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Presentació

UNA OBRA SOCIAL PER AJUDAR LES PERSONES

Isidre Fainé
President de ”la Caixa”

L’any 2008 ha estat marcat a nivell internacional per la incertesa econòmica i, en paral·lel, per una preocupació cada
cop més gran pels temes socials. Lluitar contra l’exclusió, donar suport als col·lectius amb menys recursos i promoure
la participació solidària, han esdevingut per molta gent temes prioritaris. L’Obra Social ”la Caixa” ha vist reforçat el
seu paper. En els darrers anys, la nostra entitat ha impulsat un programa global adreçat a donar resposta als problemes més urgents de la societat. Des de la convicció que les transformacions del món contemporani exigeixen nous
models d’actuació, basats en l’experiència, amb una gestió professional, participatius i dinàmics.
En els darrers anys l’Obra Social ”la Caixa” ha posat en marxa nous programes dedicats a combatre la pobresa
infantil i evitar que es consolidi; afavorir la integració laboral de persones en situacions de risc d’exclusió, perquè
trobin una feina; programes d’habitatge assequible, per fer més fàcil l’accés a l’habitatge i un banc especialitzat en
microcrèdits, que permeti accedir al crèdit a persones amb pocs recursos i muntar petits negocis. En aquest ventall
de noves propostes, s’afegeixen els programes assistencials adreçats a prevenir la dependència i atendre els malalts
en fases avançades, els programes de CiberCaixa hospitalàries per als nens que passen llargues temporades a l’hospital i CiberCaixa Quedem després de classe per millorar la socialització de la canalla, després de l’escola i en època
de vacances. Crear una nova consciència social ha estat un altre dels objectius de la nostra activitat, amb programes dedicats a promoure el paper actiu dels joves i prevenir l’ús de drogues, programes de voluntariat i també amb
actuacions en el camp de la cooperació internacional. L’objectiu de totes aquestes propostes és oferir oportunitats a
les persones perquè puguin tirar endavant i construir el seu futur. Aborden els problemes que tenim més a prop i que
afecten la vida de cada dia, amb un esperit emprenedor i un enfocament directe i pràctic.
L’experiència és un valor fonamental. Des de la seva creació, ”la Caixa” ha dedicat atenció als temes socials. Un dels
nostres programes, dedicat a la gent gran, és un dels més antics, promoguts per una entitat privada al nostre país. El
programa de beques per a ampliació d’estudis a l’estranger és també una referència a nivell europeu. L’experiència
de gestió d’aquests programes s’aplica en la posada en marxa de noves iniciatives. Una de les novetats dels darrers
anys ha estat la creació d’un important voluntariat corporatiu, que permet els treballadors de ”la Caixa” posar els
seus coneixements a disposició d’entitats socials i projectes solidaris. Totes les activitats de l’Obra Social ”la Caixa” es
desenvolupen seguint criteris professionals. Aquest plantejament rigorós, en cerca de la màxima eﬁcàcia, va acompanyat del treball generós de tot l’equip: els gestors de la Fundació ”la Caixa”, les entitats socials, els especialistes en
cadascuna de les matèries i molta altra gent que ofereix el seu esforç de manera desinteressada.
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Presentació

L’Obra Social ”la Caixa” col·labora amb les administracions públiques, amb empreses, amb organitzacions sense
ànim de lucre i amb nous col·lectius com associacions d’immigrants o entitats de persones afectades per malalties
greus. La idea és ser a prop de la gent i treballar en xarxa. Conèixer quines són les necessitats, comptar amb els
millors interlocutors i actuar amb els mitjans més eﬁcaços. Els programes de l’Obra Social donen resposta a problemes
que són damunt la taula i actuen amb antel·lació, obrint noves línies amb ﬁnalitat preventiva. La col·laboració amb
els organismes oﬁcials, permet millorar la implantació dels programes i evita duplicar esforços, afavorint al màxim
la igualtat d’oportunitats i la integració social.
L’educació, la cultura i la ciència són els altres camps en els quals l’Obra Social ”la Caixa” duu a terme la seva activitat.
Els programes de beques s’han ampliat molt en els darrers anys. Al costat de les beques per a realitzar estudis de postgrau a l’estranger, s’han creat noves beques per cursar màsters en universitats espanyoles i per fer pràctiques de periodisme. El 2008 s’han posat en marxa les beques per estudis de doctorat en biomedicina, un camp en gran expansió.
L’objectiu: poder comptar amb professionals cada cop més preparats i amb més coneixement del món.
La nostra divisa és arribar a la gent, sociabilitzar l’accés al coneixement, l’art, la música i les idees. Trencar la barrera que encara avui separa moltes persones dels museus i les sales de concerts. Per això s’ha creat un nou model de
centre social i cultural, els CaixaForum, que són abans que res centres que potencien el valor de la cultura com a
element d’integració social i, amb l’ajuda de l’arquitectura, ofereixen espais acollidors que els converteixen en llocs
de trobada. Els centres socials i culturals de la Fundació ”la Caixa”, s’obren als visitants amb una oferta que abasta
els temes més diversos: sessions de divulgació vinculades a l’actualitat del món, exposicions, música i conferències,
activitats per a les escoles i per viure en família.
Visitar els museus CosmoCaixa i les exposicions itinerants de ciència i medi ambient permet els nois i noies, els seus
mestres i els seus familiars aprendre, gaudir de la ciència i prendre consciència de la necessitat de preservar el medi
ambient. Una museologia basada en la comunicació, permet viure la ciència en primera persona. Les activitats cientíﬁques de l’Obra Social ”la Caixa” estan connectades amb els problemes del món i ofereixen plataformes de debat
sobre temes com la biodiversitat, la relació de l’home amb el seu medi i el lloc que ocupa en l’Univers. Els programes de
medi ambient afavoreixen el contacte directe amb la realitat, amb el projecte de preservació d’espais naturals terrestres i
marins, que dóna feina a persones en risc d’exclusió social, o de ”la Caixa” a favor del mar dedicat a la recerca aplicada
a la conservació d’ecosistemes marins.
Els resultats d’aquesta gestió es poden veure en les pàgines d’aquest informe, que és el testimoni d’un esforç
sostingut i renovat constantment amb nous impulsos i idees. En nom de l’Obra Social ”la Caixa” vull agrair l’esforç
de totes les persones que col·laboren per fer possible aquests programes i encoratjar-los a seguir treballant al llarg
del 2009 en el nostre projecte solidari.
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Programes socials

Programes socials
Des de la seva creació, ”la Caixa” ha
estat una entitat compromesa amb les
necessitats de les persones. Respondre
a les necessitats de la gent és l’eix de
les activitats que desenvolupa mitjançant la seva Obra Social, que al llarg del
2008 ha destinat 297milions d’euros al
conjunt dels programes socials. Aquesta
xifra representa un increment d’un 16%
respecte l’any anterior i un 64% del
total del pressupost de l’Obra Social.
Els beneﬁciaris principals de les iniciatives que al llarg del 2008 s’han desenvolupat arreu d’Espanya han estat els collectius vulnerables de la societat, com
ara nens en situació de pobresa, gent
gran, persones en situació de dependència, joves exposats a conductes de
risc, persones immigrants, persones amb
discapacitats o malalts avançats.
Amb els seus programes, l’Obra Social
”la Caixa” incideix en la societat amb
dos procediments complementaris.
D’una banda, impulsa programes propis
que s’adrecen als àmbits de la societat
on hi ha més necessitats. Amb l’assessorament d’experts en el tema, s’estudia
quines són aquestes necessitats i es dissenya un model d’actuació que garanteixi
el compliment del programa. Per arribar
ﬁns al beneﬁciari ﬁnal, es convoquen
concursos públics que permeten integrar
entitats del tercer sector i es busca la
col·laboració activa de les administracions. D’altra banda, col·labora amb
projectes que neixen en el tercer sector.
Un tribunal extern s’encarrega de valorar
i triar per garantir la màxima objectivitat.
En tots els casos, es creen lligams amb
les administracions corresponents per
assegurar la validesa, la continuïtat i la
complementarietat dels programes en
relació amb les polítiques públiques.
Els àmbits d’actuació prioritaris al 2008
han estat: contribuir a atendre les noves
necessitats, donar suport a les entitats
sense ànim de lucre, fomentar el voluntariat, sensibilitzar la gent davant els
problemes del món d’avui i, en deﬁni-

tiva, incrementar la cohesió social per
construir una societat millor.
Combatre la pobresa
i l’exclusió social i financera
L’Obra Social ”la Caixa” desenvolupa
diferents programes per fer front a la pobresa i al risc d’exclusió social i ﬁnancera
de determinats col·lectius, especialment
vulnerables. CaixaProinfància s’adreça
a famílies amb ﬁlls en situació de vulnerabilitat i/o risc d’exclusió. Vol proporcionar a nens i nenes una promoció
socioeducativa que els obri les portes
al futur.
El programa Integració laboral.
Incorpora ofereix oportunitats dins el
món laboral a col·lectius socialment fràgils, com ara immigrants, discapacitats,
aturats de llarga durada, dones víctimes
de violència domèstica, exinterns en
centres penitenciaris, joves que busquen
la primera feina o persones de més de
45 anys. Una xarxa de 297 inseridors
laborals actua d’intermediària entre les
empreses i aquests col·lectius.

Contribuir a la reinserció social i laboral
de la població reclusa, un col·lectiu amb
un alt risc d’exclusió social, és l’objectiu
del programa Beques per a interns en
centres penitenciaris, que concedeix
beques de formació professional a interns en segon i tercer grau de condemna en oﬁcis de gran demanda laboral.
L’exclusió ﬁnancera és un problema que
afecta a persones emprenedores de
col·lectius amb diﬁcultats per accedir
al sistema tradicional de crèdit i, si no
troba solució, pot desembocar també
en situacions de marginació i d’exclusió. MicroBank, el banc social de ”la
Caixa”, ha concedit 20.641 microcrèdits
per ﬁnançar projectes d’autoocupació
de persones d’aquests col·lectius, i s’ha
consolidat al llarg del 2008 com un recurs
important en favor de la comunitat.
L’any 2008 ha ﬁnalitzat la primera fase
del programa Habitatge assequible,
que promou pisos de lloguer per a persones de menys de 35 anys i de més de
65, els sectors amb més diﬁcultats per
accedir al mercat immobiliari. Tots els

L’Obra Social ”la Caixa” ha destinat més de 49 milions d’euros al programa CaixaProinfància
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Programes socials

habitatges es troben localitzats en capitals de província, àrees metropolitanes
i altres municipis que tenen un dèﬁcit
d’habitatges d’aquestes característiques.
En aquesta primera fase, s’han lliurat
1.084 pisos de diferents promocions
de Madrid, Barcelona, Cornellà de
Llobregat, El Vendrell, Mollet del Vallès,
Palau-Solità i Plegamans, Sentmenat,
Sitges, Tordera, Vic i Vilanova i la Geltrú.
Durant el 2008 s’ha iniciat també la
construcció dels 998 habitatges de la
segona fase ubicats a Màlaga, Sevilla,
Madrid, Girona, Hospitalet de Llobregat,
Salou, Sitges, València i ArrasateMondragón. Al mateix temps, s’han tancat convenis amb diferents ajuntaments
per a la construcció de 3.000 pisos més.
A més d’aquests programes, la Fundació
”la Caixa” també ha contribuït a projectes d’entitats del tercer sector mitjançant
les convocatòries Inclusió social i laboral de persones amb discapacitat,
que ha distribuït 4 milions d’euros entre
277 projectes; Lluita contra la pobresa i l’exclusió social, a la qual s’han
destinat 4,3 milions d’euros per realitzar

213 projectes, i Suport a recursos residencials d’inclusió social, una iniciativa
que busca la contribució a l’establiment
d’habitatges transitoris per a persones
en estat sobtat de pobresa, a la qual
s’han dedicat 3,8 milions d’euros repartits entre 91 projectes.
Suport a la infància i la joventut
La Fundació ”la Caixa” ha dedicat també atenció i recursos als nens i als joves.
El programa Joves amb Valors reconeix
la importància dels joves en la construcció de la societat, i promou els valors
ètics, de convivència responsable i de
participació social entre aquest col·lectiu.
Les CiberCaixa Quedem després de
classe, un programa que es va iniciar
l’any 2007, ofereix espais ludicoeducatius a nens amb diﬁcultats de socialització, en horari extraescolar i en períodes
de vacances. Al llarg del 2008, el nombre de CiberCaixa s’ha incrementat ﬁns
a 32 i 2.211 nens han utilitzat els seus
recursos.

Un dels problemes que més preocupa la
societat actual en relació amb els joves
és la prevenció del consum de drogues.
El programa Parlem de drogues l’aborda de manera planera, mitjançant una
campanya de sensibilització adreçada a
les famílies, una exposició itinerant sobre
el tema, material educatiu per treballar
la prevenció a les escoles, una campanya
de formació per als professionals de la
salut i un telèfon d’orientació familiar.
Atenció i servei als més vulnerables
Una de les principals novetats de l’Obra
Social ”la Caixa” durant l’any 2008 ha
estat la creació del programa Atenció
integral de persones amb malalties
avançades, que promou noves vies d’actuació en l’àmbit de les cures pal·liatives.
El programa proporciona, mitjançant
trenta equips multidisciplinaris, suport
emocional als pacients i els seus familiars,
atenció al dol i suport als equips mèdics.
També amb la vocació de respondre a
les necessitats de col·lectius vulnerables,
es desenvolupa el programa Prevenció
de la dependència, que té l’objectiu
de millorar la qualitat de vida de persones dependents i donar suport i formació als seus cuidadors.
L’Obra Social s’ocupa, des dels seus
orígens, d’un col·lectiu amb un pes important en la col·lectivitat, les persones
grans, que troben en el programa Gent
gran l’oportunitat de desenvolupar un
paper actiu en la societat, millorar l’autonomia personal i gaudir d’un envelliment saludable.

