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Programes socials
L’objectiu fonamental de l’Obra Social
”la Caixa” és, des dels seus orígens,
oferir oportunitats a les persones, en
especial a les socialment més desfavorides. En un any marcat per una conjuntura econòmica difícil com ha estat
el 2009, l’entitat ha destinat al seu
conjunt de programes socials 278,6
milions d’euros, un 65% del total de la
seva liquidació, 430,1 milions d’euros.
Línies prioritàries d’actuació el 2009
La lluita contra la pobresa infantil a través
de CaixaProinfància, la promoció del
treball entre col·lectius desfavorits mitjançant el projecte Incorpora, l’atenció integral a persones amb malalties avançades i la integració i la participació
social de la gent gran, tot incloent-hi la
prevenció de la dependència, han estat
les línies prioritàries d’actuació impulsades per l’Obra Social el 2009.
Cal afegir a aquestes línies d’actuació el
foment de l’habitatge assequible per a
famílies, joves i gent gran, la concessió de
microcrèdits socials o financers a través
de MicroBank i el suport a la vacunació
infantil als països amb renta baixa com a
àmbits preferents de treball.
A través d’aquests programes, sobre els
quals s’ofereix informació més detallada
en les properes pàgines, l’entitat intenta

oferir resposta a alguns dels problemes
amb un major impacte social avui dia.
Una llarga tradició de servei
L’Obra Social ”la Caixa”, a més de donar
resposta a les necessitats emergents de
la societat els darrers anys, compta amb
programes de llarga tradició.
Parlem de drogues té com a objectiu
prevenir el consum d’aquestes substàncies, especialment entre els joves i la
població en general. Actua a través de
diferents línies: una exposició itinerant
de caràcter interactiu que ofereix recursos
innovadors i informació per conèixer els
efectes del consum de drogues sobre
el cervell, el comportament i la salut en
general; una campanya de sensibilització
adreçada a les famílies, que inclou una
guia de prevenció de la qual s’han distribuït 1.143.000 exemplars des de l’inici
del programa el 2007 i un telèfon gratuït
d’orientació (900 22 22 29); material
educatiu per treballar la prevenció a les
aules des d’una perspectiva científica i
una campanya de formació i actualització per a professionals dels centres de
salut. En el marc d’aquest programa,
CosmoCaixa Barcelona va acollir entre
el 3 i el 5 de juny de 2009 el Congrés
internacional Parlem de drogues. Famílies
i joves, junts per la prevenció, organitzat en col·laboració amb la Fundació

d’Ajuda contra la Drogoaddicció (FAD) i
el Ministeri de Sanitat i Política Social. El
Congrés, que va ser presidit per S. M. la
Reina, va comptar amb la participació de
ponents de prestigi internacional com la
Dra. Nora Volkow, directora del National
Institute on Drug Abuse (NIDA) dels
Estats Units. La investigadora va participar
en un debat amb més de 300 estudiants
d’educació secundària amb la finalitat
d’informar-los de forma directa dels efectes de les drogues sobre el cervell, la salut
i el comportament.
Violència: tolerància zero, iniciat el
2005, dóna suport a l’atenció psicosocial i a la reinserció de les víctimes de
la violència de gènere, al mateix temps
que promou la prevenció de possibles
conductes violentes i la sensibilització de
la població al voltant d’aquest problema.
Aquesta iniciativa consta d’una exposició
itinerant que durant el 2009 ha visitat
7 ciutats i ha tingut un total de 36.147
visitants i una doble línia de tallers educatius, adreçats a alumnes de secundària,
professors i alumnes universitaris, i de formació per a professionals especialitzats.
A més, para esment a dones víctimes de
la violència de gènere, entre altres vies a
través d’un projecte conjuntament impulsat amb Creu Roja que ja ha permès la
inserció de 2.900 dones.

«Com a voluntari no només ajudo
els altres. També faig quelcom que
m’enriqueix a mi...»
Nino, 36 anys, director d’una oficina de
”la Caixa” i voluntari de l’Obra Social.
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La interculturalitat i la cohesió social
és un altre dels grans reptes actuals en
els quals centra els seus esforços l’Obra
Social, que desenvolupa en aquest camp
diferents actuacions per facilitar la integració social en el conjunt de la ciutadania
de persones nouvingudes i fomentar, al
mateix temps, la convivència i la cohesió
social entre persones de diferents cultures. D’aquesta manera, les iniciatives
emmarcades dins d’aquest programa es
dirigeixen tant als nous veïns com a la
societat en general. En destaca la xarxa de
mediació intercultural, que aquest any ha
culminat la seva actuació en tot el territori
espanyol a través de 114 professionals. A
més, destaca la xarxa específica, composta
per 50 professionals que han desplegat la
seva actuació en l’àmbit sanitari tot facilitant l’atenció mèdica als nous residents a
Catalunya. A més de facilitar la integració
a través de la mediació intercultural, l’Obra
Social ”la Caixa” ha posat en marxa un
postgrau sobre gestió de la diversitat
cultural, adreçat a professionals que pretenen millorar les seves competències i
capacitats en aquest terreny. Finalment, a
través de la convocatòria Interculturalitat
i cohesió social del Programa d’Ajudes
a Projectes d’Iniciatives Socials, l’Obra
Social ha destinat 1 milió d’euros a 69
projectes impulsats per associacions i
ONG’s amb objectius similars.

Per tal de fomentar els valors ètics i de
convivència en l’àmbit escolar, l’Obra
Social ha desenvolupat els KitsCaixa
Valors, un recurs educatiu per a professors i alumnes de primària d’entre 8
i 12 anys. Aquests materials busquen
l’assimilació de valors cívics a través de
tres eixos: la Identitat, la Convivència i
la Responsabilitat. Des de l’inici del programa, l’Obra Social ha distribuït 387
KitsCaixa, a 1.249 centres escolars amb els
quals han treballat 657.100 nens i nenes.
El programa de suport i foment al
Voluntariat, en funcionament des del
2005, incentiva, d’una banda, la implicació de tots els treballadors del grup
”la Caixa” en projectes socials i, de l’altra, contribueix a optimitzar els recursos
humans, materials i sistemes de gestió
de les entitats socials que treballen amb
voluntaris. Dins la línia de Voluntariat
Corporatiu, 3.061 treballadors de l’entitat, en actiu o prejubilats, així com els
seus familiars i amics, col·laboren activament en iniciatives solidàries. Aquesta
xifra suposa més del 12% del total de
treballadors de l’entitat. En aquests moments, ”la Caixa” ja compta amb 45
associacions provincials de voluntaris.
Durant el 2009 a Espanya, tots aquests
han participat en 1.347 accions de voluntariat.

«Quan sigui gran m’agradaria ser metge
per curar-me de totes les punxades que he
rebut...»
El Ramón comparteix la seva alegria
amb altres infants en una CiberCaixa
Hospitalària.
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Per tal de minimitzar l’impacte que suposa l’estada hospitalària tant dels infants
ingressats com del seus familiars, l’Obra
Social ”la Caixa” disposa d’espais ludicoeducatius situats als hospitals infantils. Són les CiberCaixa Hospitalàries.
Aquest projecte reforça la humanització
del sistema sanitari i crea als hospitals un
entorn amable i de relació que repercuteix en el benestar dels menors ingressats.
En la dinamització de les activitats organitzades a les CiberCaixa Hospitalàries,
hi col·laboren tant els voluntaris de ”la
Caixa” com els d’altres associacions
vinculades al voluntariat hospitalari. Les
CiberCaixa Hospitalàries disposen de
material didàctic. En destaca el KitCaixa
Hospital que familiaritza els infants amb
la seva nova situació i suavitza la percepció de la malaltia. Actualment, l’Obra
Social compta amb 65 CiberCaixa hospitalàries instal·lades en centres sanitaris
de tota Espanya, fruit dels acords entre
l’Obra Social i els diferents governs autonòmics des de l’any 2002.
En l’àmbit social, dues exposicions itinerants, Parlem de Drogues i Violència:
tolerància zero han recorregut 12 ciutats
espanyoles.
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Lluita contra la pobresa infantil
La pobresa infantil no és una realitat
aliena al nostre entorn. Augmenta en
molts països desenvolupats i concretament Espanya té una taxa molt
elevada. L’Obra Social ”la Caixa” vol
contribuir a pal·liar-la i conscienciar i
mobilitzar la societat davant d’aquesta problemàtica. El programa CaixaProinfància de l’Obra Social tracta
de promoure que els menors del
nostre país que viuen en situació de
risc d’exclusió social tinguin la porta
oberta a un futur millor i gaudeixin
de les mateixes oportunitats que la
resta.
En aquest mateix marc i en la seva
vessant més educativa, les CiberCaixa
Quedem després de classe proporcionen a aquests menors un entorn
pedagògic no formal en horari extraescolar i en períodes de vacances.

«El que més m’agrada de la meva vida
és que tinc sort perquè vaig a l’escola. I
perquè no passo gana.»
José Miguel, 10 anys, beneficiari del
programa CaixaProinfància.

CaixaProinfància
Definició
Recursos socioeducatius i econòmics
destinats a famílies amb fills en situació
de risc d’exclusió social, amb l’objectiu
de proporcionar-los oportunitats que
contribueixin a promoure la inclusió
social dels menors i construir-los un
futur millor.
Actuació
Accions per promoure el desenvolupament socioeducatiu del menor: suport
psicològic i teràpia familiar, reforç educatiu, centres oberts, campaments i escoles
d’estiu.
Ajudes per millorar la situació econòmica de les famílies: equipament escolar
i necessitats bàsiques per a la primera
infància.
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 menors de 0 a 16 anys en
situació de risc d’exclusió social.
Col·laboradors
307 entitats socials.
Xifres. 2007-2009
140.386 nens i nenes atesos.
378.655 ajuts concedits.

• Els beneficiaris són famílies amb fills de
0 a 16 anys, que estan en un procés d’inclusió social o són susceptibles d’estar-ho.
•La major part dels nens atesos tenen
entre 0 i 8 anys. A més, el 78% d’aquests
menors ha nascut a Espanya. La resta
procedeix de països com el Marroc,
Equador o Bolívia.
• L’Obra Social ”la Caixa” és la primera
fundació privada de tota Europa que duu
a terme aquesta iniciativa. El programa
CaixaProinfància impulsa el treball en
xarxa de 307 entitats socials que s’encarreguen de coordinar-lo i posar-lo en
pràctica en els diferents territoris. Les
organitzacions i l’Administració Pública
identifiquen els infants i famílies susceptibles d’accedir al programa, efectuen
una valoració global de les necessitats del
menor i realitzen el seu seguiment a través d’un pla de treball en clau familiar.
• CaixaProinfància aborda la pobresa
infantil des d’un enfocament integral,
promou el desenvolupament socioeducatiu dels menors i els proporciona,
quan és necessari, ajuts materials. Les
accions del programa comprenen:
•A
 tenció psicosocial i educativa: suport
psicològic i teràpia familiar, reforç
educatiu, activitats en centres oberts,
campaments i escoles d’estiu.
•A
 juts a la primera infància: productes
d’alimentació, higiene, equipament
escolar, ulleres i audiòfons.

El José Miguel assisteix a una classe de Matemàtiques
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• L’Obra Social ”la Caixa” ha destinat,
el 2009, més de 50 milions d’euros a
CaixaProinfància, un programa adreçat
a promoure el desenvolupament i la
promoció de la infància i de les famílies
amb menys recursos del nostre país. El
projecte funciona des de l’any 2007 amb
l’objectiu de potenciar el benestar i desenvolupament de la infància en situació de
vulnerabilitat social a través de prestació
de serveis i d’ajudes econòmiques que
afavoreixen la inclusió social dels menors i
els proporcionen oportunitats per construir
un futur millor.
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• Aquests ajuts es fan efectius a través
dels Xecs CaixaProinfància, que són intercanviables pels diferents serveis i béns de
primera necessitat oferts pel programa als
establiments i entitats adherides.

