visitants es puguin submergir en
el món de la ciència, CosmoCaixa Barcelona

Mòdul experimental a CosmoCaixa Barcelona

utilitza diferents eines: conferències, tallers,
obres literàries i plàstiques i, fins i tot, teatre.
Els programes educatius del nou Museu de la
Ciència disposen d’activitats pensades tant
per a educadors com per a estudiants d’infantil, primària i secundària. “Els Matins” del
Museu, per exemple, és una activitat dirigida
a estudiants de secundària amb l’objectiu
que els alumnes dialoguin amb diferents
conferenciants i aprenguin les bases del pensament i del mètode científics.
CosmoCaixa Barcelona, d’altra banda, ha
convocat el 2004 la tercera edició del concurs de Contes de ciència per estimular l’interès per la ciència entre els escolars de 4 a
16 anys. A més a més, la variada programació
de tallers del centre permet experimentar
en diferents disciplines científiques, com les

CosmoCaixa Barcelona
va acollir la conferència anual
de l’European Collaborative
for Science Industry &
Technology Exhibitions
(ECSITE), una entitat que
reuneix centres científics,
museus i instituts de
25 països europeus
matemàtiques, l’òptica, l’electricitat, la meteorologia, la física o la biologia. Finalment,
les Lliçons de ciència faciliten que un expert
del museu ensenyi als estudiants els secrets
d’algunes de les qüestions i dels experiments
que es poden contemplar a les diferents sales.
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CosmoCaixa Madrid
CosmoCaixa Madrid, tres milions d’amics de la ciència

Exterior CosmoCaixa Madrid

El Museu de la Ciència de la Fundació ”la Caixa” de Madrid, CosmoCaixa, va celebrar el 2004
el seu quart aniversari. Quatre anys durant els quals ha rebut més de tres milions de visitants
i ha consolidat els seus 7.000 m2 al servei de la divulgació de la ciència com un punt de trobada entre la comunitat científica i ciutadans de totes les edats. Al llarg de l’any 2004,
CosmoCaixa Madrid va inaugurar noves exposicions i va organitzar múltiples activitats destinades a contribuir a la formació científica de la nostra societat.

Jornades i conferències
El programa “Les Tardes del Museu” ha acollit temes tan diversos i de tanta actualitat
com l’apoptosi –o procés de suïcidi cel·lular–, l’alteració de la qual explica l’aparició
de malalties com el càncer, la sida o l’Alzheimer. Carlos Martínez, president del Consell
Superior d’Investigacions Científiques, va
explicar-ne la importància en una conferència davant un nombrós públic. Altres temes
analitzats durant el cicle van ser les recents
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troballes arqueològiques de l’Acròpoli, la
síntesi química i el desenvolupament sostenible i els efectes en la nostra vida de les
ones electromagnètiques, qüestió vinculada
al tema global de la IV Setmana de la Ciència de la Comunitat de Madrid: la responsabilitat social de la ciència.
En l’apartat de jornades, “Pels confins del
llenguatge” va reunir durant tres dies investigadors de disciplines aparentment tan diverses com la lingüística, l’antropologia, la
genètica o la neurociència, la participació

dels quals va provocar suggeridors debats al
voltant dels descobriments més recents sobre l’origen i l’evolució del llenguatge
humà. Unes jornades en què van participar
Jef Verschueren, Alberto Piazza, John Lucy,
Tecumseh Fitch o Ricard Solé, entre altres
ponents.
En un context més lúdic, però no menys
científic, escaquistes de tots els nivells i
edats es van reunir al museu per participar
en les jornades “Els escacs, les màquines
i les formes de la ment”. Conferències,
debats, partides a cegues i simultànies de
científics, com el neurobiòleg Alberto Ferrús, i de grans mestres dels escacs, com Miguel Illescas, van confeccionar un programa
complet.
CosmoCaixa Madrid es va afegir a la commemoració del centenari del naixement de
Salvador Dalí amb una singular anàlisi de la
seva obra des de la perspectiva matemàtica,
duta a terme pel professor Slavik Jablan.
També en l’àrea de les ciències exactes, el
geòmetra computacional Jin Akiyama va reproduir en directe i va adaptar a l’entorn del
museu un dels seus programes divulgatius,
de màxima audiència a la televisió japonesa.
Amb l’objectiu de satisfer la curiositat dels
amants de la ciència i de la natura, el cicle
de conferències “Investigació en ambients
extrems” va permetre compartir l’experiència de científics d’alt nivell que desenvolupen la seva tasca investigadora en ambients
tan poc usuals com el cim de l’Everest, la selva africana o l’espai exterior, entre altres. Jerónimo López, Jordi Sabater Pi, Pedro Duque o Jörn Thiede van ser alguns dels
protagonistes d’aquest cicle.
Els descobriments més recents sobre una
possible vacuna per a la sida, l’amenaça d’una pandèmia de grip o el perill que representa l’abandonament de la recerca de nous
antibiòtics van ser altres temes tractats du-

rant el cicle “Malalties infeccioses”, una iniciativa que responia a l’interès social que ha
generat recentment l’emergència i reemergència d’aquestes malalties.

Un recorregut per la història
de l’automoció
CosmoCaixa Madrid va recórrer, en el segon
semestre del 2004, la història de l’automoció
espanyola durant els anys que van de 1940 a
1970 a través de l’exposició “Microcotxes”. La
mostra, comissariada per Salvador Claret, director del Museu de l’Automòbil de Sils (Girona), va reunir 11 microcotxes representatius de les principals marques constructores i
nombrosos objectes de l’època (publicitat,
plans constructius dels cotxes, joguines, peces…). Amb una velocitat punta de 70 km/h i
un preu mitjà proper a les 35.000 pessetes de
l’època –l’equivalent al sou mitjà d’un treballador guanyat en tres anys–, el prototipus de
microcotxe més popular va ser el Biscuter, un
autèntic emblema de la postguerra espanyola. El Kapi, el David, el PTV o el Clua són
exemples d’alguns dels models exposats a
CosmoCaixa Madrid, la desaparició dels

Exposició “Microcotxes”
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quals de les carreteres espanyoles va estar
marcada per l’aparició del Seat 600.

Activitats familiars
de cap de setmana

Cursos

L’any 2004 ha representat l’enlairament de les
activitats lúdiques i científiques de cap de setmana, activitats que han tractat continguts
d’art, ciència, antropologia, documentals, tecnologia i reciclatge a partir d’una metodologia
experimental i participativa. L’oferta d’activitats va incloure un programa variat en què van
destacar sessions estivals d’astronomia, tallers
de construcció de robots, electricitat, reutilització de residus i un cicle de documentals sobre el cos humà.

El curs “La ciència al cinema”, desenvolupat al
llarg del primer semestre de l’any, va constituir un interessant fòrum de debat que va
plantejar temes tan suggeridors com la visió
social de la medicina a través del cinema o el
cinema fantàstic com a mirall de la ciència i
primera matèria per a la imaginació i l’especulació filosòfica. Especialistes com Alberto
Elena van compartir els seus coneixements en
un programa cinematogràfic que va incloure,
per exemple, l’estrena a Espanya del documental The Ark, de Molly Dineen. Altres temes
analitzats durant aquest any dins els cursos
proposats per CosmoCaixa Madrid van ser la
nutrició, la micologia o la gestió i difusió del
patrimoni natural i cultural, disciplina que es
va analitzar en un curs organitzat en col·laboració amb la Universitat Autònoma de Madrid. Reprendre els cursos dirigits a professors
i especialistes en ensenyament va ser un altre
dels reptes als quals es va donar resposta al
centre d’Alcobendas. Els colors, les arts plàstiques i la robòtica van ser alguns dels temes escollits per a aquest tipus de cursos durant
l’any.

Escola d’estiu
i campanya de Nadal
Els més petits van omplir les aules de CosmoCaixa Madrid durant l’Escola d’Estiu. Entre
les propostes, dos tallers setmanals, “Espurnes: l’electricitat!” i “Petit taller per a grans
científics”, en què van aprendre què hi ha
darrere un endoll o com aconseguir organitzar una cursa de cotxes amb plans inclinats.
“Recicla” i “Artefactes voladors” van ser les
dues activitats que CosmoCaixa Madrid va dirigir als joves científics de 8 a 11 anys.

L’any 2004 ha representat
l’enlairament de les
activitats lúdiques
i científiques de cap
de setmana

Activitats de CosmoCaixa Madrid
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Els tallers de reciclatge van aconseguir sensibilitzar sobre el respecte al medi ambient, a
partir d’iniciatives que van permetre convertir
deixalles inservibles en instruments musicals,
fabricar artesanalment paper reciclat o elaborar sabó i altres productes cosmètics. Amb “Ar-

tefactes voladors”, CosmoCaixa es va proposar
explicar els principis i les lleis físiques que permeten el vol i repassar els mecanismes que els
homes han utilitzat al llarg de la història per
poder vèncer la gravetat i solcar l’aire. I, finalment, el “Taller dels Invents” es va centrar en
el disseny, la construcció i la programació de
màquines controlades per ordinador.
Finalment, per Nadal, CosmoCaixa Madrid
va promoure una campanya amb diferents activitats, com els tallers “Qui ha dit fred?”, “Jocs
del món”, “Matemàtiques i papiroflèxia”, “Astronomia en directe” i l’obra de teatre
Animals, en què utensilis d’ús comú es converteixen en diferents components de la fauna
sota l’atenta mirada dels més petits i la sorpresa dels més grans.
“Restes i rastres dels nostres avantpassats”,
una exposició que reconstrueix, a partir d’un
exercici de recerca detectivesca, els últims minuts dels protagonistes d’onze conjunts fòssils
de gran valor i bellesa, va renovar l’oferta
d’exposicions del museu coincidint amb les
vacances nadalenques. La tempesta de sorra
que va provocar la mort d’un protoceràtops,
l’empatx d’un dels peixos més voraços del
Cretaci o la lluita que, en defensa de les seves
cries, va costar la vida a un immens triceràtops,
són algunes de les històries que explica la
mostra.

L’aventura del saber
CosmoCaixa Madrid és concebut, a més a
més, com un espai per a l’estímul del coneixement científic a disposició de tota la comunitat educativa. Durant l’any 2004, han participat en aquest programa 1.184 centres
educatius. En aquest curs escolar, a més de
l’exposició permanent “Ciències del Món”,
s’ha pogut visitar mostres temporals com
“Antàrtida”, “I després fou… La forma!”, “Escuts i llances” i “Microcotxes”. Pel que fa a l’o-

Conferenciant Edward Holmes

ferta d’activitats per a grups reduïts, cal destacar el cicle “Parla amb ells”, una iniciativa que
pretén suscitar el debat i l’intercanvi d’idees
sobre temes d’actualitat entre els alumnes
participants i els científics especialistes.
Els més petits també tenen els seus espais:
el Planetari bombolla, on aprenen a familiaritzar-se amb els conceptes més bàsics de
l’astronomia; el “Toca, Toca!”, en què es propicia l’educació del medi natural, i “Clik
dels nens”, on se’ls incita al joc científic al
voltant de la llum, la matèria, la mecànica i
la comunicació. Els alumnes de primària,
per la seva banda, han participat, a través de
l’experimentació i el diàleg, en els tallers
“Pensa bé i l’encertaràs”, “Les petjades del
passat”, “Formes vives”, “Micromón” i “Qui
ha dit fred?”.
L’oferta per als alumnes de secundària
contempla, a més dels tallers experimentals,
el Planetari digital, en què el museu ofereix
sessions adaptades al nivell de cada grup. Finalment, CosmoCaixa Madrid ha promogut, en resposta al seu compromís amb l’ensenyament, diverses activitats de formació
per al professorat de totes les etapes: els fòrums d’experiències d’educació infantil,
primària i secundària i diversos cursos i conferències.
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Exposicions itinerants

Exposició “Què és la sida? La batalla del sistema immunitari”

Com cada any, les exposicions itinerants de
ciència i medi ambient han viatjat per tota la
geografia espanyola, amb una gran afluèn-

Les exposicions
de ciència han viatjat
a 53 ciutats
cia de visitants. Entre altres, destaquen “De
simi a home. Cinc fites de l’evolució huma-
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na”, una mostra que combina el rigor científic amb la voluntat científica de transportar
el visitant a les selves humides d’Europa en
què va viure el dryopithecus i a les coves
en què l’homo sapiens va realitzar les pintures
rupestres. La programació d’exposicions itinerants de ciència de la Fundació ”la Caixa”
s’ha completat enguany amb “Volcans”, “Ficar-hi el nas”, “I després fou... La forma!”,
“Humans! Els primers pobladors de Catalunya”, “Objectiu, Volar!” i “Canàries. Volcans a l’Oceà”.

Exposicions de ciència i medi ambient
EXPOSICIONS

POBLACIONS

Antàrtida

Alcobendas

Canàries. Volcans a l’Oceà

Telde, Adeje, Los Llanos de Aridane, La Orotava,
El Hierro, Puerto del Carmen, Puerto del Rosario,
Galdar, Icod de los Vinos

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

Bilbao, Salamanca, Granada, Torrevieja,
Màlaga, Cadis

Escuts i llances

Alcobendas

Humans! Els primers pobladors de Catalunya

Manresa, Blanes, Amposta, Ripoll, Palamós, Cervera,
Cerdanyola, Manlleu

La línia roja

Barcelona

La neurona. Les edats del cervell

Granollers

Els iguanos

Barcelona

Microcotxes

Alcobendas

Objectiu, Volar!

Alcalá de Henares, Burgos, Las Palmas, Múrcia,
Zamora, Puigcerdà

Ficar-hi el nas

Azuqueca de Henares, Mieres, Alcalá la Real,
San Pedro del Pinatar, Valdepeñas, Caravaca,
Paterna, Tolosa, el Prat de Llobregat, el Vendrell,
Falset, Granollers

Què és la sida? La batalla del sistema immunitari

Sant Cugat del Vallès, Eivissa, Huelva, Alacant

Restes i rastres

Alcobendas

I després fou... La forma!

Alcobendas, Calahorra, La Laguna, Berga, Igualada,
Castelló d’Empúries, Sant Feliu de Guíxols, Martorell,
Vilafranca
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La conservació del medi ambient

Un gran nombre dels projectes d’aquesta convocatòria s’orienten a fomentar la protecció de la biodiversitat
i la conservació d’espais naturals

La Fundació ”la Caixa” ha col·laborat durant
el 2004 amb 41 iniciatives seleccionades en la
II Convocatòria d’Ajudes a Projectes Mediambientals. Un gran nombre dels projectes d’aquesta convocatòria, 21 en total, s’orienten a
fomentar la protecció de la biodiversitat i la
conservació d’espais naturals. Aquestes iniciatives preveuen accions diverses com la conservació de paratges naturals, del medi marí i
fluvial, la protecció i recuperació d’espècies
amenaçades, com la del xorigot petit (promoguda pel Grup de Defensa Mediambiental de
la comarca de la Tierra de Barros) o l’estudi i
conservació de la milana a Mallorca (impulsada pel Grup Balear d’Ornitologia i Defensa
de la Naturalesa).
Dotze dels projectes van destinats a la sostenibilitat dels recursos naturals, a la gestió de
residus, a l’estalvi energètic o a la introducció
de sistemes de gestió ambiental. Una de les

88

iniciatives és “Ecoxips: recicladors informàtics”, una iniciativa de la Fundació Innovació
per l’Acció Social, que recull i classifica
equips informàtics en desús i els envia a les

Activitat d’educació ambiental

Endoscòpia a una tortuga babau. Centre de recuperació d’animals marins (CRAM)

plantes de residus corresponents després de
reparar i recuperar els equips que encara poden cobrir les necessitats d’accés a les noves
tecnologies de les persones amb menys recursos. Un segon objectiu de la iniciativa és la inserció laboral de joves en situació de risc so-

Comunitat Valenciana, Castella i Lleó, Extremadura, Aragó, Galícia, Illes Balears i Múrcia), un total d’1,4 milions d’euros. D’ençà
que la Fundació va posar en marxa aquest
programa d’ajudes a projectes mediambientals, ja són 74 les entitats que han pogut dur a
terme iniciatives, als projectes de les quals
s’ha destinat un total de 2,6 milions d’euros.

La Obra Social de ”la Caixa”
ha col·laborat aquest any amb
41 projectes de protecció
del medi ambient
cial en el camp de les noves tecnologies. La
resta de projectes s’orienten cap a les accions
de difusió i informació ambiental, com la iniciativa de WWF ADENA destinada al desenvolupament i implantació de codis de bones
pràctiques que permetin la gestió sostenible
de les suredes espanyoles.
La Fundació ”la Caixa” ha destinat a aquestes iniciatives, que es desenvoluparan en diferents punts de la geografia espanyola (Catalunya, Andalusia, Madrid, Castella-La Manxa,

Estudi i conservació de la milana
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Programes culturals
1. Centres socials i culturals
2. Exposicions
3. Art multimèdia
4. Música
5. Humanitats

La Fundació ”la Caixa”, a través dels seus centres socials i culturals, continua fomentant l’art
com a punt de trobada entre la ciutadania i diversos creadors de totes les èpoques.
Exposicions organitzades el 2004, com la dedicada al pintor Salvador Dalí a CaixaForum
Barcelona, o mostres que uneixen art i història, com “Europa va ser camí” o “La ciència a l’Espanya musulmana”, constaten el compromís de la Fundació ”la Caixa” amb aquesta dimensió
social de la cultura. A més a més, coincidint amb la celebració del Centenari de ”la Caixa”, es
va col·locar la primera pedra del futur centre social i cultural CaixaForum Madrid.
La Fundació ”la Caixa” prossegueix, per tant, la tasca d’apropar l’art, la música, la fotografia, la literatura i el cinema a tot tipus de públic, independentment de l’edat i del nivell cultural, amb el convenciment que tothom pot gaudir de les diferents manifestacions artístiques i
beneficiar-se’n.

Centres socials i culturals
La dimensió social de la cultura

CaixaForum Barcelona

CaixaForum Barcelona i els diferents centres culturals de la Fundació ”la Caixa” han prosseguit el 2004 la tasca d’apropar l’art, la música, la poesia, la literatura i el cinema a un públic
ampli i heterogeni. L’art i la cultura adquireixen la seva dimensió més social gràcies a la
Fundació. Més de 2.000.000 de persones de totes les edats van visitar durant l’any 2004 les
232 exposicions organitzades per la Fundació. Els programes de música, d’art multimèdia i
d’humanitats completen les accions promogudes per la Fundació en l’àmbit de la cultura.

Un centre cultural i social
al triangle d’or de Madrid
L’alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón,
la presidenta de la Comunitat de Madrid, Esperanza Aguirre, i el president de ”la Caixa”,
Ricard Fornesa, van presidir l’acte de col·locació de la primera pedra de CaixaForum
Madrid, el futur centre social i cultural de la
Fundació ”la Caixa” a la capital. A l’esdeveniment, organitzat amb motiu de la celebració
del centenari de ”la Caixa” (1904-2004), van
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assistir-hi també els arquitectes de l’equip
suís Herzog & de Meuron.
El futur centre conservarà la façana original de l’antiga Central Eléctrica del Mediodía, situada en ple ‘triangle d’or’ de l’eix Prado-Recoletos (Museu del Prado, Museu
Nacional Centre d’Art Reina Sofia i Museu
Thyssen-Bornemisza) i tindrà una superfície
total aproximada de 10.000 m2 distribuïts en
diferents nivells. Els arquitectes Herzog & de
Meuron, que van convertir una central tèrmica a la riba del Tàmesi en la Tate Modern de

Londres, treballen en la transformació d’aquest edifici industrial del començament del
segle XX en el nou CaixaForum Madrid.
Situat davant del Jardí Botànic, el nou centre serà un nexe d’unió entre aquest eix museístic i el Barri de les Lletres, és a dir, entre el
Madrid del Segle d’Or i el de la Il·lustració, i
oferirà una àmplia varietat d’activitats dirigides a tot tipus de públic. Seminaris, xerrades,
jornades sobre els diferents programes socials
que realitza la Fundació ”la Caixa”, exposicions d’arts plàstiques i fotografia formaran la
seva àmplia programació.

ques i visuals, concerts i cursos de música,
poesia, dansa, vídeo i una àmplia oferta d’activitats socials, familiars i educatives.
En l’apartat de les arts plàstiques, l’exposició “Dalí, cultura de masses”, amb la qual es
commemorava el centenari del naixement de
l’artista català, ha marcat l’any expositiu a CaixaForum. Amb més de 300.000 visitants, s’ha
convertit en la mostra més vista en la història

Per tercer any consecutiu,
CaixaForum ha superat
el milió de visitants

CaixaForum, una realitat
consolidada
CaixaForum Barcelona s’ha consolidat com
un centre social i cultural de referència a la
capital catalana. Per tercer any consecutiu,
CaixaForum ha superat el milió de visitants,
xifra que el situa entre els museus i centres
d’art més freqüentats de la ciutat. Durant
aquest període, aquest centre social dedicat a
la cultura ha proposat una programació multidisciplinar amb exposicions d’arts plàsti-

de la Fundació ”la Caixa”. Però, a més d’aquesta exposició, s’han pogut contemplar altres mostres, com “Art portuguès i espanyol
dels anys 90”, “Ficcions documentals”, “Confuci”, “Doug Aitken”, “Giuseppe Penone” o “Auguste Rodin”. Una oferta que es va completar
amb tres noves propostes del programa “Espais Oberts”: Reflectint l’espai, de Jeppe Hein;
Absència pública, de Javier Peñafiel, i La ciutat
que desapareix, de Botto & Bruno.

Acte de col·locació de la primera pedra de CaixaForum Madrid
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per Arata Isozaki per a l’entrada de l’antiga fàbrica projectada per Puig i Cadafalch. Arquitectura i dansa, art i creació van protagonitzar
durant el festival un espectacle multidisciplinar marcat per les diverses nacionalitats dels
seus participants.

Centres socials i culturals

Fundació ”la Caixa” a les Balears

CaixaForum va iniciar l’any 2004 amb una
programació musical amb gran èxit de públic.
La percussió va ser la protagonista del primer
cicle musical, “Percussions, una trobada amb
els ritmes de Senegal, Mali, Egipte i el Marroc”. Una cita seguida per altres activitats musicals, com el XXVII Festival de Música Antiga,
el IX Festival de Músiques del Món o el cicle
“Les Músiques de CaixaForum”. El centre cultural i social de la Fundació ”la Caixa” també
ha fomentat durant el 2004 les activitats de la
Mediateca, els cicles de conferències, com
“L’esperit del temps: geografies del pensament contemporani”, o les lectures poètiques,
com Nit de paraules.
Una altra de les activitats organitzades per
CaixaForum va ser “Dies de dansa”, un festival
de dansa celebrat en paisatges urbans de la
ciutat de Barcelona. Edificis, parcs, carrers i
places van cobrar vida i interès urbanístic durant aquesta trobada entre la ciutadania i dos
arts, l’arquitectura i la dansa. Durant alguns
diumenges del 2004, l’espai de CaixaForum es
va transformar en un escenari en què el moviment del cos i la dansa contemporània van
omplir de color l’espai blanc i lluminós creat
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La programació cultural de l’Obra Social de
”la Caixa” té un dels seus puntals en l’àmplia
oferta dels diferents centres socials i culturals
que la Fundació té a Girona, Granollers, Lleida, Palma, Tarragona i Vic. Uns centres que
van programar, durant l’any 2004, nombroses
activitats per a tots els públics, tant culturals
com socials i educatives.

L’Obra Social de ”la Caixa”
va programar als centres
nombroses activitats
per a tots els públics
Entre altres iniciatives, la Sala Girona va organitzar, durant l’any 2004, mostres com
“Viatge al món de les ombres”, “Josep Alemany, memòria i oblit” o “Matisse. Els llibres
il·lustrats”, una exposició dedicada a glossar
la faceta del pintor francès com a il·lustrador
i creador de llibres. El Centre Social i Cultural de Lleida, per la seva banda, va programar
exposicions, com “Els mestres del gravat a la
col·lecció del British Museum” i “Paisatges
mediàtics”; cicles de literatura, com “Narradors”; cursos, com “Decideix-te a escriure una
novel·la”, o la novena edició de cicle “Intervencions al vestíbul”, una iniciativa que defensava la idea que el gust per l’exotisme pot
alterar i influir la vida quotidiana en la mesura que els artistes proporcionen models o motius per a un món millor.

D’altra banda, el Centre Social i Cultural
de Tarragona va acollir a les seves instal·lacions cicles com “Temps de poetes” i “Documental + Debat” i exposicions com “Escher.
La vida de les formes” o “Àfrica, la figura imaginada”, un conjunt de 166 obres procedents
de 16 ètnies de l’Àfrica central i occidental
que mostraven diferents representacions de
la figura humana. El Centre Cultural de Granollers va ser l’escenari d’activitats tan diverses com l’exposició “Viatge al món de les ombres”, cicles de literatura com “Poesia cada
dia”, jornades informatives com “Drama Way”
i cicles cinematogràfics com “Trens de pel·lícula”, organitzat en commemoració del 150
aniversari de l’arribada del tren a Granollers.
De l’oferta cultural del Centre Cultural de
Vic durant l’any 2004, cal destacar l’exposició “Escher. La vida de les formes”, el cicle de
literatura “La idea i la paraula”, les projeccions cinematogràfiques englobades a El món
a debat i les representacions teatrals per a escolars de clàssics de la literatura universal
com La Celestina o El retrat de Dorian Gray. Finalment, un altre dels centres, el de la Fundació ”la Caixa” a les Balears, va programar diferents activitats, entre les quals cal destacar
les exposicions “Ficcions documentals”, “Àfri-

ca, la figura imaginada” o “El jardí fantàstic”,
una aproximació a la joieria modernista a través de 65 peces d’orfebreria.

Sales d’exposicions
La Fundació té dues sales dedicades exclusivament a les arts plàstiques i visuals. D’una
banda, la Sala d’Exposicions de la Fundació
”la Caixa” a Madrid i, de l’altra, la Sala Montcada de Barcelona, que continua fidel a l’esperit d’avantguarda i experimentació que ha
guiat la seva programació des dels seus orígens fa més de 20 anys. La Sala d’Exposicions
de Madrid va presentar, durant l’any 2004,
quatre exposicions: “Nikos Navridis”, “Josep
Alemany, memòria i oblit”, “Col·lecció d’estampes d’Hernando Colón” i “Prerafaelites,
la visió de la naturalesa”. Per la seva banda, la
Sala Montcada de Barcelona va presentar,
durant els mesos d’hivern i primavera, tres
noves mostres del cicle “Total Work” (“Almarcegui-Schiess”, “Botànica política” i “Por
total”) i, a la tardor, va començar “Res/Quelcom passa”, un nou cicle que consta de cinc
exposicions i que ha estat dissenyat pels comissaris Martí Manem (Barcelona, 1976) i
Fabienne Fulchéri (Cannes, 1970).

CaixaForum Barcelona
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Programa d’exposicions
De l’art contemporani a les civilitzacions mil·lenàries

Exposició “Dalí, cultura de masses”. CaixaForum Barcelona

El programa d’exposicions de l’Obra Social de ”la Caixa” ha mantingut al llarg del 2004 l’objectiu de divulgar l’art entre un públic ampli i heterogeni. En aquest sentit, l’oferta expositiva
de la Fundació s’ha caracteritzat per acollir una gran varietat d’estils i èpoques que van des del
geni del surrealisme que va ser Salvador Dalí a la cultura mil·lenària en què va viure Confuci o
a l’obra gràfica del fotògraf xinès Li Zhensheng. Les ciutats en què ha estat possible visitar
aquestes exposicions estan distribuïdes per tot el territori espanyol.

Art clàssic
Dalí, cultura de masses
La primera gran exposició organitzada amb
motiu de l’Any Dalí, commemoratiu del centenari del naixement de l’artista, va ser “Dalí,
cultura de masses”, organitzada per la Fundació ”la Caixa”. L’exposició, inaugurada pel
príncep Felip de Borbó a CaixaForum Barcelona, va atreure més de 300.000 visitants i va
intentar reflectir l’estreta relació que l’artista
va mantenir amb la societat de consum i l’en-
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frontament que, al llarg del segle XX, es va
produir entre la cultura més elitista i la més
popular. La mostra va reunir més de 400
obres, entre olis, aquarel·les, dibuixos, fotografies, documents, anuncis, pel·lícules, dissenys i objectes diversos, ordenats en vuit
apartats. Com a novetat, i coincidint amb la
inauguració, CaixaForum va acollir, per primer cop a Espanya, la projecció de la pel·lícula Destí, un encàrrec de la companyia Disney al pintor que la gran fàbrica dels
dibuixos animats mai no va arribar a estrenar
a la gran pantalla.

La mostra va centrar la mirada en els vincles que Dalí va mantenir, al llarg de la seva
vida, amb ‘l’altra’ cultura, uns vincles mereixedors d’una visió de conjunt que permetia
entendre la seva complexitat, la seva riquesa
i la seva novetat. Aquesta particular perspectiva de l’univers dalinià s’estructura en tres
grans nivells: la representació en l’obra de
Dalí de ‘temes’ propis de la cultura popular
(inclusió d’una ampolla de Coca-Cola a Poesia d’Amèrica, 1943); la transformació de la
pintura sota la influència de les tècniques
de reproducció seriada (collages, performances), i la intervenció de forma directa en la
cultura popular mitjançant el disseny de
productes d’encàrrec (moda, cinema, publicitat).

Renaixement, reunida per Hernando, el fill
de Cristòfol Colom, un dels més destacats i
àvids bibliòfils i col·leccionistes del seu
temps. Aprofitant els seus viatges per Europa
en el seguici de l’emperador Carles V, el fill
de Colom va adquirir un gran nombre de llibres i estampes i va formar una biblioteca
d’uns 15.000 volums i una col·lecció d’estampes d’uns 3.200 exemplars, amb obres
d’artistes de la talla de Marcantonio Raimondi, Antonio Pullaiuolo, Alberto Durero,
Martin Schongauer, Lucas Cranach o Lucas
Van Leyden. La majoria de les estampes exhibides procedien del British Museum de
Londres.

Rodin i la revolució de l’escultura

L’exposició “Escher. La vida de les formes” va
presentar una selecció de l’obra gràfica de
l’artista holandès en quatre blocs temàtics:
natura, cos, espai i geometria. Una ocasió per
descobrir el seu particular llenguatge i el misteri de les seves formes a través de 78 gravats
de la col·lecció de l’Israel Museum de Jerusalem. L’obra gràfica d’Escher es caracteritza
per la geometrització de les formes i dels espais i no respon a cap dels moviments o
tendències de l’art del segle XX.

Auguste Rodin va ser l’artífex de la profunda revolució que va viure l’escultura en el segle XX. Des del final de 1880, Rodin i els seus
deixebles van concebre una escultura basada en l’expressivitat física i en la voluntat de
reduir la forma a l’essència. Rodin va introduir una nova concepció del monument públic, fins llavors ancorada en la representació del retrat del personatge homenatjat
envoltat de figures al·legòriques. La mostra,
que va reunir unes 105 obres de 33 destacats
escultors dels segles XIX i XX, pretenia mostrar l’evolució de la trajectòria de l’escultor
francès i la influència que va exercir en altres artistes com Camille Claudel, Arístides
Maillol, Brancusi, Matisse o Giacometti, entre altres.

Col·lecció d’estampes
d’Hernando Colón
L’exposició va presentar una selecció de la
primera i més gran col·lecció d’estampes del

Escher. La vida de les formes

Matisse. Els llibres il·lustrats
Considerat un dels grans artistes del segle
XX , la personalitat d’Henri Matisse (18691954) escapa a qualsevol classificació. Impulsor del fauvisme, la seva obra va evolucionar
posteriorment cap a la recerca d’una síntesi
decorativa basada en la força del signe i en
l’equilibri de l’expressió. Una faceta poc coneguda de la seva obra són els llibres, en els
quals va treballar en els últims 25 anys de la
seva vida, com Les fleurs du mal, de Baudelaire. Matisse concebia l’elaboració d’un llibre
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com un tot, que incloïa la concepció i el disseny de la maqueta, la compaginació del text
i l’elaboració de les il·lustracions, que es
combinaven amb la tipografia per crear una
harmonia perfecta.

Prerafaelites,
la visió de la naturalesa
L’exposició “Prerafaelites, la visió de la naturalesa” va mostrar l’aproximació dels pintors prerafaelitistes al paisatgisme i com van
establir, a través de la seva lectura de la natura, certes pautes que van marcar el camí
cap a l’art modern. La mostra, organitzada
per la Tate Britain de Londres, va reunir
unes 150 obres procedents d’algunes de les
més importants pinacoteques britàniques.
L’exposició va centrar el seu interès en el
revolucionari tractament del paisatge que
va tenir lloc a la Gran Bretanya cap a la meitat del segle XIX per part d’un grup de joves
artistes com John Everett Millais, William
Holman Hunt o Ford Madox. La mostra va
incloure pintures, dibuixos, aquarel·les i fotografies, ordenats, generalment, seguint

“Prerafaelites, la visió de la naturalesa”
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un ordre cronològic, des de poc abans de la
fundació de la Germandat dels Prerafaelitistes el 1848 fins al 1860, any en què van començar a canviar d’estil pictòric.