El programa Joves amb Valors promou la participació social i els valors ètics entre els joves
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També es dedica atenció als nens en
situació de vulnerabilitat mitjançant
57 CiberCaixa hospitalàries, instal·lades
en hospitals infantils arreu d’Espanya.
Es tracta d’espais ludicoeducatius per
als nens hospitalitzats i els seus familiars
amb l’objectiu de minimitzar l’impacte
emocional i les conseqüències de l’absentisme escolar durant una estada hospitalària llarga.

Programes socials

Solidaritat internacional
El programa Cooperació internacional
de l’Obra Social contribueix al desenvolupament dels col·lectius més vulnerables als països d’Àfrica, Àsia i Amèrica
Llatina, mitjançant el suport de projectes
internacionals de justícia social, innovadors i de qualitat, que fomenten la participació local. També promou cursos
de formació adreçats als agents socials
de la cooperació i l’acció humanitària.
A través d’activitats de sensibilització
i prenent com a referència els Objectius
de Desenvolupament del Mil·lenni de les
Nacions Unides, el programa difon una
cultura de solidaritat, pau i respecte.
D’acord amb el seu compromís en l’àmbit
de la cooperació internacional, l’Obra
Social ha iniciat durant el 2008 el programa Vacunació infantil en col·laboració
amb GAVI Alliance –la primera aliança
mundial entre el sector públic i privat
per lluitar contra la mortalitat infantil
als països en vies de desenvolupament–,

i ha destinat 4 milions d’euros per facilitar la vacunació dels nens menors de cinc
anys. ”la Caixa” ha impulsat i liderat la
creació de l’Aliança Empresarial per a la
Vacunació Infantil, que promou i canalitza
les donacions de les empreses espanyoles
que col·laboren amb GAVI Alliance, amb
la voluntat d’assolir el quart Objectiu de
Desenvolupament del Mil·lenni: reduir en
dues terceres parts la mortalitat infantil,
entre 1990 i 2015.
Promoure la convivència
social responsable
Les transformacions socials poden afectar l’equilibri i la convivència. En els
darrers anys, a Espanya, la immigració
s’ha incrementat considerablement i s’ha
convertit en una realitat quotidiana que
ha transformat la societat en un escenari
multicultural. Per aquest motiu, l’Obra
Social ”la Caixa” impulsa el seu programa
Immigració, que té com a ﬁnalitat facilitar
la integració dels nous residents (amb l’assessorament en temes de la vida pràctica,

de treball, legals o d’oci) i promoure accions
que afavoreixin la convivència. Aquest
programa es desenvolupa a través d’una
xarxa de mediació intercultural d’àmbit
estatal per facilitar el diàleg entre la població d’acollida i els nouvinguts, afavorint el
coneixement mutu i la cohesió social. Les
accions de mediació es dirigeixen a individus i grups de totes les cultures, i també
als professionals que treballen en contextos multiculturals. Els 114 mediadors que
conﬁguren aquesta xarxa han realitzat
10.742 intervencions directes d’atenció
individual i 50.817 actuacions d’àmbit
general que cerquen la conscienciació de
l’entorn. En l’àmbit de la salut, aquesta
xarxa de mediació intercultural s’ha reforçat mitjançant una formació especíﬁca
adreçada als professionals de la mediació
i la incorporació de trenta professionals
més. D’altra banda, l’Obra Social disposa
de publicacions divulgatives que s’han
difós àmpliament en les llengües dels
principals col·lectius d’immigrants (castellà,
francès, àrab, xinès, rus, romanès, anglès
i urdú): el manual d’informació titulat
¿Cómo es este país? Información útil para
las personas inmigradas y los nuevos residentes i el Directori d’entitats de persones
immigrades a Espanya.
La prevenció de la violència és l’objectiu
del programa Violència: tolerància
zero, que inclou una exposició itinerant
per generar la reﬂexió i la implicació en
la lluita contra la violència en l’àmbit
familiar, un programa educatiu per a les
escoles i un programa psicosocial de suport a dones maltractades i els seus ﬁlls.
L’exposició s’ha presentat en 6 localitats i
ha rebut un total de 32.917 visites.

El programa Vacunació infantil lluita contra la mortalitat infantil als països de renda baixa
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La col·lecció Estudis socials pretén contribuir a l’anàlisi, el debat i la divulgació
de temes d’interès general mitjançant
la publicació d’estudis de referència
en l’àmbit de les ciències socials. Des
que es va posar en marxa l’any 1999,
s’han publicat 24 títols que han abordat
temes com la immigració, les drogodependències, la pobresa i l’exclusió social
o la família. L’any 2008 s’ha presentat

Programes socials

Alimentació, consum i salut, que ofereix
una anàlisi sobre les diferents situacions
alimentàries que en l’actualitat desperten més preocupació.
També s’ha cercat la millora de la convivència mitjançant la convocatòria
Activitats culturals d’impacte social,
que vol potenciar el paper de la cultura
com a instrument de cohesió. Aquesta
convocatòria ha comptat amb 0,7 milions
d’euros i ha donat suport a 58 projectes.
Voluntariat i ajuts socials
El voluntariat contribueix a reduir els
efectes negatius de les situacions de pobresa, marginalitat i exclusió i aporta un
gran beneﬁci a la societat. El programa
Voluntariat de l’Obra Social ”la Caixa”
fomenta el voluntariat i ajuda a desenvolupar les entitats socials, mediambientals
i culturals que treballen amb voluntaris.
Actualment existeixen 45 associacions de
voluntaris de ”la Caixa”, formades per
empleats, prejubilats i jubilats de l’entitat,
que realitzen una àmplia gamma d’activitats, de manera regular o bé puntualment:
activitats assistencials amb persones necessitades; activitats lúdiques amb persones
en risc d’exclusió social; activitats educatives d’integració; col·laboracions amb
entitats socials; mediambientals; campanyes de Nadal, i voluntariat internacional.
Aquestes 45 associacions han augmentat
durant el 2008 el nombre de voluntaris
inscrits. Ara són 2.538, un 10% de la
plantilla de ”la Caixa”. Per tal de fomentar
el moviment solidari, l’Obra Social publica
llibres sobre gestió del voluntariat i ofereix
ajuts a projectes d’entitats privades de promoció i gestió del voluntariat, sense ànim
de lucre. En aquest camp, l’Obra Social
ha destinat 3 milions d’euros i ha donat
suport a 205 projectes.
A banda de les diverses línies d’ajuts socials que ja han estat tractades en aquest
informe, l’Obra Social ”la Caixa” compta
amb la convocatòria Projectes d’acció
social, que impulsa projectes innovadors,
que responguin a les diferents necessitats

socioeducatives actuals, i projectes de
millora de la qualitat de vida de persones
amb problemes de salut física o mental.
Durant l’any 2008 s’han destinat 4 milions
d’euros a 257 projectes.
Promoció de la Responsabilitat Social
Corporativa de les empreses
L’Obra Social ”la Caixa” és conscient
de la importància de les empreses en la
integració social. Seguint els principis de
responsabilitat social corporativa, alguns
dels seus programes integren els objectius
econòmics naturals de l’empresa amb
les necessitats socials. Cal destacar, en
aquest sentit, el programa Incorpora,

que promou la integració laboral de collectius en situació de risc i aporta a l’empresa els valors de la diversitat, la cohesió
o la solidaritat.
Cal esmentar també que l’Obra Social ha
proporcionat la infraestructura per constituir una aliança empresarial espanyola per
a la vacunació infantil. D’aquesta manera,
altres empreses poden incloure la cooperació internacional com un valor en la seva
estratègia de responsabilitat social.
Finalment, també s’ofereixen a les empreses publicacions sobre gestió del voluntariat perquè puguin fomentar el treball
social entre els seus empleats.

Les 45 associacions de voluntaris de ”la Caixa” col·laboren en nombroses iniciatives
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Programes socials

Lluita contra la pobresa i l’exclusió social
Els sectors més fràgils i desafavorits
de la societat són una prioritat de
l’Obra Social ”la Caixa”. En aquest
sentit, l’any 2008 s’han desenvolupat
programes, que es van iniciar en anys
anteriors, per oferir una resposta
eﬁcient, ràpida i global a les necessitats de col·lectius que es troben en
risc d’exclusió a causa de les seves
condicions econòmiques o socials.
Els nens que viuen en situació de
pobresa i les seves famílies formen
un d’aquests col·lectius. El 2008 s’ha
consolidat el programa CaixaProinfància, que promou un fons social
d’ajudes perquè puguin sortir de la
situació de pobresa en què es troben.
Un altre grup amb risc d’exclusió
social són els reclusos que, gràcies
al programa Beques per a interns en
centres penitenciaris, tenen l’oportunitat d’accedir a cursos de formació
que n’afavoreixen la reinserció social
un cop surten de la presó. D’altra
banda, el programa Integració laboral. Incorpora, en col·laboració amb
diferents entitats socials, promou
la inserció laboral de persones amb
diﬁcultats especials per accedir a un
lloc de treball, a través de la creació
d’una xarxa d’inseridors laborals.

CaixaProinfància
Deﬁnició
Fons d’ajudes socioeducatives, gestionat
per entitats socials, dirigit a famílies amb
ﬁlls en situació de pobresa, amb l’objectiu que puguin superar la situació de
diﬁcultat en què viuen i optar a un futur
més esperançador.
Actuació
Ajudes de reforç educatiu, activitats en
centres oberts; atenció psicològica per
als infants i les seves famílies; casals, colònies i campaments d’estiu; equipament
escolar, necessitats bàsiques per a la
primera infància i ulleres i complements
d’audiòfons.
Àmbit
Madrid, Barcelona, València, Sevilla, Màlaga, Saragossa, Múrcia, Bilbao i les seves
àrees metropolitanes, i les Illes Canàries i
les Illes Balears.
Beneﬁciaris
Famílies amb nens de 0 a 16 anys amb
necessitats socials no prou cobertes i que
es trobin en un procés d’atenció social
pública o privada.
Col·laboradors
247 entitats socials.
Xifres
81.137 nens i nenes atesos.
198.822 ajuts concedits.
Programes vinculats
Integració laboral. Incorpora.
Recursos pedagògics.
Ajuts a projectes d’iniciatives socials.
CiberCaixa Quedem després de classe.
Estudis socials.
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• L’any 2008 l’Obra Social ”la Caixa”
ha destinat més de 49 milions d’euros
al programa CaixaProinfància, que va
iniciar l’any 2007 amb l’objectiu de
contribuir a eradicar la pobresa infantil,
facilitar els processos d’integració social
dels nens i nenes en situació de vulnerabilitat i/o risc d’exclusió i les seves
famílies, i sensibilitzar la societat.
• En els darrers anys, en la major part
dels països desenvolupats, el percentatge de nens en situació de pobresa ha
augmentat. Concretament, en la darrera
dècada, la proporció de nens que viuen
en la pobresa s’ha incrementat en 17
dels 30 països de la OCDE. Pel que fa
a Espanya, un 13,3% dels menors es
troben en situació de precarietat.
• La lluita contra la pobresa infantil per
evitar que es perpetuï de generació en
generació constitueix un dels principals objectius dels governs de la Unió
Europea, dintre d’una estratègia global
de promoció de la inclusió social. L’Obra
Social ”la Caixa” destina els seus recursos a complementar aquesta estratègia,
a través del programa CaixaProinfància,
que implementen i coordinen sobre el
terreny 247 entitats socials.

Programes socials

• Els beneﬁciaris són unitats familiars
amb nens d’edats compreses entre 0
i 16 anys que es troben en un procés
d’atenció social pública o privada amb
necessitats socials no prou cobertes.
• Les entitats socials s’encarreguen
d’identiﬁcar i treballar amb aquestes
famílies i, després d’estudiar cada cas
concret, de sol·licitar i gestionar els ajuts
necessaris en el marc d’un pla d’actuació
integral. Aquestes entitats, estan ben
arrelades al territori on es desenvolupa
el programa i compten amb una llarga
experiència en acció social i atenció a la
infància en situació de risc.

• El fons d’ajudes de CaixaProinfància
es dedica al desenvolupament socioeducatiu dels nens i nenes, i contempla els
següents conceptes:
• Atenció psicosocial educativa: suport
psicològic del menor i teràpia familiar, reforç educatiu, atenció del nen a
domicili, activitats en centres oberts
i campaments i escoles d’estiu.
• Ajuts a la primera infància: productes bàsics d’alimentació i d’higiene
infantil.
• Ajuts per a equipament escolar i
ortopèdia (ulleres i complements
d’audiòfons).

• L’àmbit d’actuació del programa
CaixaProinfància són les ciutats amb
més població d’Espanya i les seves àrees
metropolitanes, on es concentren les
majors borses de pobresa. A l’any 2008
el programa s’ha implementat a Madrid,
Barcelona, València, Sevilla, Màlaga, Saragossa, Bilbao, Múrcia, les Illes Canàries
i les Illes Balears.

En 2008 CaixaProinfància ha proporcionat 198.822 ajudes a més de 80.000 nens en situació de pobresa
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Programes socials

Beques per a interns
en centres penitenciaris
Deﬁnició
Beques per a interns en centres penitenciaris amb la ﬁnalitat de contribuir a la
seva formació i reinserció social i laboral.
Actuació
Cursos de formació professional en centres
educatius fora del recinte penitenciari. La
beca cobreix el cost dels estudis, els trasllats,
la manutenció i una remuneració mensual.
Àmbit
Tot el territori espanyol.
Beneﬁciaris
Interns en segon i tercer grau de condemna.
Col·laboradors
47 centres educatius.
Nombre de beques
952.
Programes vinculats
Ajuts a projectes d’iniciatives socials.
Conservació d’espais naturals i reinserció
social.
Integració laboral. Incorpora.

• Amb l’objectiu de prevenir l’exclusió
social de la població reclusa, un col·lectiu
especialment vulnerable, s’ha desenvolupat el programa Beques per a interns en
centres penitenciaris, que el darrer curs
s’ha estès a totes les comunitats autònomes. Si el 2007-2008 es van concedir
952 beques, en el 2008-2009 l’Obra
Social ”la Caixa” ha pujat ﬁns a 1.400 el
nombre d’ajuts, amb una dotació de més
de 6,6 milions d’euros i un cost mitjà per
beca de 4.757 euros.