CiberCaixa
Quedem després de classe
Definició
Espais socioeducatius equipats per a
l’acollida en horari extraescolar i períodes
de vacances de nens d’entre 3 i 12 anys,
les famílies dels quals tinguin dificultats
per atendre’ls.
Actuació
Recursos i activitats que potencien el
desenvolupament cognitiu, afectiu i social
dels nens. Les activitats promogudes en
aquests equipaments estan adreçades a fomentar l’accés dels menors a les tecnologies de la comunicació i la informació, l’hàbit
d’estudi i el joc com a eina de socialització
i diversió.
Àmbit
Madrid, Barcelona, Badalona, València,
Màlaga, Palma de Mallorca, Las Palmas
de Gran Canaria, Valladolid i La Laguna.
Beneficiaris
Nens i nenes d’entre 3 i 12 anys procedents de famílies amb dificultats per
conciliar la vida familiar i laboral i/o en
situació d’especial vulnerabilitat.
Xifres
40 CiberCaixa en funcionament.
2.407 beneficiaris.

• Emmarcat dins de l’estratègia global
de superació de la pobresa infantil impulsada per l’Obra Social ”la Caixa”, el
programa CiberCaixa Quedem després de
classe promou el desenvolupament socioeducatiu de la infància més desfavorida.
La iniciativa està pensada per a aquells
infants que es troben en situacions d’especial vulnerabilitat i que viuen en llars en
què els pares tenen dificultats per conci
liar la vida familiar i laboral.
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• Les CiberCaixa Quedem després de
classe, adreçades a nens d’entre 3 i 12
anys, se situen en diferents centres (escoles, centres ciutadans o d’acció social,
etc.) i romanen obertes en horari extraescolar i períodes de vacances. En elles
els menors reben formació no reglada i
realitzen activitats en el marc d’un projecte pedagògic no formal. A més, compten
amb personal qualificat per treballar el
desenvolupament cognitiu, afectiu i social
del menor.

• Les activitats es realitzen al voltant de
tres espais:
•E
 spai d’informàtica, on els nens poden relacionar-se a través de les noves
tecnologies.
•E
 spai de lectura i audiovisuals, amb
diversos materials pedagògics.
•E
 spai infantil, dotat amb mobiliari,
jocs i recursos específics per als més
petits.
• El 2009, 2.407 infants s’han beneficiat
de les 40 CiberCaixa Quedem després de
classe que ja estan en funcionament.

Programa CiberCaixa Quedem després de classe
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Integració social i laboral de col·lectius desfavorits
Un dels objectius de l’Obra Social
”la Caixa” és la lluita contra l’exclusió
social dels col·lectius vulnerables, ja
que les desigualtats, a més d’afectar
a qui les pateix, repercuteixen en el
conjunt de la societat. Tenir un treball
digne és, a més d’una font de subsistència econòmica, un factor d’integració social i una porta oberta a un
futur amb oportunitats. D’aquesta
manera, el programa Incorpora. Obra
Social ”la Caixa” amb la integració
laboral, fomenta la contractació de
persones en risc o situació d’exclusió
social.
Paral·lelament, les Beques per a
interns en centres penitenciaris
concedides per l’Obra Social proporcionen formació a la població reclusa
amb l’objectiu de facilitar la seva
reinserció laboral i social un cop que,
complerta la seva condemna, surtin
fora de la presó.

Incorpora. Obra Social ”la Caixa”
amb la integració laboral
Definició
Programa d’intermediació laboral que fomenta la integració en empreses ordinàries
de persones amb dificultats per accedir
al món laboral com un mecanisme per
combatre la seva exclusió social.
Actuació
Feina conjunta d’empreses, entitats socials
i tècnics d’inserció laboral amb l’objectiu
de facilitar la contractació de persones de
col·lectius desfavorits i promoure, per tant,
la seva integració social.
Àmbit
Tot el territori espanyol i el Marroc.
Beneficiaris
Persones amb dificultats especials per
accedir al món laboral: persones amb alguna discapacitat, persones amb trastorn
mental i persones en situació o en risc
d’exclusió social (joves, persones de més
de 45 anys, immigrants i dones afectades
per situacions de violència de gènere).
Col·laboradors
9.452 empreses que han contractat
algun beneficiari.
236 entitats socials.
358 tècnics d’inserció laboral.
Xifres. 2006-2009
23.004 insercions de persones vulnerables.
47 cursos Incorpora de Tècnic en Integració
Laboral a 24 universitats espanyoles on hi
han participat 1.179 tècnics.

• El programa Incorpora, que es va posar
en marxa el 2006, ha comptat amb una
aportació d’11 milions d’euros per al
2009. La plena consolidació del projecte
i l’esforç realitzat per les entitats col·
laboradores del programa han permès
afrontar els efectes de la crisi amb un increment interanual del 20% del nombre
de persones ateses pel programa (30.850
persones ateses durant el 2009 respecte
25.786 persones ateses durant el 2008).
• Malgrat la crisi econòmica, el nombre
d’empreses col·laboradores amb el programa ha crescut considerablement i ha
passat de 6.020 l’any 2008 a 9.452 el
2009. La xifra d’entitats socials adherides
al programa també ha augmentat a 236,
en comparació amb les 227 comptabilitzades el 2008.
• Mitjançant la figura del tècnic d’inserció
laboral, Incorpora estén un pont entre
les entitats socials que es dediquen a la
integració laboral i les empreses. Els 358
tècnics d’inserció laboral del programa,
que reben formació contínua per part
de l’Obra Social, investiguen les preferències de les empreses de la seva zona
amb l’objectiu de presentar-los els perfils
que més s’ajustin a les seves necessitats.
També s’ocupen del seguiment del procés de formació del futur treballador, de
l’acompanyament laboral de les persones inserides i de la solució de possibles
conflictes que poguessin sobrevenir en el
marc de la relació laboral.

«M’encarrego de descarregar la
mercaderia, de controlar-ho tot i que no
hi falti res. M’han donat l’oportunitat i he
respost a la confiança. He passat d’estar
enfonsat a tocar el cel.»
Miguel Ángel, 36 anys, va trobar feina
a Leroy Merlin mitjançant el programa
Incorpora.
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• Gràcies a Incorpora, les empreses col·
laboradores participen d’un programa
de Responsabilitat Social Corporativa en
integració laboral que els dóna l’oportunitat d’integrar valors de compromís
social i econòmic en la seva gestió, però
que a més afavoreixen la competitivitat
de l’empresa i promouen el desenvolupament sostenible.
• El juny de 2009 va tenir lloc la cerimònia de lliurament de la II Edició dels
Premis Incorpora, que reconeixen les
millors actuacions en l’àmbit de la contractació de persones en situació o risc
d’exclusió social. Les empreses premiades
van ser: Ventana y transformación de
aluminio, d’Aragó (modalitat de petita
empresa); Limpiezas Saramar, de Galícia
(modalitat de mitjana empresa); Clece, de
Catalunya (modalitat de gran empresa); i
Decathlon Espanya (modalitat de treball
en xarxa).
• En el marc d’Incorpora s’organitzen
cursos de Tècnic d’Integració Laboral.
Des de l’inici del programa s’han format
un total de 1.179 tècnics d’inserció en
col·laboració amb 24 universitats de tota
Espanya.

Beques per a interns en centres
penitenciaris
Definició
Beques de formació per a interns en
centres penitenciaris amb la finalitat
de facilitar-los l’accés a coneixements i
habilitats professionals que permetin la
seva reinserció social un cop finalitzi el
seu temps de condemna.
Actuació
Cursos de formació professional en oficis
amb una demanda laboral elevada fora del
recinte penitenciari.
Àmbit
Tot el territori espanyol.
Beneficiaris
Interns en centres penitenciaris acollits al
segon o tercer grau.
Col·laboradors
83 centres educatius.
Xifres. 2008-2009
1.417 beques concedides.
4.700 euros de mitjana per a cada beca.
Beques finalitzades: 1.287.
Beneficiaris participants: 1.300.
Beneficiaris diplomats: 1.136.

«He tingut la sort de poder dedicar-me a
donar i rebre afecte...»
Enrique, 50 anys, exreclús que treballa en
un centre de gent gran.
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• El programa de Beques per a interns
en centres penitenciaris de l’Obra Social
”la Caixa” també suposa una oportunitat
de millorar el futur de la població reclusa.
Mitjançant aquestes beques, els interns
en segon i tercer grau assisteixen a cursos de formació professional en centres
situats fora del recinte penitenciari amb la
finalitat d’adquirir coneixements que els
permetin afrontar una futura inserció en la
societat amb garanties d’estabilitat en el
món laboral.
• El 2008-2009 s’han concedit 1.417
beques amb una dotació global de 6,9
milions d’euros i una inversió mitjana per
a cada beca de 4.700 euros. Els cursos
de formació s’han hagut d’adequar a la
nova realitat del mercat laboral. Durant
aquest any s’han incrementat els cursos en
oficis com mosso de magatzem, ajudant
de cuina i cambrer, auxiliar de geriatria o
especialista en neteja industrial.
• Una altra de les novetats d’aquesta
edició ha estat la posada en marxa d’un
equip de suport a Catalunya format
per professionals de diferents disciplines
–tècnics d’inserció laboral, psicòlegs, educadors, etc.–, que ha realitzat un seguiment individualitzat de cada beneficiari.
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Atenció integral a persones amb malalties avançades
Entre altres iniciatives, l’Obra Social
”la Caixa” ha posat en marxa noves
línies d’actuació que destaquen pel
seu gran calat. Entre elles, concretament, està el Programa per a l’Atenció integral a persones amb malalties
avançades al qual s’han destinat, des
de la seva creació el 2008, 11 milions
d’euros.
L’objectiu d’aquest programa és proporcionar un ajut a les persones que
es troben a l’etapa final de la seva
vida. És a dir, atenuar el sofriment
dels qui pateixen una malaltia avançada, contribuir perquè els malalts
se sentin ben atesos els seus darrers
dies i garantir-los, tant a ells com als
seus familiars, una atenció emocional,
espiritual i social adequada.

Atenció integral a persones amb
malalties avançades
Definició
Programa d’atenció integral a malalts
avançats adreçat a millorar la seva
qualitat de vida i a complementar el
model actual d’atenció amb suport emocional, social i espiritual.
Actuació
Atenció integral centrada en els aspectes
psicosocials: suport emocional, social i
espiritual al pacient, atenció al dol, suport a
les famílies i als professionals de cures pal·
liatives, sensibilització de la societat sobre
el final de la vida, promoció del voluntariat.
Àmbit
Totes les comunitats autònomes.
Beneficiaris
Persones amb malalties avançades o
terminals i els seus familiars. Professionals i voluntaris de l’àmbit de les cures
pal·liatives.
Xifres. 2009
6,8 milions d’euros de dotació al programa.
6.793 pacients i 10.794 familiars atesos
el 2009.
30 equips multidisciplinaris de suport
emocional i psicològic.