El jardí fantàstic,
joieria modernista
a les col·leccions europees
L’exposició “El jardí fantàstic” pretenia apropar la joieria modernista al visitant mitjançant 65 peces repartides per àmbits temàtics, com, per exemple, la inspiració vegetal.
A través de l’obra de Georges Fouquet, Lucien Gaillard, Léopold Gautrait, René Lalique, Lluís Masriera Rosés, Henri Verver, Wilhelm L. von Cranach i Philippe Wolfers, es
podia descobrir l’elevat valor artístic i les
fonts d’inspiració d’unes peces creades pels
més grans orfebres de l’època. El dibuix d’una joia, obra de Joan Miró, i les aportacions
dels escultors Manolo Hugué i Paco Durrio,
amb les seves joies simbolistes, completaven
la selecció.

Dalí a l’Empordà
L’exposició “Dalí a l’Empordà: la mirada
dels fotògrafs empordanesos” organitzada
per l’associació Amics dels Museus Dalí i la
Fundació ”la Caixa”, pretenia donar a
conèixer el Dalí més íntim i proper a través
de 75 fotografies realitzades entre 1950 i
1980 pels fotògrafs empordanesos contemporanis de l’artista (Melitó Casals, Joan
Moncanut, Adelí Torner, Francesc Simon,
Esteve Ayats i Robin Townsend) i també per
alguns particulars com Enric Sabater i Joan
Vehí. Aquests autors van captar imatges
insòlites del pintor, escenes d’un Dalí més
íntim a Cadaqués i Figueres, allunyades de
l’aparell mediàtic que habitualment envoltava l’artista.

Altres cultures
Àfrica, la figura imaginada
La cultura és un reflex fidel de les societats.
L’exposició “Àfrica, la figura imaginada” ha
apropat l’espectador al continent africà a
través d’un conjunt de 166 obres realitzades
per 16 ètnies de l’Àfrica central i occidental
centrades en la representació de la figura
humana. En la seva cultura d’origen, els artistes africans desconeixen les tècniques i els
principis estètics de l’art occidental. Guiats
per l’instint, analitzen el cos humà amb total
llibertat: trien, simplifiquen i alteren les proporcions, però totes les modificacions anatòmiques s’integren en un conjunt orgànic i
coherent que diu molt dels seus pobles.

Confuci, el naixement
de l’humanisme a la Xina

“Dalí, cultura de masses”. CaixaForum Barcelona

Josep Alemany, memòria i oblit
La Fundació ”la Caixa” va presentar, per primer cop a Espanya, una mostra de fotografies que recuperava el llegat de Josep Alemany (Blanes, 1895–Pittsburgh, 1951). De la
seva obra fotogràfica, que ofereix varietat de
temes i tècniques, cal destacar els fotogrames, la fotografia abstracta, els temes florals,
els retrats femenins i les imatges surrealistes.
Procedent d’una família d’intel·lectuals catalanistes, es va formar en l’esperit noucentista que caracteritza una part del primer i
segon decennis del segle XX a Catalunya. Va
realitzar la seva obra fotogràfica entre 1935 i
1945, una trajectòria artística iniciada amb
40 anys.

La Fundació ”la Caixa” va organitzar l’exposició “Confuci, el naixement de l’humanisme a la Xina”, que va recórrer, a través de
130 peces, la vida i l’obra de Confuci, el Sòcrates xinès, un home que va influir decisivament en 2.000 anys de cultura oriental. L’exposició reflectia la personalitat de Confuci i

El programa
d’exposicions de
l’Obra Social de ”la Caixa”
ha mantingut al llarg
del 2004 l’objectiu de divulgar
l’art entre un públic
ampli i heterogeni
posava de manifest la pervivència del seu pensament al llarg de gairebé 2.500 anys d’història de la Xina. Donen testimoni d’aquesta
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i el Musée des Arts asiatiques-Guimet de París, amb la participació excepcional de la Secretaria d’Estat de Patrimoni de la República
Popular de la Xina, va formar part dels actes
del Fòrum Barcelona 2004.

Viatge al món de les ombres
L’exposició “Viatge al món de les ombres” va
mostrar una àmplia selecció de figures de cuir
que pertanyen a la col·lecció Kwok On de la
Fundação Oriente de Lisboa, que, a partir de
peces dels segles XVIII, XIX i XX, il·lustra les tradicions i els estils dels principals països que
han cultivat el teatre d’ombres, gènere teatral
expressiu i suggeridor que té un notable protagonisme en les celebracions públiques de rituals religiosos. La mostra presentava un conjunt de figures d’herois i déus, monstres i
animals mítics utilitzats en les representacions
de teatre d’ombres a Turquia, Cambodja,
Tailàndia, Indonèsia, l’Índia i la Xina.

Europa fou camí

Retrat de Confuci, 1691. París, Bibliothèque nationale
de France, Gabinet d’estampes

història els objectes rituals reunits per a l’exposició, procedents dels temples de culte als
avantpassats o dels llocs sagrats del confucionisme, situats a la ciutat natal del filòsof,
Qufu. Al costat d’aquests objectes, es presentaven retrats de funcionaris, joies i vestits
que evidencien la influència de Confuci en
la vida quotidiana. Amb motiu de l’exposició, molts d’aquests objectes es van poder
contemplar per primer cop lluny de la Xina.
La mostra, organitzada per la Fundació
”la Caixa”, la Réunion des musées nationaux
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La Fundació ”la Caixa”, la Xunta de Galícia i el
Concello de Santiago de Compostel·la van presentar, amb motiu del centenari de ”la Caixa” i
en el marc del Xacobeo 2004, una exposició
sobre l’origen del Camí de Santiago, un dels
primers elements vertebradors del vell conti-

Europa fou camí

nent. L’exposició “Europa fou camí. La peregrinació a Santiago a l’Edat Mitjana” pretenia
mostrar al visitant, a través de sis àmbits diferenciats, l’origen del Camí, la seva construcció,
la vida quotidiana durant el pelegrinatge i les
infraestructures que van donar forma a la principal via de peregrinació de l’Europa medieval. La mostra proposa un itinerari que evoca
el Camí de Santiago amb la voluntat que l’espectador es converteixi en peregrí i en visiti algunes de les principals parades a partir de la
recreació de diferents ambients mitjançant escenografies.

Els castells d’al-Andalus
L’exposició “Els castells d’al-Andalus” intentava apropar la riquesa cultural dels pobles que
van envair la península al segle XII i les seves
formes d’organització prenent com a referència els castells. La mostra reflectia com els musulmans van saber aprofitar les estructures arquitectòniques ja existents, a més de crear-ne
altres de nova construcció amb l’objectiu de
controlar el territori. L’exposició presentava,
a través de cinc grans apartats, escenografies
realistes, maquetes, reproduccions científiques d’obres d’art i d’altres objectes, que mostraven els mètodes constructius que utilitzaven i el seu valor estratègic i militar, les armes,
la cultura i la vida quotidiana.

Arrels de l’esport català
Catalunya va ser, en les primeres dècades del
segle XX, pionera en la difusió del fenomen
esportiu. Gràcies als progressos de les arts
gràfiques, les imatges esportives van saltar a
les pàgines dels diaris i de les revistes il·lustrades. Futbolistes, boxadors, ciclistes i pilots
van gaudir, llavors, d’una popularitat immensa, basada tant en els èxits esportius
com en la imatge de sacrifici i força, de

potència i plenitud, que transmetien els reporters especialitzats. La mostra reconstruïa
aquest panorama a partir d’una selecció de
120 fotografies que comprenen mig segle,
des de les primeres exhibicions aeronàutiques fins a les grans trobades internacionals
dels anys seixanta.

La ciència al món andalusí
L’exposició “La ciència al món andalusí”, organitzada per la Fundació ”la Caixa” amb el comissariat de la Fundació Islàmica i amb la col·laboració de l’Ajuntament de Còrdova, va presentar
el coneixement científic d’al-Andalus. “La ciència al món andalusí” recorria, amb el més rigorós enfocament científic, l’atmosfera que envoltava els savis andalusins com Ben Rusd
(Averroes), Abu-l-Qasim Al Zahraui (Abulcasis), Maslama al Mayriti o Al Zarqalu (Azarquiel), que, complint l’axioma islàmic (hadit)

L’exposició “Europa fou
camí” mostrava l’origen del
Camí de Santiago i la història
d’aquesta important via de
peregrinació de la
Europa medieval
de “busca la ciència des del bressol fins a la sepultura”, van contribuir de forma essencial al
desenvolupament del coneixement científic.

Art contemporani
Trobada entre dues col·leccions.
Art portuguès i espanyol
dels anys 90
L’exposició va presentar una selecció de 23
obres d’artistes espanyols i portuguesos pro-
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cedents de les col·leccions d’art contemporani de la Fundació ”la Caixa” i de la Fundació Serralves de Porto. Les dues col·leccions,
que es distingeixen pels seus importants
fons d’art internacional, es van entrellaçar
en aquesta exposició per mostrar les obres
més representatives de l’art dels últims 10
anys. Més que argumentar distincions entre
l’art de Portugal i Espanya, la mostra va establir un traçat de relacions temàtiques i va
destacar la vinculació de l’art amb la realitat
social actual: la influència de la cultura visual i les relacions humanes i convencions
socials, els espais domèstics i urbans en què
habitem. La mostra presentava diferents
procediments artístics (pintura, dibuix, escultura i vídeo).

Espais Oberts
El projecte “Espais Oberts” d’intervencions
d’artistes contemporanis a CaixaForum ha
reunit durant l’any 2004 tres propostes en
diferents espais del centre social i cultural
de la Fundació ”la Caixa” a Barcelona. El
danès Jeppe Hein va convertir el vestíbul de
l’edifici en l’escenari de l’obra Reflectint l’espai, una peça interactiva formada per set esferes d’acer cromat que rodaven de forma
autònoma per l’espai. Les seves superfícies
de mirall reflectien l’ampli vestíbul blanc i,
amb el seu moviment, emulaven el deambular del públic i establien múltiples diàlegs
personalitzats amb els transeünts que creuaven o que passejaven pel recinte.
Amb el seu projecte Absència pública, Javier Peñafiel invitava l’espectador a reflexionar sobre el seu rol com a públic observant
la seva pròpia absència. El lloc escollit va ser
el gran finestral obert al vestíbul amb vistes
a l’auditori, des d’on l’artista emplaçava
l’espectador a desentranyar el significat
d’un joc d’imatges, llum i color que es pro-
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jectava, a ritme d’intriga, a l’interior del
pati de butaques totalment buit.
El programa també va acollir la instal·lació La ciutat que desapareix, de Botto & Bruno, nom artístic dels italians Gianfranco
Botto i Roberta Bruno. El visitant que pujava per les escales mecàniques de CaixaForum es trobava sobtadament atrapat per un
paratge desolat d’una àrea urbana perifèrica. Format per cents de fotografies, la instal·lació consistia en un gran muntatge totalment versemblant que folrava les parets i
el terra.

Giuseppe Penone
Giuseppe Penone és un dels artistes més originals i innovadors de la segona meitat del
segle XX. La mostra “Giuseppe Penone. Retrospectiva”, organitzada pel Centre Pompidou i que es va poder contemplar a CaixaForum, va reunir la selecció més àmplia que
mai s’ha realitzat de la seva trajectòria artística, amb 80 obres de totes les etapes de l’autor. L’exposició s’iniciava amb els primers
experiments al bosc, a la recerca d’una simbiosi entre natura i cos humà, i es tancava
amb els últims murals realitzats amb espines
d’acàcia.

Giuseppe Penone. Cedro de Versalles, 2000-2003.
Fotografia realitzada durant l’ejecució de l’obra, 2003

Jorge Pardo, un projecte per a la
Col·lecció d’Art Contemporani
Fundació ”la Caixa”
El projecte de l’artista americà Jorge Pardo
(Cuba, 1963) proposava una reflexió sobre la
pràctica tradicional de l’exposició d’art. L’artista va construir un ambient –cobrint les parets
amb relleus i il·luminant la sala amb extraordinaris llums de colors– per exposar un seguit
d’obres de la col·lecció. La instal·lació qüestionava les distincions tradicionals entre art i decoració, invitava a repensar les convencions sobre la presentació, el context i la percepció de
l’art i oferia una alternativa a la retòrica institucional de l’exposició de l’art.

Res/Quelcom passa
“Res/Quelcom passa” és el títol del nou cicle
d’exposicions de la Sala Montcada per a la
temporada 2004-2005. El cicle, que consta de
cinc exposicions, ha estat dissenyat per dos
comissaris: Martí Manem (Barcelona, 1976) i
Fabienne Fulchéri (Cannes, 1970). L’objectiu
del cicle és crear una plataforma d’intercanvi
i reconeixement mutu entre artistes, crítics i
comissaris a nivell nacional i internacional.

Itineraris de la Col·lecció d’Art
Contemporani
La Col·lecció d’Art Contemporani Fundació
”la Caixa” va dur a Còrdova una important
selecció d’obres d’artistes, com Antoni Tàpies, Bruce Nauman, Cindy Sherman, Pepe
Estaliú o Richard Deacon, realitzades entre
1983 i 1993. Amb el títol “1983-1993. Un recorregut transversal per la Col·lecció d’Art
Contemporani Fundació ”la Caixa”, l’exposició va mostrar alguns dels corrents pictòrics
que van coincidir en aquesta etapa, l’evolució estètica de la fotografia i de l’escultura i

la consolidació del vídeo i de la instal·lació
com a formes d’expressió habituals. La
col·lecció també va presentar a Santander
una important selecció d’obres que va posar
de relleu la seva diversitat d’opcions estètiques i va presentar des de fotografies a obres
que responien a la redefinició de la pintura
duta a terme per diferents artistes els anys
vuitanta i la nova abstracció desenvolupada
per artistes dels noranta.

Col·lecció Testimoni 2003-2004
Coincidint amb el centenari de ”la Caixa”, la
Fundació va exposar a Pamplona una part
dels fons de la Col·lecció Testimoni, formada per obres que ”la Caixa” ha adquirit durant la temporada 2003-2004. L’exposició va
mostrar un centenar de peces, totes realitzades per artistes espanyols contemporanis de
diverses generacions. La Col·lecció Testimoni de ”la Caixa” reuneix peces adquirides en
diferents exposicions de galeries d’art de
Barcelona i de Madrid i a les fires ARCO i
New Art. Atès el caràcter intencionadament
variat de les galeries seleccionades, les obres
d’art d’aquesta col·lecció reflecteixen tot tipus de tendències –de la figuració a l’abstracció, de la tradició a l’avantguarda– en un
recorregut plural i heterogeni per pintures,
escultures i fotografies. La Col·lecció Testimoni va ser creada el 1987 per ”la Caixa” i,
en l’actualitat, té més de 2.000 obres d’art.

Doug Aitken
La Fundació ”la Caixa” va presentar, per primer cop a Espanya, una exposició dedicada a
Doug Aitken, un dels artistes contemporanis
més destacats dels Estats Units. A la majoria
de les seves instal·lacions, Aitken juga amb
l’acceleració i l’acumulació d’un munt d’imatges, la recomposició de les quals les fa
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més suggeridores i evocadores. La projecció
en múltiples pantalles de gran format crea un
espai envolvent que submergeix l’espectador
en una experiència inefable i l’empeny cap a
les zones fosques de l’inconscient. La mostra
va ser comissariada per Marta Gili.

és indispensable oferir una imatge més clara
d’aquest episodi que va posar la Xina en una
situació límit. L’exposició “Li Zhensheng, un
fotògraf xinès a la revolució cultural”, comissariada per Robert Pledge, recollia les fotografies que Li Zhensheng va dur a les oficines de Contact Press Images de Nova York a
partir de 1999 i que mostren escenes de la
Gran Revolució Cultural Proletària. Les instantànies del fotògraf no amagaren res, ni la
humiliació, ni la covardia, ni la crueltat. En
definitiva, un testimoni impregnat d’una aterradora humanitat.

Exposició Doug Aitken

Ficcions documentals
L’exposició “Ficcions documentals”, comissariada per Marta Gili i Jean-Pierre Rehm, pretenia oferir una mirada crítica sobre les pràctiques documentals i invitava a una reflexió
sobre les estratègies que el poder establert
utilitza per representar la realitat. L’exposició va reunir a CaixaForum 22 pel·lícules i vídeos de 21 creadors internacionals, com Tacita Dean, Kutlug Ataman, Harun Farocki,
Florence Lazar, Sobhi al Zobaidi, Joan Colomer, Walid Raad, Victor Kossakowski, Jung
Yang o Javier Coderal.

Li Zhensheng, un fotògraf
a la revolució cultural
Mao Tse-Tung i la revolució cultural sempre
susciten fascinació i estupor. Per aquesta raó,
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“Li Zhensheng, un fotògraf xinès
a la revolució cultural”

Nikos Navridis
La Fundació ”la Caixa” va presentar una exposició monogràfica sobre la producció artística més representativa dels últims 10 anys
de Nikos Navridis, un dels més destacats exponents de la nova generació d’artistes
grecs. Aquesta exposició va reunir cinc videoinstal·lacions i 42 fotografies. El tema central de l’obra de Navridis està relacionat
amb l’aire i, més específicament, amb la respiració com a funció o capacitat de tot ésser
viu i la seva finalitat estètica. La mostra va ser
comissariada per Rosa Martínez.

Paisatges mediàtics

Col·lecció Testimoni

Cada cop són més nombrosos els artistes
que utilitzen codis dels mitjans de comunicació per desconstruir els mecanismes i oferir nous significats de la realitat. En aquest
sentit, l’exposició va oferir una selecció de
videoinstal·lacions, fotografies, dibuixos
i instal·lacions representatives de Pierre
Bismuth, Claude Closky, Minerva Cuevas,
Daniel García Andújar, Swetlana Heger,
Christian Jankowski, Stefanie Klingemann,
Matthieu Laurette, Zbigniew Libera, Björn
Melhus, Joan Morey, Ester Partegàs i Barbara Visser.

La Col·lecció Testimoni de ”la Caixa” reuneix
peces realitzades per artistes espanyols contemporanis de diverses generacions i que han
estat adquirides en diferents exposicions de
galeries d’art de Barcelona i de Madrid i a les
fires ARCO i New Art. Atès el caràcter intencionadament variat de les galeries seleccionades, la col·lecció reflecteix tot tipus de
tendències. La Col·lecció Testimoni va ser
creada el 1987 per ”la Caixa” i, en l’actualitat,
té més de 2.000 obres d’art.

Col·leccions
Col·lecció d’Art Contemporani
Fundació ”la Caixa”
La col·lecció, que ja s’ha convertit en un referent al nostre país per la qualitat i la importància de les obres que ha aconseguit reunir durant els últims vint anys, prossegueix la
seva activitat didàctica i de difusió de l’art
contemporani mostrant les obres en nombroses exposicions i ampliant els fons amb noves
adquisicions que contribueixin a representar
millor aquesta part de la cultura que és la realitat artística contemporània.
El 2004 s’han adquirit 24 obres dels següents
artistes: Julio Sarmento, Rodney Graham, Douglas Gordon, Gillian Wearing, Roni Horn,
Francis Alys, Rivane Neuenschwander, Steve
Moqueen, Pierre Huyghe, Miguel Ángel Ríos,
Óscar Muñoz, Ester Parteras, Daniel Buren,
Annette Messager, Ángela de la Cruz, Thomas
Scheibitz, Adriana Varejao o Johannes Kahrs.
Algunes d’aquestes noves adquisicions, juntament amb les de l’any anterior, ja han pogut ser
mostrades a diferents exposicions organitzades
al llarg del 2004.

Col·lecció d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa”. Santander.
Thomas Struth
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Exposicions de la Fundació ”la Caixa” l’any 2004
Arts plàstiques
EXPOSICIONS
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POBLACIONS

Annika Larson // New Gravity

Barcelona

7.000 anys d’art persa

Sevilla, Saragossa, Santiago de Compostel·la

Botànica Política. Usos de la ciència, usos de la
història. Juan Luis Moraza i José Alejandro Restrepo

Barcelona

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

Santander

Col·lecció Testimoni

Pamplona

Dalí. Cultura de masses

Barcelona

Del modernisme a les avanguardes. Dibuixos de la
col·lecció de la Fundació Francisco Godia

Saragossa, Vic

Dissenyadors per a un mite.
Homenatge a Toulouse-Lautrec

Ciudad Real, Sabadell, Tortosa, Sitges, Calp,
Leganés, Barakaldo

El jardí fantàstic. Joieria modernista a les
col·leccions europees

Palma

Encontre entre dues col·leccions: Fundação Serralves Fundació ”la Caixa”. Art portuguès i espanyol dels 90

Barcelona, Las Palmas

Escher. La vida de les formes

Girona, Tarragona, Vic

Giuseppe Penone. Retrospectiva

Barcelona

Jorge Pardo, un projecte per a la Col·lecció d’Art
Contemporani Fundació ”la Caixa”

Barcelona

La col·lecció d’estampes d’Hernando Colón
(1488-1539). Col·leccionisme en l’era del descobriment

Sevilla, Madrid

Els esperits, l’or i el xaman, el Museu de l’Or
de Colòmbia

Tarragona

Els mestres del gravat de la Col·lecció del British
Museum (s. XV-XX)

Palma, Lleida

Matisse. Els llibres il·lustrats

Girona

Por Total. Cuco Suárez i Xhafabdessemed

Barcelona

Paisatges mediàtics

Lleida

Pau Casals a l’escenari de l’art, la col·lecció de Vil·la
Casals

Alacant, Lleida, Girona, Palma

Prerafaelites, la visió de la naturalesa

Madrid

Ricard Opisso. Dibuixant de Catalunya.
Col·lecció Samaranch

Santa Cristina d’Aro

Rodin: la revolució de la escultura.
De Camille Claudel a Giacometti

Barcelona

Tamayo. Col·lecció de l’Obra Gràfica Fundació ”la Caixa”

Valls, Donostia, Alcoi, Don Benito

1983-1993. Un recorregut transversal per la Col·lecció
d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa”

Còrdova

Viatge al món de les ombres

Girona, Granollers, Vic

Zilla Leutenegger // Pures il·lusions

Barcelona

Fotografia i vídeo
EXPOSICIONS

POBLACIONS

Aernout Mik

Valladolid

Dalí a l’Empordà.
La mirada dels fotògrafs empurdanesos

Altea, La Seu d’Urgell, Palafrugell, Gavà, Rubí,
Cadaqués

Doug Aitken.
Estarem segurs mentre tot es mogui

Barcelona, Bilbao

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

El Perelló, Gironella, Esparreguera, Tordera, Tàrrega,
Teià, El Pont de Suert, Balaguer, L’Atmetlla de Mar,
Bellvei

Ellen Auerbach. La mirada intuïtiva

Palma

Espais de vida

Úbeda, Alzira, Carcaixent, Sant Feliu de Guíxols, Xàvia

Ficcions documentals

Barcelona, Palma

Fotopres’03

Palència, Olesa de Montserrat, Andorra, Benidorm,
El Puerto de Santa María, La Gomera, Terol,
Sagunt, Cornellà

Josep Alemany. Memòria i oblit. 1895-1951

Girona, Madrid

Li Zhensheng. Un fotògraf xinès
a la Revolució Cultural

Barcelona, Tarragona, Màlaga, Múrcia

Nikos Navridis

Madrid

Les arrels de l’esport català 1905-1960

El Masnou, Mollerusa, Parets del Vallès, Ponts,
Arenys de Mar, Hostalric, Torelló, Valldoreix, Moià

Temàtiques històriques
EXPOSICIONS

POBLACIONS

Àfrica. La figura imaginada

Palma, Tarragona, València

Els castells d’al-Andalus

Jaén, Antequera

Confuci. El naixement de l’humanisme a Xina

Barcelona

Europa fou camí.
El pelegrinatge a Santiago a l’Etat Mitjana

Santiago, Lleó, Oviedo, Logronyo

Íbers, prínceps, guerrers i artesans

Almeria, Toledo, Badajoz, Gijón, Vitòria, Castelló

La ciència al món andalusí

Còrdova

La vida als castells (Catalunya)

Sant Feliu de Llobregat, Sant Celoni, Sentmenat,
Olot, Tossa de Mar, Santa Coloma de Queralt, Tremp,
Vielha, Deltebre

La vida als castells (Comunitat Valenciana)

Oliva, Sueca, Elda, San Joan, Cullera, Santa Pola,
Campello, Callosa, Pego

Les aromes d’al-Andalus

Valladolid, Guadalajara, Gandía, Tenerife, Las Palmas,
Terrassa, Reus

Millares, una civilització mil·lenària a Andalusia

Viator, Càceres, Plasència, Mèrida, Zafra, Vera, Lorca,
Orihuela, Aracena
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Programa d’art multimèdia
Tercer entorn, tercera Mediateca

La Mediateca ha reunit aquest any un important arxiu sobre videoart

Seguint el fil de les últimes avantguardes, la Fundació ”la Caixa” promou, a través de la
Mediateca, un recurs tecnològic que té la missió d’impulsar, observar i generar informació i
documentació sobre la programació d’activitats relacionades amb l’art contemporani.

Passar del volum al còdex i del còdex al llibre
imprès va requerir molts anys. El salt del text i
l’hipertext també ha estat una tasca àrdua, a
la qual es dedica el projecte “Mediatecaonline.net” que la Mediateca de la Fundació
”la Caixa”, ubicada a CaixaForum Barcelona,
consagra a l’art contemporani i a la música de
tots els temps.
La Mediateca de la Fundació ”la Caixa”
manté uns serveis presencials que atenen els
seus 15.000 socis i els 80.000 visitants anuals.
Al llarg de l’últim any, a més a més, ha apostat
per l’ampliació del nombre de beneficiaris incidint en les noves parcel·les o fraccions de
públic que l’evolució cultural del país i de la
ciutat va creant. En aquest sentit, el centre ha
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reunit un important arxiu sobre videoart, art
digital o art sonor, entre altres disciplines. La
Mediateca disposa de més de 15.000 gravacions a disposició del públic, llibres, revistes i
documents electrònics especialitzats, gràcies
als quals apropa als ciutadans l’art contemporani i la música de tots els temps.
Durant l’any 2004, el centre va impulsar el
simposi “PROJECTAR. Imatge. Intervenció.
Construcció. Utopia. Espai públic”, que es va
proposar estimular la reflexió i el pensament
crític sobre la planificació de la ciutat actual,
a partir de visions i pràctiques formulades des
d’àmbits com l’antropologia, la geografia, les
arts visuals, l’arquitectura, la crítica de l’art i
el pensament.

Programa de música

Emmanuelle Haïm

L’àmplia oferta musical dissenyada per l’Obra Social de ”la Caixa” per al 2004 s’ha estructurat al voltant de tres línies bàsiques d’actuació: els festivals de música, els concerts familiars
a diferents ciutats i l’oferta pedagògica.

Festivals
XXVII Festival de Música Antiga
El XXVII Festival de Música Antiga va oferir 14
concerts entre el 17 d’abril i el 8 de maig del
2004. L’encarregat d’obrir el festival va ser
Arthur Schoonderwoerd, amb una versió de
cambra dels concerts 4 i 5 per a piano i orquestra de Beethoven. El festival va programar una
àmplia oferta de concerts i activitats paral·leles
que van omplir de música CaixaForum i altres
espais del barri gòtic de Barcelona (Fringe). El
festival va donar una rellevància especial als instruments de corda polsada i va convidar destacades figures internacionals de la interpretació
històrica, com Emmanuelle Haïm, Eduardo López Banzo, Hopkinson Smith, Roland Wilson,

Sara Mingardo o Rinaldo Alessandrini. Per la
seva banda, les activitats de la nova edició del
Fringe van completar una programació que,
una vegada més, es va caracteritzar per reunir
en un mateix entorn músics consagrats, joves
intèrprets i un públic de totes les edats al voltant
d’una passió comuna: la música antiga.

IX Festival de Músiques del Món
CaixaForum Barcelona va tornar a acollir una
nova edició, la novena, del Festival de Músiques del Món, una proposta de veus i instruments protagonistes d’unes melodies que tenen com a credo essencial la comunicació
amb el món i entre el món. Els colors d’aquestes veus, acompanyades d’infinitat d’instruments que protagonitzen concerts, cine-
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Concerts
“La Passió”

The fest

ma, xerrades i concerts familiars, parlen dels
seus països i cultures de procedència. La programació d’enguany va presentar, entre altres
intèrprets, els palestins Samir i Wissam Joubran, la portuguesa Joana Amendoeira o el
tunisià Loufti Bouchnak. Per primer cop, el
festival va incorporar en aquesta edició “Diversons”, una convocatòria oberta a intèrprets de músiques del món residents a Catalunya. En aquesta primera convocatòria, els
grups seleccionats van ser la cantant argentina Gisela Baum, els colombians Chubimba o
els veneçolans Tambores de mi Pueblo.

Les músiques de CaixaForum
Dos músics britànics, el tenor Mark Padmore i
el pianista Roger Vignoles, van obrir, al final
de gener, la programació del cicle “Les Músiques de CaixaForum” amb la seva versió de La
bella molinera, el cicle liderístic de Schubert.
L’Endellion String Quartet, el Cuarteto Latinoamericano i el guitarrista Ernesto Bitetti van
ser alguns dels noms consagrats que van actuar
en el cicle. L’oferta es va completar amb dos
joves grups de cambra catalans, el Miró Ensemble i el Trio LOM, i amb un concert “surrealista” a càrrec dels solistes de l’Orquestra de
París, en una activitat complementària a l’exposició “Dalí, cultura de masses”.
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La Passió segons San Mateu, de Bach, va ser
interpretada per Paul McCreesh al Palau de
la Música Catalana l’1 d’abril al front del
Gabrielli Consort & Players. Paul McCreesh
va presentar una innovadora versió de La
Passió segons San Mateu, en el tradicional
concert de Setmana Santa de la Fundació
”la Caixa”. McCreesh va utilitzar una veu solista per corda a cadascun dels cors, recuperant així una nova sonoritat que prioritza la
claredat dels textos, en la línia de la música
luterana de l’època i l’entorn de Bach.
Aquesta reducció dels cors a dos cuartets vocals afavoreix també el redescubriment d’una brillant escriptura polifònica i instrumental que, en la majoria de les versions,
sol quedar emmascarada per un pes excessiu de la massa coral. Es tracta d’una versió
innovadora, depurada i fidel a la concepció
original de Bach i que es va presentar al Palau de la Música Catalana, en el marc de la
cita anual que la Fundació ”la Caixa” proposa per aquestes dates. La programació de diferents versions que, any rere any, impulsa
la Fundació ”la Caixa” ofereix l’oportunitat
d’obtenir un millor coneixement d’una de
les obres més rellevants i emblemàtiques de
la història de la música.

El Messies participatiu
Barcelona, Granada, Sevilla i València van tornar a organitzar, durant l’any 2004, els concerts participatius d’El Messies de Händel. D’aquesta manera, diferents cors locals i joves
solistes van participar en aquest projecte, dirigit pels mestres Christoph Spering (València i
Granada), Manuel Valdivieso (Sevilla) i Ben
Parry (Barcelona).

Músiques per a les nits d’estiu
CaixaForum va tornar a obrir les instal·lacions
els dimecres d’estiu per oferir una plural oferta musical al seu auditori. La programació, en
què van conviure les músiques del món, la música antiga i els joves intèrprets, va oferir els
cants islàmics de Said Hafid, els madrigals de
Monteverdi a càrrec d’I Fagiolini, l’espectacle
lorquià de Sueños de Cristal, la guitarra i percussió del trobador brasiler Celso Machado, la
música de cambra de Lola Casariego i Juan Antonio Álvarez Parejo, la música de Banditaliana i el sextet de corda Barcelona Collage i la
música mudèjar de Begoña Olavide.

Concerts familiars
Els cicles de Concerts familiars, organitzats
per l’Obra Social de ”la Caixa” a diverses localitats de Catalunya i Balears des del 1993,
tenen com a objectiu facilitar que tota la família s’apropi a la música mitjançant audicions dissenyades especialment perquè pares i fills comparteixin l’experiència de
participar en un concert i, el que és fins i tot
més important, perquè gaudeixin junts de
l’audició d’un determinat repertori. Aquests
concerts estan especialment dirigits a nens a
partir de quatre anys.