• Els beneﬁciaris reben la formació en
centres educatius fora del recinte penitenciari, amb un horari semilaboral. D’aquesta
manera, s’introdueixen en un context com
més normalitzat millor que contribueix a
l’adquisició de competències prelaborals
(habilitats de comunicació, autoestima,
orientació vocacional, etc.) i els ajuda
a familiaritzar-se amb les obligacions
professionals que comporta un treball estable. L’import de la beca respon al salari
mínim interprofessional.

• Aquest programa contribueix a la
reinserció social i laboral dels interns en
centres penitenciaris de l’Estat i facilita
la normalització de la seva situació personal i professional un cop accedeixen a
un règim de llibertat.

• Les àrees de formació es deﬁneixen
d’acord amb la situació canviant del
mercat de treball en cada comunitat,
i prenen com a referència les necessitats
formatives del col·lectiu al qual s’adrecen
els cursos.

L’Obra Social ”la Caixa” ha concedit 952 beques a interns en centres penitenciaris en el curs 2007-2008
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Programes socials

Integració laboral. Incorpora
Deﬁnició
Conjunt d’accions per a la integració
laboral de col·lectius en situació o risc
d’exclusió social.
Actuació
Potenciació directa de la capacitat d’inserció de les empreses i entitats socials adherides al programa i recerca d’oportunitats
d’inserció dels beneﬁciaris, mitjançant la
ﬁgura de l’inseridor laboral.
Àmbit
Tot el territori espanyol.
Beneﬁciaris
Persones amb discapacitats físiques, intellectuals o sensorials, malalts mentals, joves
amb diﬁcultats per accedir a la primera
feina, persones de més de 45 anys sense
experiència laboral, immigrants, aturats
de llarga duració i dones afectades per
situacions de violència domèstica.
Col·laboradors
191 entitats socials.
6.020 empreses que han contractat algun
beneﬁciari.
297 inseridors laborals.
Nombre de persones integrades
5.959.
Programes vinculats
Immigració.
CaixaProinfància.
Violència: tolerància zero.
Estudis socials.
Conservació d’espais naturals i reinserció
social.

• L’Obra Social ”la Caixa” impulsa un
programa d’inserció laboral de persones en
situació o risc d’exclusió social, Integració
laboral. Incorpora, que s’adreça a col·lectius
amb diﬁcultats especials per accedir a un
lloc de treball. La incorporació d’aquestes
persones al món laboral no es pot entendre
com un acte concret o puntual, sinó com un
procés personalitzat que requereix actuacions prèvies, simultànies i posteriors a la
contractació, per tal de garantir l’èxit per al
treballador i per a l’empresa.

• Aquest programa, implantat a les 17 comunitats autònomes, ha comptat el 2008
amb la col·laboració de 3.122 empreses i
entitats socials. Per facilitar el tracte amb
les empreses s’ha creat una xarxa d’inseridors laborals en col·laboració amb les
entitats socials adherides al programa.
• L’inseridor laboral complementa la seva
formació amb un curs de tècnic en inserció
laboral que l’Obra Social ”la Caixa” organitza en col·laboració amb diverses universitats. S’ocupa de la prospecció d’empreses,
de fer un seguiment del procés de formació
i de l’itinerari laboral dels beneﬁciaris. Cada
inseridor laboral actua en una àrea territorial
determinada i, per tant, ha de conèixer les
necessitats de les empreses de la zona per
poder oferir les alternatives adequades.
• Els beneﬁciaris del programa Incorpora, que
al 2008 han estat 5.959, són persones amb
discapacitats físiques, intel·lectuals o sensorials, malalts mentals, joves amb diﬁcultats
per accedir a la primera feina, persones de
més de 45 anys sense experiència laboral, immigrants, aturats de llarga duració, exinterns
en centres penitenciaris i dones afectades per
situacions de violència domèstica.
• La integració laboral de persones que pertanyen a aquests col·lectius en risc d’exclusió
social aporta a l’empresa valors importants,

com el respecte a la diversitat, la cohesió
o la solidaritat. A més, gràcies a l’aparició
d’una nova consciència, les empreses que
assumeixen compromisos socials són cada
cop més legítimament reconegudes i, en
conseqüència, més valorades.
• El fet que aquest programa treballi
creant xarxes d’empreses responsables
afavoreix que s’arribi a acords amb confederacions empresarials per multiplicar el
nombre d’empreses que, en un futur, podran contractar persones que participen
en el programa. Durant l’any 2008 s’han
signat 53 acords amb diferents confederacions empresarials i s’han visitat més de
10.000 empreses amb aquest objectiu.
• Una novetat del 2008 ha estat la celebració al maig del primer Congrés Incorpora, un espai de debat sobre la integració laboral de persones en risc d’exclusió
social que va reunir 500 persones, entre
empresaris i experts en integració laboral.
En el marc d’aquest congrés es van lliurar
els guardons de la primera edició dels
Premis Incorpora, que reconeixen les
millors pràctiques de responsabilitat social
corporativa que s’han dut a terme en el
marc del programa. Les empreses premiades van ser MAPFRE Quavitae, Campsa,
Hotel Palmeras i Tilseco.

Incorpora impulsa la integració laboral de persones en situació d’exclusió social
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Programes socials

Atenció a la gent gran
Els programes adreçats a la gent
gran són un dels trets d’identitat de
l’Obra Social ”la Caixa”. Des dels inicis, aquest col·lectiu ha comptat amb
iniciatives destinades a millorar la
seva qualitat de vida i potenciar-ne
l’autonomia personal. L’any 2008 els
programes Gent gran i Prevenció de
la dependència s’han desenvolupat
en 599 centres de gent gran propis
i concertats, contribuint a fomentar
un envelliment saludable i un paper
actiu de la gent gran dins la societat.

Gent gran
Deﬁnició
Activitats basades en les noves tecnologies, el voluntariat i la formació amb
l’objectiu de fomentar una vellesa activa,
saludable i socialment integrada.
Actuació
Instal·lació de CiberCaixa per impartir
cursos de formació en noves tecnologies;
conferències i tallers sobre temes d’actualitat i de salut i benestar, i promoció del
voluntariat i l’associacionisme.
Àmbit
Tot el territori espanyol.
Xifres
599 centres de gent gran propis i concertats.
511 CiberCaixa en esplais.
3 CiberCaixa en centres penitenciaris.
4.907.299 beneﬁciaris.
Programes vinculats
Prevenció de la dependència.
Habitatge assequible.
Voluntariat.
Estudis socials.

• Les noves tecnologies, el voluntariat i la
formació permanent són els eixos del programa Gent gran de la Fundació ”la Caixa”,
que promou el paper actiu de la gent gran
i estimula la seva participació en la societat,
amb l’objectiu de millorar i mantenir l’autonomia personal i la qualitat de vida.
• Actualment, ”la Caixa” compta amb
599 centres per a gent gran propis i concertats amb les administracions públiques,
que constitueixen llocs de trobada i participació on es realitzen activitats de formació.
• En aquests centres, l’Obra Social
”la Caixa” ha impulsat el programa Informàtica i comunicació a l’abast, que representa per a la gent gran una porta oberta
a la comunicació. Des de l’any 1997 s’ha
dut a terme la instal·lació d’equipaments
informàtics als centres propis i en conveni amb les administracions públiques i,
en l’actualitat, hi ha 511 CiberCaixa on
s’imparteixen cursos i tallers adaptats a
tots els nivells de formació, des de cursets
d’iniciació bàsica a la informàtica o de
navegació per Internet ﬁns a tallers de
fotograﬁa digital.
• En relació amb un altre dels eixos del
programa Gent gran, el voluntariat, cal
destacar que molta de la gent gran que

ha realitzat els cursos s’han incorporat
com a voluntaris i dinamitzadors de les
CiberCaixa, i realitzen activitats solidàries
d’apropament de les noves tecnologies a
col·lectius com ara discapacitats, nens, immigrants o interns en centres penitenciaris.
• Una novetat del 2008 és el programa
Hàbits del son, que té com a objectiu
abordar un dels problemes que més afecta
la gent gran i donar pautes que els ajudin
a dormir millor, mitjançant xerrades, conferències i tallers. Aquest programa, adreçat a persones de més de seixanta anys,
es basa en la informació, la divulgació i la
formació, i compta amb la col·laboració
d’assessors experts com els doctors Eduard
Estivill i Juan Antonio Madrid i la psicòloga
Montserrat Domènech.
• D’altra banda, el programa Amics Lectors
organitza tallers per fomentar la lectura
que contribueixen a promoure l’autonomia
personal: ajuden a estimular i exercitar aspectes cognitius com l’atenció, la memòria,
la creativitat o la imaginació; afavoreixen la
trobada i les relacions humanes; fomenten
el debat i la pràctica de la conversa; desenvolupen hàbits de lectura, i eleven l’autoestima. Durant el 2008 s’han desenvolupat
715 tallers de promoció de la lectura als
diferents centres de gent gran.

L’ús de noves tecnologies és un dels eixos del programa Gent gran
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Programes socials

Prevenció de la dependència
Deﬁnició
Activitats per optimitzar les capacitats i
fomentar l’autonomia personal de la gent
gran fràgil i amb dependència lleu, i per
donar suport als seus cuidadors.
Actuació
Tallers d’atenció psicosocial, servei de
transport adaptat per facilitar l’assistència als tallers i programa de suport al
cuidador.
Àmbit
Tot el territori espanyol.
Beneﬁciaris
Gent gran fràgil (no dependent però
amb diﬁcultats per fer una vida normal)
i gent gran amb un estat de dependència inicial.
Xifres
2.241 tallers organitzats en 364 centres
de gent gran.
32.976 beneﬁciaris.
103 microbusos.
Programes vinculats
Gent gran.
Voluntariat.
Estudis socials.

• En la mateixa línia d’atenció a la
gent gran, l’Obra Social ”la Caixa”
compta amb el programa Prevenció de
la dependència, adreçat a gent gran
més fràgil (aquella que malgrat no ser
dependent té diﬁcultats per fer una vida
personal i social normalitzada) i a gent
gran en un estadi de dependència inicial.
• Aquest programa es porta a terme
principalment a la xarxa de centres propis per a gent gran de la Fundació i en
col·laboració amb les diferents administracions públiques, i es desenvolupa mitjançant tallers d’atenció psicosocial que
tracten aspectes sensorials, de psicomotricitat, cognitius i relacionals. Tots aquests
aspectes s’aborden des d’una perspectiva
vinculada a la prevenció de la dependència
i a la promoció de l’autonomia personal.

• D’altra banda, és important destacar el
servei de transport adaptat, una ﬂota de
103 vehicles distribuïts en les diferents
comunitats autònomes, que possibiliten
l’assistència als tallers de la gent gran.
• La novetat del 2008 ha estat la creació
de la línia Un cuidador. Dues vides, que
té un doble objectiu: oferir informació als
cuidadors familiars de persones dependents i reconèixer la seva tasca mitjançant
un innovador programa de suport. Amb
aquesta ﬁnalitat s’han editat diversos
materials informatius, com dues guies de
consulta per al cuidador i un DVD amb
orientacions pràctiques sobre l’atenció a
persones dependents. A més, existeix un
servei d’atenció telefònica i es realitzen
tallers de suport al cuidador.

• Per a la realització dels tallers existeixen
uns recursos creats especíﬁcament, els
materials KitsCaixa El repte de l’autonomia, que es faciliten als beneﬁciaris perquè
puguin treballar també a casa.

El programa Prevenció de la dependència promou tallers d’atenció psicosocial
per afavorir l’autonomia personal
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Programes socials

Espais ludicoeducatius per a nens en situació vulnerable
L’Obra Social ”la Caixa” dedica part
dels seus recursos a l’atenció a la
infància. En aquest marc, es desenvolupen dos programes adreçats a nens
que proporcionen un espai ludicoeducatiu on realitzar diferents activitats
relacionades amb la informàtica, la
lectura i els jocs. Es tracta del programa CiberCaixa hospitalàries, que
ajuda els nens hospitalitzats i els seus
familiars a millorar la seva estada a
l’hospital, i el programa CiberCaixa
Quedem després de classe, que
ofereix als nens més desafavorits un
espai d’acollida en horari extraescolar
i vacances.

CiberCaixa hospitalàries
Deﬁnició
Espais ludicoeducatius situats als hospitals
infantils amb l’objectiu de constituir un
espai d’oci i comunicació.
Actuació
Activitats de comunicació mitjançant
les TiCs, de lectura i audiovisuals, de jocs
i de relació amb altres famílies.
Àmbit
15 comunitats autònomes.
Beneﬁciaris
Nens hospitalitzats i les seves famílies.
Xifres
57 CiberCaixa.
152.123 beneﬁciaris.
Programes vinculats
Voluntariat.

benestar, i permeten familiaritzar-se amb
les noves tecnologies de comunicació.
• Les CiberCaixa hospitalàries estan dotades d’ordinadors amb connexió a Internet,
escàner, càmera digital, CD’s, programes
educatius interactius i jocs, a més de llibres,
premsa, vídeo i DVD’s, i són dinamitzades
per diferents col·lectius de voluntaris.

CiberCaixa
Quedem després de classe
Deﬁnició
Espais ludicoeducatius d’acollida per a
nens en horari extraescolar i vacances
situats en recintes escolars.
Actuació
Activitats educatives de complement de
la vida escolar, de comunicació mitjançant
les TiCs, de lectura i audiovisuals i de jocs.
Àmbit
5 comunitats autònomes.
Beneﬁciaris
Nens d’entre 3 i 12 anys socialment
vulnerables.
Xifres
32 CiberCaixa en funcionament.
2.211 beneﬁciaris.
Programes vinculats
CaixaProinfància.
Estudis socials.