• El programa de l’Obra Social ”la Caixa”
per a l’Atenció a persones amb malalties
avançades es va plantejar l’any 2008
amb l’objectiu de complementar l’actual
model sanitari d’atenció a aquests malalts
amb una actuació que tingués en compte
també els aspectes psicològics i espirituals
tant del pacient com dels seus cuidadors.
• El 2009, ”la Caixa” ha atès 17.587 persones entre malalts i familiars. L’objectiu
és anar incrementant aquesta xifra els
propers anys.
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• Una primera avaluació del nou programa, feta un any després de la seva posada
en marxa, conclou que gairebé la meitat
dels malalts avançats atesos (un 45%)
experimenta una disminució de l’ansietat,
la depressió i l’insomni. Els malalts també
milloren la capacitat de relació i el grau
d’acceptació de la malaltia en un context
en el qual per les circumstàncies seria
normal un empitjorament.
• El programa, avalat pel Ministeri de
Sanitat i l’Organització Mundial de la
Salut, compta amb 30 equips multidisciplinaris procedents d’organitzacions
no lucratives de tota Espanya. Aquests
equips, que han estat seleccionats i formats per l’Obra Social mitjançant un curs
de postgrau de 250 hores, estan integrats
per 120 professionals –psicòlegs, treballadors socials, infermers, i voluntaris-,
que treballen a tot el territori espanyol.
Concretament, a més de 60 hospitals i
centres sociosanitaris i a domicili. El nou
model de suport als malalts avançats que
postula aquest programa contempla els
següents aspectes:
•S
 uport emocional i espiritual al pacient i a la seva família: facilitar l’expressió d’emocions i sentiments, reforçar
el valor d’experiències positives davant
la situació adversa, ajudar a l’adaptació progressiva a la malaltia, donar
suport als cuidadors per facilitar-los la
cura del malalt.
•A
 tenció al dol de les famílies: diagnosticar la fase del procés de dol
en què està la persona, facilitar i
afavorir la presa de consciència de la
situació, acompanyar en la cerca del
sentit de l’experiència de pèrdua.
•S
 uport als equips professionals sanitaris i socials que atenen a malalts avançats, per ajudar-los en la seva labor i
reduir el risc de burnout (síndrome del
desgast professional).

Programes socials

• A més, el programa per a l’Atenció
integral a persones amb malalties avançades inclou l’avaluació i la interpretació
continuada dels resultats obtinguts,
tant a nivell quantitatiu com qualitatiu.
L’any 2011 està previst presentar els resultats d’aquesta avaluació científica de
cara a valorar la importància del factor
psicosocial i la necessitat d’incloure’l i
desenvolupar-lo dins d’un nou model
sociosanitari d’atenció integral al malalt
avançat. L’objectiu és traspassar els límits
del programa per assentar un precedent
en l’àmbit científic, exportar aquest model d’atenció integral i obrir noves vies de
recerca.

• El programa també col·labora mitjançant accions de divulgació en la sensibilització de la societat al voltant del final de
la vida i les cures pal·liatives.
• En el marc d’aquest programa, durant
el 2009 s’ha col·laborat en les següents
jornades:
• J ornada Intercomarcal de Dol a la
Fundació Hospitalària Residencial Sant
Camil ubicada a Sant Pere de Ribes
(Catalunya).
•V
 II Jornades de Cures Pal·liatives de la
SECPAL (Societat Espanyola de Cures
Pal·liatives) a Logroño.
•C
 ongrés de l’Associació Catalano-Balear de Cures Pal·liatives a Badalona.

• J ornada

«L’art del bon acompanyar:
en la vida i en la mort» a la Fundació
Sant Jaume i Santa Magdalena de
Mataró.
• J ornades sobre Cures Pal·liatives organitzades per Creu Roja Almeria.
• I Jornada Aragonesa de Cures Pal·
liatives a l’Hospital de San Juan de
Dios de Saragossa.
• J ornades sobre Cures Pal·liatives a
l’Hospital San Camilo de Madrid.
•C
 ongrés de la SEPO (Societat Espanyola de Psicooncologia) a Barcelona.
• J ornades sobre l’atenció integral a
persones amb malalties avançades,
organitzades en col·laboració amb la
Fundació SAR i celebrades a Lleida.

«Acompanyar una persona en els
moments difícils de la seva vida em fa
sentir plena. Sempre es pot fer alguna
cosa pel malalt.»
Silvia Viel, 63 anys, psicòloga clínica a
l’Hospital Residència Sant Camil.

L’Obra Social ”la Caixa” ha atès 17.587 persones entre malalts i familiars el 2009
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Programes socials

Gent gran activa i socialment integrada
L’Obra Social ”la Caixa” desenvolupa programes d’atenció a la gent
gran per contribuir a millorar la seva
qualitat de vida i fomentar la seva
autonomia personal. El programa
Gent gran promou un envelliment
actiu i saludable amb activitats que
fomenten la formació contínua, el
desenvolupament personal, els hàbits de vida saludable, l’estimulació
d’habilitats i capacitats i la integració
social d’aquest col·lectiu. Es complementa amb el programa Prevenció
de la dependència, que ofereix ajuda
a la gent gran que comença a tenir
dificultats per realitzar les activitats
de la vida quotidiana. La participació
de la gent gran en tasques de voluntariat constitueix un altre dels eixos
del programa. En aquest sentit, les
CiberCaixa Solidàries destaquen com
a espai d’interrelació entre la gent
gran i els col·lectius vulnerables.
A través d’aquests programes, la gent
gran no només suma anys a la vida,
sinó, sobretot, vida als anys.

Gent gran voluntària acosta les TIC
a interns en un centre penitenciari
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Gent gran
Definició
Programa integral basat en el voluntariat,
l’associacionisme, l’apropament a les
noves tecnologies de la informació i la
comunicació, i la formació contínua amb
l’objectiu de promoure gent gran activa i
integrada plenament en la societat.
Actuació
Programa Informàtica i comunicació;
cursos i tallers de noves tecnologies;
conferències i debats sobre temes d’interès
per a gent gran; tallers de lectura; tallers
intergeneracionals; accions de voluntariat.
Àmbit
Tot el territori espanyol.
Xifres. 2009
605 centres propis i en conveni amb les
administracions públiques.
525 CiberCaixa en centres de gent gran.
6 CiberCaixa en centres penitenciaris.
4.813.482 beneficiaris.

• El programa Gent gran de l’Obra Social
”la Caixa” es desenvolupa en 605 centres,
69 propis i 536 en conveni amb les administracions públiques i associacions de
gent gran. S’hi realitza una àmplia gamma
de cursos i tallers de diferents programes:
•E
 l programa Informàtica i comunicació facilita l’apropament de la gent
gran a les Tecnologies de la Informació
i Comunicació (TIC), i evita el seu aïllament del món de les noves tecnologies
amb l’oportunitat d’aplicar a la vida
quotidiana aquests nous coneixements.
A més, promou el voluntariat de la
gent gran més avançada en la matèria
com a professors de nous alumnes
en les tecnologies de la informació i
potencia les CiberCaixa –aules dins dels
centres de gent gran on s’imparteixen
les classes– com a plataformes de participació social.
•E
 n el marc del programa Salut i
benestar s’inclou una oferta variada
d’activitats, des de conferències sobre
temes d’actualitat fins a tallers destinats a afavorir el desenvolupament
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personal, la inquietud per aprendre
i estar al dia amb la incorporació
d’hàbits saludables que millorin la
qualitat de vida.
•U
 n altre dels programes, el d’Amics
lectors, organitza tallers de promoció de la lectura que contribueixen
a fomentar l’autonomia personal.
L’any 2009 s’han dut a terme 848
tallers d’«Amics Lectors» amb un total
d’11.877 assistents de tot l’Estat. En el
marc d’aquest programa, aquest any
s’ha iniciat el projecte editorial Lectura+, impulsat per l’Obra Social, Grupo
Planeta i Edicions 62, amb la finalitat
de promoure l’edició en lletra gran
d’obres clàssiques i actuals per la gent
gran amb dificultats de visió.
• Aquest any 2009 s’ha convocat el
Primer Concurs de Relats Escrits per Gent
Gran, promogut conjuntament per l’Obra
Social ”la Caixa” i el programa Juntos
Paso a Paso de Radio Nacional de España
(RNE).
• El foment del voluntariat constitueix
un altre dels eixos prioritaris del programa. Per aquest motiu, l’Obra Social dóna
suport al funcionament d’associacions
de voluntaris formades per gent gran (67
associacions de gent gran que gestionen
els centres propis, 16 associacions de
voluntaris d’informàtica i 1 associació de
voluntaris que realitza accions solidàries
de temàtica social, de ciència, cultura i
informàtica).
• Una altra línia rellevant d’aquest programa són les activitats intergeneracionals destinades a fomentar vincles i
l’intercanvi d’experiències entre petits
i grans.

Programes socials

CiberCaixa Solidàries
Definició
Projecte de voluntariat per a gent gran
adreçat a apropar les noves tecnologies a
col·lectius desfavorits.
Actuació
Tallers d’apropament de les noves tecnologies a nous residents, interns en centres
penitenciaris o persones en situació
d’exclusió que es desenvolupen a les CiberCaixa dels centres de gent gran o centres
penitenciaris.
Àmbit
Tot el territori espanyol.
Beneficiaris
Interns en centres penitenciaris, immigrants, persones amb alguna discapacitat
psíquica o física, etc.
Xifres. 2009
2.194 beneficiaris de CiberCaixa en centres de gent gran.
226 beneficiaris de CiberCaixa en centres
penitenciaris.

• A les CiberCaixa Solidàries, la gent gran
que s’ha iniciat en el coneixement de
noves tecnologies es converteix en suport
d’altres col·lectius socials vulnerables.
• El 2009 s’han instal·lat noves
CiberCaixa a tres centres penitenciaris
espanyols.

Prevenció de la dependència
i suport al cuidador familiar
de persones dependents
Definició
El repte de l’autonomia
Programa per fomentar l’autonomia de la
gent gran.
Un cuidador. Dues vides
Programa adreçat als cuidadors familiars
no professionals de persones en situació
de dependència.
Actuació
El repte de l’autonomia: tallers d’atenció
psicosocial; servei de transport adaptat
gratuït per facilitar l’assistència als tallers;
KitCaixa; guia d’exercicis i un DVD.
Un cuidador. Dues vides: KitCaixa amb
dues guies de consulta; tallers presencials
per al cuidador familiar; servei d’atenció
telefònica permanent.
Àmbit
Tot el territori espanyol.
Beneficiaris
Gent gran que comença a tenir dificultats per realitzar les activitats de la vida
quotidiana i cuidadors no professionals
de persones dependents.
Xifres. 2009
El repte de l’autonomia
2.224 tallers organitzats en 342 centres
de gent gran.
32.568 beneficiaris.
92 microbusos per al transport adaptat.
Un cuidador. Dues vides
393 tallers.
7.393 beneficiaris.
7.334 trucades telefòniques.
165.160 guies distribuïdes.

«Estic molt contenta de venir aquí perquè
em dóna més vida...»
Carme, 82 anys, té una vida més activa des
que participa en els tallers dels
centres de Gent gran.
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Programa de prevenció de la
dependència. El repte de l’autonomia
• El programa promou que la gent gran
fràgil integri hàbits saludables en el seu
estil de vida, amb el doble objectiu de fomentar l’autonomia i contribuir a endarrerir la pèrdua de capacitats provocades
per l’envelliment.
• Els tallers es desenvolupen de forma gratuïta en els centres de gent gran de l’Obra
Social ”la Caixa”i en col·laboració amb
les diferents administracions públiques.
• Els tallers tenen una durada trimestral.
Estan impartits per dinamitzadors professionals i s’organitzen en grups reduïts
que fan dues sessions setmanals de 90
minuts cadascuna.
• L’Obra Social ”la Caixa” ha organitzat
un servei de transport adaptat que permet traslladar la gent gran amb dificultats
de mobilitat o mobilitat reduïda als centres on es realitza el taller.
Programa de suport al cuidador
familiar. Un cuidador. Dues vides
• L’Obra Social ”la Caixa” impulsa els tallers Un cuidador. Dues vides, adreçats
als cuidadors familiars no professionals
de persones dependents, que es duen a
terme en col·laboració amb administracions públiques i diferents federacions i
confederacions.
• Els cuidadors familiars participen en uns
tallers en els quals se’ls ofereixen tècniques i consells que permeten potenciar la
seva autocura i millorar tant la seva qualitat de vida com la de la persona dependent al seu càrrec. A més, compten amb
un kit amb informació sobre els recursos
que tenen al seu abast i d’un telèfon
gratuït d’atenció permanent.
• Els tallers estan dirigits per un professional i s’organitzen en grups reduïts al llarg
de quatre sessions de dues hores i mitja.