Formació
Stage 2004
L’Stage 2004 va intentar combinar enguany el
treball específicament tècnic amb la recerca
de noves propostes didàctiques capaces d’encomanar l’entusiasme per la vivència de la
música. L’Stage 2004 es va dirigir a dos col·lectius d’ensenyants: els mestres de primària i els
professors de secundària. El programa es va
completar amb un variat cicle d’espectacles

Taller de construcció d’instruments. Stage 2004

que va incloure actuacions dedicades a les
músiques del món, concerts de música clàssica i altres propostes que combinaven la música amb la dansa i el teatre. Les classes es van
impartir a les aules de l’Institut del Teatre,
mentre que els concerts i les conferències van
tenir lloc a CaixaForum.

Curs “La interpretació històrica”
La Fundació ”la Caixa” i l’Ajuntament de
Vitòria van organitzar, per primer cop a la capital alabesa, aquest curs dedicat a la interpretació musical del barroc i del classicisme
que va tenir lloc del 28 de juny al 9 de juliol.
L’objectiu d’aquest curs és formar joves músics en un ambient nou de treball, complementant l’ensenyament acadèmic reglat i permetent-los una renovació incentivada de la
seva trajectòria musical. El músic i pedagog
Carles Riera va coordinar aquesta iniciativa,
que va disposar de professors de prestigi internacional en l’àmbit de la interpretació
amb criteris històrics i instruments originals,
com el fortepianista Arthur Schoonderwoerd, la soprano Nancy Argenta, el clarinetista
Eric Hoeprich o el fagotista Alberto Grazzi,
entre altres.
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Programa d’humanitats
Coneixement i creativitat

Activitats de teatre per a joves. Lleida

El Programa d’Humanitats de l’Obra Social de ”la Caixa” ha prosseguit en el seu afany d’apropar les últimes tendències culturals a la societat. Amb aquesta finalitat ha organitzat un ampli
ventall d’activitats sobre el pensament, la literatura, el cinema i l’art. Aquests quatre eixos
humanístics regeixen la programació dels diversos centres culturals de la Fundació ”la Caixa”.

Pensament d’ahir i d’avui
Sota el títol de “L’esperit del temps: geografies del pensament contemporani”, CaixaForum Barcelona va proposar un nou cicle
de debats que va reunir els principals filòsofs, sociòlegs i pensadors contemporanis,
com Gianni Vattimo o Jean Baudrillard. CaixaForum va ser, igualment, escenari del cicle “Paisatges de la memòria”, amb Jorge
Edwards i Josefina Aldecoa, entre altres autors, amb el qual va voler analitzar l’interès
per un gènere, el memorialista, que ha experimentat un important auge en els últims
anys. El cicle “Pensament polític contempo-
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rani”, per la seva banda, va ser coordinat
per Josep Maria Terricabras i va reunir als
centres de Lleida, Girona i Tarragona destacades figures del pensament social, com
Philip Pettit, René Passet, Miguel Herrero
de Miñón, Antonio Negri i John Gray. El
Centre de Vic va organitzar el curs de filosofia i literatura “La idea i la paraula”, a càrrec
de Nelly Schnaith. Entre les activitats del
Centre de Tarragona, cal destacar el cicle de
projeccions “La Revolució cultural xinesa”,
que pretenia completar i aprofundir la reflexió que oferia l’exposició dedicada al
fotògraf Li Zhensheng organitzada al mateix centre.

La força de les paraules
Un estiu més, les paraules van ser les protagonistes de les nits de CaixaForum, gràcies
al cicle “Nit de paraules”, en què Suso de
Toro, Mercedes Abad o Jesús Lizano van
conjugar la poesia, la narrativa i la tradició
oral amb la llum de les nits estivals. D’altra
banda, la uruguaiana Cristina Peri-Rossi i
l’espanyola Olvido García Valdés van centrar
una de les sessions del cicle “Poetes nadius,
forans i residents”. Els centres culturals de la

L’ escriptor Quim Monzó a CaixaForum Barcelona

Fundació també han desenvolupat una important proposta literària. Dins la programació literària dels centres culturals de la Fundació, les seus de Granollers, Lleida i Vic van
organitzar el cicle “Poesia cada dia”, amb la
participació de Miquel Desclot i Ricard
Creus. El centre de Tarragona va acollir els
cicles “Temps de poetes”, que va analitzar
l’obra de Carles Riba i d’Anton P. Txékhov, i
“Poesia clàssica llatina”, centrat en la figura i
l’obra d’Horaci. El teatre també ha estat present en les activitats promogudes per aquests
centres socials dedicats a la difusió de la cultura. Granollers, per exemple, va celebrar
una jornada informativa sobre el projecte
europeu “Drama Way” de teatre social i va

organitzar la 23a Mostra de Tallers de Teatre, centrada, enguany, en la capacitat suggeridora de la pintura.

Cicles de cinema
La periodista cultural i professora de comunicació audiovisual Mercè Ibarz va coordinar el
cicle “L’impacte del cinema en les arts del segle XX”, que va incloure la projecció de pel·lícules de Luis Buñuel, Pedro Almodóvar, Wes
Craven, Alfred Hitchcock i Agnès Varda. Uns
films que van servir per analitzar des de la influència del surrealisme al realisme cinematogràfic, passant per la imaginació de l’art
pop o pel cinema de terror. Els centres de
Granollers i de Vic, per la seva banda, van or-

El Programa d’Humanitats
de l’Obra Social de
”la Caixa” ha prosseguit en
el seu afany d’apropar les
últimes tendències culturals
a la societat. Amb aquesta
finalitat ha organitzat un
ampli ventall d’activitats
sobre el pensament, la
literatura, el cinema i l’art
ganitzar el cicle “El món a debat”, en què es
van projectar El Gran Dictador, de Charles
Chaplin, o Bend It Like Beckham, de Gurinder
Chadha. El Centre de Granollers també va celebrar diferents sessions de cine-club, en què
es va projectar, entre altres títols, La pilota basca, de Julio Medem, o Elephant, de Gus van
Sant. Finalment, el centre de Tarragona va organitzar el cicle “Documental + Debat”, en
què es van exhibir obres com Emigrants en terra d’emigrants, de Jorge Benito, o Marlene Dietrich, la seva pròpia cançó, de J. David Riva.
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Xifres i estadístiques
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 localitats
5. Institucions col·laboradores
6. Directori de Centres de la Fundació ”la Caixa”

Pressupost de la Fundació ”la Caixa”
Liquidació del pressupost, dades bàsiques
2004
Liquidació del pressupost per àrees corresponent a l’exercici 2004
Programes socials

Programes culturals

69.560 milers d’euros

41.800 milers d’euros

Programes educatius

Programes de ciència
i medi ambient

15.551 milers d’euros

58.601 milers d’euros

Pressupost total(1): 185.512 milers d’euros
(1) Les inversions de l’exercici han estat de 38.755

Finançament de les activitats i inversions dutes a terme durant l’exercici 2004
MILERS D’EUROS

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

185.512
9.867
195.379

Participants i beneficiaris per programes
Programes socials

5.426.869

47%
Programes educatius

631.469

6%

Programes culturals

2.691.544

24%
Programes de ciència
i medi ambient

2.543.629

23%

Total: 11.293.511

Dades bàsiques
Participants als equipaments propis i en col·laboració

7.833.237

Participants als equipaments no propis

2.492.987

Beneficiaris de les col·laboracions
Total participants / beneficiaris
Total activitats realitzades
Nombre de poblacions amb presència de la Fundació

967.287
11.293.511
12.514
930

2005
Pressupost per àrees corresponent a l’exercici 2005
Programes socials

Programes culturals

127.394 milers d’euros

70.916 milers d’euros

Programes educatius

Programes de ciència
i medi ambient

17.965 milers d’euros

33.725 milers d’euros

Pressupost total: 250.000 milers d’euros
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QUADRE Nº 1
La Fundació ”la Caixa”. Any 2004

Programes socials, educatius, culturals i de ciència i medi ambient de la Fundació ”la Caixa”
NOMBRE D’ACTIVITATS,
SERVEIS I COL·LABORACIONS

TOTAL ASSISTENTS,
USUARIS I BENEFICIARIS

9.192

5.426.869

Programes socials
Programes educatius
Programes culturals

740

631.469

1.933

2.691.544

649

2.543.629

12.514

11.293.511

Programes de ciència i medi ambient
Gran total

Programes, nombre i assistents per àmbit territorial
Programes

Barcelona ciutat

Catalunya excepte
Barcelona ciutat

Espanya excepte
Catalunya

Total

ACTIVITATS, SERVEIS I COL·LABORACIONS
Nº

Programes socials

926

ASSISTENTS

Nº

ASSISTENTS

Nº

759.914

2.575

1.367.210

5.691

ASSISTENTS

3.299.745

Nº

ASSISTENTS

9.192 5.426.869

Programes educatius

158

14.130

122

81.787

460

535.552

Programes culturals

645

1.331.302

901

297.742

387

1.062.500

1.933 2.691.544

82

985.777

174

111.975

393

1.445.877

649 2.543.629

1.811

3.091.123

3.772

1.858.714

6.931

6.343.674

12.514 11.293.511

Programes de ciència
i medi ambient
Total

740

631.469
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QUADRE Nº 2
Activitats, serveis i col·laboracions realitzades per la Fundació ”la Caixa”

Nombre d'activitats i assistents per àmbit territorial
Activitats

Barcelona ciutat
Nº

ASSISTENTS

Catalunya excepte
Barcelona ciutat
Nº

ASSISTENTS

Espanya excepte
Catalunya
Nº

ASSISTENTS

Total
Nº

ASSISTENTS

Beques*

36

36

11

11

81

81

128

128

Concerts

125

57.607

137

32.210

210

67.836

472

157.653

Conferències, debats
i tertúlies

221

30.003

312

18.486

507

29.482

1.040

77.971

Congressos, cursos,
jornades i seminaris

479

22.945

429

8.589

2.184

61.378

3.092

92.912

Exposicions

27

1.953.500

175

370.690

174

2.639.832

Festivals i fires

28

3.420

150

23.410

44

49.115

222

376 4.964.022
75.945

Homenatges a la vellesa

11

3.154

171

47.152

18

6.625

200

56.931

Projeccions de pel·lícules

73

112.853

189

19.418

44

54.248

306

186.519

3

461

206

10.164

4

300

213

10.925

27

10.729

91

44.367

343

117.346

461

172.442

Recitals de poesia
Recursos educatius
Representacions teatrals
Tallers
Total activitats

1

1.666

193

41.087

16

4.613

210

47.366

605

64.408

1.402

34.874

2.221

226.441

4.228

325.723

1.636

2.260.782

3.466

650.458

5.846

3.257.297

10.948 6.168.537

Nombre de serveis i usuaris per àmbit territorial
Serveis

Barcelona ciutat
Nº

USUARIS

Aules hospitalàries

5

1.500

Ciberaules hospitalàries

1

4.109

33

237.600

Esplais i centres
de gent gran

Catalunya excepte
Barcelona ciutat
Nº

6

151

USUARIS

1.800

1.087.200

Famílies Cangur
Mediateques
de Centres Culturals
Total serveis

120

1

113.658

40

356.867

157

1.089.000

Espanya excepte
Catalunya

Total

Nº

USUARIS

Nº

USUARIS

75

55.358

86

58.658

9

26.349

10

30.458

365

2.622.890

549

3.947.690

9

4.327

9

4.327

1

2.896

2

116.554

459

2.711.820

656

4.157.687

Nombre de col·laboracions i beneficiaris per àmbit territorial
Col·laboracions
en projectes socials

Barcelona ciutat
Nº

BENEFICIARIS

Programa Alzheimer
i altres malalties
neurodegeneratives

Catalunya excepte
Barcelona ciutat
Nº

BENEFICIARIS

Espanya excepte
Catalunya
Nº

BENEFICIARIS

Total
Nº

BENEFICIARIS

8

2.000

61

15.140

69

17.140

3

750

4

1.000

27

6.750

34

8.500

Projectes de Cooperació
Internacional

25

337.778

2

10.506

28

172.219

55

520.503

Projectes d’investigació
en malalties
neurodegeneratives**

1

–

1

–

6

–

8

–

Projectes d’investigació
en oncologia**

3

–

1

–

4

–

8

–

Projectes adreçats a
col·lectius d’immigrants

19

8.533

30

26.712

71

63.322

120

98.567

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

19

2.590

16

1.066

92

17.225

127

20.881

Projecte d’inserció laboral
de persones afectades
per discapacitats

14

858

23

865

93

3.375

130

5.098

Projectes dirigits a
col·lectius en situació
de marginació
o exclusió social

29

60.703

18

2.069

118

69.562

165

132.334

7

–

11

18.000

23

6.500

41

24.500

16

62.262

35

57.038

102

20.464

153

139.764

136

473.474

149

119.256

625

374.557

910

967.287

Programa Societat i Càncer

Ajudes a projectes
mediambientals
Col·laboracions
socioculturals
Total col·laboracions

ACTIVITATS,
SERVEIS I COL·LABORACIONS

Total activitats

TOTAL: ASSISTENTS,
USUARIS I BENEFICIARIS

10.948

6.168.537

Total serveis

656

4.157.687

Total col·laboracions

910

967.287

12.514

11.293.511

Total activitats, serveis i col·laboracions

* No inclou dues beques concedides a dos estudiants espanyols que realitzen estudis a França i Anglaterra.
** Els resultats d’aquests projectes d’investigació repercuteixen a tota la població.
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QUADRE Nº 3
La Fundació ”la Caixa” a Espanya
Assistents, usuaris i beneficiaris dels programes socials, educatius, culturals i de ciència i medi ambient per
Comunitats
ACTIVITATS
Nº

ASSISTENTS

SERVEIS

COL·LABORACIONS
BENEFICIARIS

Programes culturals

ACTIVITATS

ACTIVITATS
Nº

SERVEIS

Nº

USUARIS

Nº

Nº

ASSISTENTS

Andalusia

589

36.115

90

470.412

142

29.191

40

33.725

28

169.311

Aragó

307

8.858

23

152.900

26

11.983

20

6.146

3

118.321

ASSISTENTS

Astúries

221

5.025

24

153.957

15

36.762

13

27.102

1

75.654

Canàries

355

10.763

38

242.295

27

4.032

11

73.053

2

4.531

Cantàbria

113

2.147

11

72.500

8

1.160

4

956

6

23.362

Castella i Lleó

319

18.293

38

226.194

46

137.041

34

99.765

27

19.743

Castella-La Manxa

220

7.675

25

145.693

36

17.949

29

45.200

12

27.415

3.039

220.185

196

1.332.209

266 574.730

280

95.917

1.545

1.515.386

Catalunya
Ceuta i Melilla

1

12

2

29

4

3.260

6

10.799

Comunitat Valenciana

397

19.529

34

244.080

60

12.047

52

107.239

13

75.679

Extremadura

226

10.613

25

152.782

24

4.469

6

3.736

11

75.622

Galícia

247

12.654

29

161.295

25

9.190

22

30.726

12

52.620

Illes Balears

439

33.411

24

152.212

18

3.176

96

9.609

231

218.616

Madrid

614

37.309

48

273.895

119

86.907

68

14.341

8

122.798

Múrcia

282

4.433

5

25.190

22

6.371

17

4.670

3

8.988

8

154

4

22.000

9

853

8

114

1

6.524

208

13.653

25

126.446

15

6.002

30

43.725

22

49.621

2.270

14

86.923

9

895

6

32.185

0

0

Navarra
País Basc
La Rioja

Total Espanya
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Programes
educatius

Programes socials

85

7.670

443.099 653

4.040.983 869 942.787

740 631.469

1.931 2.574.990

Nº

USUARIS

1

113.658

1

2.896

2 116.554

comunitats autònomes
Programes de ciència
i medi ambient
ACTIVITATS
Nº

ASSISTENTS

7

235.411

Gran total

Total

COL·LABORACIONS

ACTIVITATS
Nº

ASSISTENTS

SERVEIS
Nº

COL·LABORACIONS

Nº

ASSISTENTS,
USUARIS
I BENEFICIARIS

Nº

BENEFICIARIS

USUARIS

Nº

BENEFICIARIS

5

0

664

474.562

90

470.412

147

29.191

901

974.165

1

0

330

133.325

23

152.900

27

11.983

380

298.208

1

1.067

236

108.848

24

153.957

15

36.762

275

299.567

12

86.175

380

174.522

38

242.295

27

4.032

445

420.849

123

26.465

11

72.500

8

1.160

142

100.125

3

127.303

2

0

383

265.104

38

226.194

48

137.041

469

628.339

2

7.374

3

0

263

87.664

25

145.693

39

17.949

327

251.306

238

1.079.752

18

18.000

5.102

2.911.240

197

1.445.867

284

592.730

5.583

4.949.837

11

14.071

0

0

2

29

13

14.100

3

75.652

3

0

465

278.099

34

244.080

63

12.047

562

534.226

2

0

243

89.971

25

152.782

26

4.469

294

247.222

1

0

281

96.000

29

161.295

26

9.190

336

266.485

233

29.661

1

0

999

291.297

25

155.108

19

3.176

1.043

449.581

99

794.791

4

6.500

789

969.239

48

273.895

123

93.407

960

1.336.541

6

40.774

1

0

308

58.865

5

25.190

23

6.371

336

90.426

1

6.427

18

13.219

4

22.000

9

853

31

36.072

2

31.923

262

138.922

25

126.446

15

6.002

302

271.370

1

2.819

92

37.274

14

86.923

9

895

115

125.092

655 4.157.537

910

967.287

12.514

11.293.511

608 2.519.129

41 24.500

10.949 6.168.687
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QUADRE Nº 4
Usuaris, assistents i beneficiaris dels programes socials, educatius,
culturals i de ciència i medi ambient a Catalunya
Programes

Barcelona
Nº

Programes socials
Programes educatius
Programes culturals
Programes de ciència
i medi ambient
Total Catalunya

ASSISTENTS,
USUARIS
I BENEFICIARIS

2.291 1.458.602

Girona
Nº

ASSISTENTS,
USUARIS
I BENEFICIARIS

Lleida
Nº

ASSISTENTS,
USUARIS
I BENEFICIARIS

Tarragona
Nº

ASSISTENTS,
USUARIS
I BENEFICIARIS

Total Catalunya
ASSISTENTS,
USUARIS
I BENEFICIARIS

Nº

424

200.673

334

214.697

452

253.152

3.501

2.127.124

57.313

28

8.534

19

9.038

38

21.032

280

95.917

1.033 1.430.500

87

55.972

224

83.994

202

58.578

195

1.037.776

11

41.391

8

3.439

87

15.146

3.669 3.984.191

150

550

306.570

585

311.168

779

347.908

1.546 1.629.044
256

1.097.752

5.583 4.949.837

QUADRE Nº 5
Assistents, usuaris i beneficiaris dels programes de la Fundació ”la Caixa”

Assistents als equipaments propis i en col·laboració
EQUIPAMENTS

ASSISTENTS

Centres socials i culturals:
CaixaForum, Barcelona

1.318.055

Granollers

76.798

Lleida

65.916

Palma

216.109

Tarragona

55.460

Vic

30.264

Sales d’exposicions:
Sala Montcada, Barcelona

24.054

Girona

28.701

Madrid

119.203

Museus de la ciència:
CosmoCaixa, Barcelona*

987.287

CosmoCaixa, Madrid

754.688

Centres de gent gran:
CentroCaixa, Madrid
CentroCaixa, Múrcia**
Centres de persones grans en col·laboració
Centres de persones grans propis
Escola Universitària d’Infermeria Santa Madrona
Centres de Formació ”la Caixa” IBM
Total
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27.998
5.629
3.559.636
561.201
1.912
326
7.833.237

Assistents als equipaments no propis
ACTIVITATS

ASSISTENTS

Programes culturals

875.991

Programes de ciència i medi ambient

762.216

Programes educatius

627.865

Programes socials

226.915

Total

2.492.987

Beneficiaris dels programes socials i assistencials
COL·LABORACIONS EN PROJECTES SOCIALS I ASSISTENCIALS

BENEFICIARIS

Programa Alzheimer i altres malalties neurodegeneratives

17.140

Programa Societat i Càncer

8.500

Projectes de Cooperació Internacional

520.503

Projectes d’investigació en malalties neurodegeneratives***

–

Projectes d’investigació en oncologia***

–

Projectes dirigits a col·lectius d’immigrants

98.567

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

20.881

Projectes dirigits a la inserció laboral de persones afectades per discapacitats
Projectes dirigits a col·lectius en situació de marginació o exclusió social
Ajudes a projectes mediambientals

5.098
132.334
24.500

Col·laboracions socioculturals

139.764

Total

967.287

Total assistents/beneficiaris
ASSISTENTS

Participants als equipaments propis i en col·laboració

7.833.237

Participants als equipaments no propis

2.492.987

Beneficiaris de col·laboracions socials i assistencials
Gran Total
total

967.287
11.293.511

* Inclou assistents a la seu provisional del museu al Palau Macaya.
** Centre inaugurat el 18 d’octubre de 2004.
*** Els resultats d’aquests projectes d’investigació repercuteixen en tota la població.
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QUADRE Nº 6
Equipaments de la Fundació ”la Caixa”

Comunitats
autònomes
Andalusia

Centres Culturals
i Sales d‘Exposicions

Mediateques

Escoles

Centres
de gent gran*
61

Museus

Total
61

Aragó

21

21

Astúries

21

21

Balears

1

1

Canàries

21

23

33

33

Cantàbria

10

10

Castella i Lleó

31

31

Castella-La Manxa
Catalunya

20
8

1

1

184

20
1

195

Comunitat Valenciana

33

33

Extremadura

21

21

Galícia

21

Madrid

1

37

21
1

39

Múrcia

4

Navarra

3

3

16

16

País Basc
La Rioja
Total

4

12
10

2

1

549

12
2

564

* Balears: 5 de propis i 16 en col·laboració; Catalunya: 66 de propis i 186 en col·laboració; Madrid: 1 de propi i 36 en col·laboració;
Múrcia: 1 de propi i 3 en col·laboració. Els centres de gent gran de les altres comunitats autònomes són centres en col·laboració
amb altres institucions.
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QUADRE Nº 7
La Fundació ”la Caixa” a Internet

Webs

Visites

Pàgines vistes

www.clubestrella.com

470.459

5.297.483

www.educalia.org

875.645

31.026.583

www.amas.org*

124.957

–

www.fundacio.lacaixa.es

498.347

2.878.545

www.lacaixa.es/solidaritat

129.266

739.152

www.mediatecaonline.net

253.216

7.203.344

www.noumuseudelaciencia.com
Total

208.226

1.254.884

2.560.116

48.399.991

* No es comptabilitzen les pàgines vistes.

Visites diàries:
Pàgines vistes / dia:

7.014
132.602
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Altres dades importants de la
Fundació ”la Caixa” el 2004
1. Edicions
2. Préstecs d’obras de la Col·lecció d’Art Contemporani de la Fundació ”la Caixa”
3. La Fundació ”la Caixa” a Espanya. Províncies i localitats
4. Institucions col·laboradores
5. Directori. Centres i serveis
Edicions
de la Fundació ”la Caixa” el 2004

Josep Alemany. Memòria i oblit
600
Català
Josep Alemany. Memoria
y olvido
500
Castellà

ARTS PLÀSTIQUES
Àfrica. La figura imaginada
1800
Català
África . La figura imaginada
3000
Castellà
Confuci. El naixement de
l’humanisme a la Xina
2300
Català
Confucio. El nacimiento del
humanismo en China
2500
Castellà
Dalí. Cultura de masses
3500
Català
Dalí. Cultura de masas
2700
Castellà
Dali & mass culture
1350
Anglès
El jardí fantàstic. Joieria
modernista a les col·leccions
europees
3000
Cat.-Cast.-Anglès

Matisse. Els llibres il·lustrats
2500
Cat.-Cast.
Prerrafaelitas. La visión de la
naturaleza
4500
Castellà
Ricardo Opisso. Dibuixant de
Catalunya
800
Cat.-Cast.
Rodin i la revolució de
l’escultura
2600
Català
Rodin y la revolución de la
escultura
2500
Castellà
Temporada 2003-2004. Sala
Montcada
1500
Cat.-Cast.-Anglès
Viatge al món de les ombres
1750
Català

Encuentro entre dos colecciones
1000
Castellà

7.000 años de arte persa
800
Castellà

Escher. La vida de les formes
2500
Cat.-Cast.

FOTOGRAFIA i ARTS
AUDIOVISUALS

Giuseppe Penone
1700
Català
Giuseppe Penone
1300
Castellà
Jorge Pardo. Un projecte per a
la col·lecció d’art contemporani
FlC
1600
Cat.-Cast.-Anglès
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La colección de estampas de
Hernando Colón
2500
Castellà

Doug Aitken. Estarem segurs
mentre tot es mogui
2200
Cat.-Cast.-Anglès

Nikos Navridis
1000
Cast.-Anglès
Paisatges mediàtics
2000
Cat.-Cast.

Europa fue camino.
La peregrinación a Santiago
en la Edad Media
2250
Castellà
Europa foi camiño.
A peregrinación a Santiago
na Idade Media
250
Gallec
Iberriarrak
500
Euskera

CIÈNCIA

Do mono a hombre
2000
Gallec

Antártida
3000
Castellà

SOCIALS

CosmoCaixa
2000
Castellà

Alzheimer i altres malalties
neurodegeneratives. Activitats
1996-2003
3000
Català

ESCOLA D’INFERMERIA
STA. MADRONA
La formació infermera: estat
de la qüestió i perspectiva
internacional
3000
Català
La formación enfermera: estado
de la cuestión y perspectiva
internacional
3000
Castellà
Marc de referència professional
per a la funció de
supervisor/a...
3000
Català
Marco de referencia
profesional para la función
de supervisor/a...
3000
Castellà
EDUCACIÓ
Era vida enes castèths
450
Aranès

Doug Aitken. Estaremos
seguros mientras todo se
mueva
700
Cast.-Eusk.-Anglès

Los millares. Una civilización
milenaria
14850
Castellà

Ficcions Documentals
2000
Cat.-Cast.-Anglès

Los castillos de al-Andalus
500
Castellà

Alzheimer y otras enfermedades
neurodegenerativas.
Actividades 1996-2003
5000
Castellà
CentroCaixa (Múrcia)
5000
Castellà
Comprendre l’Esclerosi Múltiple
3000
Català
Comprender la Esclerosis
Múltiple
7000
Castellà
Dolor i dol (Alzheimer, aprèn
a ajudar-lo)
1500
Català
Dolor y duelo (Alzheimer,
aprende a ayudarle)
3500
Castellà
Musicoteràpia (Alzheimer,
aprèn a ajudar-lo)
1500
Català
Musicoterapia (Alzheimer,
aprende a ayudarle)
3500
Castellà

Presa de decisions i protecció
del malalt (Alzheimer, aprèn
a ajudar-lo)
1500
Català
Toma de decisiones y
protección del enfermo
(Alzheimer, aprende a ayudarle)
3500
Castellà
Estrategias residenciales
de las personas de edad
1000
Castellà
Flexibilitat corporal. Tallers per
a personas afectades E.M.
1000
Català
Flexibilidad corporal. Talleres
para personas afectadas E.M.
3000
Castellà
Guía d’associacionisme
i voluntariat
1000
Català
Guía de asociacionismo
y voluntariado
1000
Castellà
La inserció laboral de persones
especialment fràgils
500
Català
La inserción laboral de
personas especialmente frágiles
300
Castellà
Memoria científica 2003
3500
Cat.-Cast.-Anglès
Memoria de cooperación
internacional para el desarrollo
2002-2003
7400
Castellà
Memòria de cooperació
internacional per al
desenvolupament 2002-2003
6800
Català

PUBLICACIONS PERIÒDIQUES
FUNDACIÓ ”LA CAIXA”
Guiaestrella
(6 exemplars)
Català
Guiaestrella
(6 exemplars)
Castellà
Agenda CaixaForum
(4 exemplars)
Català
Agenda CaixaForum
(4 exemplars)
Castellà
Museu de la
Ciència/CosmoCaixaAgenda d’activitats
(Trimestral)
Català
Museu de la
Ciència/CosmoCaixaAgenda de actividades
(Trimestral)
Castellà
CosmoCaixa. Agenda
de actividades
(Trimestral)
Castellà
Agenda activitats Centres
Culturals Tarragona, Girona,
Lleida, Vic, Granollers i Palma
Agenda activitats escolars
(Laboratori de les Arts, Museu
de la Ciència, CosmoCaixa,
Centres Culturals Tarragona,
Girona, Lleida, Vic, Granollers,
Palma i Madrid)
ALTRES PUBLICACIONS
DE LA FUNDACIÓ ”LA CAIXA”
2003 - Informe anual
Català
2003 - Informe anual
Castellà
2003 - Annual report
Anglès
Anuari social d’Espanya
Català

Alzheimer. Un reto al cariño
(vídeo)
Castellà
Curso de evaluación
de la acción humanitaria
(CD)
Castellà
Formación de recursos
humanos y cooperación
al desarrollo
(CD)
Castellà
Guia d’associacionisme
i voluntariat
(llibre + CD)
Català
Guía de asociacionismo
y voluntariado
(llibre + CD)
Castellà
Amor i sexualitat
(quadern + vídeo o DVD)
Català
Amor y sexualidad
(quadern + vídeo o DVD)
Castellà
L’adaptació saludable als canvis
(quadern + vídeo o DVD)
Català
La adaptación saludable
a los cambios
(quadern + vídeo o DVD)
Castellà
L’energia, essència
dels canvis en la vida
(quadern + vídeo o DVD)
Català
La energía, esencia
de los cambios en la vida
(quadern + vídeo o DVD)
Castellà
La imatge personal com
a forma d’expressió
i comunicació
(quadern + vídeo o DVD)
Català

Anuario social de España
Castellà

La imagen personal
como forma de expresión
y comunicación
(quadern + vídeo o DVD)
Castellà

COL·LECCIÓ ESTUDIS
SOCIALS

Salut i espiritualitat
(quadern + vídeo o DVD)

GUIES DE LECTURA

La immigració musulmana
a Europa
Català

Salud y espiritualidad
(quadern + vídeo o DVD)

Max Aub
8000
Català

La inmigración musulmana
en Europa
Castellà

Rosa Leveroni
8000
Català

Pobresa i exclusió social
Català

Activities report 2002-2003.
International development
cooperation
500
Anglès

Somerset Maughan
8000
Català
No en diuen clàssics perquè sí
8000
Català

Pobreza y exclusión social
Castellà
ALTRES MATERIALS
Alzheimer. Un repte a l’estima
(vídeo)
Català

COL·LABORACIONS
Col·laboració
amb Tusquets Editores
Col·lecció “Metatemas”:
Fórmulas elegantes
La estructura de la teoría
de la evolución
Un matemático invierte
en la bolsa
La rebelión de las formas
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Préstecs de la Col·lecció d’Art
Contemporani de la Fundació ”la Caixa”

EXPOSICIÓ:

EXPOSICIÓ:

EXPOSICIÓ:

EXPOSICIÓ:

Arte Termita contra Elefante
Blanco. Comportamientos
actuales del dibujo

El salvatge europeu

The Real Royal Trip.The Return
to Homeland

El llegat del pop art a Catalunya

Museo Colecciones ICO,
Madrid
5 febrer - 19 maig 2004
OBRA PRESTADA:

Sofía JACK
Sense títol. (Serie “La línea
de sombra”), 1999-2000
EXPOSICIÓ:

Antoni Tàpies. Retrospectiva
Museu d’Art Contemporani de
Barcelona
19 febrer - 9 maig 2004
Patio Herreriano. Museo de
Arte Contemporáneo Español,
Valladolid
4 juny - 19 setembre 2004
Museo de Arte de Zapopan,
Guadalajara
26 novembre 2004 15 febrer 2005

OBRA PRESTADA:

Cindy SHERMAN
Untitled 228, 1990
EXPOSICIÓ:

España 1950
Museo Municipal de Málaga
18 febrer - 16 maig 2004
Kunsthalle Mucsarnok,
Budapest
1 juliol - 15 setembre 2004
National Gallery in Prague
8 octubre 2004 - 9 gener 2005
OBRA PRESTADA:

Pablo PALAZUELO
Alborada, 1952

P.S.1MOMA Contemporary Art
Center, Long Island City
12 octubre 2003 desembre 2003
Patio Herreriano. Museo de
Arte Contemporáneo Español,
Valladolid
11 febrer - 2 maig 2004
OBRA PRESTADA:

Eulàlia VALLDOSERA
Flying nº 1 New York, 2003
EXPOSICIÓ:

Doug Aitken. Estaremos seguros
mientras todo se mueva
CaixaForum, Barcelona
7 juliol - 26 setembre 2004
Sala Rekalde, Bilbao
14 octubre - 5 desembre 2004

EXPOSICIÓ:

OBRA PRESTADA:

Tigres en el jardín. José Guerrero.
Sean Scully

Doug AITKEN
Interiors (Installation), 2002

Hara Museum of Contemporary
Art, Tokio
29 març - 29 maig 2005

Centro José Guerrero - Granada
6 maig - 4 juliol 2004

EXPOSICIÓ:

OBRA PRESTADA:

Xavier Veilhan

OBRES PRESTADES:

Sean SCULLY
Gabriel, 1993

Antoni TÀPIES
Llençol amb taca taronja, 1974
(obra sol·licitada únicament
pel MACBA)
Antoni TÀPIES
Gran blanc sense matèria, 1965

Fondation Vasarely
30 abril - 12 juny 2004

Museu d’Art de Girona
17 juny - 12 setembre 2004
OBRES PRESTADES:

Albert RÀFOLS-CASAMADA
Morir pel Vietnam, 1965
Josep GUINOVART
La finestra, 1964
EXPOSICIÓ:

Disparities and Deformations.
Our Grotesque
SITE Santa Fe. Santa Fe. New
Mexico
17 juliol 2004 - 9 gener 2005
OBRA PRESTADA:

Bruce NAUMAN
Shit in your Hat - Head
on a Chair, 1990
EXPOSICIÓ:

In Extremis. Printemps de
setembre à Toulouse
Les Abbattoirs Toulouse
24 setembre - 17 octubre 2004
OBRA PRESTADA:

Didier VERMEIREN
Sans titre. L’Appel
aux Armes, 1992

OBRA PRESTADA:
EXPOSICIÓ:

Aernout Mik. 3 Laughing and 4
Crying

Xavier VEILHAN
Panneau Lumineux Nº 7,
Drumball, 2002

EXPOSICIÓ:

Joaquim Chancho. Tiempo sobre
tiempo (1997-2003)

Sala de exposiciones del Museo
de la Pasión, Valladolid
23 març - 11 abril 2004

EXPOSICIÓ:

Centro de Arte Caja de Burgos
10 juny - 9 setembre 2004

Oteiza: mito y modernidad

OBRA PRESTADA:

Georg Baselitz: Pictures Turning
the Head Topsy-Turvy. A
Retrospective. Paintings and
Sculptures from 1959 until 2004

OBRA PRESTADA:

Museo Guggenheim Bilbao
8 octubre 2004 - 23 gener 2005

Joaquim CHANCHO
Pintura 448, 2003
EXPOSICIÓ:

Kunst-und Ausstellungshalle der
Bundesrepublik Deutschland,
Bonn
2 abril - 5 setembre 2004

EXPOSICIÓ:

Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía, Madrid
15 febrer - 5 juny 2005

Museo Provincial de Lugo
28 juliol - 15 setembre 2004

Solomon R. Guggenheim
Museum, New York
1 juliol - 24 agost 2005

OBRES PRESTADES:

OBRA PRESTADA:

OBRES PRESTADES:

Georg BASELITZ
Motiv kaputt, 1991

Simeón SAIZ RUIZ
Víctimas de la matanza en
el mercado de Sarajevo, el
sábado 5 de febrero de 1994,
día más sangriento desde
el inicio de la guerra
(serie “J’est un je”), 1998

Jorge OTEIZA
Caja vacía, 1958

EXPOSICIÓ:

Georg BASELITZ
Roter Arm, 1991
Georg BASELITZ
Schwarze Mutter mit
schwarzem Kind, 1985
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Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona
18 febrer - 23 maig 2004

Aernout MIK
Pulverous, 2003

Excéntricos

Jorge OTEIZA
Subproducto móvil de la
desocupación de la esfera,
1957-1958
Jorge OTEIZA
Macla ternaria con la matriz,
1974 (obra no sol·licitada en
prèstec pel Salomon R.
Guggenheim de Nova York)

Àlbum. Imatges de la família
en l’art
Museu d’Art de Girona
6 novembre 2004 27 febrer 2005
OBRA PRESTADA:

Amparo SARD
Ecografía, 2002
EXPOSICIÓ:

The Future has a Silver Lining.
Genealogies of Glamour
Migros Museum Für
Gegenwartkunst Zürich
28 agost - 31 octubre 2004
OBRA PRESTADA:

Carlos PAZOS
Milonga, 1980

EXPOSICIÓ:

EXPOSICIÓ:

Eduardo Chillida

Bruce Nauman - Raw Materials

Banco Herrero, Oviedo
9 novembre 2004 6 gener 2005

Tate Modern
11 octubre 2004 28 març 2005

OBRA PRESTADA:

OBRA PRESTADA:

Eduardo CHILLIDA
Deseoso, 1954

Bruce NAUMAN
Shit in your Hat - Head on a
Chair, 1990

EXPOSICIÓ:

Asunción Goikoetxea. Lunáritas
Museo de Navarra
23 setembre 14 novembre 2004
OBRA PRESTADA:

Asunción GOIKOETXEA
Apaga la luz de la calle, 2000
EXPOSICIÓ:

Jordi Colomer
Institut d´art contemporain,
Villeurbanne
15 octubre 2004 - 23 gener 2005
Patio Herreriano. Museo de
Arte Contemporáneo Español,
Valladolid
4 febrer - 24 abril 2005
OBRA PRESTADA:

Jordi COLOMER
Pulga, 1993
EXPOSICIÓ:

La poética de Cuenca, 19642004. Cuarenta años después
Centro Cultural de la Villa
de Madrid
16 novembre 2004 16 gener 2005
OBRA PRESTADA:

José GUERRERO
Rojo y negro, 1964
EXPOSICIÓ:

Col·lecció Testimoni 2003-2004
Sala de Exposiciones Plaza
Conde de Rodezno, Pamplona
16 novembre 2004 16 gener 2005
OBRES PRESTADES:

Felicidad MORENO
Sense títol, 2003
Joaquim CHANCHO
Pintura 448, 2003
Victoria CIVERA
Ella, 2003
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Avinyonet del Penedès

Barberà del Vallès
Barcelona
La Batlloria
La Beguda Alta
Begues
Bellaterra
Berga
Cabrera de Mar
Cabrils
Calaf
Caldes de Montbui
Calella
Canet de Mar
Canovelles
Cardedeu
Cardona
Castellar del Vallès
Castelldefels
Castellterçol
Centelles
Cercs
Cerdanyola del Vallès
Cervelló
Collsuspina
Cornellà de Llobregat
Esparreguera
Esplugues de Llobregat
L’Estany
Les Franqueses del Vallès
La Garriga
Gavà
Gelida
Gironella
Granollers
Guardiola de Berguedà
L’Hospitalet de Llobregat
Els Hostalets de Pierola
Igualada
La Llagosta
Llinars del Vallès
Malgrat de Mar
Malla
Manlleu
Manresa
Martorell
Les Masies de Roda
Les Masies de Voltregà
El Masnou
Mataró
Moià
Molins de Rei
Mollet del Vallès
Monestir de Montserrat
Monistrol de Montserrat
Montcada i Reixac
Montgat
Montseny
Navarcles
Olesa de Bonesvalls
Olesa de Montserrat
Palafolls
Pallejà
Parets del Vallès
Piera
Pineda de Mar

Badalona

La Pobla de Lillet

La Fundació ”la Caixa”
a Espanya, el 2004.
Províncies i localitats

ÀLABA
Vitòria-Gasteiz

Cangas del Narcea
Caso
Colloto

ALBACETE
Albacete
Almansa
Caudete
Fuentealbilla
Hellín
La Roda
Tobarra
Villarrobledo
ALACANT
Alcoi
Alacant
Altea
Aspe
Banyeres de Mariola
Benidorm
Calp
Callosa d’en Sarrià
Callosa de Segura
El Campello
Castalla
Cocentaina
Crevillent
Elx
Elda
Ibi
Xàvia
Muro de Alcoy
Novelda
Orihuela
Pego
Petrer
Sant Joan d’Alacant
Santa Pola
Sax
Teulada
Torrevieja
Villena
ALMERIA
Adra
Albox
Almeria
Cuevas del Almanzora
El Ejido
Huércal-Overa
Roquetas de Mar
Tabernas
Vélez-Rubio
Vera
Viator
Vícar

La Felguera (Langreo)
Gijón
Langreo
Latores
Llanes
Luanco
Mieres
Moreda
Oviedo
Pola de Laviana
Pola de Lena
Posada (Llanes)
Rioturbio
Sama (Langreo)
Tapia de Casariego
Turon
Valdés
ÀVILA
Àvila
Fontiveros
BADAJOZ
Almendralejo
Azuaga
Badajoz
Burguillos del Cerro
Cabeza del Buey
Castuera
Don Benito
Fuente de Cantos
Llerena
Mérida
Montijo
Navalvillar de Pela
Olivenza
Ribera del Fresno
San Vicente de Alcántara
Talarrubias
Villafranca de los Barros
Villanueva de la Serena
Zafra
BARCELONA
Aiguafreda
Alella
Alpens
Arenys de Mar
Arenys de Munt
Argentona
Artés
Avià

ASTÚRIES
Avilés
Cangas de Onís
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Avinyó

El Pont de Vilomara i Rocafort
El Prat de Llobregat
Premià de Dalt
Premià de Mar
Ripollet
Roda de Ter
Rubí
Sabadell
Sant Adrià de Besòs
Sant Andreu de Llavaneres
Sant Boi de Llobregat
Sant Cebrià de Vallalta
Sant Celoni
Sant Cugat del Vallès
Sant Esteve de Palautordera
Sant Esteve Sesrovires
Sant Feliu de Codines
Sant Feliu de Llobregat
Sant Fost de Campsentelles
Sant Hipòlit de Voltregà
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Joan Despí
Sant Just Desvern
Sant Martí Sarroca
Sant Pere de Ribes
Sant Pere de Torelló
Sant Pol de Mar
Sant Quirze de Besora
Sant Sadurní d’Anoia
Sant Vicenç de Castellet
Sant Vicenç de Montalt
Sant Vicenç de Torelló
Sant Vicenç dels Horts
Santa Coloma de Gramenet
Santa Margarida de Montbuí
Santa Maria de Palautordera
Santa Maria d’Oló
Santa Perpètua de Mogoda
Sentmenat
Sitges
Súria
Taradell
Teià
Terrassa
Tiana
Tordera
Torelló
Torrelles de Llobregat
Valldoreix
Vic
Viladecans
Vilafranca del Penedès
Vilanova de Sau
Vilanova i la Geltrú
Vilassar de Dalt
Vilassar de Mar
BISCAIA
Amorebieta
La Arena
Barakaldo
Bilbao
Portugalete
BURGOS
Aranda de Duero
Burgos

Cardeñadijo
Melgar de Fernamental
Miranda de Ebro
Villarcayo de Merindad
de Castilla la Vieja
CÀCERES
Alcántara
Alcuéscar
Càceres
Coria
Escurial
Hervás
Jaraíz de la Vera
Miajadas

CÒRDOVA
Baena
Cabra
Castro del Río
Còrdova
Fernán-Núñez
Fuente Obejuna
Lucena
Montilla
Palma del Río
Pozoblanco
Puente Genil
La Rambla
Rute
El Viso

Moraleja
Navalmoral de la Mata
Plasencia
Torrejón el Rubio
Trujillo
CADIS
Algeciras
Arcos de la Frontera
Barbate
Cadis
Conil de la Frontera
Chiclana de la Frontera
Chipiona
Jerez de la Frontera
La Línea de la Concepción
Olvera
Prado del Rey
El Puerto de Santa María
Puerto Real
San Fernando
San José del Valle
San Roque
Sanlúcar de Barrameda
Ubrique
Vejer de la Frontera
CASTELLÓ

A CORUÑA
A Coruña
A Pobra do Caramiñal
Ames
Arzúa
Bembibre
Betanzos
Carballo
Carnota
Cee
Coristanco
Culleredo
Ferrol
Gestoso (San Pedro del Valle)
Muros
Narón
Oleiros
Ortigueira
Outes
Sada
San Marcos
Santiago de Compostela
Teo
CUENCA
Carrascosa del Campo
Cuenca
Tarancón

Almassora
Benicarló
Castelló de la Plana
Nules
Onda
La Vall d’Uixó
Vila-real
CEUTA
Ceuta
CIUDAD REAL
Alcázar de San Juan
Almadén
Campo de Criptana
Ciudad Real
Daimiel
Manzanares
Puertollano
La Solana
Tomelloso
Valdepeñas

GIRONA
Agullana
Amer
Anglès
Arbúcies
Argelaguer
L’Armentera
Banyoles
Begur
Besalú
La Bisbal d’Empordà
Blanes
Bordils
Breda
Cadaqués
Caldes de Malavella
Calonge
Camprodon
Canet d’Adri
Cantallops
Capmany

Cassà de la Selva
Castelló d’Empúries
Celrà
La Cellera de Ter
Cervià de Ter
Cornellà del Terri
L’Escala
Esclanya
El Far d’Empordà
Figueres
Flaçà
Fornells de la Selva
Girona
Gombrèn
Hostalric
La Jonquera
Llagostera
Llançà
Llers
Lloret de Mar
Les Llosses
Maçanet de Cabrenys
Maçanet de la Selva
Madremanya
Massanes
Medinya
Mollet de Peralada
Montagut
Mont-ras
Olot
Palafrugell
Palamós
Palau-saverdera
Pals
Pau
Pedret i Marzà
Peralada
Les Planes d’Hostoles
Platja d’Aro
Les Preses
Puigcerdà
Quart
Ribes de Freser
Ripoll
Riudarenes
Riudellots de la Selva
Roses
Salt
Sant Antoni de Calonge
Sant Feliu de Buixalleu
Sant Feliu de Guíxols
Sant Feliu de Pallerols
Sant Gregori
Sant Hilari Sacalm
Sant Joan de les Abadesses
Sant Joan de Mollet
Sant Joan les Fonts
Sant Julià de Ramis
Sant Pau de Seguries
Santa Coloma de Farners
Santa Cristina d’Aro
Santa Pau
Sarrià de Ter
Serinyà
Setcases
Sils

Torroella de Montgrí
Tossa de Mar
Vallfogona de Ripollès
Vidreres
Viladamat
Vilajuïga
Vilamalla
Vilanova de la Muga
GRANADA
Albolote
Almuñécar
Armilla
Benamaurel
Cájar
Granada
Guadix
Huéscar
Jun
Loja
Montefrío
Motril
Ogíjares
Órgiva
Tocon
GUADALAJARA
Azuqueca de Henares
Cabanillas del Campo
Guadalajara
GUIPÚSCOA
Arrasate
Astigarraga
Azpeitia
Beasain
Bergara
Deba
Donostia-San Sebastià
Eibar
Errenteria
Irun
Legazpi
Tolosa
Zarautz
Zumaia
Zumarraga
HUELVA
Almonte
Aracena
Ayamonte
Beas
Bollullos Par del Condado
Cartaya
Gibraleón
Huelva
Isla Cristina
Lepe
Minas de Riotinto
Moguer
La Palma del Condado
San Bartolomé de la Torre
Trigueros
Valverde del Camino
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ILLES BALEARS

Santanyí

Alaró

Selva

Alcúdia

Sencelles

Algaida

Sineu

Alior

Sóller

S’Alqueria Blanca

Son Servera

Andratx

Vilafranca de Bonany

Ariany
Artà
Binissalem
Búger
Bunyola
Caimari
Calonge
Calvià
Campanet
Campos
Es Castell
Ciutadella de Menorca
Colònia de Sant Jordi
Colònia de Sant Pere
Consell
Eivissa
Esporles

JAÉN
Alcalá la Real
Andújar
Baeza
Bailén
La Carolina
Cazorla
Jaén
Jódar
Linares
Marmolejo
Martos
Úbeda
Villacarrillo
Villanueva del Arzobispo
Los Villares

Estellencs
Felanitx
Ferreries
Formentera
Fornalutx
Inca
Es Llombards
Lloret de Vistalegre
Lloseta
Llucmajor
Manacor
Maó
Maria de la Salut
Marratxí
Es Mercadal
Es Migjorn Gran
Moscari
Muro

LLEÓ
Astorga
Bembibre
Cistierna
Lleó
Ponferrada
Santa Marina del Rey
Trobajo del Camino
Villablino
LUGO
Burela
Lugo
Monforte de Lemos
Ribadeo
Sober
Vilalba
Viveiro

Palma de Mallorca
Palmanyola
Petra
Sa Pobla
Pollença
Porreres
Port d’Alcúdia
Port de Sóller
Porto Cristo
Puigpunyent
Ses Salines
Sant Agustí
Sant Antoni de Portmany
Sant Ferran de ses Roques
Sant Francesc de Formentera
Sant Joan de Labritja
Sant Jordi
Sant Josep de sa Talaia
Sant Llorenç des Cardassar
Sant Lluís
Santa Eugènia
Santa Eulàlia del Riu
Santa Maria del Camí
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LLEIDA
Àger
Agramunt
Alcarràs
Alfarràs
Alguaire
Almacelles
Almenar
Alòs de Balaguer
Alpicat
Artesa de Segre
Arties
Balaguer
Bellpuig
Bellver de Cerdanya
Bellvís
Benavent de Segrià
Les Borges Blanques
Castelldans
Cervera
Corbins
Esterri d’Àneu

La Fuliola
Golmés
Guissona
Ivars d’Urgell
Juncosa
Juneda
Lleida
Menàrguens
Mollerussa
Oliana
Organyà
La Pobla de Segur
El Pont de Suert
Ponts
Rialp
Sant Llorenç de Morunys
Seròs
La Seu d’Urgell
Solsona
Sort
Tàrrega
Torregrossa
Torres de Segre
Tremp
Vielha e Mijaran
MADRID
Alcalá de Henares
Alcobendas
Alcorcón
Aranjuez
Arganda del Rey
Boadilla del Monte
Colmenar Viejo
Collado Villalba
Coslada
Fuenlabrada
Getafe
Leganés
Madrid
Majadahonda
Las Matas-Pinar-Monte Rozas
Móstoles
Navacerrada
Parla
Pedrezuela
Pinto
Pozuelo de Alarcón
Las Rozas de Madrid
San Fernando de Henares
San Lorenzo de El Escorial
San Sebastián de los Reyes
Torrejón de Ardoz
Tres Cantos
Valdemoro
Villaviciosa de Odón
MÀLAGA
Alhaurín el Grande
Antequera
Arriate
Cártama
Coín
Estepona
Fuengirola
Màlaga

Marbella
Mijas
Nerja
Ronda
San Pedro de Alcantara
Torre del Mar
Torrox
Vélez-Màlaga
MELILLA
Melilla
MÚRCIA
Abarán
Águilas
Alberca
Alcantarilla
Alhama de Murcia
Bullas
Lo Campano
Caravaca de la Cruz
Cartagena
Cehegín
Ceutí
Cieza
Lorca
Molina de Segura
Múrcia
La Palma
El Palmar o Lugar de Don Juan
San Pedro del Pinatar
Torre-Pacheco
Yecla
NAVARRA
Aoiz-Agoitz
Aranguren
Barañain
Burlada-Burlata
Cintruénigo
Estella-Lizarra
Noain
Olite
Pamplona-Iruña
Tudela
Villafranca
OSCA
Barbastro
Binéfar
Fraga
Osca
Jaca
Monzón
Sabiñánigo
La Sotonera
OURENSE
Laza
Maceda
Ourense
Verín
Xinzo de Limia
PALÈNCIA
Carrión de los Condes
Guardo

Palència

Vega de Tirados

San Cebrián de Campos

Villamayor

LAS PALMAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE
Adeje
Breña Alta
El Pinar
Frontera
Guía de Isora
Güímar
Icod de los Vinos
Isora
La Laguna
Los Llanos de Aridane
La Orotava
Puerto de la Cruz
Los Realejos
San Cristóbal de la Laguna
San Miguel de Abona
San Sebastián de la Gomera
Santa Cruz de la Palma
Santa Cruz de Tenerife
Taco
Tegueste
Valverde

Agaete
Aldea Blanca
Almatriche Bajo
Arrecife
Arucas
Firgas
Gáldar
Gran Tarajal
Ingenio
Maspalomas
Mogán
Las Palmas de Gran Canaria
Puerto del Carmen
Puerto del Rosario
San Bartolomé de Tirajana
San Nicolás de Tolentino
Santa Brígida
Santa Lucía de Tirajana
Santa María de Guía
de Gran Canaria
Telde
Tuineje
Vecindario
PONTEVEDRA
Cangas
O Grove
A Guarda
Lalín
Marín
Meaño
Moaña
Nigrán
Pontevedra
O Porriño
Redondela
O Rosal
Tui
Vigo
Vilagarcía de Arousa
Vilanova de Arousa
LA RIOJA
Alfaro
Arnedo
Autol

SANTANDER
Ampuero
Camargo
El Astillero
Laredo
Puente San Miguel
Reinosa
Santander
Suances
Torrelavega
SARAGOSSA
La Almunia de Doña Godina
Borja
Calatayud
Casetas
Caspe
Ejea de los Caballeros
Illueca
Pastriz
Sádaba
Tarazona
Uncastillo
Villamayor
Saragossa

Calahorra
Haro
Leza de Río Leza
Logroño

SEGÒVIA
Cuéllar
Segòvia

Nájera
Nalda
Rincón de Soto
Santo Domingo de la Calzada
SALAMANCA
Béjar
Ciudad Rodrigo
Gomecello
Salamanca
Santa Marta de Tormes

SEVILLA
Alcalá de Guadaira
Alcolea del Río
Arahal
Las Cabezas de San Juan
Constantina
Dos Hermanas
Écija
Estepa
Lebrija

Mairena del Aljarafe
La Puebla de Cazalla
San Juan de Aznalfarache
Sevilla
Tomares
Utrera
El Viso del Alcor
SÒRIA
Almazán
Fuentes de Magaña
Sòria
TARRAGONA
Alcanar
Alcover
Altafulla
L’Ametlla de Mar
L’Ampolla
Amposta
Bellvei
Les Borges del Camp
Camarles
Cambrils
Les Cases d’Alcanar
Deltebre
L’Espluga de Francolí
Falset
La Fatarella
Fontscaldes
La Galera
Gandesa
Jesus
Miami Platja
Montblanc
Mont-roig del Camp
Móra d’Ebre
Móra la Nova
El Perelló
Picamoixons
Poblet
Raval de Cristo
Reus
Roda de Barà
Roquetes
Salou
Sant Carles de la Ràpita
Sant Jaume dels Domenys
Sant Jaume d’Enveja
Sant Salvador
Santa Bàrbara
Santa Coloma de Queralt
La Selva del Camp
La Sènia
Tarragona
Torredembarra
Tortosa
Ulldecona
Valls
El Vendrell
Vila-seca
Xerta

Andorra
Calamocha
Calanda
Mora de Rubielos
Terol
Utrillas
TOLEDO
Illescas
Quintanar de la Orden
Talavera de la Reina
Toledo
Torrijos
Villacañas
Villanueva de Alcardete
Yepes
VALÈNCIA
Albaida
Algemesí
Alzira
Benisanó
Bocairent
Burjassot
Carcaixent
Carlet
Castelló de la Ribera
Catarroja
Cullera
Gandia
Guadassuar
Navarrés
Oliva
Ontinyent
Paterna
Quart de Poblet
Rocafort
Sagunt
Silla
Sueca
Tavernes de la Valldigna
Torrent
València
Villar del Arzobispo
Xàtiva
VALLADOLID
Aldeamayor de San Martín
Laguna de Duero
Mayorga
Medina de Rioseco
Medina del Campo
Renedo de Esgueva
Santovenia de Pisuerga
Simancas
Valladolid
ZAMORA
Benavente
Morales del Vino
Zamora

TEROL
Aguaviva
Alcañiz
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Institucions que han col·laborat amb
la Fundació ”la Caixa” a Espanya,
el 2004

A.M.A Singilia Barba. Antequera
(Màlaga)
Abadia de Poblet (Tarragona)
Acadèmia Tècnica “Les Heures”.
Lleida
Acció Ecologista-Agró del País
Valencià. València
Acción por el Mundo Salvaje.
Villafranca de los Barros (Badajoz)
Actua As. de persones que vivim
amb VIH/SIDA. Barcelona
Actua Vallès. Sabadell (Barcelona)
Adeco Federación-Amistad
Desarrollo y Cooperación. Bilbao
(Biscaia)
África Viva, Fundación
de Investigación en Salud
para el Desarrollo. Barcelona
Afrika Etxea. Olite (Navarra)
Agermanament Sense Fronteres.
Barcelona
Agrupació d’Avis de Santa Maria
d’Oló (Barcelona)
Agrupació de Defensa Forestal
Sant Jaume dels Domenys
(Tarragona)
Agrupació Musical la Sènia.
(Tarragona)
Agrupación de Sordos
de Ciudad Real
Agrupación Europea de Fomento.
Barcelona
Agrupación Malagueña
de Asociaciones de Disminuidos.
Màlaga
Ajuntament d’Elx (Alacant)
Ajuntament d’Agullana (Girona)
Ajuntament d’Aiguafreda
(Barcelona)
Ajuntament d’Alcoi (Alacant)
Ajuntament d’Alcover (Tarragona)
Ajuntament d’Alòs de Balaguer
(Lleida)
Ajuntament d’Amer (Girona)
Ajuntament d’Amposta
(Tarragona)
Ajuntament d’Andratx
(Illes Balears)
Ajuntament d’Anglès (Girona)
Ajuntament d’Arenys de Mar
(Barcelona)
Ajuntament d’Argelaguer (Girona)
Ajuntament d’Artés (Barcelona)
Ajuntament d’Avià (Barcelona)
Ajuntament d’Avinyó (Barcelona)
Ajuntament de Badalona
(Barcelona)
Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de Bellvei (Tarragona)
Ajuntament de Berga (Tarragona)
Ajuntament de Binissalem
(Illes Balears)
Ajuntament de Blanes (Girona)
Ajuntament de Breda (Girona)
Ajuntament de Bunyola
(Illes Balears)
Ajuntament de Cabrera de Mar
(Barcelona)
Ajuntament de Cabrils (Barcelona)
Ajuntament de Cadaqués (Girona)
Ajuntament de Calonge (Girona)
Ajuntament de Callosa de Segura
(Alacant)
Ajuntament de Camarles
(Tarragona)
Ajuntament de Campanet
(Illes Balears)
Ajuntament de Canet d’Adri
(Girona)
Ajuntament de Cantallops (Girona)
Ajuntament de Capmany (Girona)
Ajuntament de Cardedeu
(Barcelona)
Ajuntament de Castelló
de la Plana
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Ajuntament de Castelló
d’Empúries (Girona)
Ajuntament de Celrà (Girona)
Ajuntament de Cervelló
(Barcelona)
Ajuntament de Cervià de Ter
(Girona)
Ajuntament de Ciutadella
de Menorca (Illes Balears)
Ajuntament de Collsuspina
(Barcelona)
Ajuntament de Consell
(Illes Balears)
Ajuntament de Cornellà
de Llobregat (Barcelona)
Ajuntament de Cornellà del Terri
(Girona)
Ajuntament de Deltebre
(Tarragona)
Ajuntament de Falset (Tarragona)
Ajuntament de Felanitx (Illes
Balears)
Ajuntament de Ferreries (Illes
Balears)
Ajuntament de Flaçà (Girona)
Ajuntament de Formentera
(Illes Balears)
Ajuntament de Fornalutx
(Illes Balears)
Ajuntament de Fornells
de la Selva (Girona)
Ajuntament de Gandia (València)
Ajuntament de Gironella
(Barcelona)
Ajuntament de Granollers
(Barcelona)
Ajuntament de la Galera
(Tarragona)
Ajuntament de la Jonquera
(Girona)
Ajuntament de la Pobla de Lillet
(Barcelona)
Ajuntament de la Pobla de Segur
(Lleida)
Ajuntament de la Selva del Camp
(Tarragona)
Ajuntament de la Sènia
(Tarragona)
Ajuntament de l’Ametlla de Mar
(Tarragona)
Ajuntament de l’Armentera
(Girona)
Ajuntament de les Franqueses
dels Vallès (Barcelona)
Ajuntament de les Masies
de Voltregà (Barcelona)
Ajuntament de les Planes
d’Hostoles (Girona)
Ajuntament de les Preses (Girona)
Ajuntament de l’Escala (Girona)
Ajuntament de l’Estany
(Barcelona)
Ajuntament de Llagostera (Girona)
Ajuntament de Llançà (Girona)
Ajuntament de Lleida
Ajuntament de Llers (Girona)
Ajuntament de Maçanet
de Cabrenys (Girona)
Ajuntament de Maçanet
de la Selva (Girona)
Ajuntament de Madremanya
(Girona)
Ajuntament de Malla (Barcelona)
Ajuntament de Manlleu
(Barcelona)
Ajuntament de Manresa
(Barcelona)
Ajuntament de Maó (Illes Balears)
Ajuntament de Marratxí
(Illes Balears)
Ajuntament de Massanes (Girona)
Ajuntament de Moià (Barcelona)
Ajuntament de Mollerussa (Lleida)
Ajuntament de Mollet de Peralada
(Girona)

Ajuntament de Montagut (Girona)
Ajuntament de Mont-ras (Girona)
Ajuntament de Navarcles
(Barcelona)
Ajuntament de Palau-saverdera
(Girona)
Ajuntament de Parets del Vallès
(Barcelona)
Ajuntament de Pau (Girona)
Ajuntament de Pedret i Marzà
(Girona)
Ajuntament de Peralada (Girona)
Ajuntament de Petra (Illes Balears)
Ajuntament de Piera (Barcelona)
Ajuntament de Ponts (Lleida)
Ajuntament de Porreres
(Illes Balears)
Ajuntament de Premià de Dalt
(Barcelona)
Ajuntament de Puigcerdà (Girona)
Ajuntament de Puigpunyent
(Illes Balears)
Ajuntament de Reus (Tarragona)
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 Rubí (Barcelona)
Ajuntament de Sabadell
(Barcelona)
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 Llobregat (Barcelona)
Ajuntament de Sant Feliu
de Pallerols (Girona)
Ajuntament de Sant Hipòlit
de Voltregà (Barcelona)
Ajuntament de Sant Jaume
d’Enveja (Tarragona)
Ajuntament de Sant Joan
de Mollet (Girona)
Ajuntament de Sant Joan
les Fonts (Girona)
Ajuntament de Sant Lluís
(Illes Balears)
Ajuntament de Sant Martí Sarroca
(Barcelona)
Ajuntament de Sant Pau
de Segúries (Girona)
Ajuntament de Sant Quirze
de Besora (Barcelona)
Ajuntament de Sant Sadurní
d’Anoia (Barcelona)
Ajuntament de Sant Vicenç
de Castellet (Barcelona)
Ajuntament de Santa Bàrbara
(Tarragona)
Ajuntament de Santa Cristina
d’Aro (Girona)
Ajuntament de Santa Maria
del Camí (Illes Balears)
Ajuntament de Sarrià de Ter
(Girona)
Ajuntament de Sentmenat
(Barcelona)
Ajuntament de Serinyà (Girona)
Ajuntament de Ses Salines
(Illes Balears)
Ajuntament de Setcases (Girona)
Ajuntament de Sils (Girona)
Ajuntament de Solsona (Lleida)
Ajuntament de Taradell (Barcelona)
Ajuntament de Tàrrega (Lleida)
Ajuntament de Terrassa
(Barcelona)
Ajuntament de Teulada (Alacant)
Ajuntament de Tordera (Barcelona)
Ajuntament de Torelló (Barcelona)
Ajuntament de Tortosa (Tarragona)
Ajuntament de València
Ajuntament de Vallfogona
de Ripollès (Girona)