• Les CiberCaixa Quedem després de
classe s’adrecen a nens d’entre 3 i 12
anys de col·lectius socialment vulnerables.
• Les 32 CiberCaixa en funcionament
l’any 2008 ofereixen un entorn d’educació no formal en horari extraescolar i
períodes de vacances que complementa
la vida escolar i contribueix a afavorir la
conciliació de la vida familiar i laboral.
• Les activitats es realitzen entorn a tres
espais –espai d’informàtica, de lectura
i audiovisuals i espai infantil– i estan
dirigides per personal format i qualiﬁcat adequadament que s’encarrega de
potenciar el desenvolupament cognitiu,
afectiu i social dels nens.

• Les CiberCaixa hospitalàries són espais
situats en hospitals infantils en què els
nens i les seves famílies poden relacionarse entre ells i amb altres persones en un
entorn d’oci per minimitzar l’impacte de
l’estada al centre sanitari.
• Creades l’any 2002, actualment existeixen 57 CiberCaixa repartides en 15
comunitats autònomes que afavoreixen
el desenvolupament social i personal dels
nens, ajuden a potenciar la seva salut i

Millorar l’estada dels nens a l’hospital és l’objectiu de les CiberCaixa hospitalàries
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Programes socials

Ajuda econòmica, social i sanitària als països pobres
Des del 1997, l’Obra Social ”la Caixa”
desenvolupa el seu programa Cooperació internacional per contribuir
a eradicar la pobresa extrema als
països de renda baixa i fomentar la
cultura de la solidaritat a Espanya. Un
aspecte essencial en la lluita contra la
pobresa és la salut, ja que la manca
de recursos i la malaltia van sempre de
la mà. El programa Vacunació infantil
pretén contribuir a millorar la salut a
les zones pobres del planeta.

Cooperació internacional
Deﬁnició
Programa de suport a iniciatives
internacionals per a eradicar la pobresa
extrema i contribuir al desenvolupament
sostenible dels països pobres.
Actuació
Programes Desenvolupament socioeconòmic, Formació de capital social a Àfrica i
Crisi i acció humanitària; cursos de formació d’agents de cooperació internacional;
activitats de sensibilització de la societat.
Àmbit
Països amb col·lectius més vulnerables
d’Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina.
Xifres
25 iniciatives seleccionades.
711.406 beneﬁciaris.
Programes vinculats
Vacunació infantil.
Voluntariat.
Ajuts a projectes d’iniciatives socials.

• El programa Cooperació internacional
de l’Obra Social ”la Caixa” es desenvolupa a països d’Àsia, Àfrica i Amèrica
Llatina i dóna suport a iniciatives d’ONG
espanyoles, en col·laboració amb ONG
locals, en tres línies bàsiques:
• Desenvolupament socioeconòmic:
promou i recolza processos de desenvolupament d’un territori concret,
coordina i ﬁnança accions de creació
de treball i activitat econòmica.
• Formació de capital social a Àfrica:
té com a objectiu millorar els serveis
socials bàsics i potenciar la capacitació
de quadres superiors i entremitjos
que reforcin les prioritats i estratègies
nacionals.
• Crisi i acció humanitària: promou
accions de protecció i assistència a
víctimes de desastres naturals o humans. Per això s’ha creat una base de
dades d’organitzacions humanitàries
que poden respondre en situacions de
crisi i es compta amb el fons d’inversió
ètic i solidari de ”la Caixa” (FonCaixa
Cooperació), el Dipòsit Estrella Solidari
i els donatius dels ciutadans.
• En aquest marc de cooperació internacional, l’Obra Social col·labora també
en iniciatives vinculades al Comerç Just,
impulsa el programa CooperantsCaixa
–que ofereix assistència tècnica a les ONG
a través de voluntaris de ”la Caixa”–
i promou la formació de professionals i
directius d’ONG mitjançant el programa
Formació d’agents de cooperació i acció
humanitària. També es duen a terme

accions de sensibilització, diàleg i debat
social a través de conferències i seminaris,
tallers escolars i familiars, exposicions i
publicacions.

Vacunació infantil
Deﬁnició
Acord de cooperació amb GAVI Alliance per facilitar la vacunació dels nens a
països de renda baixa.
Actuació
Col·laboració amb GAVI Alliance; lideratge
d’una aliança d’empreses espanyoles per
promoure l’adhesió a GAVI, seguiment
dels programes de vacunació i informació
periòdica als membres de l’aliança.
Àmbit
Països de renda per càpita inferior als
1.000 dòlars (72 països actualment).
Beneﬁciaris
Nens menors de cinc anys.
Programes vinculats
Cooperació internacional.

• El programa Vacunació infantil, desenvolupat en col·laboració amb GAVI
Alliance, ha estat una de les principals
novetats de l’Obra Social, que el 2008 ha
destinat 4 milions d’euros a la vacunació
de nens menors de cinc anys de països
de renda baixa. D’aquesta manera ha
esdevingut el primer soci privat de GAVI
Alliance a Europa.
• D’altra banda, aproﬁtant la seva experiència en cooperació internacional, ”la Caixa”
ha creat i lidera l’Aliança Empresarial
per a la Vacunació Infantil, que promou
l’adhesió de les empreses espanyoles a
GAVI Alliance en la lluita contra la mortalitat infantil. Des de la Fundació ”la Caixa”
es realitza el seguiment dels programes de
vacunació i s’informa periòdicament els
membres de l’aliança empresarial.

El programa Cooperació internacional promou accions d’assistència a víctimes
de desastres naturals o humans
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Programes socials

Promoció del paper actiu dels joves
L’Obra Social ”la Caixa” treballa
també en la promoció del paper actiu
dels joves en la construcció de la societat. El programa Joves amb Valors
reconeix la tasca dels joves que duen
a terme iniciatives socials. També
té com a objectiu donar una imatge
positiva de la joventut i contribuir al
foment dels valors ètics i socials. El
consum de drogues entre els joves,
un dels problemes que més preocupa
actualment la societat, s’aborda al
programa Parlem de drogues, que
ofereix recursos innovadors de prevenció i orientació a famílies amb ﬁlls
d’11 a 18 anys.

Joves amb Valors
Deﬁnició
Programa per promoure la participació
social dels joves i el foment dels valors
ètics i de convivència.
Actuació
Publicació Joves i valors, la clau per a la
societat del futur; exposició Joves. Molt
a dir; Concurs d’iniciatives Joves amb
Valors; KitsCaixa Valors.
Àmbit
Totes les comunitats autònomes.
Beneﬁciaris
Joves i població en general.
Nombre de beneﬁciaris
117.422 visitants a l’exposició Joves. Molt
a dir.
Programes vinculats
Habitatge assequible.
Parlem de drogues.
Integració laboral. Incorpora.
Voluntariat.
Beques per a estudis de màster a Espanya.
Beques per a estudis de postgrau a
l’estranger.
Beques per a pràctiques de periodisme.
Beques per a estudis de doctorat en
biomedicina.
Estudis socials.

• Adreçat als joves, les seves famílies, els
educadors i la societat en general, el programa Joves amb Valors es desenvolupa
en quatre línies:
• La publicació Joves i valors, la clau
per a la societat del futur, que vol
fomentar els valors ètics i socials entre
els joves a través de les famílies i la
comunitat educativa.
• El programa de sensibilització, basat
en l’exposició itinerant Joves. Molt a
dir, tallers educatius, activitats familiars i altres propostes de participació
adreçades als joves amb l’objectiu de
promoure la reﬂexió ètica i la convivència entre generacions.
• El Concurs d’iniciatives Joves amb
valors, que reconeix els grups de joves
que desenvolupen projectes socials de
forma altruista. El 2008 n’ha tingut
lloc la segona edició, en què han participat 8.836 joves amb 921 projectes.
• Els KitsCaixa Valors, un recurs educatiu de caràcter innovador i polivalent
adreçat al professorat i alumnat de
primària per fomentar els valors ètics
i el compromís social. Durant el 2008,
s’han distribuït, a través dels centres
de recursos de les comunitats autònomes, 237 KitsCaixa nous. Ara ja són
322 KitsCaixa, que donen cobertura a
12 comunitats autònomes i han estat
utilitzats per 168.800 nens.

Parlem de drogues fomenta el paper
actiu de la família
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Parlem de drogues
Deﬁnició
Conjunt d’iniciatives per prevenir el consum de drogues i sensibilitzar la població
sobre el tema.
Actuació
Campanya de sensibilització, exposició
itinerant Parlem de drogues, material
educatiu i campanya d’actualització per
als professionals de la salut.
Àmbit
Totes les comunitats autònomes.
Beneﬁciaris
Joves i les seves famílies.
Nombre de beneﬁciaris
60.764 visitants a l’exposició itinerant
Parlem de drogues.
2.700 trucades de 1.693 famílies ateses
en el telèfon d’orientació a les famílies.
Programes vinculats
Joves amb Valors.
Estudis socials.

• El programa Parlem de drogues s’adreça
també als joves i les seves famílies per
donar resposta a un dels problemes que
més afecta actualment els joves.
• Des del programa es vol incidir positivament en la reducció del consum de
drogues entre els joves i fomentar el
paper actiu de la família i la comunitat
educativa en la prevenció dels primers
consums. Per això s’aborda la prevenció
de forma integral, s’implica les famílies,
els educadors, els professionals de la salut
i els propis joves, mitjançant diferents
actuacions: recursos d’informació i sensibilització –exposició Parlem de drogues–,
recursos d’orientació –telèfon, guia de
famílies i kit educatiu– i recursos de
formació –campanya als centres d’atenció
primària–.

Programes socials

Atenció integral a malalts avançats
L’Obra Social ”la Caixa” ha creat
el 2008 el nou programa Atenció
integral de persones amb malalties
avançades i els seus familiars, amb
l’objectiu de contribuir a millorar-ne
la qualitat de vida.

Atenció integral de persones amb
malalties avançades i els seus familiars
Deﬁnició
Model d’atenció integral a malalts avançats i les seves famílies per contribuir a
millorar la seva qualitat de vida.
Actuació
Suport emocional als pacients i els seus
familiars, atenció al dol i suport als equips
de cures pal·liatives.
Àmbit
Totes les comunitats autònomes.
Beneﬁciaris
Persones amb malalties avançades i les
seves famílies, professionals i voluntaris
de l’àmbit de les cures pal·liatives.
Xifres
151 pacients i 169 familiars atesos pels
12 equips des de l’inici de l’actuació al
desembre de 2008.
Programes vinculats
Voluntariat.

• Aquest programa, desenvolupat en
col·laboració amb el Ministeri de Sanitat
i amb l’aval de la OMS, s’emmarca dins
l’Estratègia de Cures Pal·liatives del Sistema Nacional de Salut. Segons diferents
estimacions, actualment hi ha més de
150.000 persones amb malalties terminals i les seves famílies que necessiten
atenció integral a Espanya.
• L’Obra Social ha destinat un pressupost de més de 5 milions d’euros per
posar en marxa aquest programa pioner
que pretén complementar l’atenció que
l’actual model sanitari ofereix als malalts
terminals.

• Per a la selecció d’aquestes entitats,
la Fundació ha realitzat a l’any 2008 la
convocatòria d’ajuts econòmics i de formació Atenció integral de persones amb
malalties avançades i els seus familiars.
• D’aquest programa se’n beneﬁcien
també els professionals i voluntaris que
actualment es dediquen a l’àmbit de les
cures pal·liatives al nostre país, a través
de l’experiència adquirida pels 30 equips
que treballen en el projecte.

• Les principals àrees del model
d’atenció integral són el suport emocional als pacients i els seus familiars,
l’atenció al dol i el suport als equips de
cures pal·liatives.
• La implementació del programa la
realitzen 30 equips multidisciplinars
–formats per un psicòleg, un treballador
social, un infermer i voluntaris–, que
pertanyen a organitzacions no lucratives i a fundacions vinculades a l’àmbit
sociosanitari.

El nou programa Atenció integral de persones amb malalties avançades i els seus
familiars ha començat a implementar-se al desembre de 2008
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Programes socials

MicroBank, el banc social de ”la Caixa”
El 2008 ha estat l’any de la consolidació de MicroBank, el banc social
de ”la Caixa”, fundat el 2007 amb
l’objectiu de fomentar l’activitat
productiva, la creació d’ocupació i el
desenvolupament personal i familiar.

MicroBank
Deﬁnició
Banc social de ”la Caixa” especialitzat
en la concessió de microcrèdits i préstecs
d’ajut familiar per ﬁnançar projectes
d’autoocupació, fomentar l’activitat
productiva i el desenvolupament personal
i familiar.
Actuació
Serveis ﬁnancers, especialment microcrèdits i préstecs d’ajut familiar a través de
les oﬁcines de ”la Caixa” i amb la collaboració d’entitats (ONG, ajuntaments,
universitats).
Àmbit
Totes les comunitats autònomes.
Beneﬁciaris
Persones i col·lectius amb recursos
limitats que poden tenir diﬁcultats per
accedir al sistema creditici tradicional
(joves, emprenedors, dones, aturats,
famílies amb rendes baixes...).
Xifres
20.641 microcrèdits concedits.
28.529 beneﬁciaris.
351 entitats col·laboradores.

• Després d’una llarga trajectòria i
lideratge en la concessió de microcrèdits a Espanya, ”la Caixa” va fundar
MicroBank, un nou concepte d’entitat
ﬁnancera especialitzada en la concessió
de microcrèdits i préstecs d’ajut familiar
a persones amb recursos limitats.
• MicroBank assumeix com a pròpia la
gestió dels microcrèdits que ﬁns aleshores realitzava ”la Caixa” amb l’objectiu
de potenciar aquesta tasca i situar-se
com el banc social de referència a
Europa. Per aconseguir aquest objectiu,
MicroBank compta amb el suport de
diferents institucions europees com el
Fons Europeu d’Inversions i el Banc de
Desenvolupament del Consell d’Europa.
• Mitjançant els microcrèdits, MicroBank
dóna suport i facilita ﬁnançament a
persones emprenedores per permetre el
seu desenvolupament econòmic i social,
atenent a criteris de conﬁança i viabilitat
dels projectes a ﬁnançar.