Programes socials

Habitatge assequible
L’Obra Social ”la Caixa” desenvolupa
des de l’any 2004 un programa de
promoció d’habitatges de lloguer
assequible amb un objectiu triple:
facilitar l’emancipació dels joves, oferir
un habitatge digne a la gent gran i,
com a novetat del 2009, facilitar l’arrendament d’habitatges assequibles a
famílies.

Habitatge assequible
Definició
Promoció d’habitatges amb lloguers
inferiors als establerts al Règim de Protecció Oficial amb l’objectiu de contribuir
a pal·liar el dèficit de pisos de lloguer i
facilitar l’emancipació dels joves, un habitatge digne a la gent gran i un habitatge
assequible orientat a famílies.
Actuació
Construcció d’habitatges a capitals de
província i àrees metropolitanes amb dèficit
de pisos de lloguer; gestió del lloguer dels
habitatges a preus inferiors als del mercat.
Àmbit
Capitals de província i la seva àrea metropolitana de Catalunya, Madrid, Andalusia, Comunitat Valenciana i País Basc.
Beneficiaris
Joves d’entre 18 i 35 anys, gent gran de
65 anys i famílies.
Xifres. 2004-2009
1.610 habitatges lliurats.
1.176 habitatges en construcció.

Pisos per a joves i gent gran

Pisos orientats a famílies

• El 2004, l’Obra Social ”la Caixa” va
posar en marxa el programa Habitatge
assequible amb el compromís de construir abans del 2012 un total de 3.000
habitatges adreçats a joves i a gent gran,
considerats els dos sectors de població
amb més dificultats per accedir al mercat
d’habitatges a causa dels preus elevats de
compra i lloguer.

• L’any 2009, atesa la demanda actual
d’habitatges per part de les famílies,
l’Obra Social ”la Caixa” ha acordat ampliar el programa d’Habitatge assequible i
ha construït 1.000 habitatges addicionals
fins a l’any 2012, destinats a aquest col·
lectiu. Amb aquesta ampliació, les famílies
tindran accés a un habitatge de lloguer
a preus inferiors als del mercat i als de
Protecció Oficial, i en algunes promocions
amb opció de compra de l’habitatge. El
2009, l’entitat ha destinat 10 milions d’euros a aquesta nova iniciativa.

• Els pisos tenen 1 o 2 habitacions i superfícies d’entre 45 i 50 m2. Les condicions i requisits d’accés són els següents:
•S
 er jove, entre 18 i 35 anys, o persones més grans de 65 anys.
•T
 enir uns ingressos no superiors a
4,5 vegades el valor de l’Indicador
Públic de Renda d’Efectes Múltiples
(IPREM).
•A
 creditar uns ingressos mínims com
ara que el lloguer anual no sigui
superior al 30% d’aquests ingressos
o bé constituir un aval.
•N
 o tenir cap habitatge en propietat.
•E
 ls habitatges s’adjudiquen a través
d’un sorteig davant de notari.
•L
 a durada del lloguer és de 5 anys
prorrogables.

«Quan vaig obrir la carta i vaig veure
que m’havien concedit el pis, em vaig
emocionar. T’ha tocat la loteria, em deien
les meves amigues.»
Teresa, se li va atorgar un pis d’habitatge
assequible per viure amb el seu marit.
El matrimoni pagarà 250 euros al mes.
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• Els habitatges tenen dos o tres habita
cions amb superfícies no inferiors a 60 m2
útils.
• Als habitatges destinats a les famílies,
les condicions i requisits d’accés són els
següents:
• Ser major d’edat.
• La unitat familiar podrà tenir tants
membres com permeti la superfície
de l’habitatge (segons normativa
oficial).
• Lloguer amb opció a compra segons
promoció.

Programes socials

•T
 enir

uns ingressos màxims, no supe-
riors a 5,5 vegades el valor de l’IPREM.
•A
 creditar uns ingressos mínims, com
ara que el lloguer anual no sigui
superior al 30% d’aquests ingressos
o bé constituir un aval.
•N
 o tenir cap habitatge en propietat.
•E
 ls habitatges s’adjudiquen a través
d’un sorteig davant de notari.
•L
 a durada del lloguer és de 5 anys
prorrogables. Es contempla la
possibilitat de lloguer amb opció de
compra quan sigui possible.
• Alguns dels habitatges orientats a famílies seran actius procedents d’acords assolits amb els promotors amb la finalitat
de cancel·lar deute. D’aquesta forma,
”la Caixa” reactivarà promocions actual
ment paralitzades per la conjuntura
econòmica i traspassarà la seva gestió a
l’Obra Social per facilitar als ciutadans
l’accés a un habitatge.

Promocions d’habitatges en fase
de construcció
Pisos orientats a joves i gent gran
• El 2010 finalitzarà la segona fase del
programa Habitatge assequible, en
la qual s’hauran construït 10 promocions a diferents comunitats autònomes –Catalunya, Madrid, Comunitat
Valenciana i País Basc–, amb un total de
998 habitatges.
• Entre el 2010 i el 2012 finalitzarà la
tercera fase amb el lliurament de la resta
d’habitatges fins arribar als 3.000 previstos que es corresponen al Programa de
Joves i Gent gran.

Promoció d’Habitatge assequible a Vallecas
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Pisos orientats a famílies
• En finalitzar l’any 2009, l’Obra Social ja
disposava del sòl per a la construcció de
306 habitatges destinats a famílies a les
poblacions de Sentmenat (87), Terrassa
(22), Olot (23), Tarragona (55), Bilbao
(30), Sant Just Desvern (30) i Vila-seca,
Tarragona (54).
• Durant l’any 2010 s’adquirirà sòl per
a la construcció dels 694 habitatges restants.

Programes socials

Cooperació Internacional i Vacunació Infantil en els països en vies de desenvolupament
L’Obra Social ”la Caixa” va iniciar el
1997 el Programa de Cooperació Internacional amb l’objectiu de contribuir a
l’eradicació de la pobresa extrema als
països en vies de desenvolupament i
fomentar la cultura de la solidaritat a
Espanya. En aquests països, la manca
de recursos i les malalties estan estretament relacionades, per la qual cosa la
salut resulta un aspecte important en
la lluita contra la pobresa.
Mitjançant el seu programa de Vacunació Infantil, l’Obra Social contribueix
a millorar la salut de les poblacions
necessitades a les zones més vulnerables del planeta.

Cooperació Internacional
Definició
Programa de suport a iniciatives que
contribueixin a millorar les condicions
de vida i promoure un desenvolupament
sostenible per a les poblacions més necessitades dels països en vies de desenvolupament.
Actuació
Línies bàsiques: Desenvolupament socioeconòmic, Formació de capital social a
Àfrica i Emergències i acció humanitària;
Programa CooperantsCaixa; formació
per a agents de cooperació internacional;
activitats de sensibilització.
Àmbit
Països en vies de desenvolupament
d’Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina.
Xifres
355.920 beneficiaris.
26 iniciatives seleccionades l’any 2009:
Burundi, Camerun, Txad, Costa d’Ivori,
Equador, El Salvador, Etiòpia, Filipines,
Gàmbia, Guinea Conakry, Hondures, l’Índia, Mali, el Marroc, Moçambic, Nicaragua, Perú, R. D. Congo, Senegal, Sudan,
Tanzània, Zàmbia.

• A través del programa de Cooperació
Internacional, l’Obra Social ”la Caixa”
dóna suport a iniciatives d’ONG espanyoles que es desenvolupen a països d’Àsia,
Àfrica i Amèrica Llatina, en col·laboració
amb ONG locals. Les línies bàsiques d’actuació són:
• Desenvolupament socioeconòmic:
promou i dóna suport a processos de
desenvolupament local a través del
finançament d’accions per a la creació d’ocupació i generació d’activitat
econòmica.
• Formació de capital social a Àfrica:
prepara professionals (personal
mèdic i docent, beques per a dones
emprenedores, entre altres...) amb
l’objectiu de millorar els serveis socials
bàsics a Àfrica.
• Emergències i acció humanitària: promou accions de protecció i
assistència a víctimes de desastres
naturals o conflictes armats. A
aquesta iniciativa es destinen, a més,
els donatius dels ciutadans, el Dipòsit
Estrella Solidari i els recursos del fons
d’inversió ètic i solidari de ”la Caixa”,
FonCaixa Cooperació.

«L’ajuda rebuda m’ha donat esperança.
Gràcies a aquesta ajuda, crec en un futur
millor per a la meva família...»
Bau, pare d’una família cambodjana que
va perdre una cama a causa d’una mina.
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• L’Obra Social ofereix assistència tècnica a les ONG mitjançant el programa
CooperantsCaixa, a partir del qual voluntaris de ”la Caixa”, experts en àrees
com màrqueting, comptabilitat, finances,
estudis de viabilitat, microcrèdits, comunicació o comercialització de productes
col·laboren amb els projectes impulsats
per entitats locals a diferents països en
vies de desenvolupament.
• En l’àmbit de formació, el programa
promou la professionalització dels agents
de la cooperació. Aquest any 2009
s’han celebrat l’11a edició del programa
Direcció i gestió d’ONG i la 4a edició del
programa Lideratge i innovació social a
les ONG que l’Obra Social ”la Caixa” i
ESADE van posar en marxa fa anys amb
la finalitat de facilitar formació contínua a
les persones amb responsabilitat directiva
a les ONG. També disposem d’un programa de formació en col·laboració amb la
Coordinadora Espanyola d’ONGD.
• Així mateix, des del 2001, el programa
de Cooperació Internacional organitza, en col·laboració amb l’IECAH, un
Programa de formació per a la millora
de la qualitat de l’acció humanitària que
té com a objectiu contribuir a millorar
l’eficiència de les actuacions en l’àmbit de
l’ajut humanitari. La formació va adreçada a tècnics, voluntaris i directius d’ONG
o d’entitats no lucratives.

• Des de la posada en marxa fa dotze
anys d’aquest programa, l’Obra Social ha
dedicat més de 51 milions d’euros a impulsar 398 projectes a 60 països d’arreu
del món.

• El 2009, l’Obra Social ”la Caixa” ha renovat la seva aportació a GAVI Alliance
per fomentar la vacunació infantil a
països de renda baixa, refermant la seva
posició com a primer soci privat europeu
de l’organització.

Vacunació Infantil

• D’altra banda, ”la Caixa” lidera a
Espanya la primera Aliança Empresarial
per a la Vacunació Infantil creada el 2008
amb l’objectiu de promoure l’adhesió
d’empreses espanyoles que desitgin col·
laborar en la labor social de recaptar fons
per a la vacunació infantil.