Ajuntament de Valls (Tarragona)
Ajuntament de Viladamat (Girona)
Ajuntament de Vilajuïga (Girona)
Ajuntament de Vilamalla (Girona)
Ajuntament de Vilanova de Sau
(Barcelona)
Ajuntament de Vilassar de Dalt
(Barcelona)
Ajuntament d’Eivissa
(Illes Balears)
Ajuntament del Masnou
(Barcelona)
Ajuntament del Perelló (Tarragona)
Ajuntament del Prat de Llobregat
(Barcelona)
Ajuntament del Vendrell
(Tarragona)
Ajuntament dels Hostalets
de Pierola (Barcelona)
Ajuntament des Castell (Illes
Balears)
Ajuntament des Mercadal (Illes
Balears)
Ajuntament d’Esparreguera
(Barcelona)
Ajuntament d’Hostalric (Girona)
Ajuntament d’Igualada (Barcelona)
Ajuntament d’Ivars d’Urgell
(Lleida)
Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls
(Barcelona)
Ajuntament d’Olesa de Montserrat
(Barcelona)
Ajuntament d’Olot (Girona)
Ajuntament d’Oriola (Alacant)
Althaia Xarxa Assistencial de
Manresa, Fundació Privada
(Barcelona)
Alzheimer Canarias. Las Palmas
de Gran Canaria (Las Palmas)
Alzheimer Huércal-Overa (Almeria)
Alzheimer Lorca (Múrcia)
Àmbit Prevenció. Barcelona
AMPA del CEIP Salarich. Vic
(Barcelona)
Animayor, SL, Animación para
Mayores. Madrid
Anne Fundació. Barcelona
Antic Mercat de Sitges (Barcelona)
Antiga Biblioteca. Sentmenat
(Barcelona)
Antiga Estació. Rubí (Barcelona)
Antigua Iglesia de la Compañía
de Jesús. Caravaca de la Cruz
(Múrcia)
Antiguo Hospital San Juan
de Dios. Jaén
Antiguo Instituto de Secundaria.
Viator (Almeria)
APROSUBA 14. Olivenza (Badajoz)
Arasti Barca M.A.S.L. Burgos
Arca del Maresme, L’. Mataró
(Barcelona)
Arquitectos sin Fronteras-España.
Barcelona
Arte y Cera, SL. Centro Especial
de Empleo. Pozuelo de Alarcón
(Madrid)
Arte y Cultura de Japón. Madrid
Artium. Vitòria-Gasteiz (Àlaba)
As. a Favor de la Salud Integral.
Màlaga
As. Agrupación de Desarrollo
Los Molinos. Madrid
As. Alavesa de Fibromialgia.
Vitòria-Gasteiz (Àlaba)
As. Albacete Acoge
As. Almeriense para el Síndrome
de Down. Almeria
As. Alternativa Abierta (Sevilla)
As. Alucinos. Madrid
As. Alzheimer Miguel Hernández
ASENA. Orihuela (Alacant)
As. Amica. Torrelavega (Santander)
As. Amics de la Mitjana Edat
s’Alborada. Alaró (Illes Balears)
As. Amics de Vilves. Artesa
de Segre (Lleida)
As. Amigos contra la Droga.
Avilés (Astúries)
As. Amigos del Cerezo. Villena
(Alacant)
As. Amigos Síndrome de Down
de León
As. Andaluza de Ataxias
Hereditarias. Sevilla

As. Andaluza de Pacientes con
Síndrome de Tourette. Puente
Genil (Còrdova)
As. Andaluza de Transplantados
de Pulmón. Còrdova
As. Antics Alumnes La Salle.
Cambrils (Tarragona)
As. Artesanos Cha Domitila.
Santiago del Teide (Sta. Cruz
de Tenerife)
As. Artística Utrillo. Saragossa
As. Assistencial Social Sant
Adjutori. Avinyonet del Penedès
(Barcelona)
As. Asturiana Contra la Fibrosis
Quística. Oviedo (Astúries)
As. Atención a Personas con
Parálisis Cerebral. Granada
As. Atiempo. Madrid
As. Auxilia. Barcelona
As. Aventura 2000. Madrid
As. Ayuda a la Mujer Embarazada.
Cartagena (Múrcia)
As. Azahar CEE. València
As. Balear de Directius.
Palma de Mallorca (Illes Balears)
As. Barro. Madrid
As. BATA. Asociación para
el Tratamiento del Autismo.
Vilanova de Arousa (Pontevedra)
As. Bipolars de Catalunya.
Barcelona
As. Boreal de Lucha Contra la
Droga y Ayuda al Toxicómano.
Miranda de Ebro (Burgos)
As. Burgos Acoge
As. Cacereña de Familiares de
Enfermos de Alzheimer. Càceres
As. Cacereña de Padres y Amigos
de los Sordos. Plasencia (Càceres)
As. Canaria de Cáncer de Mama.
Las Palmas de Gran Canaria
(Las Palmas)
As. Candelita. Madrid
As. Canta i Estima. Lleida
As. Cántabra de Ayuda
al Toxicómano. Santander
As. Cántabra para la Lucha Contra
Fibrosis. Santander
As. Cantabria para las
Neurofibromatosis. Santander
As. Cardijn. Cadis
As. Carena para el Soporte
y Ayuda en el Tratamiento del
Cáncer y otras Enfermedades
Graves. València
As. Cáritas de Cieza (Múrcia)
As. Castellano-Leonesa de Ayuda
al Drogodependiente. Burgos
As. Catalana de Dislèxia.
Barcelona
As. Catalana de Familiars de
Malalts d’Esquizofrenia. Barcelona
As. Catalana de la Síndrome X
Fràgil. Barcelona
As. Catalana de Traumàtics
Cranioencefàlics. Barcelona
As. Catalana per al Parkinson.
Barcelona
As. Catalana per la Promoció
de les Persones Sordes. Barcelona
As. Catalana Pro Persones
Sordcegues. Barcelona
As. Católica Española de Servicios a
la Juventud Femenina. Saragossa
As. Católica Española de Servicios
a la Juventud. Guadalajara
As. Católica Internacional
de Servicios a la Juventud
Femenina. Barcelona
As. Caudetana de Amigos y
Familiares de Enfermos Mentales.
Caudete (Albacete)
As. Centre Especial de Treball Sant
Martí. Cerdanyola del Vallès
(Barcelona)
As. Centro de Yoga Santosha.
Gijón (Astúries)
As. Ciezana de Fibromialgia.
Cieza (Múrcia)
As. Cintra per a la Promoció
de Projectes Socials i Culturals.
Barcelona
As. Ciudad Escuelas de los
Muchachos. Leganés (Madrid)
As. Ciutadana Anti SIDA
de Catalunya. Barcelona
As. Club Santa Teresina. Lleida

As. Colectivo La Calle. Madrid
As. Comarcal de Educación
Especial Santísimo Cristo del
Amor. O Porriño (Pontevedra)
As. Comarcal de Minusválidos
Físicos Trébol. Úbeda (Jaén)
As. Comarcal Urgell d’Ajuda al
Minusvàlid. Mollerussa (Lleida)
As. Comité Ciudadano Anti-Sida
de Huelva
As. Coordinadora Arciprestal
de Cáritas de San Lorenzo.
Las Palmas de Gran Canaria
(Las Palmas)
As. Coordinadora Catalana
d’Empreses d’Inserció. Barcelona
As. Córdoba Acoge
As. Cultura Tretze. L’Hospitalet
de Llobregat (Barcelona)
As. Cultural Altayr. Talavera
de la Reina (Toledo)
As. Cultural Amics de l’Àfrica
del Vallès. Granollers (Barcelona)
As. Cultural Con Cuba
en la distancia. Cadis
As. Cultural Cor de Marina.
Badalona (Barcelona)
As. Cultural Coros y Danzas Virgen
del Rio. Huércal Overa (Almeria)
As. Cultural de Granollers
(Barcelona)
As. Cultural Gitana del Maresme.
Mataró (Barcelona)
As. Cultural i Recreativa.
Es Migjorn Gran (Illes Balears)
As. Cultural Norte Joven Mieres.
Rioturbio (Astúries)
As. Cultural Norte Joven. Madrid
As. Cultural San Pablo. Madrid
As. Cultural Sosten Teatro. Gijón
(Astúries)
As. Cultural Taller de
Comunicación Radio. Madrid
As. Cultural Verde-Mar. Roquetas
de Mar (Almeria)
As. Cultural y Recreativa de
Minusválidos Físicos. Palència
As. d’Ajuda al Malalt Oncològic
de Balears. Palma de Mallorca
(Illes Balears)
As. d’Ajuda per la Fibromialgia
de Catalunya. Barcelona
As. d’Ajut als Malalts d’Alzheimer
i Afectats de Figueres (Girona)
As. d’Amics de la Tercera Edat de
s’Horta. Santanyí (Illes Balears)
As. d’Amics del Poble Saharaui
de Granollers (Barcelona)
As. d’Amistat amb el poble
de Guatemala. Barcelona
As. d’Atenció als Pobres
i Marginats Eulàlia. Sabadell
(Barcelona)
As. Dato. Madrid
As. de Amigos del Museu
Barbier-Mueller d’Art Precolombí.
Barcelona
As. de Amigos y Familiares
de Enfermos de Alzheimer de Yecla
(Múrcia)
As. de Amigos y Familiares
de Enfermos Mentales. Sevilla
As. de Amigos y Familiares
de Enfermos Psíquicos. Albacete
As. de Atención Social Siloé. Jaén
As. de Autistas Niños del Silencio.
Gijón (Astúries)
As. de Ayuda a Enfermos
Oncológicos. Madrid
As. de Ayuda al Inmigrante Lucena
Acoge. Lucena (Còrdova)
As. de Bipolars de Catalunya.
Barcelona
As. de Celiacos de Extremadura.
Badajoz
As. de Colaboradores
con las Presas. Madrid
As. de Daño Cerebral
Sobrevenido. Castelló
de la Plana (Castelló)
As. de Deficientes Psíquicos
Eusebia de Armas. Santa María de
Guía de Gran Canaria (Las Palmas)
As. de Desarrollo Comunitario
Buenos Aires. Salamanca
As. de Discapacitados da Bisbarra
de Muros (A Coruña)

As. de Discapacitados de Pego,
La Atzubia y Les Valls Obrint Camí
(Alacant)
As. de Disminuidos Físicos
de Linares. Jaén
As. de Disminuidos Físicos
de Móstoles (Madrid)
As. de Disminuidos Psíquicos
Antequeranos. Antequera
(Màlaga)
As. de Dones Afectades de Càncer
de Mama. Palma de Mallorca (Illes
Balears)
As. de Enfermos de Alzheimer
de Toledo
As. de Enfermos de Fibromialgia
del Principado. Oviedo (Astúries)
As. de Enfermos de Fibromialgia
Fibrosierra. Aracena (Huelva)
As. de Enfermos de Parkinson
andaluces. Sevilla
As. de Esclerodermia de Castellón
de la Plana
As. de Esclerosis Múltiple
de Madrid
As. de Esclerosis Múltiple de
Navarra. Pamplona/Iruña (Navarra)
As. de Esclerosis Múltiple
Onubense. Huelva
As. de Familiares de Alzheimer
de Almería
As. de Familiares de Alzheimer
de Valladolid
As. de Familiares de Alzheimer
San Rafael. Còrdova
As. de Familiares de Enfermos
Alzheimer Region de Murcia
As. de Familiares de Enfermos
de Alzheimer de Zaragoza
As. de Familiares de Enfermos
de Alzheimer Astorga (Lleó)
As. de Familiares de Enfermos
de Alzheimer Bajo Aragón.
Andorra (Terol)
As. de Familiares de Enfermos
de Alzheimer 21 de Septiembre.
Úbeda (Jaén)
As. de Familiares de Enfermos
de Alzheimer de A Coruña
As. de Familiares de Enfermos
de Alzheimer de Águilas (Múrcia)
As. de Familiares de Enfermos
de Alzheimer de Albacete
As. de Familiares de Enfermos
de Alzheimer de Alcalá de Henares
(Madrid)
As. de Familiares de Enfermos
de Alzheimer de Alicante
As. de Familiares de Enfermos de
Alzheimer de Almansa (Albacete)
As. de Familiares de Enfermos
de Alzheimer de Almendralejo
(Badajoz)
As. de Familiares de Enfermos
de Alzheimer de Aranjuez (Madrid)
As. de Familiares de Enfermos
de Alzheimer de Arganda del Rey
(Madrid)
As. de Familiares de Enfermos
de Alzheimer de Ávila
As. de Familiares de Enfermos
de Alzheimer de Badajoz
As. de Familiares de Enfermos de
Alzheimer de Barbastro (Osca)
As. de Familiares de Enfermos
de Alzheimer de Barbate (Cadis)
As. de Familiares de Enfermos de
Alzheimer de Benevente (Zamora)
As. de Familiares de Enfermos de
Alzheimer de Benidorm (Alacant)
As. de Familiares de Enfermos de
Alzheimer de Bocairent (València)
As. de Familiares de Enfermos
de Alzheimer de Bollullos del
Condado (Huelva)
As. de Familiares de Enfermos
de Alzheimer de Burgos
As. de Familiares de Enfermos
de Alzheimer de Cabeza de Buey
(Badajoz)
As. de Familiares de Enfermos
de Alzheimer de Cádiz
As. de Familiares de Enfermos de
Alzheimer de Cantabria. Santander
As. de Familiares de Enfermos de
Alzheimer de Caravaca de la Cruz
(Múrcia)
As. de Familiares de Enfermos de
Alzheimer de Castellón de la Plana

As. de Familiares de Enfermos de
Alzheimer de Caudete (Albacete)
As. de Familiares de Enfermos
de Alzheimer de Ceuta
As. de Familiares de Enfermos
de Alzheimer de Cistierna (Lleó)
As. de Familiares de Enfermos
de Alzheimer de Cocentaina
(Alacant)
As. de Familiares de Enfermos
de Alzheimer de Coria (Càceres)
As. de Familiares de Enfermos
de Alzheimer de Chiclana de la
Frontera (Cadis)
As. de Familiares de Enfermos
de Alzheimer de Chipiona (Cadis)
As. de Familiares de Enfermos
de Alzheimer de Daimiel (Ciudad
Real)
As. de Familiares de Enfermos
de Alzheimer de El Ejido (Almeria)
As. de Familiares de Enfermos
de Alzheimer de El Puerto de Sta.
María (Cadis)
As. de Familiares de Enfermos
de Alzheimer de Elche (Alacant)
As. de Familiares de Enfermos
de Alzheimer de Elda (Alacant)
As. de Familiares de Enfermos
de Alzheimer de Fraga (Osca)
As. de Familiares de Enfermos de
Alzheimer de Fuengirola (Màlaga)
As. de Familiares de Enfermos
de Alzheimer de Fuentealbilla
(Albacete)
As. de Familiares de Enfermos
de Alzheimer de Gandia (València)
As. de Familiares de Enfermos
de Alzheimer de Getafe (Madrid)
As. de Familiares de Enfermos
de Alzheimer de Huelva
As. de Familiares de Enfermos
de Alzheimer de Osca
As. de Familiares de Enfermos
de Alzheimer de Ibi (Alacant)
As. de Familiares de Enfermos
de Alzheimer de La línea de la
Concepción (Cadis)
As. de Familiares de Enfermos de
Alzheimer de la Ribera. Aranda
de Duero (Burgos)
As. de Familiares de Enfermos
de Alzheimer de La Rioja.
Leza de Río Leza
As. de Familiares de Enfermos
de Alzheimer de La Rioja. Logronyo
As. de Familiares de Enfermos de
Alzheimer de Lanzarote. Arrecife
(Las Palmas)
As. de Familiares de Enfermos
de Alzheimer de Linares (Jaén)
As. de Familiares de Enfermos
de Alzheimer de Lucena (Còrdova)
As. de Familiares de Enfermos
de Alzheimer de Madrid
As. de Familiares de Enfermos
de Alzheimer de Málaga
As. de Familiares de Enfermos de
Alzheimer de Marbella (Màlaga)
As. de Familiares de Enfermos
de Alzheimer de Medina del
Campo (Valladolid)
As. de Familiares de Enfermos
de Alzheimer de Menorca. Maó
(Illes Balears)
As. de Familiares de Enfermos
de Alzheimer de Mérida (Badajoz)
As. de Familiares de Enfermos
de Alzheimer de Mijas (Màlaga)
As. de Familiares de Enfermos
de Alzheimer de Miranda de Ebro
(Burgos)
As. de Familiares de Enfermos de
Alzheimer de Moaña (Pontevedra)
As. de Familiares de Enfermos
de Alzheimer de Monforte de
Lemos (Lugo)
As. de Familiares de Enfermos de
Alzheimer de Montilla (Còrdova)
As. de Familiares de Enfermos de
Alzheimer de Novelda (Alacant)
As. de Familiares de Enfermos
de Alzheimer de Olvera (Cadis)
As. de Familiares de Enfermos
de Alzheimer de Ourense
As. de Familiares de Enfermos
de Alzheimer de Palma del Río
(Còrdova)
As. de Familiares de Enfermos
de Alzheimer de Parla. Madrid
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As. de Familiares de Enfermos de
Alzheimer de Plasencia (Càceres)
As. de Familiares de Enfermos
de Alzheimer de Pozoblanco
(Còrdova)
As. de Familiares de Enfermos
de Alzheimer de Salamanca
As. de Familiares de Enfermos
de Alzheimer de Segovia
As. de Familiares de Enfermos
de Alzheimer de Tarancón
y Comarca (Cuenca)
As. de Familiares de Enfermos
de Alzheimer de Tarragona
As. de Familiares de Enfermos
de Alzheimer de Teruel
As. de Familiares de Enfermos
de Alzheimer de Tomelloso
(Ciudad Real)
As. de Familiares de Enfermos
de Alzheimer de Torrejón de Ardoz
(Madrid)
As. de Familiares de Enfermos
de Alzheimer de Valdepeñas
(Ciudad Real)
As. de Familiares de Enfermos
de Alzheimer de Villanueva de
Alcardete (Toledo)
As. de Familiares de Enfermos
de Alzheimer de Villarrobledo
(Albacete)
As. de Familiares de Enfermos
de Alzheimer de Villena (Alacant)
As. de Familiares de Enfermos
de Alzheimer de Zamora
As. de Familiares de Enfermos
de Alzheimer del Bierzo.
Ponferrada (Lleó)
As. de Familiares de Enfermos
de Alzheimer del Baix Llobregat.
Cornellà de Llobregat (Barcelona)
As. de Familiares de Enfermos
de Alzheimer del Campo de
Gibraltar. Algeciras (Cadis)
As. de Familiares de Enfermos
de Alzheimer La Estrella. Jaén
As. de Familiares de Enfermos
de Alzheimer la Ribera. Aranda de
Duero (Burgos)
As. de Familiares de Enfermos
de Alzheimer Monzón (Osca)
As. de Familiares de Enfermos
de Alzheimer Muro de Alcoy
(Alacant)
As. de Familiares de Enfermos de
Alzheimer Prado del Rey (Cadis)
As. de Familiares de Enfermos de
Alzheimer Terres de l’Ebre-Tortosa
(Tarragona)
As. de Familiares de Enfermos
de Alzheimer Teulada (Alacant)
As. de Familiares de Enfermos
de Alzheimer Vegas AltasLa Serena. Don Benito (Badajoz)
As. de Familiares de Enfermos
de Alzheimer Virgen del Castillo.
Lebrija (Sevilla)
As. de Familiares de Enfermos de
Alzheimer y Demencia Senil
de Álava. Vitòria-Gasteiz
As. de Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Almendralejo (Badajoz)
As. de Familiares de Enfermos
de Alzheimer. Antequera (Màlaga)
As. de Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Fuentealbilla (Albacete)
As. de Familiares de Enfermos
de Alzheimer. Getafe (Madrid)
As. de Familiares de Enfermos
de Alzheimer. La Roda (Albacete)
As. de Familiares de Enfermos
de Alzheimer. Marmolejo (Jaén)
As. de Familiares de Enfermos
de Alzheimer. Molina de Segura
(Múrcia)
As. de Familiares de Enfermos
de Alzheimer. Pozuelo de Alarcón
(Madrid)
As. de Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Prado del Rey (Cadis)
As. de Familiares de Enfermos
de Alzheimer. Sevilla
As. de Familiares de Enfermos
de Alzheimer. Talavera de la Reina
(Toledo)
As. de Familiares de Enfermos
de Alzheimer. Valdepeñas
(Ciudad Real)
As. de Familiares de Enfermos
de Alzheimer. Vejer de la Frontera
(Cadis)
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As. de Familiares de Enfermos
de Alzheimer. Villanueva del
Arzobispo (Jaén)
As. de Familiares de Enfermos de
Alzheimer. Villarcayo de Merindad
de Castilla la Vieja (Burgos)
As. de Familiares de Enfermos
Mentales de Burjassot (València)
As. de Familiares de Enfermos
Mentales de Elche y Comarca
(Alacant)
As. de Familiares de Enfermos
Mentales Psíquicos. Villena
(Alacant)
As. de Familiares de Mayores
Dependientes de Bullas (Múrcia)
As. de Familiares de Minusválidos.
Firgas (Las Palmas)
As. de Familiares de Niños
con Cáncer de Murcia
As. de Familiares Enfermos
de Alzheimer de León
As. de Familiares y Amigos
de Enfermos de Alzheimer. Santa
Marina del Rey (Lleó)
As. de Familiares y Amigos
de Enfermos Mentales Despertar.
Toledo
As. de Familiares y Amigos de
Pacientes con Daño Cerebral
de Cádiz
As. de Familiares y Amigos del
Toxicómano. La Carolina (Jaén)
As. de Familiares y Amigos
Enfermos Psíquicos. Narón
(A Coruña)
As. de Familiares y Enfermos
de Parkinson de la Bahía de Cadiz.
San Fernando (Cadis)
As. de Familiares y Enfermos
Mentales de Cieza (Múrcia)
As. de Familiares y Enfermos
Mentales de la Marina Baixa.
Benidorm (Alacant)
As. de Familiars d’Alzheimer de
Barcelona, delegació Comarcal
de l’Anoia. Igualada. (Barcelona)
As. de Familiars d’Alzheimer
del Baix Llobregat. El Prat
de Llobregat (Barcelona)
As. de Familiars d’Alzheimer
Montsià. Amposta (Tarragona)
As. de Familiars de Malalts
d’Alzheimer de Tarragona
As. de Familiars de Malalts
d’Alzheimer de Xátiva (València)
As. de Familiars de Malalts
d’Alzheimer de Gavà (Barcelona)
As. de Familiars de Malalts
d’Alzheimer de Lleida
As. de Familiars de Malalts
d’Alzheimer de Mallorca. Palma
de Mallorca (Illes Balears)
As. de Familiars de Malalts
d’Alzheimer i altres demències
de Ripoll (Girona)
As. de Familiars de Malalts
d’Alzheimer Lloret de Mar (Girona)
As. de Familiars de Malats
d’Alzheimer de Barcelona
As. de Familiars de Malats
d’Alzheimer de BarcelonaDelegació Alt Penedès. Vilafranca
del Penedès
As. de Familiars de Malats
d’Alzheimer de BarcelonaDelegació de Badalona
As. de Familiars de Malats
d’Alzheimer de BarcelonaDelegació de Mataró
As. de Familiars de Malats
d’Alzheimer de BarcelonaDelegació Vallès Occidental.
Sant Cugat del Vallès
As. de Familiars de Malats
d’Alzheimer de Barcelona
Delegació Vallès OrientalGranollers. Canovelles
As. de Familiars de Malats
d’Alzheimer de Barcelona,
Delegació de Vilanova i al Geltrú
As. de Familiars de Malats
d’Alzheimer de Castelló-Delegació
Vall d’Uixó
As. de Familiars de Malats
d’Alzheimer de Pollença
(Illes Balears)
As. de Familiars de Malats
d’Alzheimer de Tarragona,
Delegacio de Salou

As. de Familiars de Malats
d’Alzheimer Virgen Grande.
Puente San Miguel (Santander)
As. de Familiars de Malats
d’Alzheimer de la Vall d’Albaida
(València)
As. de Familiars de Malats
d’Alzheimer de Tàrrega i Comarca
(Lleida)
As. de Familiars Demència Senil
i Alzheimer de Girona
As. de Familiars i Amics de Nens
Oncològics. Barcelona
As. de Familiars i Amics Malalts
d’Alzheimer. Pollença (Illes
Balears)
As. de Familias
Oncohematológicas de Lanzarote.
Arrecife (Las Palmas)
As. de Familias para el Apoyo
de Enfermos de Parkinson. Las
Palmas de Gran Canaria
(Las Palmas)
As. de Familias y Amigos en Favor
de las Personas con Retraso
Mental. Móstoles (Madrid)
As. de Farmàcies de Barcelona
As. de Fibromialgia de Jaén
As. de Fibromialgia de Tenerife.
Santa Cruz de Tenerife
As. de Fibromialgia del Condado.
La Palma del Condado (Huelva)
As. de Fibromialgia Nazarena.
Dos Hermanas (Sevilla)
As. de Fibromialgia y Astenia
Crónica. Las Cabezas
de San Juan (Sevilla)
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 d’Alella
(Barcelona)
As. de Gent Gran de Bellvís
(Lleida)
As. de Gent Gran de la Sal
de Cardona (Barcelona)
As. de Gent Gran de Porto Cristo
(Illes Balears)
As. de Gent Gran de Sta. Maria
de Palautordera (Barcelona)
As. de Gent Gran d’Esclanyà
(Girona)
As. de Gent Gran Les Oliveres.
Sant Joan de Vilatorrada
(Barcelona)
As. de Hemofilia Burgos
As. de Implantados Cocleares
de España. Barcelona
As. de Intervención
Socioeducativa El Trébol. Saragossa
As. de Investigación y
Especialización sobre Temas
Iberoamericanos. Madrid
As. de Jubilados y Pensionistas
de Muntells. Roda de Barà
(Tarragona)
As. de Jubilats del centre de Santa
Pau (Girona)
As. de Jubilats i Pensionistes
Arques de Rufea. Lleida
As. de Jubilats i Pensionistes
Blocs Joan Carles-La Mercè. Lleida
As. de Jubilats i Pensionistes
d’Almenar (Lleida)
As. de Jubilats i Pensionistes
d’Alpens (Barcelona)
As. de Jubilats i Pensionistes
de Besalú (Girona)
As. de Jubilats i Pensionistes
Sant Isidre de Juncosa (Lleida)
As. de la Gent Gran de Premià
de Dalt (Barcelona)
As. de la Gent Gran del Toro.
Calvià (Illes Balears)
As. de la Tercera Edat de Bunyola
(Illes Balears)
As. de la Tercera Edat de
Palmanyola (Illes Balears)
As. de la Tercera Edat de Santanyí
(Illes Balears)
As. de Mayores y Jubilados
Salzillo. Múrcia
As. de Minusválidos Físicos
del Andévalo Sur. San Bartolomé
de la Torre (Huelva)
As. de Minusválidos Físicos
y Sensoriales Virgen del Carmen.
Chiclana de la Frontera (Cadis)

As. de Minusválidos La Calesa.
Jerez de la Frontera (Cadis)
As. de Minusválidos Virgen
del Pilar. Fraga (Osca)
As. de Mujeres Afectadas
de Cáncer de Mama. Ciudad Real
As. de Mujeres Afectadas de
Cáncer de Mama. Elche (Alacant)
As. de Mujeres Fibroaljarafe.
San Juan de Aznalfarache (Sevilla)
As. de Mujeres Mastectomizadas
de Valencia
As. de Naturalistas del Sureste.
Cartagena (Múrcia)
As. de Padres de Alumnos Colegio
Público Profesor Bartolomé
Cossío. València
As. de Padres de Disminuidos
de San Sebastián de los Reyes.
(Madrid)
As. de Padres de Disminuidos
Físicos de Sevilla
As. de Padres de Disminuidos
Psíquicos Albada. Alcañiz (Terol)
As. de Padres de Disminuidos
Psíquicos y Sensoriales. Huéscar
(Granada)
As. de Padres de Hijos
Minusválidos Psíquicos. Alcalá
de Henares (Madrid)
As. de Padres de Minusválidos
Psíquicos. Barbate (Cadis)
As. de Padres de Niños Autistas
de Cádiz. Puerto Real
As. de Padres de Niños con
Parálisis Cerebral. Sada (A
Coruña)
As. de Padres de Niños con
Síndrome de Down. Jerez
de la Frontera (Cadis)
As. de Padres de Niños
Deficientes. El Puerto de Santa
María (Cadis)
As. de Padres de Niños
Discapacitados de Cartaya
(Huelva)
As. de Padres de Niños
Oncológicos de Aragón. Saragossa
As. de Padres de Personas
con Autismo de Burgos
As. de Padres de Personas
con Retraso Mentales de Cee
(A Coruña)
As. de Padres Trabajadores
de SEAT con Hijos Disminuidos.
Barcelona
As. de Padres y Amigos
de Discapacitados de Cuenca
As. de Padres y Amigos de Niños
Subdotados. Alcorcón (Madrid)
As. de Padres y Amigos de Sordos
de Albacete
As. de Padres y Amigos del
Minusválido. Trujillo (Càceres)
As. de Padres y Amigos/as de las
Personas Sordas y Discapacitadas
Auditivas. Antequera (Màlaga)
As. de Padres y Familiares
de Enfermos Mentales. Càceres
As. de Padres y Madres Alhama.
Cintruénigo (Navarra)
As. de Padres y Protectores
de Discapacitados. Ayamonte
(Huelva)
As. de Padres y Protectores
de Disminuidos. Còrdova
As. de Padres y Protectores
de Niños Discapacitados.
Fernán-Núñez (Còrdova)
As. de Padres, Amigos y
Minusválidos de Fuente de Cantos
(Badajoz)
As. de Paràlisi Cerebral (ASPACE).
Barcelona
As. de Parálisis Cerebral
y Patologías Afines de Ávila
As. de Paralíticos Cerebrales
Huelva
As. de Paraplègics i Discapacitats
Físics de Lleida
As. de Parapléjicos y Grandes
Minusválidos. Madrid
As. de Parapléjicos Grandes
Discapacitados Físicos. Múrcia
As. de Pares amb Fills Espina
Bífida. Barcelona
As. de Pares de Minusvàlids
del Baix Camp. Reus (Tarragona)
As. de Parkinson de Burgos

As. de Parkinson de Segovia
As. de Parkinson de Sta. Cruz
de Tenerife. Taco (Sta. Cruz
de Tenerife)
As. de Parkinson, Delegació
de Mataró (Barcelona)
As. de Personas Afectadas por
Productos Químicos y Radiaciones
Ambientals. Barcelona
As. de Personas con Inteligencia
Límite y ligera. Alacant
As. de Personas Sordas
de Cáceres
As. de Persones Majors de Lloret
de Vistalegre (Illes Balears)
As. de Persones Majors
de Llucmajor (Illes Balears)
As. de Reinserción Social Gaztaroa
Sartu. Bilbao (Biscaia)
As. de Sordos de Navarra.
Pamplona/Iruña
As. de Trasplantados Hepáticos
de Granada
As. de Trasplantados, Donantes
y Cardiacos. San Roque (Cadis)
As. de Trasplantats Cardíacs Ciutat
Sanitària. L’Hospitalet de Llobregat
(Barcelona)
As. de Traumatismo Encéfalo
Craneal y Daño. Saragossa
As. de Veïnats Es Rafal Vell.
Palma de Mallorca (Illes Balears)
As. de Veïns Barri Morera.
Badalona (Barcelona)
As. de Veïns Casal Raval de Cristo
(Tarragona)
As. de Veïns d’Arrahona-Merinals.
Sabadell (Barcelona)
As. de Veïns de Ferreries-Sant
Vicent. Tortosa (Tarragona)
As. de Veïns de Montolivet.
Olot (Girona)
As. de Veïns de Sant Antoni
de Llefià. Badalona (Barcelona)
As. de Veïns del Barri de L’Erm.
Manlleu (Barcelona)
As. de Veïns El Casal de Medinyà
(Girona)
As. de Veïns Germans Sabat.
Girona
As. de Veïns i Comissió de Festes
Pla del Remei. Vic (Barcelona)
As. de Veïns Paraguai-Perú.
Barcelona
As. de Veïns Pi i Margall.
Barcelona
As. de Voluntarios de Acción
Social. Puente Genil (Còrdova)
As. de Voluntarios de Informática
de Mayores de Andalucía
As. de Voluntarios para Enfermos
Sanables. Barcelona
As. del Casal de Can Sostres de
Torrelles de Llobregat (Barcelona)
As. d’Entitats per al Pla Integral
de Casc Antic. Barcelona
As. d’Esclerosi Múltiple
de Castelló de la Plana
As. d’Homenatge a la Vellesa
de Begur (Girona)
As. Down Huesca
As. Ecologista Esparvel. Villacañas
(Toledo)
As. Educativa d’Atenció Infancia
i Adolescència en Risc Vall del
Terri. Cornellà del Terri (Girona)
As. El Despertar. Madrid
As. El Puente/Lo Pont. Fraga
(Osca)
As. ELA Principado de Asturias.
Gijón (Astúries)
As. Enfermos Alzheimer Villena
y Comarca (Alacant)
As. Enfermos de Parkinson
Andaluces. Sevilla
As. Entorn Malalts d’Alzheimer
i demències. Sant Feliu de Guíxols
(Girona)
As. Entrepobles. Barcelona
As. Española Contra el CáncerPalma del Río (Còrdova)
As. Española Contra el Cáncer.
Madrid
As. Española Contra el Cáncer.
San Sebastián de la Gomera
(Santa Cruz de Tenerife)
As. Española Contra el Cáncer.
Santa Cruz de Tenerife