• Els microcrèdits que es concedeixen
són de dos tipus:
• Socials: operacions de préstec
personal de ﬁns a 15.000 euros per
ﬁnançar projectes d’autoocupació
promoguts per persones amb diﬁcultats per accedir al sistema creditici
tradicional i que necessiten assessorament per desenvolupar la seva idea
de negoci.
• Financers: operacions de préstec personal de ﬁns a 25.000 euros dirigides
a ﬁnançar la creació o ampliació de
petits negocis impulsats per persones
amb recursos limitats.
• Els microcrèdits socials es concedeixen
amb la col·laboració d’entitats (ajuntaments, universitats, organismes de
promoció econòmica, organitzacions
socials) que actuen com a canalitzadores
i fan el seguiment del projecte. Es tracta
d’organitzacions amb experiència en promoció econòmica o social per potenciar
l’autoocupació, la creació de microempreses i l’activitat emprenedora. Actualment
col·laboren amb el programa 351 entitats.
• Amb la voluntat d’oferir productes i
serveis adaptats al segment de població al qual es dirigeix, MicroBank ha
desenvolupat una línia d’ajut familiar
amb la concessió de microcrèdits de ﬁns
a 25.000 euros destinats a atendre necessitats familiars que permetin superar
diﬁcultats temporals i facilitin el desenvolupament personal.
• Mitjançant aquests microcrèdits, les
famílies amb recursos limitats poden
fer front a despeses vinculades a la
llar (reformes, reparacions, millores en
l’accessibilitat de la vivenda), la salut,
l’educació o la integració de nous residents.

MicroBank ﬁnança projectes d’autoocupació de persones amb recursos limitats
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• MicroBank ha ﬁnançat 25.151 operacions per un import de 201 milions
d’euros des de l’inici de la seva activitat,
dels quals es mantenen en cartera
147 milions d’euros.

Programes de medi ambient i ciència
Introducció
Preservació dels espais naturals terrestres i marins i sensibilització mediambiental
Conservació d’espais naturals i reinserció social
”la Caixa” a favor del mar
CosmoCaixa Barcelona
Exposicions temporals
Cicles de conferències, debats i cursos de divulgació cientíﬁca
CosmoCaixa Madrid
Exposicions temporals
Cicles de conferències, debats i cursos de divulgació cientíﬁca

Programes de medi ambient i ciència

Programes de medi ambient i ciència
Els programes de medi ambient i ciència
de l’Obra Social ”la Caixa” tenen per
objectiu respondre de manera eﬁcaç
a les demandes mediambientals de la
societat. Inclouen diverses iniciatives
en favor de la conservació i millora d’espais naturals, programes de divulgació
i sensibilització sobre la importància dels
comportaments sostenibles, i recursos
orientats a conscienciar la ciutadania.
”la Caixa” ha destinat durant l’any
2008 un total de 64,1 milions d’euros a
les diverses iniciatives de medi ambient
i ciència que es desenvolupen en centres propis de l’Obra Social o en collaboració amb d’altres institucions.
La divulgació i la sensibilització social
sobre els temes mediambientals es duu a
terme mitjançant múltiples activitats que
es desenvolupen als museus de la ciència
de l’Obra Social, els CosmoCaixa de

Barcelona i Madrid, i també amb exposicions que itineren arreu d’Espanya.
Pel que fa a la conservació i millora dels
espais naturals, els principals àmbits d’actuació són els residus i la biodiversitat. En
el primer, les iniciatives que es duen a terme volen prevenir i minimitzar la generació de residus. Pel que fa a la biodiversitat,
les accions se centren especialment en la
protecció d’espècies catalogades en perill
i en la conservació d’ecosistemes i hàbitats
fràgils del medi terrestre i marítim.
En deﬁnitiva, els programes de medi
ambient i ciència pretenen col·laborar
en un canvi cultural dins la societat: un
canvi d’actitud davant la percepció de
l’entorn natural i els comportaments
que afecten el medi ambient.
A l’Expo Zaragoza 2008, que es va celebrar entre els mesos de juny i setembre,

es va presentar l’exposició Comprendre
per sobreviure: el clima, organitzada per la Fundació ”la Caixa” en collaboració amb la Societat Estatal per a
Exposicions Internacionals.
La mostra, que va rebre 1.292.507 visitants, pren com a punt de partida la
comprensió del que ha succeït ﬁns ara
en el clima del nostre planeta per tractar
d’anticipar el que passarà en el futur.
Es compon de tres àmbits sobre les lleis
fonamentals de la natura, la història del
clima a la Terra i les evidències i interpretacions del canvi climàtic.
A més, es van poder veure experiments
interactius innovadors, maquetes que
mostraven l’impacte dels hàbits de consum actuals, un globus terraqui virtual
que posava de manifest cinquanta evidències mundials del canvi climàtic, un
mòdul sobre la hipotètica desaparició del

Les exposicions itinerants de ciència i medi ambient contribueixen a la divulgació
i sensibilització social sobre temes mediambientals
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Programes de medi ambient i ciència

delta de l’Ebre i peces fòssils, testimoni
excepcional del canvi climàtic.
A banda d’aquesta mostra, la Fundació
”la Caixa” ha organitzat durant aquest
any 13 exposicions itinerants, exhibides
en carpes, en 90 localitats arreu d’Espanya. Entre elles, destaquen quatre
exposicions sobre els boscos que recullen les principals espècies arbòries dels
diferents ecosistemes boscosos de la
Península Ibèrica, Balears i Canàries;
Objectiu Volar! que explica els principis
i lleis de la física que permeten volar;
Energia. Mou-te per un futur sostenible,
exposició sobre la història, el present i el
futur de l’energia; Humans. Els primers
pobladors, que permet una aproximació
cientíﬁca de les formes de vida del paleolític a Catalunya a partir dels jaciments
i les restes arqueològiques; Paisatges
neuronals, una mostra d’imatges cientíﬁques relacionades amb el sistema

nerviós; I després fou... la forma!, que
il·lustra els mecanismes de l’evolució
biològica partint de l’emergència d’una
de les característiques més visibles dels
éssers vius: la seva forma geomètrica,
i altres com Ficar-hi el Nas, Sedentaris,
Orígens i Neolític.
D’altra banda, per actuar en el cas
d’emergències o catàstrofes mediambientals, l’Obra Social ofereix a totes les
comunitats autònomes vehicles-centre
de comandament avançat (PMA).
Aquest programa es va iniciar el 2007
a la Comunitat de Madrid i ha continuat aquest any. Els vehicles integren
un centre de comandament des d’on
centralitzar tota l’operativa d’actuació en qualsevol tipus de catàstrofe o
emergència, en entorns rurals o urbans.
L’any 2008, la Fundació ”la Caixa” ha
fet donació d’un PMA a les comunitats de Cantàbria, Navarra, Comunitat

Els vehicles de comandament avançat (PMA) estan equipats per actuar en emergències
o catàstrofes mediambientals
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Valenciana, Castella i Lleó, Canàries,
Balears i Extremadura. L’objectiu és
que en el període 2009-2010 totes les
comunitats espanyoles disposin d’un
d’aquests vehicles.

Programes de medi ambient i ciència

Preservació dels espais naturals terrestres i marins i sensibilització mediambiental
L’Obra Social impulsa dos programes
de protecció del medi ambient –Conservació d’espais naturals i reinserció
social, i ”la Caixa” a favor del mar– que
contribueixen a la conservació dels
hàbitats naturals terrestres i marins,
ajuden a sensibilitzar la població sobre
la importància de respectar l’entorn,
fomenten l’educació mediambiental de
la societat i la divulgació cientíﬁca.

Conservació d’espais naturals
i reinserció social
Deﬁnició
Conjunt d’accions dirigides a la conservació i millora dels ecosistemes més
valuosos d’Espanya amb la intervenció
de persones de col·lectius socialment desafavorits, per tal de contribuir a millorar
l’entorn natural i promoure la integració
social d’aquestes persones.
Actuació
Activitats de millora i protecció de diferents espais naturals; potenciació del teixit
econòmic i impuls de la formació laboral de
la població local als municipis que integren
els espais naturals; potenciació d’actuacions
per minimitzar els efectes del canvi climàtic.
Àmbit
Tot el territori espanyol.
Beneﬁciaris
Persones de col·lectius en risc d’exclusió
social (exinterns en centres penitenciaris,
exdrogoaddictes, immigrants, dones en
situació extrema...) i societat en general.
Col·laboradors
Comunitats autònomes i altres institucions
públiques que gestionen els espais.
Nombre de beneﬁciaris
1.114 persones de col·lectius socialment
desafavorits.
Nombre de projectes
573.
Programes vinculats
Beques per a interns en centres penitenciaris.
Integració laboral. Incorpora.
Violència: tolerància zero.
Immigració.
Voluntariat.

• El programa Conservació d’espais
naturals i reinserció social de la Fundació ”la Caixa” compagina dos dels
principals objectius de l’Obra Social: la
protecció del medi ambient i la reinserció de persones en risc d’exclusió social.
• Aquesta iniciativa es desenvolupa en
espais i parcs naturals arreu d’Espanya
mitjançant convenis amb les comunitats
autònomes i altres institucions públiques
que gestionen aquests espais.
• El programa impulsa la conservació
i millora d’hàbitats naturals de gran
valor ecològic. Per realitzar aquesta
tasca, dóna prioritat a la contractació
de persones de col·lectius socialment
desafavorits, en situació o risc d’exclusió
social, preferentment exinterns en
centres penitenciaris, exdrogoaddictes,
immigrants i dones en situació de violència domèstica.

• Entre les accions concretes que es
desenvolupen en cadascun dels espais, destaquen la millora dels hàbitats
forestals, la prevenció d’incendis, el
manteniment d’hàbitats oberts, la protecció dels espais ﬂuvials i les formacions
de ribera, la restauració de les àrees
degradades, l’optimització de la xarxa
d’infraestructures i de la seva senyalització, i la potenciació d’aquelles actuacions que ajudin a minimitzar els efectes
del canvi climàtic, mitjançant actuacions que redueixin l’emissió de CO2 a
l’atmosfera i la implementació d’accions
encaminades a la utilització d’energies
renovables.
• D’altra banda, aquesta iniciativa
s’adreça també a potenciar el teixit
econòmic i impulsar la formació laboral
de la població local en els municipis que
integren els espais naturals.
• Durant el 2008 s’han dut a terme
573 projectes amb la participació de
1.114 persones en risc d’exclusió social.

L’Obra Social ”la Caixa” contribueix a la conservació i millora dels ecosistemes més
valuosos d’Espanya
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Programes de medi ambient i ciència

”la Caixa” a favor del mar
Deﬁnició
Conjunt d’activitats de sensibilització i
educació ambiental, investigació cientíﬁca i recuperació d’animals marins per
contribuir a la conservació dels ecosistemes marins del litoral espanyol i fomentar
l’educació mediambiental i la investigació
cientíﬁca en l’àmbit marí.
Actuació
Programes La ruta del Vell Marí, per al
rescat, divulgació i investigació d’espècies i ecosistemes amenaçats; La ruta
de l’Íbero, per vetllar pel bon estat dels
ecosistemes marins; mapa acústic submarí del litoral espanyol, per controlar
els sorolls associats al trànsit marí.
Àmbit
Tot el territori espanyol.
Col·laboradors
Fundació per a la Conservació i Recuperació d’Animals Marins, Laboratori d’Aplicacions Bioacústiques de la Universitat
Politècnica de Catalunya, Universitat de
Barcelona, Sociedad para el Estudio y
la Conservación de la Fauna Marina en
Euskadi, Coordinadora para o Estudio dos
Mamíferos Mariños, Coordinadora para
el Estudio y Protección de las Especies
Marinas, Asociación EDMAKTUB para
el Estudio y la Divulgación del Medio
Acuático, Sociedad para el Estudio de
los Cetáceos en el Archipiélago Canario,
Wildlife & Oceanic Company.
Equipament
2 vaixells oceanogràﬁcs (Vell Marí i Íbero).
2 aules mòbils d’educació ambiental.
Nombre de beneﬁciaris
38.555.

• Amb el programa ”la Caixa” a favor
del mar, l’Obra Social ”la Caixa” vol
contribuir a la conservació dels ecosistemes marins del litoral espanyol a través
de tres línies d’actuació: l’educació
mediambiental, el rescat i la recuperació
d’espècies marines en perill d’extinció, i
la investigació sobre l’estat dels ecosistemes marins.
• Durant l’any 2008 s’han desenvolupat,
entre d’altres, les següents accions:
• La ruta del Vell Marí. Les accions
de conservació que es realitzen en
el vaixell oceanogràﬁc Vell Marí se
centren en campanyes d’observació
dels efectes de l’escalfament global
i el canvi climàtic en els ecosistemes
marins. Aquestes campanyes s’han
desenvolupat a les Illes Columbretes, on s’han estudiat els coralls i
les gorgònies; a la costa nord de
l’illa de Menorca, on s’ha examinat la població de pardela balear,
i a la costa sud d’Eivissa i el canal
de Formentera, on s’ha estudiat
l’expansió d’algues al·lòctones.

•

Les activitats educatives pretenen
col·laborar en la conscienciació de la
població respecte del canvi climàtic
i mostrar com individualment i
col·lectivament es pot actuar per
pal·liar l’escalfament global.
La ruta de l’Íbero. Ha centrat les
seves accions en la realització d’un
mapa acústic del litoral atlàntic
peninsular que determina els nivells
de soroll submarí d’origen antropogènic, per conèixer la seva interacció amb les poblacions de cetacis i
millorar els plans de gestió per a la
seva conservació. També s’ha dedicat a l’estudi de l’estat dels hàbitats
i de les poblacions de cetacis, i ha
realitzat campanyes d’observació
i identiﬁcació en el Cantàbric,
l’Atlàntic i les Illes Canàries. Respecte les activitats educatives, s’han
centrat en l’exposició dels valors
dels ecosistemes i espècies marines
dels nostres litorals, les principals
amenaces per a la seva conservació i les mesures per prevenir-ne la
degradació.