Definició
Acord de cooperació amb GAVI Alliance per fomentar la vacunació infantil a
països de renda baixa.
Actuació
Col·laboració amb GAVI Alliance com a
principal soci privat a Europa en la distribució de vacunes. Promoció i canalització
de les aportacions de les empreses espanyoles a través de l’Aliança Empresarial
per a la Vacunació Infantil, una iniciativa
corporativa de responsabilitat social impulsada i liderada per ”la Caixa”.
Àmbit
GAVI Alliance actua a països amb una
renda per càpita inferior als 1.000 dòlars
(72 països actualment).
Beneficiaris
Nens menors de cinc anys.
Xifres. 2009
4 milions d’euros de dotació econòmica
de l’Obra Social ”la Caixa”.
62 empreses amb una aportació total de
182.650 euros.

• Aquesta iniciativa corporativa de responsabilitat social que ”la Caixa” canalitza a través de la seva xarxa d’oficines
pretén col·laborar en la consecució del
Quart Objectiu de Desenvolupament del
Mil·lenni, referit a la salut infantil: reduir
la mortalitat a dos terços abans del 2015.
Fins a dia d’avui, 155 empreses s’han sumat al projecte.

• La labor de sensibilització de la societat, diàleg i debat social, i promoció de
la solidaritat es duu a terme a través de
les conferències, seminaris, exposicions,
publicacions i tallers escolars i familiars
promoguts pel programa.
• Durant aquest any 2009 s’han organitzat les següents exposicions: Cambodja,
terra d’esperança; Comerç Just, un
producte, una història; Maternitats;
Chasing the Dream; i per últim,
Refugiats. Vides en trànsit.
Aliança Empresarial per a la Vacunació
Infantil
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MicroBank, el banc social de ”la Caixa”
La concessió de microcrèdits ha suposat
el 2009 la principal activitat de MicroBank, el banc social de ”la Caixa”. Les
dificultats per accedir al crèdit són en
bona mida una via d’exclusió, per la
qual cosa la concessió d’aquests préstecs personals, que fomenten la creació
d’ocupació, l’activitat productiva i el
desenvolupament personal i familiar,
contribueix no només a estimular el
creixement econòmic sinó també la
cohesió social.

MicroBank
Definició
Banc social de ”la Caixa” especialitzat en
la concessió de microcrèdits amb l’objectiu de contribuir a la creació de llocs de
treball, desenvolupar l’activitat productiva i donar suport a les famílies.
Actuació
L’especialització en microfinances ha
permès crear una cartera completa de
productes i serveis financers especialment
adaptats. MicroBank opera a través de
la xarxa de més de 5.300 oficines de
”la Caixa” i compta amb el suport de
més de 400 entitats col·laboradores.
Àmbit
Tot el territori espanyol.
Beneficiaris
Persones que tenen recursos limitats i
dificultats per accedir al canal creditici
tradicional per als seus projectes, i emprenedors que necessitin recursos per poder
iniciar, consolidar o ampliar un projecte
d’autoocupació o una microempresa.
Xifres. 2009
32.008 microcrèdits concedits.
52.000 clients.
417 entitats col·laboradores.

• MicroBank va ser fundat com un nou
concepte d’entitat financera especialitzada en la concessió de microcrèdits
a persones amb recursos limitats, a les
quals els és difícil l’accés al sistema de
crèdit tradicional. Des d’aleshores ha
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finançat 57.060 operacions per un import de 376,9 milions d’euros, dels quals
es mantenen en cartera 237,6 milions
d’euros.
• El criteri de concessió dels microcrèdits
es basa fonamentalment en la confiança
en la persona i en la viabilitat dels projectes que es finançaran.
• En l’atorgament dels microcrèdits, a
més de les més de 5.300 oficines de
”la Caixa”, hi col·laboren 417 entitats
socials que aporten a MicroBank un
coneixement sobre els potencials beneficiaris i l’assessorament necessari per
validar el projecte. Aquestes entitats són
organitzacions de tot tipus amb experiència en accions d’assistència econòmica o
social, dirigides a potenciar la creació de
microempreses, fomentar l’autoocupació
i incentivar l’activitat emprenedora.
• L’especialització en microfinances realitzada durant els dos anys d’activitat de
MicroBank ha permès crear una cartera
completa de productes financers especia
litzats, incloent tant actiu com passiu.
MicroBank ofereix microcrèdits socials,
financers i familiars:
•M
 icrocrèdits socials. Es concedeixen
per una quantia límit de 15.000
euros per finançar projectes d’autoocupació. Per tal de concretar i de-

senvolupar la seva idea de negoci, el
sol·licitant rep l’assessorament d’una
entitat col·laboradora de MicroBank.
•M
 icrocrèdits financers. Són préstecs
personals de fins a 25.000 euros
adreçats a treballadors autònoms
i petits empresaris que necessiten
finançament per iniciar o ampliar el
seu negoci.
•M
 icrocrèdits familiars. Es tracta
d’operacions de préstec per atendre
necessitats familiars, com despeses
per a l’habitatge, despeses derivades
de la reagrupació familiar, persones
amb discapacitat, situacions d’espe
cial atenció, etc.
• Més de la meitat de la producció de
MicroBank correspon a microcrèdits per
a famílies (56%), amb un import de
214,1 milions d’euros. Els microcrèdits
financers i socials ocupen la resta de la
cartera, amb un import de 162,8 milions
d’euros. El 60% dels microcrèdits financers i socials s’ha destinat a la posada en
marxa d’un projecte empresarial, mentre
que el 40% ha servit per ampliar-ne un
d’existent.
• L’impacte social dels microcrèdits es posa
de manifest amb el foment de la iniciativa
privada en l’àmbit de la creació d’ocupació
i les microempreses, com una forma de
creixement econòmic i cohesió social.

MicroBank concedeix crèdits a col·lectius amb recursos econòmics limitats
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Programa d’ajuts a projectes d’iniciatives socials
L’Obra Social ”la Caixa” té entre les
seves prioritats el suport a entitats que
treballen de forma solidària per millorar la qualitat de vida dels col·lectius
vulnerables. L’Obra Social ”la Caixa”
promou diferents convocatòries d’ajuts
a entitats socials sense afany de lucre
que desenvolupen projectes adreçats a
atendre les necessitats de les persones
socialment més desfavorides i s’adapta
a les mancances específiques i necessitats de cada territori.

Convocatòries d’ajuts socials
Definició
Programa d’ajuts a projectes d’iniciatives
socials empreses per entitats sense afany
de lucre radicades al territori espanyol.
Actuació
Finançament de projectes d’inclusió social
i laboral de persones amb discapacitat,
lluita contra la pobresa i l’exclusió social,
suport a habitatges temporals d’inclusió
social, interculturalitat i cohesió social,
foment del voluntariat, acció social i activitats culturals d’impacte social.
Àmbit
Tot el territori espanyol.
Beneficiaris
Entitats socials sense afany de lucre que
duen a terme projectes en benefici de les
persones més necessitades.
Xifres. 2009
Suport, en total, a 1.051 projectes:
263 projectes d’inclusió social i laboral de
persones amb discapacitat.
206 projectes de lluita contra la pobresa i
l’exclusió social.
94 projectes de suport a habitatges temporals d’inclusió social.
69 projectes d’interculturalitat i cohesió
social.
168 projectes de foment del voluntariat.
200 projectes d’acció social.
51 projectes d’activitats culturals d’impacte social.

• Inclusió social i laboral de persones
amb discapacitat: iniciatives de promoció de l’autonomia personal i de suport
psicosocial de l’entorn familiar dels beneficiaris, així com projectes de foment
i promoció d’itineraris d’inserció en el
mercat laboral ordinari i d’integració en
el mercat laboral específic.
• Lluita contra la pobresa i l’exclusió
social: projectes que ofereixen serveis per
cobrir les necessitats bàsiques de persones en risc o situació d’exclusió social
que promouen la participació i la inserció
social d’aquestes persones i que afavoreixen camins d’inserció laboral per superar
situacions d’exclusió.
• Suport a habitatges temporals d’inclusió social: projectes que ofereixen un
servei de residència temporal a persones
soles i sense entorn, dones víctimes de la
violència de gènere i persones amb greus
problemes socials o familiars, a més d’un
seguiment de cada cas per facilitar la superació de les dificultats dels beneficiaris.

• Interculturalitat i cohesió social:
projectes que afavoreixen les relacions
entre persones de cultures diferents i que
ofereixen mediació social intercultural.
• Foment del voluntariat: projectes
d’acollida, formació i integració de persones voluntàries a les entitats socials i de
millora de la gestió dels grups de voluntariat.
• Projectes d’acció social: iniciatives
de promoció de la salut, la igualtat de
gènere i l’educació en valors, així com de
millora de la qualitat de vida de persones
amb problemes de salut física o mental.
• Ajuts a activitats culturals d’impacte
social: iniciatives de promoció d’activitats
vinculades a les arts plàstiques, la fotografia, la música, la literatura i les arts
escèniques com a recurs de desenvolupament personal i d’inclusió social, així com
de foment del paper actiu dels col·lectius
participants i dels professionals del món de
la cultura en activitats de caràcter social.

L’Obra Social ”la Caixa” col·labora en projectes que afavoreixen les relacions entre
persones de cultures diferents
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Programes educatius
Introducció
Beques nacionals, internacionals, de periodisme i d’estudis
de doctorat en biomedicina

Programes educatius

Programes educatius
La inversió en educació és fonamental per a la societat, ja que els
avenços en aquest camp contribueixen a millorar el nivell de progrés i
benestar social. D’acord amb aquesta
convicció, l’Obra Social ”la Caixa”
desenvolupa des dels seus orígens
diversos programes educatius amb la
finalitat de donar suport a l’avenç del
coneixement. El 2009, l’Obra Social ha
dedicat 28,9 milions d’euros a iniciatives educatives.

Estudis Socials

Beques

En aquesta col·lecció, s’han publicat un
total de 27 títols. El 2009 s’han presentat
tres obres:

Les diferents convocatòries de beques de
l’Obra Social contribueixen a la formació
dels joves, un dels col·lectius prioritaris de
l’entitat, fomenten la igualtat d’oportunitats educatives; i afavoreixen la formació
de professionals excel·lents per beneficiar
d’aquesta manera tota la societat.

Una altra de les iniciatives de l’Obra
Social ”la Caixa” per impulsar la generació de coneixement en l’àmbit de les
ciències socials és la col·lecció d’Estudis
Socials, que té com a objectiu analitzar
les transformacions socials, tecnològiques, mediambientals i de salut pública
a la societat contemporània, promovent
la reflexió i el debat al voltant d’aquestes
transformacions.

• La Formació Professional a Espanya.
Cap a la societat del coneixement, que
assenyala la importància de modernitzar
la formació professional amb la finalitat
d’adaptar l’oferta a les necessitats del
mercat laboral.

De la mateixa manera que l’any anterior,
el 2009 s’han convocat beques per a
estudis de màster a Espanya, estudis
de postgrau a l’estranger, pràctiques
de periodisme i estudis de doctorat en
biomedicina.

Lliurament de les beques de 2008 per cursar estudis de màster a universitats espanyoles
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• Esport, salut i qualitat de vida, que
adverteix del sedentarisme creixent de
la societat espanyola i reivindica l’esport
com a font de salut.
• La població rural d’Espanya. Dels desequilibris a la sostenibilitat social, que exposa les conseqüències dels desequilibris
demogràfics a les àrees rurals espanyoles.
A més, per primera vegada, el 2009 s’ha
convocat el Premi ”la Caixa” de Ciències
Socials, dotat amb 40.000 euros. En el
marc d’aquest certamen, es premiaran
investigacions de rigor científic i acadèmic
sobre la realitat social espanyola i es contribuirà a la seva divulgació mitjançant la
seva publicació en la col·lecció d’Estudis
Socials de l’Obra Social ”la Caixa”.