As. Española de Esclerosis
Amiotrófica. Madrid
As. Española de Esclerosis
Múltiple de Albacete
As. Española de Esclerosis
Múltiple. Cuenca
As. Española de Esclerosis
Múltiple. Madrid
As. Española de Esclerosis
Múltiple. Vitòria-Gasteiz (Àlaba)
As. Española de Estética
Reparadora Integra. Madrid
As. Evangélica Manos Extendidas.
Mieres (Astúries)
As. Extremeña de Esclerosis
Múltiple. Badajoz
As. FADA per a l’Assesorament
i la Prevenció dels Abusos Sexuals
a Menors. Barcelona
As. Familiar de la Rondilla.
Valladolid
As. Familiares Enfermos
de Alzheimer. Muro de Alcoy
(Alacant)
As. Familiares y Enfermos
de Alzheimer de Talavera.
Talavera de la Reina (Toledo)
As. Familiars Demència Senil
i Alzheimer. Girona
As. FEAFES Zamora
As. Fonte da Virxe de familiares
e amigos dos enfermos mentais.
Ames (A Coruña)
As. Franz Schubert. Barcelona
As. Frisona d´Osona. Vic
(Barcelona)
As. Gaditana Espina Bífida
e Hidrocefalia. Cadis
As. Global Humanitaria. Barcelona
As. GRAIN-ART. Roquetes
(Tarragona)
As. Granada Acoge
As. Grup Muntanyès. Barcelona
As. Guada Acoge. Guadalajara
As. Hegoak. Barañain (Navarra)
As. Integradora de Personas con
Discapacidades. Linares (Jaén)
As. Izangai. Bilbao (Biscaia)
As. Joia. Barcelona
As. Jubilats i Pensionistes de Sant
Joan de les Abadesses (Girona)
As. Juvenil Abierto Hasta el
Amanecer. Gijón (Astúries)
As. Juvenil Añisclo. Osca
As. Juvenil Centro Amigos.
Sant Vicenç dels Horts (Barcelona)
As. Juvenil Cuatro Ocas. Madrid
As. Juvenil Jóvenes con
Proyección. Puente Genil
(Còrdova)
As. Juvenil Madreselva. Madrid
As. Juvenil Tobogán de Luz.
Madrid
As. Kandil. Madrid
As. Katxalin. Donostia-Sant
Sebastià (Guipúscoa)
As. La Caridad. Saragossa
As. La Retama para la
Recualificación. Sevilla
As. Laringectomizados de Huelva
As. Las Encinas. Guadalajara
As. Laura Vicuña. Torrent (València)
As. Leonesa de Esclerosis
Múltiple. Lleó
As. Leonesa de Familiares
y Amigos de Enfermos Mentales.
Lleó
As. Leonesa Mujeres Operadas
de Cáncer de Mama. Lleó
As. Linares Acoge (Jaén)
As. Lorquina de Enfermosa
de Parkinson. Lorca (Múrcia)
As. Llar del Pensionista d’Ivars
d’Urgell (Lleida)
As. Madres en Defensa de
Jóvenes Drogodependientes.
Vigo (Pontevedra)
As. Madres Solteras Isadora
Duncan. Lleó
As. Madrileña de Ataxias
Hereditarias. Madrid
As. Madrileña de Enfermedades
Neuromuscular. Madrid
As. Madrileña de
Laringectomizados. Madrid
As. Madrileña Empresas
de Inserción. Madrid

As. Málaga Acoge
As. Malagueña de Ataxias. Màlaga
As. Malagueña de Padres de
Paralíticos Cerebrales. Màlaga
As. Malalts Alzheimer del Bages,
Berguedà i Solsonès. Manresa
(Barcelona)
As. Mallorquina per a la Salut
Mental Gira-Sol. Palma de
Mallorca (Illes Balears)
As. Manresana de Pares de Nens
Subdotats. Manresa (Barcelona)
As. Marillac. Madrid
As. Mostoleña de Esclerosis
Múltiple. Móstoles (Madrid)
As. Motivadora de la Integració
i la Convivencia. Vic (Barcelona)
As. Mujeres Mastectomizadas de
la Comunidad Valenciana. València
As. Murcia Acoge
As. Murciana de Esclerosis
Múltiple. Múrcia
As. Murciana de Hemofilia. El
Palmar o Lugar de Don Juan
(Múrcia)
As. Murciana de Padres e Hijos
de Espina Bífida. Múrcia
As. Murialdo. Getafe (Madrid)
As. Nacional Huesos de Cristal.
Madrid
As. Nacional para Problemas
de Crecimiento Crecer Madrid
As. Navarra de Padres con hijos
Espina Bífida. Pamplona/Iruña
(Navarra)
As. Navarra para la Investigación,
Prevención y Rehabilitación de las
Toxicomanías. Pamplona/Iruña
(Navarra)
As. Neurológica Amics del Baix
Montseny. Sant Celoni (Barcelona)
As. Noesso. Vícar (Almeria)
As. Nueva Bahia. El Puerto
de Santa María (Cadis)
As. Nuevo Horizonte. Las Rozas
(Madrid)
As. Oncológica La Fe. Huelva
As. Onubense de Mujeres
Mastectomizadas Santa Agueda.
Huelva
As. P. Montalvo para Niños sin
Hogar. Palma de Mallorca
(Illes Balears)
As. Padres de Operarios del COM
El Castellet. Castelló de la Ribera
(València)
As. para el Desarrollo Integral de
los Municipios de la Mancha Alta.
Carrascosa del Campo (Cuenca)
As. para el Tratamiento de
Personas con Síndrome Down.
Múrcia
As. para la Atención Personas con
Retraso Mental de Albacete.
Asprona
As. para la Ayuda a la Atención
al Paralítico. Madrid
As. para la Ayuda a Personas
con Necesidades. Vélez (Màlaga)
As. para la Colaboración y
Desarrollo de Camboya.
Alcobendas (Madrid)
As. para la Cooperación y el
Desarrollo Amigos de Futuro Vivo.
Segòvia
As. para la Demencia de Alzheimer
de Alfaro (La Rioja)
As. para la Integración
de Disminuidos Físicos.
Amorebieta (Biscaia)
As. para la Integración
de Enfermos Psíquicos Alcarreña.
Guadalajara
As. para la Integración
de los Minusválidos. El Palmar
o Lugar de Don Juan (Múrcia)
As. para la Integración de
Personas con Discapacidades.
Alcántara (Càceres)
As. para la Integración Lingüística
del Inmigrante. Madrid
As. para la Investigación y el
Estudio de la Deficiencia Mental.
Majadahonda (Madrid)
As. para la Lucha contra las
Enfermedades Renales. Granada
As. para la Lucha contra las
Enfermedades Renales-Bahía
Gaditana. Cadis

As. para la Mediación Social Equa.
Càdis
As. para la Promoción de la Mujer
Caleidoscopio. Móstoles (Madrid)
As. para la Promoción del
Deficiente. Pozoblanco (Còrdova)
As. para la Promoción y Defensa
del Discapacitado. Ogíjares
(Granada)
As. para la Protección y Rescate
de Fauna Equinac. Tabernas
(Almeria)
As. para la Rehabilitación
y Adaptación de Personas
Disminuidas en su capacidad
de Integración Sociolaboral.
Barcelona
As. Para la Reinserción Laboral
de Mujeres Xurtir. Avilés (Astúries)
As. para Pacientes con la
Enfermedad Pulmonar Obstructiva
Crónica. Badalona (Barcelona)
As. Parkinson Aragón. Saragossa
As. Parkinson Asturias. Oviedo
As. Parkinson Comarques
de Tarragona. Reus
As. Parkinson Extremadura.
Mèrida (Badajoz)
As. Parkinson Galicia. A Coruña
As. Parkinson. Madrid
As. Parkinson. Móstoles (Madrid)
As. Parkinson. Segòvia
As. Parkinson. València
As. Pastoral Penitenciària. Palma
de Mallorca (Illes Balears)
As. Paz y bien. Sevilla
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. Quart (Girona)
As. per a la Lluita de les Malalties
del Ronyó. Palma de Mallorca
(Illes Balears)
As. per a l’Animació i Formació
Adults Casc Antic. Barcelona
As. per a l’Estudi de l’Ecologia
i el Medi. Barcelona
As. per al Desenvolupament
de la infància d’Àfrica. Barcelona
As. per al Foment de les Mesures
Alternatives. Barcelona
As. per l’Accio Social BellvitgeGornal La Vinya. L’Hospitalet
de Llobregat (Barcelona)
As. Pessebrista de Montblanc
(Tarragona)
As. Plançó. Lleida
As. por los Dominicanos PLD.
Madrid
As. Prevención Ayuda al
Drogodependiente El Tarajal.
Arahal (Sevilla)
As. Primera Prevención. Madrid
As. Pro Ayuda de los Niños
Deficientes Psíquicos. Sóller
(Illes Balears)
As. Pro Centro de Día de Enfermos
de Alzheimer. Teulada (Alacant)
As. Pro Deficientes Mentales
de Granada
As. Pro Deficientes Psíquicos
de Castilla. Guardo (Palència)
As. Pro Deficientes San Xerome
Emiliani. A Guarda (Pontevedra)
As. Pro Derechos del Sordo.
Granada
As. Pro Discapacitados Psíquicos.
Estepona (Màlaga)
As. Pro Disminuidos Psíquicos
de Elda y Comarca (Alacant)
As. Pro Disminuidos Psíquicos
Placeat. Plasencia (Càceres)
As. Pro Disminuïts Físics i Psíquics
de Viladecans (Barcelona)
As. Pro Disminuïts Psíquics i Físics
de Sant Cugat del Vallès
(Barcelona)
As. Pro Enfermos Mentales
de A Coruña
As. Pro Infancia Riojana. Logronyo
(La Rioja)
As. Pro Instalación Laboral
de Personas con Discapacidad.
Màlaga
As. Pro Minusválidos Psíquicos
de Llerena y su Comarca (Badajoz)
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As. Pro Minusválidos Psíquicos.
Cuenca
As. Pro Persones amb Autisme
de Catalunya. Barcelona
As. Pro Persones amb Disminució
Psíquica de la Conca de Barberà.
Montblanc (Tarragona)
As. Pro Salud Mental. Burgos
As. Procomar Valladolid Acoge
As. Promotora de Minusválidos
Psíquicos. Motril (Granada)
As. Promotora de Personas con
Retraso Mental. Logronyo (La Rioja)
As. Propietaris, Veïns i Residents.
Montseny (Barcelona)
As. Provincial de Hemofilia.
Còrdova
As. Provincial de Mujeres
Mastectomizadas. Alacant
As. Provincial de Padres y Amigos
de los Sordos. Sevilla
As. Provincial de Paràlisi Cerebral.
Tarragona
As. Proyectos de Acción Social
Don Bosco. La Orotava (Santa
Cruz de Tenerife)
As. Rais Euskadi. DonostiaSant Sebastià (Guipúscoa)
As. Regional Afectados Autismo
y Otros Transtornos de Desarrollo.
Ciudad Real
As. Residencia de Ancianos Virgen
de Clarines. Beas (Huelva)
As. Rey Pelayo. Avilés (Austúries)
As. Riojana Pro Personas con
Deficiencia Psíquica. Logronyo
(La Rioja)
As. Rompe tus cadenas. Sevilla
As. Rondeña de Alzheimer. Ronda
(Màlaga)
As. Rosaleda Pan Bendito. Madrid
As. Salmantina de
Laringectomizados. Salamanca
As. Salud y Ayuda Mutua. Madrid
As. Salud y Vida de la Sierra
Noroeste de Madrid. Collado
Villalba (Madrid)
As. San Juan Macias. Madrid
As. Sant Tomàs Pro Persones
amb Retard Mental d’Osona.
Vic (Barcelona)
As. Segoviana de Enfermos
Mentales Amanecer. Segòvia
As. Síndrome de Down Ciudad
de Jaén
As. Síndrome de Down
de Asturias. Oviedo
As. Síndrome de Down Nueva
Esperanza. Màlaga
As. Síndrome de Down. Ceuta
As. Síndrome de Down. Còrdova
As. Social Andròmines. Montcada
i Reixac (Barcelona)
As. Sòcio-Cultural Ibn Batuta.
Barcelona
As. Sociocultural Utopía. Cuenca
As. Solidança per a la Recuperació
Integral, Social i Laboral. Sant
Joan Despí (Barcelona)
As. Solidària La Llumeneta.
L’Hospitalet de Llobregat
(Barcelona)
As. Solidaridad con Trabajadores
Inmigrantes. Majadahonda
(Madrid)
As. Suport als Afectats de
Cardiopaties Congenites.
Barcelona
As. Talavera de Esclerosis Múltiple.
Talavera de la Reina (Toledo)
As. Tapís. Vic (Barcelona)
As. Tercera Edat Portocolom
(Illes Balears)
As. Tinerfeña de Esclerosis
Múltiple. Santa Cruz de Tenerife
As. Tinerfeña de Familias y
Enfermos Psíquicos. San Cristóbal
de la Laguna (Santa Cruz de
Tenerife)
As. Tinerfeña en Lucha Salud
Mental. Santa Cruz de Tenerife
As. Traperos de Emaús
de la Región de Murcia
As. Tutelar Asistencial de
Minusválidos Psíquicos. Saragossa
As. Tutelar Asistencial Deficientes
Psíquicos. Osca
As. Una Ciudad para Todos.
Gijón (Astúries)
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As. Unión Parálisis Cerebral.
Jerez de la Frontera (Cadis)
As. Valenciana Contra la Fibrosis
Quística. València
As. Valenciana de Ingeniería
Sin Fronteras. València
As. Valenciana de Sordos. València
As. Vallês Amics de la Neurologia.
Terrassa (Barcelona)
As. Vallisoletana de Protección
de Autistas. Renedo de Esgueva
(Valladolid)
As. Veïns Barri Sant Pere. Banyoles
(Girona)
As. Veïns Fonts del Lledoner.
Fontscaldes (Tarragona)
As. Zahorí El Puche. Almeria
As. Zamorana de Esclerosis
Múltiple. Zamora
Asamblea Comarcal de Cruz Roja
de Ibiza (Illes Balears)
Asamblea de Cooperación por
la Paz. Madrid
ASAYMA. Toledo
ASPANIAS. Barcelona
ASPAYM Castilla y León. Lleó
ASPRODES-FEAPS. Salamanca
ASPROS. Lleida
ASVOL. Barcelona
ATACES Centro Especial de
Empleo. San Cebrián de Campos
(Palència)
Ateneu Científic, Literari i Artístic.
Maó (Illes Balears)
Ateneu de Cerdanyola del Vallès
(Barcelona)
Ateneu Sueco del Socorro.
Sueca (València)
Auditori d’Alcúdia (Illes Balears)
Auditori de Sant Antoni de
Portmany (Illes Balears)
Auditori dels Jardins del Mercat.
Cullera (València)
Auditori Municipal de Felanitx
(Illes Balears)
Auditori Municipal de Porreres
(Illes Balears)
Auditori Municipal Dominiques.
Carcaixent (València)
Auditori Municipal. Guadassuar
(València)
Auditorio al aire libre.
Vitòria-Gasteiz (Àlaba)
Auditorio de Cáceres
Auditorio Manuel de Falla.
Granada
Auditorio Municipal Gustavo
Freire. Lugo
Auditorio Municipal. Alcalá
de Henares (Madrid)
Auditorio Municipal. Fuentealbilla
(Albacete)
Auditorio Parque Miramón.
Donostia-Sant Sebastià
(Guipúscoa)
Auditorio Príncipe Felipe.
Oviedo (Astúries)
Auditòrium Sa Màniga.
Sant Llorenç des Cardassar
(Illes Balears)
Aula Gran del Claustre. Sineu
(Illes Balears)
Auxilia Lugo
AVADE. San José del Valle (Cadis)
Avismón Catalunya. Barcelona
Ayuntamiento Azuqueca
de Henares (Guadalajara)
Ayuntamiento Cieza (Múrcia)
Ayuntamiento de Albaida
(València)
Ayuntamiento de Alcalà
de Henares (Madrid)
Ayuntamiento de Alicante
Ayuntamiento de Almería
Ayuntamiento de Antequera
(Màlaga)
Ayuntamiento de Aracena (Huelva)
Ayuntamiento de Badajoz
Ayuntamiento de Barakaldo
(Biscaia)
Ayuntamiento de Bilbao (Biscaia)
Ayuntamiento de Burgos
Ayuntamiento de Cáceres
Ayuntamiento de Cádiz
Ayuntamiento de Calahorra
(La Rioja)

Ayuntamiento de Cangas
de Narcea (Astúries)
Ayuntamiento de Cartagena
(Múrcia)
Ayuntamiento de Castellón
de la Plana
Ayuntamiento de Ciudad Real
Ayuntamiento de Córdoba
Ayuntamiento de Don Benito
(Badajoz)
Ayuntamiento de DonostiaSan Sebastian. (Guipúscoa)
Ayuntamiento de Dos Hermanas
(Sevilla)
Ayuntamiento de Gáldar
(Las Palmas)
Ayuntamiento de Gijón (Astúries)
Ayuntamiento de Granada
Ayuntamiento de Guadalajara
Ayuntamiento de Huelva
Ayuntamiento de Icod de los Vinos
(Santa Cruz de Tenerife)
Ayuntamiento de Jaén
Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria (Las Palmas)
Ayuntamiento de Leganés
(Madrid)
Ayuntamiento de León
Ayuntamiento de Logroño
(La Rioja)
Ayuntamiento de Lucena
(Còrdova)
Ayuntamiento de Málaga
Ayuntamiento de Mérida (Badajoz)
Ayuntamiento de Mieres (Astúries)
Ayuntamiento de Murcia
Ayuntamiento de Oviedo
(Astúries)
Ayuntamiento de Palencia
Ayuntamiento de Pamplona/Iruña
(Navarra)
Ayuntamiento de Paterna
(València)
Ayuntamiento de Plasencia
(Càceres)
Ayuntamiento de Ponferrada
(Lleó)
Ayuntamiento de Pontevedra
Ayuntamiento de Puerto
del Rosario (Las Palmas)
Ayuntamiento de Sagunto
(València)
Ayuntamiento de Salamanca
Ayuntamiento de San Cristóbal de
La Laguna (Santa Cruz de Tenerife)
Ayuntamiento de Santa Brígida
(Las Palmas)
Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife
Ayuntamiento de Santa Lucía
de Tirajana (Las Palmas)
Ayuntamiento de Santander
Ayuntamiento de Sevilla
Ayuntamiento de Soria
Ayuntamiento de Talavera
de la Reina (Toledo)
Ayuntamiento de Toledo
Ayuntamiento de Tolosa
(Guipúscoa)
Ayuntamiento de Valdepeñas
(Ciudad Real)
Ayuntamiento de Valladolid
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
(Àlaba)
Ayuntamiento de Zafra (Badajoz)
Ayuntamiento de Zamora
Ayuntamiento de Zaragoza
AZVASE S.L. Lena (Astúries)
Bages per a Tothom.
Manresa (Barcelona)
Basílica de Sant Francesc.
Palma de Mallorca (Illes Balears)
Biblioteca Central Comarcal
de Tàrrega (Lleida)
Biblioteca Central d’Igualada
(Barcelona)
Biblioteca Central Xavier Amorós.
Reus (Tarragona)
Biblioteca Comarcal Carles Fages
de Climent. Figueres (Girona)
Biblioteca Comarcal de Blanes
(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 Santa Perpètua
de Mogoda (Barcelona)
Biblioteca Dos Rius. Torelló
(Barcelona)
Biblioteca Eduard Camps i Cava.
Guissona (Lleida)
Biblioteca El Casino. Manresa
(Barcelona)
Biblioteca Ernest Lluch. Girona
Biblioteca Francesc Pujols.
Martorell (Barcelona)
Biblioteca Generau. Vielha
e Mijaran (Lleida)
Biblioteca Joan Coromines.
El Masnou (Barcelona)
Biblioteca Joan Triadú.
Vic (Barcelona)
Biblioteca Josep Picola. Sant Joan
de les Abadesses (Girona)
Biblioteca La Bòbila. L’Hospitalet
de Llobregat (Barcelona)
Biblioteca La Cooperativa.
Centelles (Barcelona)
Biblioteca Lambert Mata.
Ripoll (Girona)
Biblioteca l’Escorxador.
Sant Celoni (Barcelona)
Biblioteca Manuel de Pedrolo.
Sant Pere de Ribes (Barcelona)
Biblioteca Margarida
de Montferrat. Balaguer (Lleida)
Biblioteca Montserrat Roig. Sant
Feliu de Llobregat (Barcelona)
Biblioteca Municipal Antoni Oliver.
Vilafranca de Bonany
(Illes Balears)
Biblioteca Municipal de Cambrils
(Tarragona)
Biblioteca Municipal de Consell
(Illes Balears)
Biblioteca Municipal de Muro
(Illes Balears)
Biblioteca Municipal de
Sant Llorenç des Cardassar
(Illes Balears)
Biblioteca Municipal de
Torredembarra (Tarragona)
Biblioteca Municipal de Tremp
(Lleida)
Biblioteca Municipal Ernest Lluch
i Martín. Vilassar de Mar
(Barcelona)
Biblioteca Municipal Guillem
Viladot. Agramunt (Lleida)
Biblioteca Municipal i Comarcal
Salvador Estrem i Fa. Falset
(Tarragona)
Biblioteca Municipal. La Garriga
(Barcelona)
Biblioteca Pau Vila. Molins
de Rei (Barcelona)
Biblioteca Pública de Calaf
(Barcelona)
Biblioteca Pública de Cardona
(Barcelona)
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 del Pont
de Suert (Lleida)
Biblioteca Pública Muncipal
de Montblanc (Tarragona)
Biblioteca Pública Municipal
Ca Cosme. Alcover (Tarragona)
Biblioteca Pública Municipal
La Ràpita. Sant Carles de la Ràpita
(Tarragona)
Biblioteca Pública Municipal.
Castellterçol (Barcelona)
Biblioteca Pública Municipal.
Bellver de Cerdanya (Lleida)
Biblioteca Pública Municipal.
Caldes de Montbui (Barcelona)
Biblioteca Pública Municipal.
Camprodon (Girona)

Biblioteca Pública Municipal.
Carcaixent (València)
Biblioteca Pública Municipal.
Cassà de la Selva (Girona)
Biblioteca Pública Municipal.
Esterri d’Àneu (Lleida)
Biblioteca Pública Municipal.
Gandesa (Tarragona)
Biblioteca Pública Municipal.
La Bisbal d’Empordà (Girona)
Biblioteca Pública Municipal.
La Pobla de Segur (Lleida)
Biblioteca Pública Municipal.
Llinars del Vallès (Barcelona)
Biblioteca Pública Municipal.
Moià (Barcelona)
Biblioteca Pública Municipal.
Mora la Nova (Tarragona)
Biblioteca Pública Municipal.
Organyà (Lleida)
Biblioteca Pública Municipal.
Piera (Barcelona)
Biblioteca Pública Municipal.
Sant Hilari Sacalm (Girona)
Biblioteca Pública Municipal.
Sant Llorenç de Morunys (Lleida)
Biblioteca Pública Municipal.
Seròs (Lleida)
Biblioteca Pública Municipal.
Sta. Coloma de Farners (Girona)
Biblioteca Pública Municipal.
Torroella de Montgrí (Girona)
Biblioteca Pública. Sant Lluís
(Illes Balears)
Biblioteca Rafael Vila 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)
Bido de Nou Barris. Entitat
Gestora de l’Ateneu. Barcelona
Bona Voluntat en Acció. Barcelona
Brigadas Internacionales de
Paz/Peace Brigades International.
Madrid
C.E. G.R.E.S.C.A. Ripollet
(Barcelona)
C.O. Casa Santa Teresa. Madrid
Ca Sa Madona. Consell (Illes
Balears)
Ca Ses Monges. Es Llombards
(Illes Balears)
Cabildo de la Gomera.
San Sebastián de la Gomera
(Santa Cruz de Tenerife)
Cáceres Acoge. Navalmoral
de la Mata (Càceres)
Cafè Central. Vic (Barcelona)
Cafè de l’Escorxador. Lleida
Cambra Oficial de Comerç,
Industria i Navegació. Tortosa
(Tarragona)
Can Ensenya, SAL. Barcelona
Can Gelabert Casal de Cultura.
Binissalem (Illes Balears)
Can Llensa. Hostalric (Girona)
Can Xoroi. Formalutx
(Illes Balears)
Cantabria Acoge. Santander
Cap Gòtic (SAP Ciutat Vella).
Barcelona
Capella de les Escolàpies.
Sóller (Illes Balears)
Capella de Sant Joan. Vilafranca
del Penedès (Barcelona)
Capella de Santa Clara.
Castelló d’Empúries (Girona)
Capella Fonda. Maria de la Salut
(Illes Balears)
Cardedeu Vital-Grup pel foment
de l’Agenda 21 (Barcelona)
Càritas Arxiprestal de Manresa
(Barcelona)
Càritas Arxiprestal de Solsona
(Lleida)
Cáritas Diocesana de Alcalá
de Henares (Madrid)
Cáritas Diocesana de Ciudad Real
Cáritas Diocesana de Granada
Cáritas Diocesana de Jerez
de la Frontera (Cadis)
Cáritas Diocesana de León
Càritas Diocesana de Lleida
Cáritas Diocesana de Mallorca.
Palma de Mallorca (Illes Balears)

Càritas Diocesana de Menorca.
Maó (Illes Balears)
Cáritas Diocesana de Mérida
(Badajoz)
Cáritas Diocesana de Orihuela
(Alacant)
Cáritas Diocesana de Santander
Cáritas Diocesana de SegorveCastellón de la Plana
Cáritas Diocesana de Tarazona.
Calatayud (Saragossa)
Càritas Diocesana de Tarragona
Cáritas Diocesana de Tui-Vigo
(Pontevedra)
Cáritas Diocesana de Valencia
Càritas Diocesana d’Urgell.
La Seu d’Urgell (Lleida)
Cáritas Diocesanas de Oviedo
(Astúries)
Cáritas Española. Madrid
Càritas Interparroquial AnoiaSegarra. Igualada (Barcelona)
Cáritas interparroquial
de Baena (Còrdova)
Cáritas Interparroquial
de Callosa de Segura (Alacant)
Cáritas Interparroquial
de Caudete (Albacete)
Cáritas Interparroquial
de Elche (Alacant)
Cáritas Interparroquial
de Miajadas (Càceres)
Càritas Interparroquial de Tortosa
(Tarragona)
Cáritas Lanzarote. Arrecife
(Las Palmas)
Cáritas Parroquial de Cazorla
(Jaén)
Càritas Parroquial de Figueres
(Girona)
Cáritas Parroquial de San Roque.
Oliva (València)
Càritas Parroquial de Tàrrega
(Lleida)
Cáritas Parroquial Natividad de
Nuestra Señora Santa María.
Alcoy (Alacant)
Cáritas Parroquial San Miguel
y San Sebastián. València
Cáritas Parroquial San Valero
y San Vicente Martir. València
Caritas Parroquial Santa Coloma
de Farners (Girona)
Cáritas Parroquial Torre Pacheco
(Múrcia)
Carmelitas Misioneras. Barcelona
Carumanda, Desde Lejos.
Barcelona
Cas Metge Dolç. Campanet
(Illes Balears)
Cas Txeco. Consell (Illes Balears)
Casa Colón. Huelva
Casa de Canarias en Catalunya.
Barcelona
Casa de Cultura d’Alzira (València)
Casa de Cultura de Can Puget.
Manlleu (Barcelona)
Casa de Cultura de Ciutadella
de Menorca (Illes Balears)
Casa de Cultura de Coria (Càceres)
Casa de Cultura de Don Benito
(Badajoz)
Casa de Cultura de Elda (Alacant)
Casa de Cultura de Okendo.
Donostia-Sant Sebastià
(Guipúscoa)
Casa de Cultura de Ponferrada
(Lleó)
Casa de Cultura de Sant Joan
d’Alacant (Alacant)
Casa de Cultura de Tavernes
de la Valldigna (València)
Casa de Cultura del Campello
(Alacant)
Casa de Cultura del Masnou
(Barcelona)
Casa de Cultura Emilio Sáez.
Caravaca de la Cruz (Múrcia)
Casa de Cultura Jaume Pastor
i Fluixà. Calp (Alacant)
Casa de la Cultura de Conil
de la Frontera (Cadis)
Casa de la Cultura de Monforte
de Lemos (Lugo)
Casa de la Cultura de Villanueva
de la Serena (Badajoz)
Casa de la Cultura Francisco
Rabal. Águilas (Múrcia)

Casa de la Joventut de Bocairent
(València)
Casa des Poble. Moscari
(Illes Balears)
Casa Díaz Cassou. Múrcia
Casa Duró. Mieres (Astúries)
Casa Familiar Nuestra Señora de
los Ángeles. Saragossa
Casa Massieu del Llano de Argual.
Los Llanos de Aridane
(Santa Cruz de Tenerife)
Casa Museu Rafael Casanova.
Moià (Barcelona)
Casa Saladrigas. Blanes (Girona)
Casa Soler i Palet. Terrassa
(Barcelona)
Casal Cívic Montserrat.
Igualada (Barcelona)
Casal Cultural. Pego (Alacant)
Casal d’Avis de Menàrguens
(Lleida)
Casal d’Avis de Valldoreix
(Barcelona)
Casal de ca s’Hereu.
Llucmajor (Illes Balears)
Casal de Cultura Can Ricart. Sant
Feliu de Llobregat (Barcelona)
Casal de Cultura de Maria
de la Salut (Illes Balears)
Casal de Cultura de Puigpunyent
(Illes Balears)
Casal de Gent Gran de Manlleu
(Barcelona)
Casal de la Nova Aliança.
Mataró (Barcelona)
Casal de Son Tugores. Alaró
(Illes Balears)
Casal del Jubilat i Pensionista
l’Esbarjo. Castelldans (Lleida)
Casal dels Jubilats Sant Francesc.
Tortosa (Tarragona)
Casal dels Pensionistes de
Sant Jordi i Sa Casablanca
(Illes Balears)
Casal Gent Gran de Ripoll (Girona)
Casal l’Amistat. Calella (Barcelona)
Casal Parroquial. Les Franqueses
del Vallès (Barcelona)
Casal Pere Capellà. Algaida
(Illes Balears)
Cases d’en Puig. El Prat
de Llobregat (Barcelona)
Casino de Gáldar (Las Palmas)
Casino Mahonés. Maó
(Illes Balears)
Castell de Cornellà. Cornellà
de Llobregat (Barcelona)
Castellón Cultural. Castelló
de la Plana
Catedral de Menorca. Ciutadella
de Menorca (Illes Balears)
CC La Purísima. Palma de Mallorca
(Illes Balears)
CC Montision. Pollença
(Illes Balears)
CC Nostra Senyora de la
Consolació. Alcúdia (Illes Balears)
CC Sant Pere. Palma de Mallorca
(Illes Balears)
CEE Joan Mesquida. Palma
de Mallorca (Illes Balears)
Celíacs de Catalunya. Barcelona
Celler Cooperatiu Agrícola FalsetMarçà (Tarragona)
Centre Català de Solidaritat.
Barcelona
Centre Cívic Can Massallera.
Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Centre Cívic Colònia de Sant Jordi
(Illes Balears)
Centre Cívic. Bellvei (Tarragona)
Centre Cultural Biblioteca Cas
Metge Rei. Santa Maria del Camí
(Illes Balears)
Centre Cultural Can Rajoler.
Parets del Vallès (Barcelona)
Centre Cultural d’Alaior (Illes
Balears)
Centre Cultural de Felanitx
(Illes Balears)
Centre Cultural de la Colònia
de Sant Pere (Illes Balears)
Centre Cultural de Mollerussa
(Lleida)
Centre Cultural de Sant Cugat
del Vallès (Barcelona)
Centre Cultural de Sant Joan
de Labritja (Illes Balears)