El rescat i la recuperació d’animals marins és un dels objectius del programa ”la Caixa”
a favor del mar

Informe anual Obra Social ”la Caixa” 2008

31

Programes de medi ambient i ciència

CosmoCaixa Barcelona
CosmoCaixa Barcelona
Dades
Inaugurat l’any 2004.
30.000 m2.
2.608.985 visites.
822.334 visitants.
Emplaçament
Isaac Newton, 26, Barcelona.
Instal·lacions
4 sales d’exposicions temporals.
7 aules i sales polivalents.
Auditori i Àgora.
Plaça de la Ciència.
Exposicions i espais permanents
Bosc inundat.
Mur geològic.
Sala de la Matèria.
Planetari i estació meteorològica.
Clik i Flash.
Planetari Bombolla.
Toca, toca!

• CosmoCaixa Barcelona és un museu
de ciència que vol apropar el coneixement cientíﬁc a persones de totes les
edats. Les seves instal·lacions, espais
singulars, exposicions permanents i
temporals han convertit aquest centre
de l’Obra Social en un referent internacional en el camp de la divulgació
cientíﬁca. Des de la seva inauguració,
CosmoCaixa ha entrat a formar part de
l’oferta cultural de Barcelona i ha esdevingut un recurs educatiu de referència
en l’ensenyament de la ciència.
• La innovació en recursos pedagògics
i en els formats de les activitats fa que
la seva oferta sigui molt ben acollida
per la comunitat educativa. Al costat
dels tallers, itineraris, lliçons de ciència
i visites guiades, CosmoCaixa presenta
una oferta estable de teatre cientíﬁc, de
conferències per a escolars i una programació de ciència en anglès.
• CosmoCaixa ofereix un programa
estable –visites guiades, laboratoris,
shows de ciència– dirigit als diferents
sectors de públic: gent gran, famílies, joves... Les activitats, que es canvien cada
quatre mesos, s’organitzen al voltant
del programa d’exposicions i entorn als
grans esdeveniments cientíﬁcs nacionals
i internacionals.

CosmoCaixa Barcelona
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Exposicions temporals
Amazònia de sol a sol. Del 21 de febrer
al 19 de novembre de 2008.
• Física i música. Del 24 d’abril de 2007
al 15 de juny de 2008.
• Nombr3es de bona família. Del 17 de
juliol de 2008 al 31 de maig de 2009.
• Tecnologia comparada. Del 28 d’octubre
de 2008 al 31 d’octubre de 2009.
• Visca la diferència! El tresor més valuós
dels últims mil milions d’anys. Del 23 de
gener de 2007 al 31 d’agost de 2008.
•

Cicles de conferències, debats
i cursos de divulgació científica
Amazònia ferida
Apropar-nos a l’activitat cientíﬁca
• Cap a una museologia total
• Ciència i ciutadà: i avui parla...
• Diàlegs: Ciències socials versus ciències experimentals
• Ensenyar matemàtiques, aprendre matemàtiques: un repte de
l’ensenyament actual
• Fent de la ciència un centre d’acció
educatiu
• Homes versus dones: cervell i
intel·ligència
• L’espècie humana i l’escorça terrestre
• La història més bella del Cosmos
• Les grans conjectures matemàtiques
no resoltes
• LHC: una nova era en el coneixement
de la matèria
• Origen i evolució del llenguatge
• Salut i malaltia mental des de la perspectiva evolucionista
•
•

Programes de medi ambient i ciència

CosmoCaixa Madrid
CosmoCaixa Madrid
Dades
Inaugurat l’any 2000.
11.000 m2.
1.220.638 visites.
299.601 visitants.
Emplaçament
Pintor Velázquez, s/n, Alcobendas (Madrid).
Instal·lacions
3 sales d’exposicions.
4 aules i sales polivalents.
Sala d’actes / Auditori.
Exposicions i espais permanents
Sala de la Matèria.
Planetari Bombolla.
Toca, toca!
Clik dels nens.
Planetari digital.
Explora els cinc sentits.

• El museu de la ciència de l’Obra
Social a Madrid s’ha consolidat com un
important espai sociocultural a la capital
espanyola: contribueix activament a la
divulgació cientíﬁca entre gent de totes
les edats i constitueix alhora un punt de
trobada d’experts i cientíﬁcs de diferents països.
Exposicions temporals
Cinc artistes davant el Triceratops.
Del 14 de juliol de 2007 al 31 de
desembre de 2008.
• Ecodisseny. Del 24 de juny al 21 de
setembre de 2008.
• Mart-Terra, una anatomia comparada.
Del 6 d’agost de 2008 al 15 de maig
de 2009.
• Nombr3es. Utilitat i màgia en la vida
quotidiana. Del 8 de maig de 2007
al 19 de maig de 2008.
• Paisatges neuronals. Del 6 d’agost
de 2008 al 15 de maig de 2009.
• Tecnologia comparada. Del 17 d’octubre de 2007 al 31 d’agost de 2008.
• Visca la diferència! El tresor més
valuós dels últims mil milions d’anys.
Del 6 de novembre de 2008 al 31 de
gener de 2010.
•

• Durant el 2008, CosmoCaixa Madrid
ha ofert una programació d’exposicions, tallers, cursos, conferències
i debats que han comptat amb la
participació d’experts d’arreu del món
en diferents disciplines cientíﬁques, una
extensa oferta d’activitats educatives
i familiars, i de propostes adreçades a
joves i gent gran.

CosmoCaixa Madrid
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Cicles de conferències, debats
i cursos de divulgació científica
Amazònia ferida
Constel·lacions: la màgia del cel
• Iniciació a l’astronomia
• L’exploració a Mart
• La construcció del cos, formes biològiques i raons artístiques
• La investigació interdisciplinària amb
perspectiva de gènere
• Naixement i mort de les estrelles:
formació d’estrelles i planetes
• Teoria de la ment: un enfocament
multidisciplinari
•
•

Programes culturals
Introducció
CaixaForum Barcelona
Exposicions
Espai Montcada
Humanitats
Música
CaixaForum Madrid
Exposicions
Humanitats
Música
CaixaForum Palma
Exposicions
Humanitats
Música
CaixaForum Lleida, Tarragona i Sala Girona
Activitats culturals fora dels centres
Exposicions itinerants
Música

Programes culturals

Programes culturals
Apropar la cultura a la societat és el principal objectiu dels programes culturals
de l’Obra Social ”la Caixa”. Les activitats
que s’organitzen tenen una clara vocació
social. Volen fer arribar l’art, la música, el
teatre o les humanitats a tot tipus de públic, en especial a persones que no tenen
costum o possibilitats de gaudir-ne, per
tal de trencar les barreres que els separen
de la cultura i convertir cadascuna de les
seves facetes en una eina de creixement
personal i integració social.
Els diferents centres culturals de la
Fundació ”la Caixa” són l’escenari on
es desenvolupa bona part de la programació. Al llarg del 2008, s’ha impulsat
un nou model de centre sociocultural
del segle XXI: CaixaForum, que ha demostrat la seva capacitat de connectar
amb la gent. S. M. els Reis d’Espanya van
inaugurar CaixaForum Madrid, nova seu
de l’Obra Social a la capital. També s’ha
iniciat la transformació de la Sala Girona
en un nou CaixaForum. Els CaixaForum
han esdevingut una plataforma de divulgació coherent amb les inquietuds socials
actuals i un espai on es potencia el valor
de la cultura com a element d’integració
social. En els darrers anys, l’Obra Social ha
renovat la xarxa d’equipaments d’aquests
centres, que acullen una activitat cada
vegada més àmplia i diversa, oberta a
tota mena de visitants. Cada centre manté una programació estable d’exposicions,
concerts, conferències, cicles de projeccions, debats i activitats multimèdia que
es renova constantment i es caracteritza
per la transversalitat.
Durant el 2008, la Col·lecció d’Art
Contemporani de l’Obra Social
”la Caixa” ha estat objecte de diverses
exposicions, a Espanya i a l’estranger.
Creada a mitjan anys vuitanta, s’ha
convertit en un punt de referència del
col·leccionisme internacional i compta
amb més de 700 obres que permeten
entendre l’evolució de la creació artística nacional i internacional dels últims
25 anys.

La música constitueix un instrument privilegiat per generar cohesió social i afavorir
la interculturalitat. Per aquest motiu, ocupa un lloc important dins la programació
cultural de l’Obra Social ”la Caixa”, en els
centres propis i en diversos escenaris de
pobles i ciutats.
Diversons. Música per a la integració és
un projecte emblemàtic que planteja la
música com un vehicle de comunicació
entre persones de diferents procedències
socials i ofereix una plataforma a intèrprets i conjunts per donar a conèixer el
seu treball.
Altres activitats musicals destacables, en
els centres propis, són concerts escolars
i familiars, que introdueixen les noves
generacions en el món musical, i també
els cicles de concerts, sessions de música
ﬁlmada, conferències i cursos de divulgació musical.
El programa d’humanitats de la
Fundació persegueix la divulgació de les
humanitats, la reﬂexió social i l’accés a

l’avantguarda del coneixement. L’objectiu
és aprofundir en les arrels de la cultura
i promoure el debat entorn les grans
transformacions socials del nostre temps
mitjançant conferències, debats, documentals, projeccions de cinema, cicles de
literatura, sessions narratives i poètiques
o tallers familiars. Les línies del programa
d’humanitats són: pensament clàssic i
contemporani, literatura, poesia, història,
cinema, arts escèniques i activitats a l’entorn de les exposicions d’arts plàstiques.
La programació cultural de l’Obra Social
inclou també activitats relacionades amb
el teatre. El 2008 s’ha consolidat a tot
Espanya el programa d’iniciació al teatre
CaixaEscena, que es va iniciar l’any 2007.
Adreçat a escoles de secundària, constitueix un punt de trobada entre el teatre i
l’educació: afavoreix la realització d’activitats teatrals als centres i els proporciona
diversos materials, des de textos clàssics a
vestuari o atrezzo. Durant el 2008 s’han
inscrit en el programa 591 centres de
secundària de tot Espanya, amb la participació de 23.291 estudiants.

L’Obra Social ”la Caixa” apropa la cultura i l’art a la societat mitjançant nombroses
exposicions

Informe anual Obra Social ”la Caixa” 2008

36

Programes culturals

CaixaForum Barcelona
Conferències i cursos sobre temes
relacionats amb la literatura, la poesia,
el pensament, el cinema, la història i la
societat actual.
• Activitats educatives adreçades al
públic escolar, activitats familiars,
activitats multimèdia i activitats per
a gent gran.
• Concerts i actuacions.
•

CaixaForum Barcelona
Dades
Inaugurat l’any 2002.
12.000 m2.
1.720.331 visites.
832.500 visitants.
Emplaçament
Avinguda Marquès de Comillas, 6-8,
Barcelona.
Instal·lacions
5 sales d’exposicions.
Auditori amb capacitat per a 340 persones.
3 aules per a cursos, conferències i altres
activitats.
Laboratori de les Arts per a activitats
educatives.
Mediateca.

Exposicions
Alphonse Mucha (1860-1939). Seducció, modernitat i utopia
• Avelino Pi, fotograﬁa de l’esport
• Candida Höfer a Portugal
• Chaplin en imatges
• Chasing the dream [Buscant el somni]. Els 8 Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni
• El llenç és la pantalla
• El pa dels àngels. Col·leccions de la
Galeria dels Ufﬁzi
• Entre el sagrat i el profà. El Renaixement a Prato
• Hannah Collins. Història en curs
• La ciutat transformada, de Jacobo
Sucari
• L’escola Yi: trenta anys d’art abstracte
xinès
• Maternitats. Fotograﬁes de Bru Rovira
• Mirades a la Col·lecció
• Modernisme-Modernitat. Espai
permanent dedicat a l’antiga Fàbrica
Casaramona
• Prínceps etruscos. Entre Orient i
Occident
• Zones de risc. Col·lecció d’Art Contemporani de l’Obra Social ”la Caixa”
• 1908-2008: 100 anys del Palau
•

• Durant l’any 2008, CaixaForum Barcelona va oferir una extensa programació
d’activitats per a tots els públics:
• Exposicions d’art de diferents èpoques
i cultures i de diversos llenguatges, amb
activitats complementàries com conferències, tallers, presentacions en família, visites comentades, visites nocturnes,
cafè tertúlia per a gent gran i Nits d’Estiu
(poesia, música i arts escèniques).
• Exposicions de contingut social.

Espai Montcada
• Projecte de cinc exposicions a partir de
la investigació sobre la creació més jove i
compromesa, dut a terme per un creador
d’art contemporani.

CaixaForum Barcelona

• Durant el 2008 s’han ofert les següents
exposicions: Fermín Jiménez Landa, Jonathan Meese, Momu & No Es i Petra Mrzyk
i Jean-François Moriceau.
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Humanitats
• CaixaForum Barcelona organitza conferències, debats, cursos i tallers.
• Cinema, estètica i pensament. Deu
lliçons transversals sobre l’estat del
cinema
• Cinema i humor: la comèdia de
la meva vida
• Com ens afecta la globalització de
l’economia
• Discurs i societat. L’articulació del
discurs en l’organització social
• El cinema xinès de la sisena generació. Paisatges en trànsit
• El segle XX europeu i els seus conﬁns
• Els reptes educatius del segle XXI
• Història de la música: Händel i el seu
entorn
• Imatges d’Àfrica: Àfrica en la memòria i el cine etnogràﬁc d’avui
• L’edició es reinventa: els editors, la
globalització i la cultura
• La rumba, la música més viatgera
• Les arts del diàleg: literatures peninsulars en connexió
• Literatura grecollatina. VII Obres
mestres
• Mestres contemporanis: Mario Vargas
Llosa
• Recreacions històriques: Comitia,
propaganda electoral a Roma, i Legio,
les legions romanes
Música
Concerts centenari del Palau de la
Música Catalana: Un recorregut per la
història del Palau
• Diversons
• Música ﬁlmada: Les músiques del
món
• Música ﬁlmada: Les veus d’Al·là
• Tardes de música i música ﬁlmada:
Giacomo Puccini
• Tardes de música: La veu en l’òpera
• Temporada musical: L’Art de la veu
•

Programes culturals

CaixaForum Madrid
CaixaForum Madrid
Dades
Inaugurat el 13 de febrer de 2008.
10.000 m2.
1.914.331 visites.
1.401.472 visitants.
Emplaçament
Paseo del Prado, 36, Madrid.
Instal·lacions
2 sales d’exposicions.
Auditori amb capacitat per a 333 persones.
5 espais educatius i/o polivalents.