Programes educatius

Beques nacionals, internacionals, de periodisme i d’estudis de doctorat en biomedicina
L’Obra Social ”la Caixa” està convençuda que invertir en educació és una
de les bases principals per assolir els
nivells més alts de progrés i benestar
social. Per aquest motiu, des del 1982,
l’entitat convoca un programa de
beques orientat a ajudar els estudiants
a ampliar la seva formació acadèmica a
les millors universitats, tant d’Espanya
com de l’estranger.
• L’objectiu del programa de Beques de
l’Obra Social ”la Caixa” és col·laborar
en la formació dels millors professionals
perquè, d’aquesta manera, en resulti
beneficiada tota la societat.
• La dotació econòmica, el nombre
de beques convocades, els serveis que
s’ofereixen als estudiants abans, durant
i després de gaudir la beca, i la diversitat
de les disciplines subvencionades fan que
el programa de beques de ”la Caixa” es
trobi entre els millors del món.

• El 2009 s’han concedit:
•1
 00 beques per a estudis de màster
a Espanya.
•1
 21 beques per a estudis de postgrau a l’estranger.
•1
 5 beques per a pràctiques de periodisme.
•4
 0 beques per a estudis de doctorat
en biomedicina.

Beques per a estudis de màster
a Espanya
Definició
Programa de beques per cursar un màster oficial en qualsevol universitat o centre d’ensenyament superior d’Espanya.
Actuació
Fomentar la mobilitat i proporcionar el
suport i els recursos necessaris perquè els
estudiants puguin cursar el màster més
adequat a la seva capacitat i potencial i
perquè n’obtinguin el màxim profit.
Dotació de les beques
Matrícula del màster, assignació mensual
i dotació inicial per a despeses de viatge i
instal·lació.
Nombre de beques
100.

«El meu somni, desenvolupar productes
que ajudin a millorar la qualitat de vida
de les persones.»

Beques per a estudis de postgrau
a l’estranger
Definició
Programa de beques per cursar estudis de postgrau a qualsevol universitat
o centre d’ensenyament superior dels
Estats Units, Alemanya, França, Gran Bretanya, el Canadà, o estudis de Direcció
d’Empresa a la Xina o l’Índia.
Actuació
Fomentar la mobilitat i donar la primera
oportunitat de realitzar estudis de postgrau
a l’estranger.
Dotació de les beques
Bitllet d’anada i tornada en avió, matrícula de la universitat, assignació mensual,
dotació inicial per a despeses d’instal·lació,
assegurança de malaltia, curs d’orientació
acadèmica, cost de sol·licituds d’admissió en
universitats del país, costos de visat.
Nombre de beques
121.
Països
Estats Units: 40 beques.
Alemanya: 20 beques.
França: 20 beques.
Gran Bretanya: 20 beques.
Canadà: 10 beques.
Xina: 8 beques.
Índia: 3 beques.

Beques per a pràctiques
de periodisme

Patxi, 29 anys, va gaudir d’una beca de
”la Caixa” per estudiar un màster en
Investigació Clínica.

Definició
Programa de beques adreçat a alumnes
del darrer curs de Ciències de la Informació (branca de Periodisme) per realitzar
dos anys de pràctiques formatives.
Actuació
Treball en pràctiques a les delegacions de
les comunitats autònomes de l’Agència
Efe durant el primer any i a les delegacions
internacionals durant el segon.
Dotació de les beques
Assignació mensual i ajut per a desplaçaments.
Nombre de beques
15.
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Beques per a estudis de doctorat
en biomedicina
Definició
Programa de beques adreçat a estudiants
de tot el món per cursar un doctorat en
investigació biomèdica en quatre centres
espanyols.
Actuació
Afavorir l’assentament dels millors joves
investigadors en biomedicina dins de la
comunitat científica d’Espanya.
Dotació de les beques
Assignació mensual, dotació anual equivalent a una mensualitat per a despeses
de viatge, instal·lació i assistència a
seminaris.
Nombre de beques
40.

• L’Obra Social ”la Caixa” ha lliurat el
2009 les 40 beques de la segona promoció d’estudiants internacionals d’aquest
programa, gràcies al qual cadascun dels
següents centres espanyols incorpora
aquest any deu joves investigadors:
el Centre Nacional d’Investigacions
Oncològiques Carlos III (CNIO), el Centre
Nacional de Biotecnologia (CNB-CSIC),
el Centre de Regulació Genòmica (CRG)
i l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB).
Aquestes beques, amb una durada de
quatre anys, estan adreçades a estudiants
de tot el món.

• Aquestes beques afavoreixen la integració científica al nostre país dels millors
joves investigadors en biomedicina del
món sigui quina sigui la seva procedència.
Amb això, la ciència biomèdica espanyola
disposa d’un nou recurs per mantenir-se
en un nivell de lideratge internacional.

• La dotació econòmica dels ajuts i
l’excel·lència científica dels centres espanyols on es desenvolupen els doctorats
fan possible que aquest programa pugui
competir amb les millors beques predoctorals del món en l’àmbit de la biomedicina.

”la Caixa” ofereix beques per a estudis de doctorat en biomedicina
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Programes de ciència, recerca
i medi ambient
Introducció
Ciència
Recerca
Medi ambient

Programes de ciència, recerca i medi ambient

Programes de ciència, recerca i medi ambient
Els programes de ciència, recerca
i medi ambient de l’Obra Social
”la Caixa” contribueixen a l’avenç del
coneixement científic i la seva divulgació, a la sensibilització ciutadana a
favor de la conservació de la nostra
biodiversitat i a la preservació dels ecosistemes més valuosos del nostre país.
El 2009, l’entitat ha destinat 63 milions
d’euros a l’impuls d’iniciatives mediambientals, científiques i de recerca. El programa Conservació d’espais naturals i
reinserció social contribueix al manteniment dels ecosistemes més valuosos del
nostre país mitjançant diverses actuacions
de preservació de l’entorn. ”la Caixa”
a favor del mar, per la seva banda, se
centra en la divulgació del coneixement
científic marí i en la sensibilització mediambiental. Juntament amb això, l’Obra
Social ”la Caixa”, convençuda que l’impacte de la ciència en la vida quotidiana
creix a passes de gegant, desenvolupa
una labor important a l’apartat de la
divulgació científica.
Als Museus de la Ciència CosmoCaixa
de Barcelona i Madrid, l’entitat promou
exposicions permanents i temporals que
desgranen una gran varietat de temes

d’actualitat, des de l’evolució biològica
fins al canvi climàtic.
L’Obra Social també organitza mostres
itinerants per tota la geografia espa
nyola amb la finalitat de contribuir a
la divulgació i sensibilització social sobre
temes científics i mediambientals. El
2009, han estat 16 les exposicions itinerants exhibides a 98 ciutats espanyoles.
Entre elles, les relacionades amb la ciència
són: I després fou... la forma!; Neolític:
de nòmades a sedentaris; Orígens. Cinc
fites en l’evolució humana; Objectiu
Volar!; Ficar-hi el nas. Essències i fragàncies naturals; Humans. Els primers pobladors; Paisatges neuronals; Mart-Terra.
Una anatomia comparada; Sedentaris i Hi
havia una vegada... la parla!; a més de les
mediambientals: Energia. Mou-te per un
futur sostenible, El mont canari i El bosc.
Una iniciativa important l’any 2009 ha
estat l’Expedició Pol Sud Sense Límits:
Obra Social ”la Caixa”, una aventura
que ha aconseguit per primera vegada a
la història que un grup de persones amb
discapacitats físiques hagi recorregut
250 quilòmetres per la planura antàrtica.
L’objectiu ha estat, a més de mostrar la
capacitat de les persones discapacitades,

Expedició Pol Sud Sense Límits: Obra Social ”la Caixa”
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recollir mostres per analitzar la incidència
del canvi climàtic al continent antàrtic.
«Realment, les darreres tres hores han
transcorregut com un somni. En arribar
al Pol Sud l’emoció es va desbordar. Les
nostres famílies, equip, col·laboradors,
amics, l’Obra Social ”la Caixa”, tots van
arribar al Pol Sud allotjats als nostres
cors», comenta en Jesús Noriega, un dels
expedicionaris, discapacitat per la manca
d’una mà.
El 2009, l’Obra Social ha completat la
posada a disposició de totes les comunitats autònomes d’una Unitat Mòbil
dotada amb la tecnologia necessària per
a la gestió de situacions d’emergència.
Aquest equipament, un autèntic «camió
intel·ligent», disposa de tots els recursos
necessaris per crear un entorn d’informació, coordinació i logística útil tant en
operacions preventives de Protecció Civil
com en supòsits d’emergència.
La inversió per part de l’entitat financera
per al lliurament als governs regionals de
cadascun d’aquests vehicles ha estat d’un
milió d’euros per equipament.

Programes de ciència, recerca i medi ambient

Ciència
El programa de divulgació científica
presenta exposicions i activitats que
apropen el coneixement científic al
ciutadà i promouen canvis d’actitud
positius cap al medi ambient.

CosmoCaixa Barcelona
Dades
Inaugurat l’any 2004.
30.000 m2.
2.082.154 visites.
752.981 visitants.
Emplaçament
Isaac Newton, 26, Barcelona.
Instal·lacions
4 espais d’exposicions temporals.
7 aules i sales polivalents.
Auditori.
Àgora.
Plaça de la ciència.
Exposicions i espais permanents
El bosc inundat.
El mur geològic.
La sala de la matèria.
Planetari i estació meteorològica.
Clik i Flash.
Planetari bombolla.
Toca, toca!

• CosmoCaixa Barcelona constitueix un
referent internacional en temes de divulgació científica, ja que ofereix una extensa programació d’exposicions temporals i
permanents, tallers, conferències, cursos
i debats sobre ciència en els quals participen investigadors de renom de tot el
món. Les seves activitats es renoven cada
quatre mesos i s’organitzen al voltant de
les propostes expositives i dels esdeveniments científics nacionals i internacionals
més rellevants del moment.
• Inaugurat l’any 2004, aquest museu
de la ciència de l’Obra Social ”la Caixa”
apropa el coneixement científic a públics
de totes les edats –gent gran, famílies, joves, infants– i de tots els nivells formatius.
• L’oferta educativa de CosmoCaixa es
basa en la innovació constant tant dels
recursos pedagògics com dels formats de
les activitats. A més de visites guiades, el
centre programa tallers, itineraris, lliçons
de ciència, teatre científic i conferències per a escolars, iniciatives molt ben
valorades per la comunitat educativa.
CosmoCaixa Barcelona és un museu en
el qual el visitant fa servir tots els seus
sentits, participa, juga, aprèn i, sobretot,
es diverteix.

CosmoCaixa Barcelona
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• El 2009, CosmoCaixa Barcelona ha celebrat el seu cinquè aniversari amb un ampli
ventall d’activitats sobre astronomia.
Exposicions temporals
•T
 ecnologia

comparada. Tresors inèdits
de la ciència precolombina. Del 28
d’octubre de 2008 al 13 de setembre
de 2009.
•N
 ombr3s de bona família. Del 16 de
juliol de 2008 al 18 d’abril de 2010.
•P
 arlem de drogues. Del 15 de gener
de 2009 al 31 de gener de 2010.
•D
 arwin observador. Del 21 d’octubre
de 2009 al 15 de novembre de 2010.
•A
 bracadabra, il·lusionisme i ciència.
Del 19 de novembre de 2009 al març
de 2011.
Cicles de conferències, debats
i cursos de divulgació científica
de conferències Avui parla…
Ciència i ciutadà, en col·laboració amb
l’Associació Catalana d’Universitats
Públiques (ACUP), amb els conferen
ciants Manel Esteller i Roderic Guigó.
•M
 isteris del Cosmos. Tres preguntes
no resoltes sobre l’Univers, cicle de
conferències en col·laboració amb
l’Institut de Ciències de l’Espai.
•V
 III Congrés internacional sobre recerca en didàctica de la ciència.
• J ornada científica. Cèl·lules mare: un
debat sobre el futur de la biomedicina amb els conferenciants Jonathan
Moreno i Juan Carlos Izpisúa.
•C
 icle
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CosmoCaixa Madrid
Dades
Inaugurat l’any 2000.
11.000 m2.
1.133.471 visites.
295.194 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
La sala de la matèria.
Planetari bombolla.
Toca, toca!
Clik dels nens.
Planetari digital.
Explora els cinc sentits.