Centre Cultural i de Formació
Ses Cases des Mestres. Santa
Maria del Camí (Illes Balears)
Centre Cultural la Gorga.
Palamós (Girona)
Centre Cultural Polivalent.
Muro de Alcoy (Alacant)
Centre Cultural s’Escorxador.
Vilafranca de Bonany (Illes
Balears)
Centre d’Art la Panera. Lleida
Centre d’Atenció Primerenca.
Inca (illes Balears)
Centre de Dia. Esporles
(Illes Balears)
Centre de Formació Ocupacional
Es Centre. Selva (Illes Balears)
Centre de l’Associació
de Persones Majors des Pont
d’Inca. Marratxí (Illes Balears)
Centre de Persones Majors
de Son Servera (Illes Balears)
Centre de Persones Majors del
Centre Cívic de Cala Millor. Son
Servera (Illes Balears)
Centre de Persones Majors.
Maó (Illes Balears)
Centre de Recepció Albufera
des Grau. Maó (Illes Balears)
Centre de Regulació Genòmica.
Barcelona
Centre de Reinserció Social
Recollim. L’Hospitalet de Llobregat
(Barcelona)
Centre de Serveis Socials
del Carmel. Barcelona
Centre d’Estudis Amazònics.
Barcelona
Centre d’Estudis Comarcals
de Banyoles (Girona)
Centre d’Estudis Locals-Fòrum 3r.
Mil·leni. Alaior (Illes Balears)
Centre Especial d’Autistes Carrilet.
Barcelona
Centre Especial de Treball del
Maresme CEO. Mataró (Barcelona)
Centre Especial d’Ocupació Baix
Llobregat. Molins de Rei
(Barcelona)
Centre Infantil i Juvenil Parroquial
Santa Eugenia. Girona
Centre Informàtic Moià, S.L. Moià
(Barcelona)
Centre l’Escorxador. Vilafranca
del Penedès (Barcelona)
Centre Municipal de Cultura
de Gironella (Barcelona)
Centre Socio-Cultural Sa Mina.
Lloseta (Illes Balears)
Centre Socio-Cultural. Ferreries
(Illes Balears)
Centre Solidari Casc Antic.
Barcelona
Centre UNESCO de Catalunya.
Barcelona
Centro Atlántico de Arte Moderno.
Las Palmas de Gran Canaria
(Las Palmas)
Centro Cívico Antiguo Sanatorio
A.H.M. Sagunto (València)
Centro Cívico el Fondeadero.
Puerto del Carmen (Las Palmas)
Centro Cívico y Juvenil.
Elda (Alacant)
Centro Comunicación
y Democracia. Madrid
Centro Cultural Castillo-Fortaleza
de Santa Pola (Alacant)
Centro Cultural Cecílio Muñoz
Fillol. Valdepeñas (Ciudad Real)
Centro Cultural de Alcoy (Alacant)
Centro Cultural de Argual.
Los Llanos de Aridane
(Santa Cruz de Tenerife)
Centro Cultural de Azuqueca
de Henares (Guadalajara)
Centro Cultural de la Ciudad.
Lorca (Múrcia)
Centro Cultural El Teular.
Cocentaina (Alacant)
Centro Cultural Integrado Isabel
La Católica. Medina del Campo
(Valladolid)
Centro Cultural Isabel de Farnesio.
Aranjuez (Madrid)
Centro Cultural Las Claras.
Plasencia (Càceres)
Centro Cultural Matadero. Osca
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Centro Cultural Municipal Alfonso
X El Sabio. El Puerto de Santa
María (Cadis)
Centro Cultural Municipal
Asabanos. Valverde (Santa Cruz
de Tenerife)
Centro Cultural Okendo. DonostiaSant Sebastià (Guipúscoa)
Centro Cultural Villa de Adeje
(Santa Cruz de Tenerife)
Centro de Arte Palacio Almudí.
Múrcia
Centro de Comunicación,
Investigación y Documentación.
Madrid
Centro de Congresos. Puerto
de la Cruz (Santa Cruz de Tenerife)
Centro de Dia de Alzheimer. Terol
Centro de Educación Especial
y Extensión Laboral. Las MatasPinar-Monte Rozas (Madrid)
Centro de Especialidades
Naturales Hipócrates, S.L. Madrid
Centro de Integración
Sociocultural. Barakaldo (Biscaia)
Centro de Investigación Médica
Aplicada. Pamplona/Iruña
(Navarra)
Centro de Investigaciones
Energéticas Medioambientales.
Madrid
Centro de Salud Municipal.
Alcalá de Henares (Madrid)
Centro de Visitantes. San Sebastán
de la Gomera (Santa Cruz
de Tenerife)
Centro Deportivo Municipal
Palafox. Saragossa
Centro Español de Solidaridad.
Sevilla
Centro Especial de Empleo
Gesilda GROUP, SL. Abarán
(Múrcia)
Centro Especial de Empleo
Laborsord, SL. Tegueste
(Santa Cruz de Tenerife)
Centro Especial de Empleo Unión
Parálisis Cerebral. Jerez de la
Frontera (Cadis)
Centro Integral de Servicios
Sociales Albuera. Segòvia
Centro Juvenil Salesiano
Juan XXIII. Alcoy (Alacant)
Centro Médico Velez Rubio
(Màlaga)
Centro Municipal Integrado
de Pumarin Gijón-Sur (Astúries)
Centro para la Terapia
y Rehabillitación de la Esclerosis
Múltiple. Madrid
Centro Psicológico Eguía.
Donostia-Sant Sebastià
(Guipúscoa)
Centro Regional de
Investigaciones Biomédicas.
Albacete
Centro Social de Untzaga.
Eibar (Guipúscoa)
Centro Social Polivalente.
Ibi (Alacant)
Centro Social. Jávea (Alacant)
Centro Socio Cultural García
de la Huerta. Zafra (Badajoz)
Cercle Artístic de Sant Lluc.
Barcelona
Cercle Sport Figuerenc.
Figueres (Girona)
CESAL. Madrid
Cine Avenida. Sòria
Cine Municipal. Formentera
(Illes Balears)
Cine Velasco. Astorga (Lleó)
Cineclub Vic (Barcelona)
Cinema Nou. Vic (Barcelona)
Cinema Odeón. Albaida (València)
CIPO, SCCL. Sabadell (Barcelona)
Ciudad Autónoma de Ceuta
Claustre de Sant Vicenç Ferrer.
Manacor (Illes Balears)
Claustre del Carme. Maó
(Illes Balears)
Club Aventura ATU. Burgos
Club de Jubilats de Pardinyes.
Lleida
Club de Jubilats i Pensionistes
de Formentera (Illes Balears)
Club de Pensionistas y Jubilados
de Ceutí (Múrcia)

142

Club Deportivo Manuel Llaneza.
Mieres (Astúries)
Club Educación Deportiva del
Principado. Oviedo (Astúries)
Club Gent Gran Port d’Alcúdia
(Illes Balears)
Club Jove Centre Municipal
Cervantes. Sant Antoni de
Portmany (Illes Balears)
Club Muntanyenc Sant Cugat.
Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Club Natación Santa Olaya.
Gijón (Astúries)
Club Natural Sport Videlgi.
Riveira (A Coruña)
Club Pollença (Illes Balears)
Club Prensa Canaria. Las Palmas
de Gran Canaria (Las Palmas)
Club Social Ses Salines (Illes
Balears)
COCEMFE Alicante
COCEMFE Toledo
Cofraria de Pescadors de l’Ampolla
(Tarragona)
Cogami Galega de kiosco. S.L.
Santiago de Compostel·la
(A Coruña)
Col·lectiu de joves de la Coma.
Paterna (València)
Col·legi de Pedagogs
de Catalunya. Barcelona
Col·legi Frederic Godàs. Lleida
Colectivo San Blas. Madrid
Colectivo Tetuán Ventanilla para
el Seguimiento de Menores
y Jóvenes. Madrid
Colegio Público Sierra Bermeja.
Estepona (Màlaga)
Colletero. As. para el Empleo
y el Desarrollo, Integral y
Sostenible. Nalda (La Rioja)
Comarca del Campo de Borja
(Saragossa)
Comisión Ciudadana Anti-Sida
de Bizkaia. Bilbao (Biscaia)
Comision Ciudadana Anti-Sida
de La Rioja. Logronyo
Comisión de Defensa de
Inmigrantes en Aragón. Saragossa
Comismar Espigol Cooperativa.
Elche (Alacant)
Comissió de Festes de les Masies
de Roda (Barcelona)
Comissió de Festes de Sant Julià
de Ramis. Girona
Comité Català per als refugiats
ACNUR. Barcelona
Comité Ciudadano Anti-Sida
de Burgos
Comité de Apoyo a las
Trabajadoras del Sexo. Múrcia
Comite Monseñor Oscar Romero.
Burgos
Compañía de las Hijas
de la Caridad. Albacete
Complejo Hospitalario
Universitario de Santiago
de Compostela (A Coruña)
Comunidad de Montes de Mano
Común de Meira. Moaña
(Pontevedra)
Concello de Maceda (Orense)
Concello de Coristanco (A Coruña)
Concello de Lalín (Pontevedra)
Concello de Lugo
Concello de Santiago
de Compostela (A Coruña)
Concello de Sober (Lugo)
Concello de Teo (A Coruña)
Concello de Tui (Pontevedra)
Confraria de Pescadors de Blanes
(Girona)
Confraria de Pescadors. Sitges
(Barcelona)
Congregación de Esclavas del
Amor Misericordioso. Colloto
(Astúries)
Congregación de Hermanas
Oblatas del Santísimo Redentor.
Madrid
Congregación de Religiosas
Siervas de la Pasión. València
Congregación Ntra. Sra. de la
Caridad del Buen Pastor. Sevilla
Consejería de Asuntos Sociales
del Principado de Asturias. Oviedo
(Astúries)

Consejeria de Bienestar Social
de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha. Toledo
Consejería de Bienestar Social
de la Junta de Extremadura.
Mèrida (Badajoz)
Consejería de Cultura de la Junta
de Andalucía. Sevilla
Consejería de Cultura y Festejos.
Melilla
Consejería de Educación, Cultura
y Deportes del Gobierno de
Canarias. Santa Cruz de Tenerife
Consejeria de Empleo y Asuntos
Sociales del Gobierno de Canarias.
Santa Cruz de Tenerife
Consejería de Salud y Servicios
Sociales del Gobierno de La Rioja.
Logronyo
Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. Madrid
Conselh Generau d’Aran. Vielha
e Milaran (Lleida)
Consell Comarcal de la Garrotxa.
Olot (Girona)
Consell Comarcal de l’Alt
Empordà. Figueres (Girona)
Consell insular de Mallorca.
Palma de Mallorca (Illes Balears)
Consell Insular de Menorca.
Maó (Illes Balears)
Consell Insular d’Eivissa
i Formentera (Illes Balears)
Conselleria de Familia, Xuventude,
Deporte e Voluntariado. Xunta
de Galicia. Santiago de
Compostel·la (A Coruña)
Conservatori Superior de Música
de Barcelona
Conservatori Superior de Música
de les Illes Balears. Palma
de Mallorca
Conservatori Superior de Música
del Liceu. Barcelona
Conservatorio Superior de Música
de Donostia-Sant Sebastià
(Guipúscoa)
Conservatorio Superior de Música
de Salamanca
Consorci de Promoció Comercial
de Catalunya. Barcelona
Consorci Lleidatà de Control.
Lleida
Consorci Tecnològic Forestal
de Catalunya. Solsona (Lleida)
Convent des Mínims. Santa Maria
del Camí (Illes Balears)
Convento de Capuchinos. Alcalá
la Real (Jaén)
Convento de la Victoria.
Vera (Almeria)
Cooperación Médica Canarias
Sahel. Tuineje (Las Palmas)
Cooperativa d’Iniciatives
Mediambientals i Educatives.
Barcelona
Coordinadora Catalana
de Fundacions. Barcelona
Coordinadora contra la
Marginación. Cornellà
de Llobregat (Barcelona)
Coordinadora de As. de
Inmigrantes de CastillaLa Mancha. Toledo
Coordinadora de Taichichuan y
artes asociadas. Oviedo (Astúries)
Coordinadora Ecologista
Vall d’Albaida (València)
CP Antònia Alzina. Lloret
de Vistalegre (Illes Balears)
CP Balançat. Sant Joan de Labritja
(Illes Balears)
CP Calonge. Santanyí
(Illes Balears)
CP Can Guerxo. Sant Josep
de sa Talaia (Illes Balears)
CP Cas Serres. Eivissa
(Illes Balears)
CP Ciutadella. Ciutadella
de Menorca (Illes Balears)
CP Colònia Sant Pere. Artà
(Illes Balears)
CP Els Tamarells. Palma
de Mallorca (Illes Balears)
CP Es Castell. Ferreries
(Illes Balears)
CP Es Molins. Búger (Illes Balears)
CP Es Vinyet. Andratx
(Illes Balears)

CP Gabriel Palmer. Estellenc
(Illes Balears)
CP Gaspar Sabater. Palmanyola
(Illes Balears)
CP Joan Veny i Clar. Campos
(Illes Balears)
CP Mare de Déu de la Consolació.
S’Alqueria Blanca (Illes Balears)
CP Mare de Déu del Toro.
Ciutadella de Menorca
(Illes Balears)
CP Mare de Déu del Toro.
Es Mercadal (Illes Balears)
CP Poeta Villangómez.
Eivissa (Illes Balears)
CP Ponent. Inca (Illes Balears)
CP Puig d’en Valls. Santa Eulalia
del Río (Illes Balears)
CP Rafal Vell. Palma de Mallorca
(Illes Balears)
CP Sant Agustí (Illes Balears)
CP Sant Carles. Santa Eulàlia
del Rio (Illes Balears)
CP Sant Ciriac. Santa Eulàlia
del Río (Illes Balears)
CP Sant Domingo. Es Llombards
(Illes Balears)
CP Sant Ferran de ses Roques
(Illes Balears)
CP Santa Eulària. Santa Eulàlia
del Río (Illes Balears)
CP Ses Roques. Caimari
(Illes Balears)
CP Ses Rotes Velles. Calvià
(Illes Balears)
CP Tramuntana. Maó (Illes Balears)
CP Vara de Rei. Sant Antoni
de Portmany (Illes Balears)
CPR Inca (Illes Balears)
CPR Manacor (Illes Balears)
CPR Maó (Illes Balears)
CPR Palma. Palma de Mallorca
(Illes Balears)
Creixent As. de Formació
Permanent d’Adult. Premià
de Mar (Barcelona)
Creu Roja Catalunya. Barcelona
CRP del Segrià. Lleida
CRP Tremp (Lleida)
Cruz Roja Española. La Linea
de la Concepción (Cadis)
Cruz Roja Española. Tarragona
Cuarentuna Alicante
Cultur Barna Serveis
de dinamització Socio-Cultural
Diputación Provincial de Alicante
Diputación Provincial de Castellón
de la Plana
Diputación Provincial de Málaga
Diputación Provincial de Segovia
Diputación Provincial de Teruel
Dirección Territorial de Bienestar
Social. València
Down Galicia. Santiago
de Compostel·la (A Coruña)
Drac Màgic. Cooperativa
Promotora de Mitjans
Audiovisuals. Barcelona
Drecera, SCCL. Pallejà (Barcelona)
Ecoserveis. Barcelona
ED As. Educativa Socio-Laboral.
Barcelona
Edifici Polivalent de Galilea.
Puigpunyent (Illes Balears)
Educacion Sin Fronteras España.
Barcelona
Eina d´Escola.
El Masnou (Barcelona)
Ejea Sociedad Cooperativa
de Iniciativa Social. Sádaba
(Saragossa)
El Karkide,S.L. Noain (Navarra)
El Molí d’en Puigvert. Palafolls
(Barcelona)
Emaús Bilbao (Biscaia)
Emaus Madrid-Sur S.L.U
Empresa para la Incorporación
Social, S.L. Alcalá de Guadaira
(Sevilla)
Enfermos de Espondilitis Parleños
Asociados. Parla (Madrid)
Enllaç Solidari Amics de la Missió
Claretiana. Barcelona
Entitat Municipal Descentralitzada
de Picamoixons (Tarragona)
Entitats Catalanes d’Acció Social
(ECAS). Barcelona

Es Centre. Selva (Illes Balears)
ESCLAT. As. Solidaritat i Servei
Sta. Teresina Lleida
Esclerosi Múltiple As. de Girona
Escola d’Adults de l’Associació
de Veïns del Casc Antic. Barcelona
Escola d’Aprenents Sant Genís
dels Agudells. Barcelona
Escola de Natura de l’Estany
de Banyoles (Girona)
Escola de Natura del Corredor.
Llinars del Vallès (Barcelona)
Escola Mare de Déu de
Montserrat. Cornellà de Llobregat
(Barcelona)
Escola Municipal de Música
Antoni Torrandell. Inca
(Illes Balears)
Escola Municipal de Música
Miquel Tortell. Muro (Illes Balears)
Escola Municipal de Música.
Santanyí (Illes Balears)
Escola Superior de Música
de Catalunya. Barcelona
Escola Universitària de Magisteri
Alberta Jiménez. Palma
de Mallorca (Illes Balears)
Escoles de Sant Llorenç
de Balàfia. Sant Joan de Labritja
(Illes Balears)
Escoles Esportives 613 Vivendes.
Burjassot (València)
Escoles Velles. Ses Salines
(Illes Balears)
Escoleta Municipal de Binissalem
(Illes Balears)
Escuela de Artes de Teruel
Escuela de Empresas 2000.
Antequera (Màlaga)
Escuela Municipal de Música Luis
Aramburu. Vitòria-Gasteiz (Àlaba)
Escuela Superior de
Administración y Dirección
de Empresas. Barcelona
Escuela Superior de Canto
de Madrid
Escuela Superior de Música Reina
Sofía. Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Església de Campanet
(Illes Balears)
Església de l’Hospitalet.
Eivissa (Illes Balears)
Església de Sant Agustí des Vedrà.
Sant Josep de sa Talaia (Illes
Balears)
Església de Sant Joan de Arties
(Lleida)
Església de Sant Josep
de sa Talaia (Illes Balears)
Església del Socors. Ciutadella
de Menorca (Illes Balears)
Església Evangèlica de Catalunya.
Rubí (Barcelona)
Església Oratori de Sant Felip
Neri. Barcelona
Església Parroquial d’Ariany
(Illes Balears)
Església Parroquial de Palmanyola.
Bunyola (Illes Balears)
Església Parroquial de Sant
Bartomeu. Ferreries (Illes Balears)
Església Parroquial de Sant
Cristòfol. Es Migjorn Gran
(Illes Balears)
Església Parroquial de Sant Mateu.
Bunyola (Illes Balears)
Església Parroquial de Sant Pere.
Sencelles (Illes Balears)
Església Parroquial de Santa Anna.
Moscari (Illes Balears)
Església Parroquial Ntra. Sra. de
la Visitació. Consell (Illes Balears)
Espai Cultural Can Ventosa. Eivissa
(Illes Balears)
Espai Cultural Molí d’en Simó.
Sant Antoni de Portmany
(Illes Balears)
Espai d’Art. Ajuntament
de Benidorm (Alacant)
ETEA-Institución Universitaria
de la Compañía de Jesús. Còrdova
Ex-Convento de San Francisco.
Icod de los Vinos (Santa Cruz
de Tenerife)
Ex-Convento de Santo Domingo.
San Cristóbal de la Laguna (Santa
Cruz de Tenerife)
Facultad de Derecho de la
Universidad de CastillaLa Mancha. Albacete

Familiares y Amigos de Enfermos
Mentales de Ávila La Muralla.
Farmacéuticos Mundi. Barcelona
FEAPS Andalucía. Sevilla
Federació Balear d’Organitzacions
en Favor de les Persones amb
Retard Mental. Palma de Mallorca
(Illes Balears)
Federació Catalana As. Familiars
Malalts Mentals. Barcelona
Federació Catalana Pro Persones
amb Retard Mental. Barcelona
Federació de Sords de Catalunya.
Barcelona
Federació d’Entitats amb Pisos
Assistits. Barcelona
Federació ECOM. Barcelona
Federación Andaluza de
Asociaciones de Padres con Hijos
Autistas (Autismo Andalucía).
Sevilla
Federación Centros Juveniles
Don Bosco de la Comunidad
Valenciana. València
Federación de As. de
Discapacitados Físicos. Càceres
Federación de As. de Familiares de
Enfermos de Alzheimer. Còrdova
Federación de As. de Minusválidos
Físicos. Madrid
Federación de As.
de Minusválidos. Lugo
Federación de As. dos
Minusválidos Psíquicos Galicia.
San Marcos (A Coruña)
Federación de As. Forestales
de Castilla. Zamora
Federación de As. para la
Promoción de la Infancia y
Juventud en la Comunidad
de Madrid. Madrid
Federación de As. pro
Inmigrantes. Madrid
Federación de Colectivos
de Educación de Personas
Adultas. Valladolid
Federación de Espina Bífida
i Hidrocefalia de la Comunidad
Valenciana. València
Federación de Organizaciones
en favor de Personas con Retraso
Mental. Madrid
Federación de Personas sordas
de Cantabria. Santander
Federación Española de As. de
Ayuda y Lucha contra la Anorexia
y Bulimia Nerviosa. Saragossa
Federación Española de As.
de Espina Bífida. Madrid
Federación Española
de Enfermedades Raras. Sevilla
Federación Española de Padres de
Niños con Cáncer. Sant Vicenç
de Torelló (Barcelona)
Federación Española del
Empresario e Industriales
del Mueble. Madrid
Federación Española para la Lucha
Contra Esclerosis. Las Rozas
(Madrid)
Federación Gallega de Deportes
para Xordos. A Coruña
Federación Provincial de As.
de Discapacitados. Ourense
Federación Provincial de As.
de Minusválidos. Sevilla
Federación Regional de As.
Gitanas de Castilla-La Mancha.
Torrijos (Toledo)
Federación Valenciana de As.
de Familiares y Enfermos
Mentales. València
Federación Vasca de Asociaciones
de Padres y Amigos de los Sordos.
Vitòria-Gasteiz (Àlaba)
Feria Internacional de Bilbao
(Biscaia)
Ferias Jaén
Filipenses Hijas de María
Dolorosa. Sevilla
Foment Hortenc. Barcelona
Fondo para la Investigación
y Conservación de los Animales
Salvajes y su Hábitat. Navacerrada
(Madrid)
Formación e Intervención
Socioeducativa S.L.L. A Coruña
Fòrum Europeu d’Administradors
de l’Educació de Catalunya/UAB.
Badalona (Barcelona)

Forum Metropolitano A Coruña
Forum Portugal Andalucía. Sevilla
Fraternidad Cristiana de Enfermos
y Minusválidos. Castelló de la
Plana
Fraternitat Cristiana de Malalts
i Minusvàlids Tarragona
Fundació Agrícola Catalana.
Barcelona
Fundació ASPANIDE. Santa
Coloma de Gramanet (Barcelona)
Fundació Barberà Promoció.
Barberà del Vallès. Barcelona
Fundació Carles Blanch. Barcelona
Fundació Catalana de l’Esplai.
Cornellà de Llobregat (Barcelona)
Fundació Catalana Privada
Akwaba. L’Hospitalet de Llobregat
(Barcelona)
Fundació Catalana Síndrome
de Down. Barcelona
Fundació CAVIS-Centre
Alzheimer. Sant Cugat del Vallès
(Barcelona)
Fundació Centre Obert Joan
Salvador Gavina. Barcelona
Fundació Cipriano García-Arxiu
Històric de CC.OO. Barcelona
Fundació Comtal. Barcelona
Fundació d’Estudis Superiors
d’Olot (Girona)
Fundació el Solà. La Fatarella
(Tarragona)
Fundació Els Tres Turons.
Barcelona
Fundació Èxit. Barcelona
Fundació Francesc Ferrer
i Guàrdia. Barcelona
Fundació Futur. Barcelona
Fundació Germà Tomàs Canet.
Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Fundació Gruo Set. Barcelona
Fundació Hospital Manacor
(Illes Balears)
Fundació Hospital Sant Pere
Claver. Barcelona
Fundació Humanitària pel Tercer
i Quart Món Dr. Trueta. Vic
(Barcelona)
Fundació Innovació per l’Acció
Social. Barcelona
Fundació Iris. Sant Vicenç dels
Horts (Barcelona)
Fundació Lethe. Barcelona
Fundació Llar Mariola. Banyeres
de Mariola (Alacant)
Fundació Llars de l’Amistat
Cheshire. Barcelona
Fundació MAP. Ripoll (Girona)
Fundació Nou Barris. Barcelona
Fundació Nou Camí. Barcelona
Fundació Obra d’Integracio Social.
Barcelona
Fundació Obra Social Comunitària
de Bellvitge. Sant Gregori (Girona)
Fundació Ostomia de Catalunya.
Benavent de Segrià (Lleida)
Fundació Pagesos Solidaris.
Barcelona
Fundació pel Desenvolupament
Sostingut. Barcelona
Fundació Pere Closa.
Badalona (Barcelona)
Fundació PRISBA. Barcelona
Fundació Privada Adana.
Barcelona
Fundació Privada ALTEM.
El Far d’Emporda (Girona)
Fundació Privada Artesà per la
Integració Sociolaboral. Barcelona
Fundació Privada ASPRONIS.
Blanes (Girona)
Fundació Privada Banc
dels Aliments. Barcelona
Fundació Privada Canigó.
Barcelona
Fundació Privada Casal
l’Amic. Tarragona
Fundació Privada Cassià Just.
Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Fundació Privada Catalana
Benèfico social Raval Solidari.
Barcelona
Fundació Privada Drissa. Girona
Fundació Privada EIR. Barcelona
Fundació Privada ESCO. Barcelona

Fundació Privada Foment
de l’Habitatge Social. Barcelona
Fundació Privada Formació
i Treball. Barcelona
Fundació Privada Gaspar
de Portolà. Sant Just Desvern
(Barcelona)
Fundació Privada GIMM. Mataró
(Barcelona)
Fundació Privada Institut
d’Investigació Biomèdica.
L’Hospitalet de Llobregat
(Barcelona)
Fundació Privada La Salut Alta.
Badalona (Barcelona)
Fundació Privada Maria
Auxiliadora. Barcelona
Fundació Privada Nicolau Mª
i Montserrat Rubió. Barcelona
Fundació Privada PAX-Pro
Damnificats Infantils de Mines
Antipersones. Barcelona
Fundació Privada per a la Recerca
en Salut Mental SENY. Barcelona
Fundació Privada Proa. Esplugues
de Llobregat (Barcelona)
Fundació Privada Ribermúsica.
Barcelona
Fundació Privada TRINIJOVE.
Barcelona
Fundació Privada Vallès Oriental
per a Disminuïts. Granollers
(Barcelona)
Fundació Pro Disminuïts Psíquics
Finestrelles. Esplugues de
Llobregat (Barcelona)
Fundació Pro Escola de Música
La Guineu. Barcelona
Fundació Pro Penedès. Vilafranca
del Penedès (Barcelona)
Fundació Pro Vida de Catalunya.
Barcelona
Fundació Projecte Aura. Barcelona
Fundació Quatre Vents. Barcelona
Fundació Redós de Sant Josep
i Sant Pere. Sant Pere de Ribes
(Barcelona)
Fundació Síndrome Down Girona
i Comarques ASTRID. Girona
Fundació Tallers de Catalunya.
Santa Coloma de Gramenet
(Barcelona)
Fundació Tots Units. Vila-real
(Castelló)
Fundación AFANDEM. Móstoles
(Madrid)
Fundación A.M.F.I. de la
Comunidad Valenciana. Elda
(Alacant)
Fundación Abulense para
el Empleo. Àvila
Fundación Acción Contra
el Hambre. Barcelona
Fundación ADSIS Las Palmas
de Gran Canarias (Las Palmas)
Fundación ALBOAN. Bilbao
(Biscaia)
Fundación Aquila. Madrid
Fundación ASPANDI. Fuenlabrada
(Madrid)
Fundación Banco de Alimentos
de Aragón. Saragossa
Fundación Benéfica Hospital San
Juan de Dios. Montilla (Còrdova)
Fundación Benéfica San Martín
de Porres. Madrid
Fundación Benito Ardid. Saragossa
Fundación Canaria para el Sordo.
Tegueste (Santa Cruz de Tenerife)
Fundación Canaria Solidaridad
La Palma. Los Llanos de Aridane
(Santa Cruz de Tenerife)
Fundación Cáncer y Vida. Albolote
(Granada)
Fundación Cáritas-Chavicar.
Logronyo (La Rioja)
Fundación Cauce. Valladolid
Fundación Centro de Solidaridad
de Cantabria. Proyecto Hombre.
Santander
Fundación Centro Español de
Solidaridad Huelva. Proyecto
Hombre.
Fundación Centro San Cebrian.
San Cebrián de Campos (Palència)
Fundación Colegio del Rey. Alcalá
de Henares (Madrid)
Fundación CUME para el
Desarrollo de Culturas y Pueblos.
Vigo (Pontevedra)
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Fundación de la Comunidad
Valenciana contra la Esclerosis
Múltiple. València
Fundación Díaz-Caneja. Palència
Fundación Diocesana Isidoro
Macabich. Eivissa (Illes Balears)
Fundación Don Bosco. Sevilla
Fundación El Roble.
Villablino (Lleó)
Fundación Geron. Sevilla
Fundación Gypaetus. Cazorla
(Jaén)
Fundación Hogar Santa Lucía.
A Coruña
Fundación Hospital Asilo.
Vilalba (Lugo)
Fundación Hospital Carlos Haya.
Màlaga
Fundación Iberoamericana para
el Desarrollo. Madrid
Fundación Impulso Solidario.
Madrid
Fundación Independiente
Manantial para Enfermos
Mentales. Madrid
Fundación Infantil Ronald
McDonald. Barcelona
Fundación Intered. Red de
Intercambio y Solidaridad. Madrid
Fundación Jesús Abandonado
para la Residencia Geriatica
Alameda. Cadis
Fundación Jiménez Díaz-UTE.
Madrid
Fundación Jóvenes del Tercer
Mundo. Madrid
Fundación Laboral WWB
en España. Madrid
Fundación Lesmes. Burgos
Fundación Márgenes y Vínculos.
Algeciras (Cadis)
Fundación Menudos Corazones.
Madrid
Fundación Municipal de Cine.
València
Fundación Nueva Cultura
del Agua. Gandesa (Tarragona)
Fundación Obra Asistencial Virgen
del Remedio. Alacant
Fundación ONCE. Algeciras (Cadis)
Fundación para el Desarrollo
Sostenible de Doñana. Almonte
(Huelva)
Fundación para la Asistencia
de Deficiente Psíquico de Leganés
(Madrid)
Fundación para la Ayuda
de Enfermos Crónicos Mentales
(FAECROMEN). Madrid
Fundación para la Conservación
del Quebrantahuesos. Saragossa
Fundación Peñascal. Bilbao
(Biscaia)
Fundación Pequeño Deseo.
Esplugues de Llobregat
(Barcelona)
Fundación Promoción Claretiana
de Desarrollo. Madrid
Fundación Red de Apoyo a la
Inserción Sociolaboral. Madrid
Fundación Residencia Nuestra
Señora de las Mercedes.
Carrión de los Condes (Palència)
Fundación Salud Infantil de la
Comunidad Valenciana.
Elche (Alacant)
Fundación Sanatorio Adaro.
Langreo (Astúries)
Fundación Save the Children.
Madrid
Fundación Síndrome de Down.
Madrid
Fundación Social Universal.
Montilla (Còrdova)
Fundación Tierra de HombresEspaña. Sevilla
Fundación Troconiz Santacoloma.
Portugalete (Biscaia)
Fundación Uncastillo Centro del
Románico. Uncastillo (Saragossa)
Gabinete de psicoterapia ESPIRAL,
C.B. Benidorm (Alacant)
Germandat Santisima Trinitat.
L’Espluga de Francolí (Tarragona)
Germanes Franciscanes
Missioneres de la Nativitat.
Barcelona
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Germanor de la Gent Gran de Sant
Jordi. Cercs (Barcelona)
GEROVIDA. A Coruña
GES Consultores y Analistas
de Recursos Humanos. A Coruña
GESPOR NALON, S.L.L. Laviana
(Astúries)
Gestora de transports Costa Brava,
SL. Vilanova de la Muga (Girona)
Gran Teatre Del Liceu. Barcelona
Gran Teatro Antonio Ferrandis.
Paterna (València)
Gremio de Intérpretes de Lengua
de Signos y Guías. Albacete
Grup Àgata, As. Catalana de
Dones Afectades pel Càncer de
Mama. Barcelona
Grup Balear d’Ornitologia
i Defensa de la Naturaleza.
Maó (Illes Balears)
Grup de dones Jade-Càncer
de Mama. Badalona (Barcelona)
Grup de Promoció a Deficients
Mentals. Barcelona
Grup de Voluntaris de la Parroquia
de Sant Francesc. Jesus
(Tarragona)
Grup Estudis Psicosi InfantilCentre Terapeutic Bellaire.
Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Grupo Corporativo ADISCAR,
S.L.U. Cártama (Màlaga)
Grupo de Defensa
Medioambiental. Almendralejo
(Badajoz)
Grupo de responsables de
Formación de Entidades
Financieras. Madrid
Grupo Fénix de Apoyo y
Seguimiento al Joven. Alcalá
de Henares (Madrid)
Grupo Juvenil Cáritas. Cartagena
(Múrcia)
Grupo Ornitológico Alcázar.
Alcázar de San Juan (Ciudad Real)
Grupo Unión. Sant Adrià de Besòs
(Barcelona)
Grups Associats pel Treball
Sociocultural. El Prat de Llobregat
(Barcelona)
Grups de Recerca i Actuació amb
Minories Culturals i Treballadors
Estrangers. Girona
GUPOST, S.A. DonostiaSant Sebastià (Guipúscoa)
HACS. As. per a les Arts
Contemporànies. Vic (Barcelona)
Hermanas Hospitalarias del
Sagrado Corazón de Jesús.
La Laguna (Santa Cruz de Tenerife)
Hermanas Hospitalarias
del Sagrado Corazón de Jesús.
Palència
Hermanas Oblatas del
Santísimo Redentor. Alacant
Hermanas Oblatas del Santísimo
Redentor. Múrcia
Hermandad de la Santa Caridad.
Sevilla
Hermanos Franciscanos
de Cruz Blanca. Hellín (Albacete)
Hijas de la Caridad Comunidad
Luisa de Marillac. Cadis
Hijas de La Caridad S.V.P. Sevilla
Hogar de ancianas Virgen
Poderosa. San Cristóbal de la
Laguna (Santa Cruz de Tenerife)
Hogar Don Orione. Pequeña Obra
Divina Providencia. Pozuelo
de Alarcón (Madrid)
Hogar Luís Amigó. Mairena
del Aljarafe (Sevilla)
Hogar Nuestra Señora
de los Desamparados. Madrid
Hogar Provincial de la Diputación
de Alicante. Sant Joan d’Alacant
(Alacant)
Hogar Sagrada Familia. San Juan
de Aznalfarache (Sevilla)
Homenatges a la Vellesa de Teià
(Barcelona)
Horizontes Abiertos. Madrid
Hospital Alto Guadalquivir.
Andújar (Jaén)
Hospital Arnau de Vilanova. Lleida
Hospital Central de Asturias.
Oviedo
Hospital Ciudad de Jaén