• Durant aquest primer any de funcionament CaixaForum Madrid ha esdevingut
un referent en la vida cultural de la ciutat i ha acollit una àmplia programació
d’activitats: exposicions d’art, cinema
i temes sobre cooperació internacional;
activitats complementàries a les exposicions; conferències, cursos i tallers
sobre humanitats; concerts de música;
activitats multimèdia; activitats per a
gent gran, i activitats educatives per a
escolars i famílies sobre arts plàstiques i
visuals, música, literatura i temes socials.
Exposicions
Alphonse Mucha (1860-1939). Seducció, modernitat i utopia
• Chaplin en imatges
• Chasing the dream [Buscant el somni]. Els 8 Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni
• Col·lecció d’Art Contemporani de
l’Obra Social ”la Caixa”
• El pa dels àngels. Col·leccions de la
Galeria dels Ufﬁzi
• Josep Pla. L’escriptor i l’home
• L’escola Yi: trenta anys d’art abstracte xinès
• Obra Social, l’ànima de ”la Caixa”
• Prínceps etruscos. Entre Orient i
Occident
• Programa de Cooperació Internacional de l’Obra Social ”la Caixa”
•

• El 2008 va ﬁnalitzar la construcció de
CaixaForum Madrid, el nou centre social
i cultural de l’Obra Social a la capital espanyola, que S. M. els Reis d’Espanya van
inaugurar el dia 13 de febrer. Va obrir les
portes amb una exposició d’obres de la
Col·lecció d’Art Contemporani de l’Obra
Social ”la Caixa”.
• L’ediﬁci, un projecte de l’estudi
d’arquitectura Herzog i De Meuron construït a partir de la recuperació de l’antiga
Central Eléctrica del Mediodía de Madrid,
és un dels pocs exemples de modernisme
industrial de la ciutat i s’estructura en
dues plantes subterrànies i quatre més
que «ﬂoten» sobre una nova plaça pública de 2.500 m2.

CaixaForum Madrid
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Humanitats
American Pie. El somni americà
Arquitectures
• Cinc lliçons sobre la sarsuela
• Cinema, estètica i pensament. Vuit
lliçons transversals sobre l’estat del
cinema
• Cinema i psiquiatria: ànimes de cristall
• Com ens afecta la globalització de
l’economia
• Discurs i societat. L’articulació del
discurs en l’organització social
• Els reptes educatius del segle XXI
• Festa poètica
• Forjadors d’Europa
• Giacomo Puccini
• Grans mites literaris
• Josep Pla. L’escriptor i l’home
• Mestres contemporanis: Tzvetan Todorov
• Nous i vells desaﬁaments del periodisme
• Noves fronteres i nous formats per al
cinema espanyol
• Sobre les emocions
•
•

Música
Cicle de concerts: Un recorregut per
les músiques del món
• Diversons
• Música ﬁlmada: Jacqueline Du Pré
• Taller d’impacte social: Escolta, descobreix i crea la teva música
• Temporada musical
•

Programes culturals

CaixaForum Palma
CaixaForum Palma

•

Dades
Inaugurat l’any 1993.
4.000 m2.
499.390 visites.
294.729 visitants.
Emplaçament
Plaça Weyler, 3, Palma de Mallorca.
Instal·lacions
5 sales d’exposicions.
Auditori amb capacitat per a 163 persones.
3 espais educatius i/o polivalents.

•

•

•

•

•

•
•

• CaixaForum Palma és un centre cultural i social amb una gran presència en la
vida de les Illes Balears. L’any 2008 han
programat diverses exposicions d’art
–acompanyades d’activitats complementàries com tallers, concerts i visites
especials–, a més d’exposicions sobre
ciència; cicles de pensament i cultura
clàssica; aules d’humanitats; concerts de
música i activitats educatives i familiars
sobre cinema, arts plàstiques, arts visuals
i qüestions de caràcter social.

Música

Exposicions

•

Chillida. 1980-2000
Entre Picasso i Dubuffet. La
col·lecció de Jean Planque
L’art del Tíbet. Imatges per a la
contemplació
L’escola Yi: trenta anys d’art abstracte xinès
L’estètica d’Anglada-Camarasa.
Exposició permanent
Mart-Terra. Una anatomia comparada
Nicolás Forteza. El paisatge viscut
Prínceps etruscos. Entre Orient i
Occident
Ramon Llull. Història, pensament i
llegenda

Humanitats
Grans dones, grans valors
Intel·ligència emocional
• Jovellanos a Mallorca i les noves
tendències
• Les causes de la violència
• Pors i fòbies
• Seminari sobre la religió budista
• VI Curs de l’Aula d’Humanitats. La
mitologia: el món dels Déus
• XII Curs de Pensament i Cultura
Clàssica
•
•

CaixaForum Palma
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Cicle de música barroca
Cicle: L’Art de la veu
• Curs. Redescobrim les obres mestres V
• Diversons
• Música ﬁlmada: Les músiques del
món, a través dels seus nins
• Spaisonor
• Taller: Escolta, descobreix i crea la
teva música!
•
•

Programes culturals

CaixaForum Lleida, Tarragona i Sala Girona
CaixaForum Lleida

CaixaForum Tarragona

Sala Girona

Dades
Inaugurat el 1989.
1.835 m2.
128.941 visites.
125.009 visitants.
Emplaçament
Avinguda Blondel, 3, Lleida.
Instal·lacions
1 sala d’exposicions.
Auditori per a 230 persones.
2 espais educatius i/o polivalents.

Dades
Inaugurat el 2001.
1.429 m2.
154.269 visites.
138.037 visitants.
Emplaçament
Cristòfor Colom, 2, Tarragona.
Instal·lacions
1 sala d’exposicions.
Auditori per a 177 persones.
3 espais educatius i/o polivalents.

Dades
Inaugurada el 1997.
248 m2.
63.538 visites.
61.202 visitants.
Emplaçament
Sèquia, 5, Girona.
Instal·lacions
1 sala d’exposicions.
Auditori per a 250 persones.
1 espai educatiu i/o polivalent.

• CaixaForum Lleida va presentar durant
el 2008 exposicions, activitats complementàries a les exposicions, conferències, tallers i altres propostes adreçades a
tots els públics sobre art, ciència, literatura, música, cinema i temes socials, amb
el coneixement, l’educació, la reﬂexió i el
debat com a objectius:
• Exposicions: Gustav Klimt. Dibuixos
1879-1918; Henri Cartier-Bresson.
Fotògraf; L’art del Tíbet. Imatges per
a la contemplació; Mart-Terra. Una
anatomia comparada.
• Humanitats: Biograﬁes històriques;
Bruixes, meigas i personatges del
submón; El futur de les ciutats i la
ciutat del futur; II Cicle de Pensament
i Cultura Clàssics; Johann Sebastian
Bach; Les vivències de la mort.
• Música: Diversons; Els cants de
l’ànima; L’art de la veu; Musiks.
Tercer cicle de joves intèrprets; Nits
escèniques; Spaisonor; Wagner: la
tetralogia pas a pas.
• Ciència: Tardes de ciència.

• La programació de CaixaForum Tarragona durant el 2008 va incloure exposicions
de diferents temes, activitats complementàries a les exposicions, cicles de conferències, seminaris, arts escèniques, cinema,
activitats educatives i familiars, i una
àmplia oferta musical.
• Exposicions: Gustav Klimt. Dibuixos
1879-1918; Henri Cartier-Bresson.
Fotògraf; Un dia a Mongòlia; Una casa
per no viure. Col·lecció d’Art Contemporani de l’Obra Social ”la Caixa”.
• Humanitats: Arqueologia i cristianisme: la recerca de les arrels cristianes;
Biograﬁes històriques; Bruixes, meigas
i personatges del submón; Cinc grans
ﬁgures de l’antiguitat grecollatina;
Cinema Documental Musical; Cinema i
psiquiatria: ànimes de cristall; Condició
d’estrangeria; Documental + Debat; El
futur de les ciutats i les ciutats del futur;
Johann Sebastian Bach; La intel·ligència
emocional; Pautes per a una vida feliç;
Pensament i Cultura Clàssics; Religions
universals: budisme i judaisme; Reptes
de la globalització econòmica; Salut,
sanitat i societat: una reﬂexió cultural;
Tardor literària; Tàrraco viva.
• Música: Aprofundim les obres mestres; Concerts del Renaixement i del
Barroc italià; L’art de la veu; Música
ﬁlmada: Les veus d’Al·là; Músiques del
món; Vespres Dixies.
• Ciència: Conferències ciència-ciutadà;
Setmana del medi ambient; Tardes de
ciència.

• Exposicions, conferències, teatre, activitats complementàries a les exposicions
i activitats educatives i familiars han estat
presents a la programació de la Sala Girona de l’any 2008.
• Exposicions: Chaplin en imatges; Henri
Cartier-Bresson. Fotògraf; L’art del Tíbet.
Imatges per a la contemplació; Una casa
per no viure. Col·lecció d’Art Contemporani de l’Obra Social ”la Caixa”.
• Humanitats: Cinc grans ﬁgures de
l’antiguitat grecollatina; El futur de les
ciutats i la ciutat del futur; Johann Sebastian Bach; Les vivències de la mort.
• Música: Concert de Nadal: músiques i
danses tradicionals d’Europa; Diversons;
Música ﬁlmada: música, fe i trànsit;
Redescobrim les obres mestres; Tardes
de música amb... Bach.
• Ciència i medi ambient: Tardes de ciència; La supercomputació del segle XXI.
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• El 28 de setembre de 2008 la Sala Girona, al carrer de la Sèquia, va tancar les portes. En els propers mesos esdevindrà el nou
Esplai de Gent Gran de la ciutat. Al mateix
temps, l’antic Esplai iniciarà la seva reconversió per allotjar CaixaForum Girona, un
nou centre social i cultural de ”la Caixa”,
amb unes instal·lacions més àmplies i
més recursos per afavorir la socialització
de la cultura. Entre els mesos d’octubre a
desembre, l’exposició Chaplin en imatges
es va poder visitar a la sala d’exposicions
temporals del Museu d’Història de la ciutat.

Programes culturals

Activitats culturals fora dels centres
L’Obra Social ”la Caixa” impulsa la
socialització de la cultura amb les activitats dels seus centres propis, i també
amb l’organització de diferents manifestacions culturals fora d’aquests
centres, en diferents escenaris: exposicions itinerants i concerts musicals.
Exposicions itinerants
• L’Obra Social organitza exposicions
divulgatives per a tots els públics que es
presenten per tota la geograﬁa espanyola. Moltes d’aquestes exposicions
s’acompanyen d’activitats complementàries adreçades a les famílies i les escoles.
Exposicions
• Durant el 2008, s’han estrenat les
següents exposicions de fotograﬁa:
• Al ﬁl de la plata. Fotograﬁes
d’Extremadura en l’Arxiu Mas (19271950). Inaugurada a Mèrida el mes
d’octubre de 2008, s’ha presentat
posteriorment a diferents localitats extremenyes. Apropa al públic els tresors
arqueològics i artístics d’Extremadura
a través de la fotograﬁa.

Avelino Pi. Fotograﬁa de l’esport.
Exposició retrospectiva del fotògraf
Avelino Pi sobre els grans moments
de l’esport de les últimes quatre dècades, es va inaugurar a Santa Cristina
d’Aro el mes de juliol del 2008.
• Missió arqueològica del 1907 als Pirineus. Aquesta exposició, inaugurada a La Seu a l’abril del 2008, es va
presentar posteriorment a diferents
localitats dels Pirineus. Mostra 71 fotograﬁes inèdites de l’expedició de
l’Institut d’Estudis Catalans a la Vall
d’Aran i a l’Alta Ribagorça.
•

• El 2008 s’han programat també
altres exposicions dedicades a la
fotograﬁa, com Andalusia imaginada,
Chaplin en imatges o FotoPres’07; les
arts plàstiques, com Chillida. 19802000, Pablo Gargallo al seu museu,
Un dia a Mongòlia o Dissenyadors per
a un mite. Homenatge a ToulouseLautrec; el cinema, com Hannah
Collins. Història en curs; i la història,
com Sedentaris. Els primers poblats a
Catalunya.