• Exposicions, conferències, projeccions,
tallers o visites guiades són algunes de les
opcions que ofereix CosmoCaixa Madrid,
un museu compromès amb la divulgació
científica on també tenen cabuda adults,
joves, infants, gent gran, professors, estudiants i científics.
• Des de la seva inauguració a
Alcobendas l’any 2000, aquest centre de
l’Obra Social ”la Caixa” ha aconseguit
que moltes persones, sobretot els més
joves, deixin de considerar la ciència com
una disciplina complicada, aliena i avorrida. El seu èxit es basa en la participació
i experimentació del visitant amb els
conceptes científics que s’hi transmeten.
CosmoCaixa Madrid és, abans de tot, un
centre interactiu.
• El nombre de visitants de CosmoCaixa
Madrid ha anat augmentant fins a assolir
1.133.471 visites el 2009.

CosmoCaixa Madrid
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Exposicions temporals
•C
 omprendre

per sobreviure: el clima.
Del 26 de juny de 2009 al 12 de juny
de 2011.
•M
 art-Terra, una anatomia comparada.
Del 6 d’agost de 2008 al 15 de maig
de 2009.
•P
 aisatges neuronals. Del 17 de juny
de 2008 al 17 de maig de 2009.
•V
 isca la diferència! El tresor més valuós
dels últims mil milions d’anys. Del 7
de novembre de 2008 al 31 de gener
de 2010.
Cicles de conferències, debats
i cursos de divulgació científica
de conferències Al voltant del
Sol. El nostre estel des de deu punts
de vista, impartides per Fred Espenak
i Paal Breke.
•C
 om, quant i per què. El canvi climàtic
i les seves conseqüències, conferències a càrrec de Fernando Valladares i
Josep Enric Llebot.
•C
 icle de conferències El ritme de la
vida: evolució i diversitat biològica,
amb els ponents Michael Coates i
Charles Godfray.
•C
 urs d’Iniciació a l’astronomia.
•C
 icle
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Recerca
Des de 1995, l’Obra Social ”la Caixa”
promou la recerca científica amb
l’objectiu de donar suport al desenvolupament de la ciència i, per extensió,
a l’avenç del coneixement i el benestar
de les persones.
• Dins d’aquest àmbit, el 2009 s’ha posat
en marxa RecerCaixa, un nou programa,
fruit de la col·laboració entre ”la Caixa”
i l’Associació Catalana d’Universitats
Públiques (ACUP), per donar impuls a la
recerca a Catalunya. RecerCaixa té dos
objectius fonamentals: fer costat als professionals que investiguen a les universitats i centres de recerca catalans i atreure
investigadors de tot el món que donin
suport als projectes més innovadors. La
inversió per part de ”la Caixa” en aquest
projecte serà de 9 milions d’euros fins a
l’any 2014.

• Tot constatant el compromís de l’Obra
Social ”la Caixa” amb la promoció de
la recerca científica, el 2009 també s’ha
inaugurat el Centre WIDER-Barcelona
(World Institute for Digestive Endoscopy
Research in Barcelona), dirigit pel doctor
Josep Ramon Armengol-Miró en el marc
de la Fundació Institut de Recerca Hospital
Universitari Vall d’Hebron (FIR-HUVH). En
els propers 5 anys, ”la Caixa” destinarà
10 milions d’euros a aquest centre, que
promourà l’avenç de la cirurgia endoscòpica a través d’orificis naturals. Aquesta
tècnica evita les incisions i assegura menys
infeccions i una recuperació més ràpida i
menys dolorosa.

• D’altra banda, des de 1995, l’Obra
Social col·labora amb la investigació biomèdica en diversos centres. El laboratori
IrsiCaixa de l’Hospital Germans Trias
Pujol de Badalona, en el qual l’entitat hi
ha invertit 1 milió d’euros el 2009, s’ha
convertit en un centre de referència en la
recerca de la sida a nivell mundial.
• A més, ”la Caixa” dóna suport al
Centre Nacional d’Investigacions
Cardiovasculars de Madrid (CNIC)
dirigit pel doctor Valentí Fuster, als programes de recerca de l’Institut d’Investigació Oncològica de l’Hospital Vall
d’Hebron (VHIO) dirigit pel doctor Josep
Baselga i al Centre BarcelonaBetaBarcelona Research Complex for
Better Aging.

Acte d’inauguració del Centre WIDER impulsat per l’Obra Social ”la Caixa” i la Generalitat de Catalunya a l’Hospital Vall d’Hebron
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Medi ambient
El programa de medi ambient fomenta el respecte a l’entorn i promou actuacions per a la conservació d’espais
naturals al medi marí i terrestre.

Conservació d’espais naturals
i reinserció social
Definició
El programa, fruit de convenis amb les
comunitats autònomes i les diputacions
locals, té un doble objectiu: contribuir
a la millora i manteniment dels espais
naturals i promoure la inserció laboral de
les persones desfavorides.
Actuació
Restauració d’àrees degradades, protecció
d’espais fluvials i formacions de ribera,
prevenció d’incendis i millora dels hàbitats i paisatges naturals; preservació de
la biodiversitat, foment de la investigació i difusió dels valors mediambientals;
potenciació del teixit econòmic i impuls a
la formació laboral de la població local als
municipis que integren els espais naturals.
La potenciació d’actuacions que ajudin a
minimitzar els efectes del canvi climàtic o
la implementació d’accions encaminades
a la utilització d’energies renovables.
Àmbit
Tot el territori espanyol.
Beneficiaris
Persones en situació o risc d’exclusió
social, preferentment persones amb
discapacitat psíquica o física, malalts
mentals, exinterns en centres penitenciaris, exdrogoaddictes, immigrants, aturats
de llarga duració i dones en situació
extrema.
Col·laboradors
Comunitats autònomes i diputacions
catalanes i basques.
Nombre de beneficiaris el 2009
1.869 persones en risc d’exclusió social.
Nombre de projectes el 2009
292.
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Conservació d’espais naturals
i reinserció social
Amb el programa Conservació
d’espais naturals i reinserció social,
l’Obra Social ”la Caixa” brinda a
persones que pertanyen a col·lectius
desfavorits l’oportunitat d’integrar-se
socialment i laboralment mitjançant
el desenvolupament d’accions de
protecció i conservació dels espais
naturals més valuosos del nostre país.
• Aquesta iniciativa es va posar en marxa
l’any 2005 amb la signatura d’un primer
conveni amb la Diputació de Barcelona
i, actualment, l’Obra Social té convenis
vigents amb totes les comunitats autònomes espanyoles. El 2009 han estat renovats la majoria de convenis. Els restants
s’acabaran de renovar el 2010. Cal destacar que durant aquests anys s’ha actuat
en la majoria de parcs nacionals i naturals
del territori espanyol.

• Les línies d’actuació se centren no
només en la conservació dels entorns
naturals (hàbitats forestals, espais fluvials,
maresmes, formacions de ribera, àrees
degradades, etc.), sinó també en la prevenció d’incendis, la millora de la xarxa
d’infraestructures, la preservació de la biodiversitat, l’adequació d’espais per facilitar l’accés a persones amb discapacitat.
• A més, el programa contribueix a reforçar tant el teixit econòmic de les localitats
ubicades en enclavaments de gran valor
natural com la formació de la població
local.
• A l’apartat d’accions de divulgació i
sensibilització, l’Obra Social ”la Caixa” i
la Diputació de Barcelona han presentat
el 2009 el llibre Els enzinars, inclòs dins
d’una col·lecció de quinze manuals de
gestió d’hàbitats, que exposa i divulga
experiències per millorar la gestió dels
boscos, rius i espais oberts.

«La muntanya em crida. M’agradaria ser
guarda forestal...»
Tolo, 19 anys, jardiner amb una
discapacitat intel·lectual.
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• Per citar algunes de les iniciatives impulsades en el marc del programa de
conservació d’espais naturals, l’Obra
Social ha donat suport aquest any a:
•L
 a rehabilitació de tretze fonts del
Parc Natural de Collserola (Barcelona)
•L
 a reforestació de l’àrea afectada per
l’incendi a La Palma (Illes Canàries)
•L
 a recuperació dels maresmes de
Barbate (Andalusia)
•L
 a creació de brigades forestals per
executar tasques de millora i manteniment del medi natural a totes les
Illes Balears
•L
 a restauració d’hàbitats de gran sensibilitat al Parc Natural de Somiedo
(Astúries)
•L
 a creació d’un viver de plantes
autòctones i un hort ecològic per a la

formació de col·lectius en risc d’exclusió social en la restauració d’espais
ambientals degradats a Tarragona
•L
 ’eliminació de plantes invasores en
diferents platges de la costa càntabra
•L
 a millora energètica i la disminució
de la contaminació lumínica en la
Xarxa d’Espais Naturals de Castella
i Lleó
•L
 ’elaboració del Mapa de Radiactivitat Ambiental de la Comunitat
d’Aragó
•L
 ’estudi de la resposta de l’adaptació
de la vegetació prepirenaica enfront
del procés de canvi climàtic d’Aragó
•L
 a realització d’itineraris sensorials
adaptats per a discapacitats visuals
al Parc Nacional d’Aigüestortes (Catalunya)

El programa promou la inserció laboral de les persones desfavorides
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•L
 a

restauració de la torbera de Belate
(Navarra)
•L
 a correcció hidrològica i forestal del
vessant del Castell de Lorca (Múrcia)
•L
 a restauració de la llacuna d’Hervías
per a l’ús públic a La Rioja
•L
 a restauració ambiental de l’abocament incontrolat de residus a Eslida
(Castelló)
•L
 a senyalització interpretativa de
senders i rutes al Parc Natural de
Las Lagunas de Ruidera a Castella-la
Manxa.
• En total, el 2009 s’han dut a terme 292
projectes en els quals hi han participat
1.869 persones de col·lectius socialment
desfavorits.
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”la Caixa” a favor del mar
Els nostres mars compten amb un
dels índexs mundials més grans de
biodiversitat, però moltes de les
nostres espècies marines estan catalogades com a espècies en greu perill
d’extinció. L’Obra Social ”la Caixa”,
conscient de la importància de la
biodiversitat marina, desenvolupa
el programa ”la Caixa” a favor del
mar amb la finalitat de contribuir a la
sensibilització i a la conservació dels
ecosistemes més valuosos del litoral
peninsular i de les illes.