Hospital Clínico San Carlos.
Madrid
Hospital Clínico Universitario
de Salamanca
Hospital Clínico Universitario
de Santiago de Compostela
(A Coruña)
Hospital Clínico Universitario
Lozano Blesa. Saragossa
Hospital Clínico Universitario.
Valladolid
Hospital Comarcal de la Axarquía.
Vélez-Màlaga (Màlaga)
Hospital Comarcal de Riotinto.
Minas de Riotinto (Huelva)
Hospital Comarcal de Ronda
(Màlaga)
Hospital Cristal-Piñor. Ourense
Hospital de Basurto. Bilbao
(Biscaia)
Hospital de Cabueñes. Gijón
(Astúries)
Hospital de Cruces. Barakaldo
(Biscaia)
Hospital de Donostia. DonostiaSant Sebastià (Guipúscoa)
Hospital de la Linea de la
Concepción (Cadis)
Hospital de la Santa Creu
i Sant Pau. Barcelona
Hospital de Poniente. El Ejido
(Almeria)
Hospital de Sabadell (Barcelona)
Hospital de Santa Ana. Motril
(Granada)
Hospital de Santiago.
Úbeda (Jaén)
Hospital de Zumarraga
(Guipúscoa)
Hospital del Mar. Barcelona
Hospital del S.A.S de Jerez
de la Frontera (Cadis)
Hospital Doce de Octubre. Madrid
Hospital Fundación de Alcorcón
(Madrid)
Hospital General de Albacete
Hospital General de Guadalajara
Hospital General de Segovia
Hospital General Yagüe. Burgos
Hospital Gregorio Marañón.
Madrid
Hospital Infanta Cristina. Badajoz
Hospital Infanta Elena. Huelva
Hospital Infanta Margarita. Cabra
(Còrdova)
Hospital Infantil Universitario
Niño Jesús. Madrid
Hospital Josep Trueta. Girona
Hospital Juan Canalejo. A Coruña
Hospital Juan Ramón Jiménez.
Huelva
Hospital La Inmaculada.
Huércal-Overa (Almeria)
Hospital La Paz. Madrid
Hospital Materno Infantil
de Badajoz
Hospital Materno Infantil
de Cáceres
Hospital Materno Infantil
de Las Palmas de Gran Canarias
(Las Palmas)
Hospital Nacional de Parapléjicos.
Toledo
Hospital Ntra. Sra. de Alarcos.
Ciudad Real
Hospital Ntra. Sra. de Aranzazu.
Astigarraga (Guipúscoa)
Hospital Ntra. Sra. de Candelaria.
Santa Cruz de Tenerife
Hospital Ntra. Sra. de Sonsoles.
Àvila
Hospital Princesa Sofía. Lleó
Hospital Puerta del Mar. Cadis
Hospital Punta Europa. Algeciras
(Cadis)
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. Logronyo
(La Rioja)
Hospital Sant Joan Baptista.
Sitges (Barcelona)

Hospital Sant Joan de Déu.
Esplugues de Llobregat
(Barcelona)
Hospital Santiago Apostol.
Vitòria-Gasteiz (Àlaba)
Hospital Severo Ochoa.
Leganés (Madrid)
Hospital Torrecárdenas. Almeria
Hospital Txagorritxu.
Vitòria-Gasteiz (Àlaba)
Hospital Universitari Germans
Trias i Pujol. Badalona (Barcelona)
Hospital Universitari Son Dureta.
Palma de Mallorca (Illes Balears)
Hospital Universitario
de Getafe (Madrid)
Hospital Universitario
de Móstoles (Madrid)
Hospital Universitario de Tenerife.
La Laguna (Santa Cruz de Tenerife)
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
Ortega. Valladolid
Hospital Universitario Reina Sofía.
Còrdova
Hospital Universitario San Cecilio.
Granada
Hospital Universitario Virgen de la
Arrixaca. El Palmar o Lugar de
Don Juan (Múrcia)
Hospital Universitario Virgen
de la Macarena. Sevilla
Hospital Universitario
Virgen de las Nieves. Granada
Hospital Universitario Virgen
del Rocío. Sevilla
Hospital Universitario.
Puerto Real (Cadis)
Hospital Vall d’Hebron. Barcelona
Hospital Valle de los Pedroches.
Pozoblanco (Còrdova)
Hospital Virgen del Camino.
Pamplona/Iruña (Navarra)
Hospital Xeral Cíes-Vigo
(Pontevedra)
Hospital Xeral-Calde. Lugo
Hotel Alcora. Tomares (Sevilla)
Hotel Bahía. Santander
Hotel Beatriz. Toledo
Hotel Convento de Santa Clara.
Alcázar de San Juan (Ciudad Real)
Hotel de la Reconquista. Oviedo
(Astúries)
Hotel de San Marcos. Lleó
Hotel d’Entitats Les Bernardes.
Salt (Girona)
Hotel Infanta Cristina. Jaén
Hotel Meliá Horus. Santa Marta
de Tormes (Salamanca)
Hotel Miramar. Sóller
(Illes Balears)
Hotel NH Ciudad de Valencia
Hotel Romareda. Saragossa
Hotel Tryp Indalo Almería
Hotel Tryp Medea. Mèrida
(Badajoz)
Icaria Iniciatives Socials, SAL.
Barcelona
IES Algarb. Sant Josep
de sa Talaia (Illes Balears)
IES Albuhàira. Muro (Illes Balears)
IES Antoni Maura. Palma
de Mallorca (Illes Balears)
IES Baltasar Porcel. Andratx
(Illes Balears)
IES Bendinat. Calvià (Illes Balears)
IES Biel Martí. Ferreries
(Illes Balears)
IES Cirviànum. Torelló (Barcelona)
IES Guillem Sagrera. Palma
de Mallorca (Illes Balears)
IES Joan Ramis i Ramis. Maó
(Illes Balears)
IES Josep Lladonosa. Lleida
IES Josep Miquel Guàrdia.
Alaior (Illes Balears)
IES La Caparella. Lleida
IES Marc Ferrer. Sant Francesc
de Formentera (Illes Balears)

IES Màrius Torres. Lleida
IES Pasqual Calvó i Caldés.
Maó (Illes Balears)
IES Pau Casesnoves. Inca
(Illes Balears)
IES Sta. Maria d’Eivissa
(Illes Balears)
IES Torrevicens. Lleida
IES Xarc. Santa Eulalia del Rio
(Illes Balears)
IFEVI-Recinto Ferial de
Cotogrande. Vigo (Pontevedra)
Iglesia de San Pedro Mártir.
Telde (Las Palmas)
Imara As. Civil. Granada
INEFC. Lleida
Iniciativas de Apoio a Infancia
Arela. Vigo (Pontevedra)
Iniciatives Projectes SocioLaborals. Barcelona
Institucion Ferial de Castilla
y León. Valladolid
Institut Català de les Indústries
Culturals. Barcelona
Institut Català d’Oncologia.
L’Hospitalet de Llobregat
(Barcelona)
Institut del Teatre. Barcelona
Institut del Teatre. Centre d´Osona.
Vic (Barcelona)
Institut d’Estudis Ilerdencs. Lleida
Institut Filles de María Auxiliadora.
Barcelona
Institut Municipal d’Acció Cultural.
Vic (Barcelona)
Institut Municipal de Promoció
i Economia. Vic (Barcelona)
Instituto Comunitario de la Tercera
Edad. Irun (Guipúscoa)
Instituto de Adoratrices Esclavas
del Stmo. Sacramento
y de la Caridad. Salamanca
Instituto de Neurobiología
Santiago Ramón y Cajal. Madrid
Instituto de Neurociencias.
Sant Joan d’Alacant (Alacant)
Instituto de Religiosas Oblatas del
Santísimo Redentor. Santa Cruz
de Tenerife
Instituto de Salud Carlos III.
Madrid
Instituto Madrileño del Menor
y la Familia. Madrid
Instituto Religioso Esclavos
de María y de los Pobres.
Alcuéscar (Càceres)
Instituto Secular Hogar de Nazaret
La Providencia. Ribera del Fresno
(Badajoz)
Integración Laboral de
Discapacitados de Orihuela, SL.
(Alacant)
Integración Social La Alfranca.
Pastriz (Saragossa)
Intermón Oxfam. Barcelona
Internetisimo S.L. Santa Cruz
de Tenerife
Ítaca, As. para la Defensa
de la Naturaleza. Màlaga
Izarbide, As. de Mayores
Voluntarios en Informatica
de Gipuzkoa
Joventuts Musicals del Pallars
Sobirà. Rialp (Lleida)
JPL Tsolució, S.L. Pego (Alacant)
Junta de Extremadura.
Mèrida (Badajoz)
Karibu, Amigos del Pueblo
Africano. Madrid
Lira Vendrellenca, La. El Vendrell
(Tarragona)
Lonja, La. Saragossa
Llar Club de Pensionistes i Jubilats
de les Cases d’Alcanar (Tarragona)
Llar de Jubilats de Sant Pere
de Torelló (Barcelona)
Llar de Jubilats i Pensionistes
d’Alcarràs (Lleida)
Llar de Jubilats i Pensionistes
de Bordils (Girona)
Llar del Pensionista de Guardiola
de Berguedà (Barcelona)
Llar dels Jubilats Aplec d’Alfarràs
(Lleida)
Llar Social del Jubilat de Golmés
(Lleida)
Lliga Catalana d’Ajuda al Malalt
de Càncer. Girona

Médicos Sin Fronteras. Barcelona
Medicus Mundi Catalunya.
Barcelona
Medicus Mundi Comunidad
Valenciana. Sant Joan d’Alacant
(Alacant)
Mensajeros de la Paz
Extremadura. Moraleja (Càceres)
Metges del Món Catalunya.
Barcelona
Misioneros Javerianos. Madrid
MITA Centro de Desarrollo de
Iniciativas Empresariales. Madrid
Molí d’en Polit. Manacor
(Illes Balears)
Moll de Ribera de Ponent.
Eivissa (Illes Balears)
Montepio del Ram del Sucre
de Previsió Social. Barcelona
Moviment per la Pau. Barcelona
Multiocio. Granada
Museo de Bellas Artes
de Castellón de la Plana
Museo de Bellas Artes Gravina.
Alacant
Museo de Bellas Artes. Sevilla
Museo de la Ciencia y el Agua.
Múrcia
Museo Diocesano del Monasterio
de San Martín Pinario. Santiago
de Compostel·la (A Coruña)
Museo Elder de la Ciencia
y la Tecnología. Las Palmas
de Gran Canaria (Las Palmas)
Museo Etnográfico de Don Benito
(Badajoz)
Museo Guggeheim de Bilbao
(Biscaia)
Museo Iberoamericano de Santo
Domingo. La Orotava (Santa Cruz
de Tenerife)
Museo Municipal de Calahorra
(La Rioja)
Museo Municipal de Cieza
(Múrcia)
Museo Municipal López Villaseñor.
Ciudad Real
Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía. Madrid
Museo Pablo Gargallo. Saragossa
Museo Provincial de Teruel
Museu Arqueològic d’Oliva
(València)
Museu Comarcal de Ciències
Naturals. Tremp (Lleida)
Museu Comarcal de la Garrotxa.
Olot (Girona)
Museu Comarcal de l’Urgell.
Tàrrega (Lleida)
Museu Comarcal del Berguedà.
Berga (Barcelona)
Museu d’Art. Sabadell (Barcelona)
Museu de Badalona (Barcelona)
Museu de Gavà (Barcelona)
Museu de la Noguera. Balaguer
(Lleida)
Museu de la Pell. Igualada
(Barcelona)
Museu de Valls (Tarragona)
Museu del Montsià. Amposta
(Tarragona)
Museu del Suro. Palafrugell
(Girona)
Museu d’Història de la Ciutat.
Sant Feliu de Guíxols (Girona)
Museu Diocesà de Barcelona
Museu i Fons Artístic de Porreres
(Illes Balears)
Museu Valencià de la Il·lustració
i la Modernitat. València
Nau de Cultura de Valldoreix
(Barcelona)
Nau, La. Tossa de Mar (Girona)
Nexe Fundació Privada. Barcelona
Obra Social Ntra. Sra. de Gracia.
Residencia de Mayores. La Puebla
de Cazalla (Sevilla)
Obra Social Residencia tu casa
HH. Oblatas del Stmo. Redentor.
Madrid
Obra Social y Cultural Sopeña.
Madrid
Obra Social y Cultural Sopeña.
Sevilla
Observatori de l’Ebre. Roquetes
(Tarragona)
ONG Villena Solidaria (Alacant)

ONGD Cooperacció. Barcelona
Oratori de Santa Catalina.
Port de Sóller (Illes Balears)
Orden Hospitalaria San Juan de
Dios. Alcalá de Guadaira (Sevilla)
Orientación, Promoción
y Desarrollo. Jun (Granada)
Palacio de Aranburu. Tolosa
(Guipúscoa)
Palacio de Congresos de A Coruña
Palacio de Congresos de Gran
Canaria. Las Palmas de Gran
Canaria (Las Palmas)
Palacio de Congresos de Teruel
Palacio de Congresos de Valencia
Palacio de Congresos y Auditorio
de Castellón de la Plana
Palacio de Congresos
y Exposiciones de Cádiz
Palacio de Congresos
y Exposiciones de Córdoba
Palacio de Congresos y
Exposiciones de Mérida (Badajoz)
Palacio de Congresos
y Exposiciones de Santiago
de Compostela (A Coruña)
Palacio de Exposiciones
y Congresos. Granada
Palacio de Exposiciones
y Congresos. Sevilla
Palacio de Ferias y Congresos
de Málaga
Palacio de Festivales de Cantabria.
Santander
Palacio de la Audiencia de Soria
Palacio de Villasuso.
Vitòria-Gasteiz (Àlaba)
Palacio Erisana. Lucena (Còrdova)
Palau Altea Centre d’Arts.
Altea (Alacant)
Palau Centelles. Barcelona
Palau de la Música Catalana.
Barcelona
Palau Oliver de Boteller.
Tortosa (Tarragona)
Parador de Segovia
Parkinson Alicante
Parkinson Catalunya Delegación
Cerdanyola-Ripollet. Cerdanyola
del Vallès (Barcelona)
Parque Infantil de Navidad.
Bilbao (Biscaia)
Parròquia de Les Planes.
Barcelona
Parròquia de Ntra. Sra. de
Robines. Binissalem (Illes Balears)
Parroquia de San Pablo. Saragossa
Parròquia de Sant Cristòfol.
Begues (Barcelona)
Parròquia de Sant Francesc
d’Assís. Barcelona
Parròquia del Pont de Vilomara
i Rocafort (Barcelona)
Parroquia San Alfonso. Madrid
Parroquia San Francisco Javier
y San Luís Gonzaga. Madrid
Parroquia San Ignacio de Loyola.
Logronyo (La Rioja)
Parròquia Sant Antoni Abat.
Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
Parròquia Sant Pere Apòstol.
Esporles (Illes Balears)
Parroquia Santa María del Pozo
y Santa Marta. Madrid
Patronat Benèfic Santa Creu
de la Selva. Girona
Patronat de la Vellesa Beguda
Alta i Baixa (Barcelona)
Patronat de la Vellesa d’Argentona
(Barcelona)
Patronat de la Vellesa del Barri
de Sants. Barcelona
Patronat d’Homenatges
a la Vellesa de Gombrèn (Girona)
Patronat d’Homenatges a la
Vellesa de Les Llosses (Girona)
Patronat d’Homenatges
a la Vellesa de Pals (Girona)
Patronat d’Homenatges a la
Vellesa de Roquetes (Tarragona)
Patronat d’Homenatges
a la Vellesa de Santa Maria
del Camí (Illes Balears)
Patronat d’Homenatges a la
Vellesa i Asil de Banyoles (Girona)
Patronat d’Homenatges
a la Vellesa Poble Nou. Barcelona

Patronat d’Homenatges Vellesa
d’Alpicat (Lleida)
Patronat local de la Vellesa
de Mataró (Barcelona)
Patronat local de la Vellesa
del Pont Major. Girona
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 de La Cellera de Ter
(Girona)
Patronat local dels Homenatges
a la Vellesa La Batllòria (Barcelona)
Patronat Municipal de Cultura
i Joventut. Sant Boi de Llobregat
(Barcelona)
Patronat Municipal de Turisme
de l’Ampolla (Tarragona)
Patronato Asociación Tercera Edad
Rafal Vell. Palma de Mallorca
(Illes Balears)
Patronato de la Residencia
de Ancianos San Luis. Motril
(Granada)
Pazo da Cultura. Pontevedra
Pius Hospital de Valls (Tarragona)
Plataforma Sociosanitaria de las
Pitiusas. Eivissa (Illes Balears)
Pro Salud Mental. As. Riojana
de Familiares y Enfermos
Psíquicos. Logronyo (La Rioja)
Prodicor 2000. Cornellà
de Llobregat (Barcelona)
Prodisminuits Fundació Privada
Terrassenca. Terrassa (Barcelona)
Productora, La. Gijón (Astúries)
Puerto de Alicante
Puerto de Torrevieja
Real Alcázar de Sevilla
Real Colegiata de Santa María
la Mayor. Antequera (Màlaga)
Real Teatro de las Cortes.
San Fernando (Cadis)
Recinto Ferial. Ceuta
Rectoria Vella. Sant Celoni
(Barcelona)
Región de Murcia, Consejería
de Turismo y Cultura. Múrcia
Reial Acadèmia de les Bones
Lletres. Barcelona
Reial Societat Arqueològica.
Tarragona
Religiosas de María Inmaculada.
Casa Madre. Madrid
Religioses Adoratrius Esclaves
del Stm. Sacrament i de la Caritat.
Barcelona
Residencia d’Ancians El Amparo.
Quart de Poblet (València)
Residencia de Ancianos Jesús
de Nazaret. Gibraleón (Huelva)
Residencia de la Tercera Edad
de las Hermanitas de los Ancianos
Desamparados. Viveiro (Lugo)
Residencia de Mayores Glorieta
de San Jose. Arriate (Màlaga)
Residencia de Mayores San Carlos
y Santa Margarita. Tocon
(Granada)
Residencia Hospital del Rey.
Toledo
Residencia Labouré Hijas
de la Caridad. Santa Brígida
(Las Palmas)
Residencia Montsacopa.
Olot (Girona)
Residència Municipal per a la Gent
Gran Vall de Ribes. Ribes de Freser
(Girona)
Residència Municipal. Manacor
(Illes Balears)
Residencia Nuestra Señora
del Carmen. Valladolid
Residencia Religiosas de María
Inmaculada. Valladolid
Residencia San Ignacio. Barcelona
Residència Sant Bernabé. Berga
(Barcelona)
Restaurant El Cruce. Petra
(Illes Balears)
Restaurant Molí d’en Sopa.
Manacor (Illes Balears)
Reverendas Adoratrices Esclavas
del Stmo. Sacramento y de la
Caridad. Màlaga
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Reverendas Adoratrices
Esclavas del Stmo. Sacramento
y de la Caridad. Algeciras (Cadis)
River Cafè. Lleida
Sa Congregació Espai Jove.
Sa Pobla (Illes Balears)
Sa Indústria. Es Castell
(Illes Balears)
Saitma. Sevilla
Sala Baltasar Gracián. Saragossa
Sala Cofradia de Sant Sebastià.
El Pont de Suert (Lleida)
Sala Compañía. Jerez
de la Frontera (Cadis)
Sala de Cultura Sant Domènec.
La Seu d’Urgell (Lleida)
Sala de exposiciones
A. Lambert. Jávea (Alacant)
Sala de Exposiciones Alameda.
Màlaga
Sala de Exposiciones Amarica.
Vitòria-Gasteiz (Àlaba)
Sala de Exposiciones Antonio
Machado. Leganés (Madrid)
Sala de Exposiciones de la
Cooperativa Eléctrica. Callosa
de Segura (Alacant)
Sala de Exposiciones de Lo Pagán.
San Pedro del Pinatar (Múrcia)
Sala de Exposiciones del Archivo
Foral de la Diputación de Bizkaia.
Bilbao (Biscaia)
Sala de Exposiciones del Mercado
del Este. Santander
Sala de Exposiciones Expometro
Estación del Retiro. Madrid
Sala de Exposiciones Plaza Conde
de Rodezno. Pamplona/Iruña
(Navarra)
Sala de Exposiciones Rekalde.
Bilbao (Biscaia)
Sala de Exposiciones Teatro
Coliseo. Villacarrillo (Jaén)
Sala de Exposiciones VIMCORSA.
Còrdova
Sala de Lectura Francesc Moragas.
Martorell (Barcelona)
Sala de Participació Ciutadana.
Alaior (Illes Balears)
Sala d’Exposicions Centre Cultural
Jaume Muxart. Martorell
(Barcelona)
Sala d’Exposicions
de l’Ajuntament. L’Ametlla
de Mar (Tarragona)
Sala d’Exposicions del Calisay.
Areny de Mar (Barcelona)
Sala d’Exposicions del Castell dels
Comtes. Santa Coloma de Queralt
(Tarragona)
Sala d’Exposicions La Passió Espai
d´art. Olesa de Montserrat
(Barcelona)
Sala d’Exposicions l’Amistat.
Cadaqués (Girona)
Sala d’Exposicions Municipal.
El Perelló (Tarragona)
Sala d’Exposicions Municipal.
Ferreries (Illes Balears)
Sala d’Exposicions MunicipalEspai Enric Granados. Cerdanyola
del Vallès (Barcelona)
Sala d’Exposicions. Santa Eulalia
del Río (Illes Balears)
Sala Eudald Graells. Ripoll
(Girona)
Sala Exposicions Municipal.
Esparraguera (Barcelona)
Sala Gonzalo de Berceo.
Logronyo (La Rioja)
Sala Juventut. Molins de Rei
(Barcelona)
Sala La Planeta. Girona
Sala Multiusos del Centro
de Salud. Monzón (Osca)
Sala Municipal de Exposiciones
del Museo de Pasión. Valladolid
Sala Municipal d’Exposicions
Ajuntament Vell. Formentera
(Illes Balears)
Sala Municipal d’Exposicions
El Roser. Ciutadella de Menorca
(Illes Balears)
Sala Municipal d’Exposicions
l’Almodí. València
Sala Palmanova. Calvià
(Illes Balears)
Sala Polivalent del Centre Sanitari.
Porreres (Illes Balears)
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Sala Polivalent. Santa Eugènia
(Illes Balears)
Sala Trajano. Mèrida (Badajoz)
Sala, La. Ponts (Lleida)
Sala-Museo San Juan de Dios.
Orihuela (Alacant)
Salesians Sant Jordi. Barcelona
SALGEIIS, S.A.L. Servicios
Sociales. Sant Vicent del Raspeig
(Alacant)
Saló Cultural Els Catòlics.
Cardona (Barcelona)
Saló d’Actes de la Mancomunitat
de Municipis de la Safor.
Gandia (València)
Saló d’Actes de l’Ajuntament
de Campos (Illes Balears)
Saló d’Actes del Casal de Can Pere
Ignasi. Campos (Illes Balears)
Saló Joan XXIII. Sant Josep
de sa Talaia (Illes Balears)
Saló Parroquial de Calonge
(Illes Balears)
Saló Parroquial de Puigpunyent
(Illes Balears)
Saló Parroquial de S’Horta.
Santanyí (Illes Balears)
Salón de Actos de la Casa
de Cultura de Benavente (Zamora)
Salón de Actos de la Casa
de Cultura de Caravaca de la Cruz
(Múrcia)
Salón de Actos del Patronato
Socio Cultural. Torrejón de Ardoz
(Madrid)
Salón Público del Instituto
Siete Colinas. Ceuta
Sant Joan de Déu. Serveis de
Salut Mental. Sant Boi
de Llobregat (Barcelona)
Secció Balear de la Sociedad
Española de Estudios Clásicos.
Palma de Mallorca (Illes Balears)
Sede Humanitaria Portuense del
Cáncer. El Puerto de Santa María
(Cadis)
Semiproducciones Trabes S.L.
Culleredo (A Coruña)
SERLICOOP. Elda (Alacant)
SERMI. Empresa de Servicios
Generales de Minusválidos para
el Mantenimiento, Limpieza,
Jardinería y Otros, SL. Pozoblanco
(Còrdova)
Servei Ciutadà d’Acolliment als
Immigrants. Sabadell (Barcelona)
Servicio Histórico y Cultural
del Ejército del Aire. Madrid
Servicios Informáticos Aula 4.
Cangas del Narcea (Astúries)
Sierra Nevada Sociedad
Cooperativa. Granada
Social Can Revifa. Terrassa
(Barcelona)
Sociedad Peleña de Minusválidos.
Navalvillar de Pela (Badajoz)
Sociedad San Vicente de Paúl
en España. Madrid
Societat Cooperativa de Formació
Ocupacional JOVENT. Palma
de Mallorca (Illes Balears)
Societat Espanyola d’Ornitologia.
Barcelona
Solidaridad del Henares Proyecto
Hombre. Guadalajara
Solidaridad, Ayuda y Unión Crean
Esperanza. Madrid
Soporte Informático de Baleares,
S.L. Palma de Mallorca (Illes
Balears)
Suminfor. Langreo (Astúries)
Surt As. de Dones per a la
Reinserció Laboral. Barcelona
Talavera Acoge. Asociación
Amigos del Inmigrante. Talavera
de la Reina (Toledo)
Taller de Teatre Kaddish. El Prat
de Llobregat (Barcelona)
Taller Jeroni de Moragas, SCCL.
Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Talleres Guinardó, SCCL.
Barcelona
Tasca, Serveis d’Animació, S.L.
Barcelona
Teatre Auditori Felip Pedrell.
Tortosa (Tarragona)
Teatre Bartrina. Reus (Tarragona)
Teatre Cirvianum. Torelló
(Barcelona)

Teatre Clavé. Tordera (Barcelona)
Teatre de Salt (Girona)
Teatre Escènic. Campos
(Illes Balears)
Teatre Municipal. Artà
(Illes Balears)
Teatre Municipal. Binissalem
(Illes Balears)
Teatre Municipal. Manacor
(Illes Balears)
Teatre Olimpia. Oliva (València)
Teatre Principal. Lleida
Teatre Principal. Maó
(Illes Balears)
Teatre Principal. València
Teatre Zorrilla. Badalona
(Barcelona)
Teatro Auditorio. Cuenca
Teatro Bergidum. Ponferrada
(Lleó)
Teatro Calderón. Valladolid
Teatro Chico. Santa Cruz de la
Palma (Santa Cruz de Tenerife)
Teatro de la Maestranza. Sevilla
Teatro de Rojas. Toledo
Teatro Juan Bravo. Segòvia
Teatro Liceo. Salamanca
Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero. Dos Hermanas (Sevilla)
Teatro Palacio de la Audiencia.
Sòria
Teatro Palenque. Talavera
de la Reina (Toledo)
Teatro Principal. Burgos
Teatro Principal. DonostiaSant Sebastià (Guipúscoa)
Teatro Principal. Vitòria-Gasteiz
(Àlaba)
Teatro Sierra de Aracena (Huelva)
Temple del Sagrat Cor de Jesús.
Barcelona
Teua Llar, La. València
Travessa, La. Artesa de Segre
(Lleida)
Tundra SCCL. Barcelona
Unidad de Estancias Diurnas
de Alzheimer. Estepona (Màlaga)
Unió Casa Municipal de Cultura,
La. Teià (Barcelona)
Unió Gitana de Gràcia. Barcelona
Unión de Agricultores
y Ganaderos de Huelva.
Bollullos Par del Condado (Huelva)
Unión Española de Asociaciones
y Entidades de Atención al
Drogodependiente. Madrid
Unión para la Ayuda y Protección
de los Afectados por el SIDA.
San Cristóbal de la Laguna
(Santa Cruz de Tenerife)
Unión Romaní Andalucía. Sevilla
Universidad Autónoma de Madrid
Universidad Carlos III.
Getafe (Madrid)
Universidad Carlos III.
Leganés (Madrid)
Universidad Complutense
de Madrid
Universidad de A Coruña
Universidad de Alcalá de Henares
(Madrid)
Universidad de CastillaLa Mancha. Ciudad Real
Universidad de Córdoba
Universidad de Deusto.
Bilbao (Biscaia)
Universidad de Granada
Universidad de Huelva
Universidad de Jaén. Escuela
Politécnica. Linares (Jaén)
Universidad de La Laguna.
San Cristóbal de la Laguna
(Santa Cruz de Tenerife)
Universidad de Málaga
Universidad de Murcia
Universidad de Navarra.
Pamplona/Iruña
Universidad de Oviedo (Astúries)
Universidad de Salamanca
Universidad de Santiago
de Compostela (A Coruña)
Universidad de Sevilla
Universidad de Zaragoza
Universidad del País Vasco.
Bilbao (Biscaia)

Universidad Nacional
de Educación a Distancia. Madrid
Universidad Politécnica de Madrid
Universidad Politécnica
de Valencia
Universidad Pontificia Comillas.
Madrid
Universidad Pública de Navarra.
Pamplona/Iruña
Universitat Abat Oliva CEU.
Barcelona
Universitat Autònoma de
Barcelona. Cerdanyola del Vallès
Universitat de Barcelona
Universitat de Cervera (Lleida)
Universitat de Girona
Universitat de les Illes Balears.
Eivissa (Illes Balears)
Universitat de Lleida
Universitat de València
Universitat de Vic-Fundació
Universitària Balmes (Barcelona)
Universitat Politècnica
de Catalunya. Barcelona
Universitat Pompeu Fabra.
Barcelona
Universitat Ramon Llull. Barcelona
Universitat Rovira i Virgili.
Tarragona
Urolalde, S.L
Valencia Acoge
Valenciana de Servicios
Socioculturales, S.L.
Picassent (València)
Vega Baja Acoge.
Orihuela (Alacant)
Viveros AVAIM, SL Centro
Especial de Empleo.
El Viso del Alcor (Sevilla)
WWF/ADENA As. para la Defensa
de la Naturaleza. Madrid
Xunta de Galicia. Santiago
de Compostela (A Coruña)
ZUTALUR. Solidaridad
y Cooperación Internacional.
Bilbao (Biscaia)

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

LLEIDA

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

Centre Social i Cultural
de la Fundació ”la Caixa”
Avinguda Blondel, 3
25002 Lleida
Tel. 973 27 07 88
Fax 973 27 48 89

CosmoCaixa
Teodor Roviralta, 47-51
Barcelona 08022
Tel. 93 212 60 50
Fax. 93 253 74 73
Sala Montcada
de la Fundació ”la Caixa”
Montcada, 14
08002 Barcelona
Tel. 93 310 06 99

TARRAGONA
Centre Social i Cultural
de la Fundació ”la Caixa”
Colom, 2
43001 Tarragona
Tel. 977 24 98 71
Fax 977 24 88 08
PALMA

Escola Universitària
d’Infermeria Santa Madrona
Escorial, 177
08024 Barcelona
Tel. 93 254 42 00
Fax 93 254 42 01

Seu de la Fundació
”la Caixa” a les Illes Balears
Plaça de Weyler, 3
07001 Palma (Mallorca)
Tel. 971 17 85 00
Fax 971 72 21 20

GRANOLLERS

MADRID

Centre Cultural
de la Fundació ”la Caixa”
Joan Camps, 1
08400 Granollers (Barcelona)
Tel. 93 860 04 47
Fax 93 860 04 48

Sala d’Exposicions
de la Fundació ”la Caixa”
Serrano, 60
28001 Madrid
Tel. 91 426 02 02
Fax 91 426 02 44

GIRONA

CosmoCaixa
Pintor Murillo, s/n
28100 Alcobendas (Madrid)
Tel. 91 484 52 00
Fax 91 484 52 25

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

CentroCaixa
Arapiles, 15
28001 Madrid
Tel. 91 444 54 10
Fax 91 444 54 18
MÚRCIA
CentroCaixa
Avda. del Río Segura, 6
30002 Múrcia
Tf. 968 22 63 13
Fax 968 22 63 19

Servei d’Informació
de l’Obra Social - Fundació ”la Caixa”:

902 22 30 40
www.obrasocial.lacaixa.es
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