Art al carrer
• Amb aquest programa, l’Obra Social
”la Caixa” posa a l’abast de la gent
els clàssics de l’escultura i les noves
tendències contemporànies. Diversos
municipis cedeixen llocs emblemàtics per
organitzar exposicions a l’aire lliure. En
aquest context, les escultures provoquen
un impacte molt més gran i la connexió
amb el públic és més directa i ﬂuida:
• Auguste Rodin. Exposició de set
escultures monumentals de l’artista
francès Auguste Rodin: El Pensador
i sis ﬁgures per al Monument als
burgesos de Calais. Ciutats: Palma
de Mallorca, Granada, Valladolid i
Sevilla.
• El mite perdut. Mostra de 22 obres
de bronze del polonès Igor Mitoraj
inspirades en l’època grega i romana
i la cultura precolombina. Ciutats:
Almeria i Madrid.
• Manolo Valdés. Exposició de 17 escultures monumentals de l’artista
valencià Manolo Valdés basades en
temes de la història de l’art. Ciutats:
Sevilla, Bilbao, Burgos, Barcelona,
Saragossa, Almeria, Logroño, Salamanca i A Coruña.
Exposicions temàtiques i històriques
• Centrades en temes suggerents, sovint
històrics, amb caràcter divulgatiu i acompanyades d’activitats complementàries
per a famílies i escoles.
• Europa fou camí
• Íbers
• La ciència en el món andalusí
• Les aromes d’Al-Andalus
• Los Millares, una civilització mil·lenària

Exposició La missió arqueològica del 1907 als Pirineus
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Programes culturals

Música
• Diversons. Música per a la integració.
És una convocatòria de l’Obra Social
”la Caixa” oberta a intèrprets de músiques del món d’arrel o inspiració tradicional. Es dóna prioritat a la utilització
d’instruments acústics i la reinterpretació
del repertori tradicional, als artistes joves
i al fet que siguin poc coneguts. Fins a
l’any 2008 s’han realitzat 262 concerts en
diverses poblacions de tot Espanya, amb
l’assistència de 135.704 persones.
• Concerts participatius El Messies de
Händel. Una de les cites tradicionals del
programa de música. Ofereix al públic la
possibilitat de cantar des del seu seient
les parts corals d’aquest oratori de Händel. El 2008 s’han celebrat 19 concerts
participatius: dos a Barcelona, València,

Granada, Sant Sebastià, Valladolid,
Santa Cruz de Tenerife, Sevilla i Madrid,
i un a Palma de Mallorca, Santiago de
Compostel·la i Girona.
• Des del 2006 es desenvolupen també
els festivals Música Antiga i Músiques
del Món per un acord de col·laboració
entre ”la Caixa” i l’Auditori de Barcelona.
• Concerts participatius Carmina Burana. Es tracta d’una novetat del 2008
que segueix els passos dels concerts
participatius d’El Messies. En aquest cas,
cantants amateurs poden participar en
una de les obres corals més populars
del segle XX: Carmina Burana, de Carl
Orff. El primer dels concerts va tenir lloc
el 18 de juliol de 2008 a l’Auditori de
Barcelona.

Músics de tot el món participen en el cicle Diversons
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• Concerts escolars i familiars. Aquests
concerts, que s’organitzen per tot
Espanya, ofereixen als nens la possibilitat de compartir amb els seus familiars
l’experiència d’un espectacle estimulant
que els introdueix dins el món de la música de manera didàctica i lúdica. Durant
el 2008, s’han programat les següents
produccions: Sakapatú! Un viatge per
la música andina, Els Moussakis. Música
dels Balcans, El Superbarber de Sevilla i
El metall i els seus colors.

Programes educatius i d’investigació
Introducció
Beques
Beques per a estudis de màster a Espanya
Beques per a estudis de postgrau a l’estranger
Beques per a pràctiques de periodisme
Beques per a estudis de doctorat en biomedicina

Programes educatius i d’investigació

Programes educatius i d’investigació
L’Obra Social ”la Caixa” manté un important compromís amb l’educació i la
investigació, des de la convicció que la
inversió en aquests camps és indispensable per assolir els nivells més alts de
progrés i benestar social.
Durant el 2008, ”la Caixa” ha destinat
32,6 milions d’euros als seus programes
educatius i d’investigació. A més de la
convocatòria de beques per a estudis
de màster a Espanya, per a estudis
de postgrau a l’estranger i per a
pràctiques de periodisme, s’ha posat
en marxa un nou programa de beques
per cursar estudis de doctorat en biomedicina. Aquest programa permet als
millors joves talents del món incorporarse als equips de quatre centres espanyols
d’investigació biomèdica de primer nivell: el Centre Nacional d’Investigacions
Oncològiques (CNIO), el Centre Nacional
de Biotecnologia (CNB-CSIC), el Centre de
Regulació Genòmica (CRG) i l’Institut
de Recerca Biomèdica (IRB).

Aquest programa respon a dues de les
demandes més importants de la comunitat cientíﬁca: la necessitat d’impulsar la
investigació a Espanya, amb el mecenatge d’entitats privades, i la conveniència
d’incorporar estudiants d’altres països als
grups d’investigació que desenvolupen
programes cientíﬁcs al nostre país.
L’any 2008 s’han concedit 40 d’aquestes
beques i en els propers tres anys el nombre ascendirà ﬁns a 120.
En la mateixa línia de suport a la investigació biomèdica, al llarg del 2008
l’Obra Social ha continuat amb el seu
programa d’ajuts a centres d’investigació
cientíﬁca de referència, que contribueixen
a la millora de la qualitat de vida dels
ciutadans mitjançant noves teràpies i
mètodes de diagnòstic.
Des de l’any 1995, l’Obra Social dóna suport al laboratori IrsiCaixa, un dels centres
més prestigiosos a escala mundial en la

investigació bàsica i clínica sobre la sida.
Entre altres projectes, aquest centre du
a terme, en col·laboració amb l’Hospital
Clínic de Barcelona, una important investigació per desenvolupar una vacuna per
poder eradicar la sida arreu del món.
D’altra banda, l’Obra Social col·labora
també en els programes de recerca que
desenvolupen l’Institut d’Investigació
Oncològica de l’Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona i el Centre Nacional
d’Investigacions Cardiovasculars de
Madrid.
La importància que l’Obra Social concedeix a l’educació i la seva voluntat
pedagògica es reﬂecteixen també en la
gran varietat d’activitats educatives
per a diferents grups que es desenvolupen tant als centres socials i culturals de
la Fundació –CaixaForum de Barcelona,
Madrid, Palma de Mallorca, Lleida i
Tarragona; Sala Girona; CosmoCaixa de
Barcelona i Madrid– com a les diferents
exposicions itinerants organitzades per
l’Obra Social. Aquestes activitats, que
s’adrecen als escolars i també a les famílies, tenen com a objectiu apropar la
societat a la cultura i la ciència, de manera assequible i divertida.
Les activitats educatives estan sovint vinculades a exposicions o al propi centre
on es duen a terme. Mitjançant tallers
i visites dinamitzades es pretén aconseguir una participació activa. Els temes
són diversos i abracen diferents camps
artístics i cientíﬁcs: música, pintura, fotograﬁa, teatre, ciència, medi ambient...
En molts casos, per facilitar-ne la comprensió, s’elaboren materials educatius
especials.

L’Obra Social ”la Caixa” dóna suport a la investigació biomèdica per trobar noves
teràpies i mètodes de diagnòstic
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Programes educatius i d’investigació

Beques
• Des de 1982, la Fundació ”la Caixa”
convoca un programa de beques per ajudar els estudiants a completar i ampliar la
seva formació acadèmica als centres més
prestigiosos d’Espanya i de l’estranger.
El programa de beques de la Fundació
és actualment el primer del nostre país i
un dels tres millors del món entre els que
promouen entitats privades: per la seva
dotació econòmica, el nombre de beques
convocades i els serveis que ofereixen als
estudiants. Durant l’any 2008 ”la Caixa”
ha concedit en total 410 beques:
• 200 beques per a estudis de màster a
Espanya.
• 140 beques per a estudis de postgrau
a l’estranger.
• 40 beques per a estudis de doctorat
en biomedicina.
• 30 beques per a pràctiques de periodisme.

Beques per a estudis
de màster a Espanya

Beques per a estudis
de postgrau a l’estranger

Deﬁnició
Programa de beques per cursar un màster
oﬁcial en qualsevol universitat o centre
d’ensenyament superior d’Espanya.
Actuació
Donar el ﬁnançament i el suport necessaris perquè els estudiants puguin cursar el
màster que millor s’ajusti a les seves capacitats i potencial, i perquè n’obtinguin el
màxim proﬁt.
Nombre de beques
200.
Programes vinculats
Beques per a estudis de postgrau a
l’estranger.
Beques per a pràctiques de periodisme.
Beques per a estudis de doctorat en
biomedicina.

Deﬁnició
Programa de beques per cursar estudis
de postgrau en universitats o centres
d’ensenyament superior estrangers, amb
l’objectiu de contribuir al progrés cientíﬁc, la investigació i la qualiﬁcació professional dels universitaris, com a puntals del
desenvolupament de la societat.
Actuació
Donar el ﬁnançament i el suport necessaris
als universitaris espanyols perquè puguin
realitzar estudis de postgrau als millors centres de formació i d’investigació del món.
Nombre de beques
140.
Països
Estats Units: 50 beques.
Alemanya: 25 beques.
França: 20 beques.
Gran Bretanya: 20 beques.
Canadà: 10 beques.
Xina: 10 beques.
Índia: 5 beques.
Programes vinculats
Beques per a estudis de màster a Espanya.
Beques per a pràctiques de periodisme.
Beques per a estudis de doctorat en
biomedicina.

L’any 2008 ”la Caixa” ha concedit un total de 410 beques d’estudis
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Programes educatius i d’investigació

Beques per a pràctiques
de periodisme

Beques per a estudis
de doctorat en biomedicina

Deﬁnició
Programa de beques per a estudiants del
darrer curs de Ciències de la Informació
(branca de Periodisme) de qualsevol
universitat espanyola per potenciar la
pràctica professional en la formació de
joves periodistes.
Actuació
Pràctiques formatives de dos anys a
l’Agència EFE. El primer any les pràctiques
es realitzen en una delegació a Espanya, i
el segon, en una delegació internacional.
Nombre de beques
30.
Programes vinculats
Beques per a estudis de màster a Espanya.
Beques per a estudis de postgrau a
l’estranger.
Beques per a estudis de doctorat en
biomedicina.

Deﬁnició
Programa de beques destinat a estudiants
de tot el món per cursar el seu doctorat
en quatre centres espanyols d’investigació
biomèdica.
Actuació
Acord amb quatre centres espanyols
d’investigació biomèdica per ﬁnançar un
programa de beques de doctorat adreçat
a estudiants d’arreu del món.
Nombre de beques
40.
Programes vinculats
Beques per a estudis de màster a Espanya.
Beques per a estudis de postgrau a
l’estranger.
Beques per a pràctiques de periodisme.

El president de ”la Caixa”, Isidre Fainé, amb Bernat Soria, ministre de Sanitat, a la presentació del nou programa de beques en investigació biomèdica
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Dades de l’Obra Social ”la Caixa” 2008
Pressupost de l’Obra Social ”la Caixa”
Directori de la Fundació ”la Caixa”

Dades de l’Obra Social ”la Caixa” 2008

Pressupost de l’Obra Social ”la Caixa”
Liquidació del pressupost

Liquidació del pressupost de l’Obra Social de l’exercici 2008
PROGRAMES

EN MILERS D’EUROS

Programes socials

297.131

Programes de medi ambient i ciència

64.057

Programes culturals

70.930

Programes educatius i d’investigació

32.608

Total

464.726

70.930
15%

32.608
7%

PROGRAMES SOCIALS
PROGRAMES DE MEDI AMBIENT I CIÈNCIA
PROGRAMES CULTURALS
PROGRAMES EDUCATIUS I D’INVESTIGACIÓ

297.131
64%

64.057
14%

Pressupost total: 464.726 milers d’euros

Pressupost de l’Obra Social per a l’exercici 2009
PROGRAMES

EN MILERS D’EUROS

Programes socials

309.467

Programes de medi ambient i ciència

81.419

Programes culturals

79.022

Programes educatius i d’investigació

30.092

Total

500.000

79.022
16%

30.092
6%

81.419
16%

Informe anual Obra Social ”la Caixa” 2008

PROGRAMES SOCIALS
PROGRAMES DE MEDI AMBIENT I CIÈNCIA
PROGRAMES CULTURALS
PROGRAMES EDUCATIUS I D’INVESTIGACIÓ

309.467
62%

Pressupost total: 500.000 milers d’euros
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Dades de l’Obra Social ”la Caixa” 2008

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

Centres

Lleida

Madrid

Barcelona

CaixaForum Lleida
Av. de Blondel, 3
25002 Lleida
Tel. 973 27 07 88
Fax 973 27 48 89

CaixaForum Madrid
Paseo del Prado, 36
28014 (Madrid)
Tel. 91 330 73 00
Fax 91 330 73 04

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

Tarragona
CosmoCaixa Barcelona
Isaac Newton, 26
Barcelona 08022
Tel. 93 212 60 50
Fax 93 253 74 73

CaixaForum Tarragona
Cristòfor Colom, 2
43001 Tarragona
Tel. 977 24 98 71
Fax 977 24 88 08

Girona
Palma
CaixaForum Girona
Centre tancat temporalment
reobertura prevista per a finals
de 2010

CaixaForum Palma
Pl. de Weyler, 3
07001 Palma (Mallorca)
Tel. 971 17 85 00
Fax 971 72 21 20

Servei d’Informació
de l’Obra Social - Fundació ”la Caixa”: 902 22 30 40
www.laCaixa.es/ObraSocial
Informe anual Obra Social ”la Caixa” 2008
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CosmoCaixa Madrid
Pintor Murillo, s/n
28100 Alcobendas (Madrid)
Tel. 91 484 52 00
Fax 91 484 52 25
CentroCaixa Madrid
Arapiles, 15
28015 Madrid
Tel. 91 444 54 10
Fax 91 444 54 18

Múrcia
CentroCaixa Murcia
Av. del Río Segura, 6
30002 Murcia
Tel. 968 22 63 13
Fax 968 22 63 19

Concepte i disseny
Exit de disseny
Maquetació i impressió
www.cege.es
Fotografia coberta
Joan Masats
D.L.: B. 16583-2009
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Joan Masats: pàg. 10,11,13,15, 20.
Jordi Nieva: pàg. 16, 26, 27, 34, 35, 36, 42.
Ferrater, Morales, Campins: pàg. 17.
Exit de disseny: pàg. 18.
Pere Ferrer: pàg. 19.
H. Caux / Acnur: pàg. 21.
Alvaro Bujous: pàg. 23.
Susana Ferran: pàg. 24.
Salvador Esparbé: pàg. 28, 41.
Rubén Serra: pàg. 29.
Sara Nadal: pàg. 30.

Josep M. Alonso: pàg. 31.
Roland Stallard: pàg. 32.
Paco Ontañón: pàg. 33.
MRC: pàg. 37.
Máximo García: pàg. 38.
Cincuenta y cinco: pàg. 39.
Roc Herms: pàg. 44, 45.
Fernando Bagué: pàg. 47.
Chema García: pàg. 48.
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