”la Caixa” a favor del mar
Definició
Conjunt d’actuacions per preservar els
ecosistemes del litoral espanyol i de les
illes mitjançant el rescat i la recuperació
d’espècies marines en perill d’extinció, la
investigació sobre l’estat dels ecosistemes
i la sensibilització mediambiental.
Actuació
La ruta del Vell Marí per al rescat, la
investigació i la divulgació d’espècies i
ecosistemes marins amenaçats; campanya
Carboocean per analitzar la importància
dels oceans com a fonts i embornals de
CO2; elaboració d’un mapa acústic submarí
del litoral espanyol per conèixer els nivells
de contaminació acústica i els seus efectes
en els ecosistemes i organismes marins.
Àmbit
Tot el litoral espanyol.
Nombre de visites el 2009
13.875 visites.

el litoral peninsular i les illes tot desenvolupant projectes d’investigació i rescat
d’espècies marines amenaçades, i d’una
aula mòbil que es converteix en una plataforma de divulgació oberta a tots. Aquí,
biòlegs especialitzats en educació ambiental guien els visitants a través dels fons
marins més característics del nostre país
mitjançant un audiovisual, una aplicació
multimèdia i unes ulleres de simulació.
• Les accions de conservació i recerca
se centren en campanyes d’estudi sobre
grups zoològics, botànics, ecosistemes i
comunitats especialment sensibles per a
la sostenibilitat dels ecosistemes marins.
• Les activitats educatives i de divulgació
del programa traslladen a la societat els
coneixements obtinguts en les accions de
conservació i investigació amb la finalitat
d’estimular actituds sostenibles. Entre
aquestes activitats s’inclou la visita de
grups escolars al Vell Marí i es mostren
tots els equips i tecnologies utilitzats.
El 2009, el Vell Marí ha visitat 25 ports:

Barcelona, Badalona, Blanes, Tarragona,
Castelló, València, Alacant, Eivissa,
Mallorca, Menorca, Cartagena, Almeria,
Màlaga, Marbella, Barbate, Cadis, Sevilla,
Huelva, Sant Sebastià, Santander, Gijón,
A Coruña, Vigo, Las Palmas de Gran
Canaria i Santa Cruz de Tenerife. A més,
aquest any 2009 l’activitat educativa s’ha
desenvolupat també fora del veler, concretament a hospitals i centres escolars
mitjançant tallers pedagògics a Madrid,
Burgos, Saragossa i Lleida.
• La principal novetat del programa
”la Caixa” a favor del mar el 2009 ha estat la posada en marxa d’una nova campanya mediambiental que, inclosa dins
del projecte europeu Carboocean de la
Universitat de la Laguna, ha recollit mostres d’aigua per tot el litoral espanyol i les
illes. L’objectiu de la campanya ha estat
desvetllar les relacions entre l’atmosfera
i els oceans i el CO2, així com avaluar la
viabilitat de mars i oceans com a fonts i
embornals de carboni (CO2).

• Una de les principals línies d’actuació
del programa ”la Caixa” a favor del
mar és La ruta del Vell Marí, desenvolupada conjuntament amb la Fundació per
a la Conservació i Recuperació d’Animals
Marins (CRAM). El projecte disposa d’un
veler científic, el Vell Marí, que recorre
La Ruta del Vell Marí preserva els ecosistemes del litoral espanyol
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Programes culturals
Introducció
CaixaForum Barcelona
CaixaForum Madrid
CaixaForum Palma, Lleida, Tarragona i Fundació
”la Caixa” a Girona
Nous CaixaForum Sevilla i Saragossa
Exposicions
Música

Programes culturals

Programes culturals
El 2009 s’han destinat 59,6 milions
d’euros als programes culturals de
l’Obra Social ”la Caixa”, que es projecten i desenvolupen amb objectius
divulgatius per aconseguir un abast
social més gran. La seva finalitat és
fomentar en la societat hàbits de
consum cultural que repercuteixin
en una millora de la qualitat de vida
dels ciutadans. En aquest sentit,
les diferents iniciatives culturals de
l’entitat apropen l’art, la música, el
teatre o les humanitats a tot tipus
de públics, però molt especialment a
persones que no tenen la possibilitat
o el costum de freqüentar museus,
teatres o sales de concerts. Es tracta,
en definitiva, de promoure la cultura
com a motor social i eina de creixement personal.
Dos nous centres CaixaForum
Amb aquesta finalitat, ”la Caixa” ha
creat i impulsat un nou model de centre
sociocultural, el CaixaForum, un espai
d’accés gratuït obert a tota la societat en
el qual s’ofereixen activitats relacionades
amb els diferents àmbits de la cultura. Els
centres CaixaForum mantenen durant tot
l’any una programació estable d’activitats
culturals que es renova periòdicament i es
caracteritza per la transversalitat. A més,
aquests centres alberguen la Col·lecció
d’Art Contemporani de l’Obra Social
”la Caixa”, que compta amb més de 700
obres i constitueix un referent del col·
leccionisme internacional.
L’any 2009, l’Obra Social ha presentat els
projectes per a la construcció de dos nous
centres, CaixaForum Saragossa, previst
per al 2012, i CaixaForum Sevilla. Aquest
darrer permetrà la conversió de les Reales
Atarazanas de la ciutat andalusa en un
innovador centre cultural l’obertura del
qual es preveu per al 2015. Aquests
dos centres se sumaran als ja existents a
Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca,
Girona, Lleida i Tarragona.
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Una oferta cultural àmplia

Col·laboracions a favor de l’art

L’Obra Social organitza exposicions
itinerants i concerts fora del seus centres, a escenaris i espais culturals de
tota Espanya. Entre aquestes iniciatives
destaca el programa Art al carrer, que
instal·la obres clau de l’escultura moderna i contemporània als espais públics més
referencials de les ciutats.

Una de les novetats promogudes el 2009
per l’Obra Social ”la Caixa” dins de l’àmbit cultural ha estat l’establiment de convenis de col·laboració amb el Museu del
Prado de Madrid i el Museu del Louvre
de París. El programa ”la Caixa”. El
Museu del Prado. L’art d’educar, iniciat
el curs 2009-2010, impulsa la realització
de visites dinamitzades a la millor pinacoteca espanyola per a grups escolars de
primària i secundària. Per la seva banda,
el conveni de col·laboració amb el
Museu del Louvre permetrà els propers
anys l’exhibició d’obres procedents del
Louvre als diversos CaixaForum. Entre les
exposicions previstes, destaquen la primera gran retrospectiva a Espanya del pintor
romàntic Eugène Delacroix i mostres de
caràcter arqueològic sobre Aràbia Saudita
i les civilitzacions sumèria i copta.

La programació cultural de l’Obra Social
”la Caixa” es desenvolupa principalment
al voltant de quatre grans àmbits: les
exposicions, les humanitats, la música i el
teatre. El programa d’humanitats aborda el pensament clàssic i contemporani,
la literatura, el cinema, la història, les arts
plàstiques i les arts escèniques. Pretén
aprofundir en les arrels de la cultura i
fomentar el debat sobre les grans transformacions socials. A més, l’Obra Social
ofereix un programa de música que
pretén generar cohesió social i afavorir la
interculturalitat. L’art dramàtic és el protagonista de CaixaEscena, un programa
que aposta per les possibilitats educatives de les arts escèniques entre els joves
estudiants de secundària. La importància
de l’educació artística en les successives
etapes de l’aprenentatge és àmpliament
reconeguda. En el cas concret del teatre,
en ell coincideixen factors i valors de
caràcter instrumental, expressiu i de convivència que el converteixen en un eficaç
argument tant en l’àmbit individual com
en el col·lectiu. A través de CaixaEscena,
l’Obra Social facilita assessorament continu, recursos especialitzats i tècnics a
tots aquells centres escolars que treballin
el teatre com a eina per a la formació en
valors. La conceptualització del programa s’orienta a incentivar la creativitat, a
estimular la capacitat d’expressió i al foment de la participació dels alumnes des
d’un esperit contributiu i no competitiu.
Durant el curs 2008-2009 el programa
s’ha implementat en totes les comunitats
autònomes i hi han participat 591 grups
escolars amb un total de 12.749 alumnes,
1.232 representacions i 152.651 beneficiaris.
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Una altra línia nova posada en marxa el
2009 conjuntament amb la Generalitat
de Catalunya, ha estat un programa per a
la recuperació de monuments catalans de
gran interès patrimonial. En aquest programa s’enquadra el projecte Romànic
obert, l’objectiu del qual és la revisió,
millora i prevenció del llegat patrimonial
del romànic català. La iniciativa comprèn
la restauració i millora de 74 monuments
i elements romànics, així com la difusió
del seu valor artístic i patrimonial. Una
altra iniciativa relacionada amb aquesta
nova línia és el conveni de col·laboració
per a la rehabilitació de nou bodegues
cooperatives de gran valor arquitectònic de Catalunya.
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CaixaForum Barcelona
CaixaForum Barcelona
Dades
Inaugurat l’any 2002.
12.000 m2.
1.573.201 visites.
782.493 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.

• Més d’un milió i mig de persones de
totes les edats han assistit durant el 2009
a les diverses activitats i exposicions organitzades a CaixaForum Barcelona, el
centre cultural de l’Obra Social ”la Caixa”
ubicat a l’antiga fàbrica Casaramona
(obra de Puig i Cadafalch), joia de l’arquitectura modernista industrial. Des de la
seva inauguració, CaixaForum s’ha consolidat com un dels espais culturals més
concorreguts i dinàmics de la ciutat.
• L’ objectiu principal dels programes
de CaixaForum Barcelona és apropar la
cultura a la societat. Durant el 2009, el
centre ha ofert una programació extensa
d’activitats per a tots els públics, entre
les quals s’hi han inclòs exposicions d’art
de diferents èpoques, civilitzacions i diferents especialitats (pintura, arquitectura,
fotografia...). Al seu voltant, CaixaForum
ha organitzat activitats complementà
ries, visites comentades per al públic en
general i concertades per a grups, visites
preparades per a persones amb dificultats
auditives, i cafès tertúlia per a gent gran.
Els programes d’humanitats, música,
cooperació internacional, activitats educatives, familiars i multimèdia han ofert
nombroses activitats en diferents formats:
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concerts, espectacles d’arts escèniques,
debats i conferències, cicles de literatura i
pensament, projeccions de cinema, cursos
i tallers.
• D’entre totes les exposicions organitzades, la més concorreguda del 2009 ha estat la dedicada a l’artista català Joaquim
Mir, que va assolir les 130.000 visites,
seguida de la dedicada a l’arquitecte
Richard Rogers que en va rebre més de
120.000. També han destacat les mostres
retrospectives dedicades al pintor fauvista Maurice de Vlaminck, a l’arquitecte
Andrea Palladio i a «Els mons de l’Islam»,
amb gairebé 100.000 visitants cadascuna
d’elles. Mereixen una menció especial
les exposicions que han mostrat peces
de la Col·lecció d’Art Contemporani de
la Fundació ”la Caixa”, una de les més
importants de l’estat espanyol, a les quals
han assistit gairebé 300.000 visitants.
• En l’àmbit de la fotografia, destaquem
l’exhibició dels treballs guardonats a la
darrera edició de FotoPres ”la Caixa”09.

CaixaForum Barcelona
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Exposicions
•P
 alladio,

l’arquitecte (1508-1580)
terra d’esperança
•C
 ol·lecció d’Obra Gràfica de la Fundació ”la Caixa”. Signe, espai, temps
•C
 omerç Just: una història, un producte
•E
 l mar de Barceló a la sala dels drets
humans i de l’aliança de civilitzacions
de l’ONU a Ginebra
•E
 l pa dels àngels. Col·leccions de la
Galeria dels Uffizi. De Botticelli a Luca
Giordano
•F
 iguracions. Col·lecció d’Art Contemporani de la Fundació ”la Caixa”
•F
 otoPres ”la Caixa” 09
• J oaquim Mir. Antològica (1873-1940)
•L
 a mirada de l’artista: Luis Gordillo.
Cosmètica dogmàtica. Col·lecció d’Art
Contemporani de la Fundació
”la Caixa”
•E
 ls mons de l’Islam a la col·lecció del
Museu Aga Khan
•M
 assimo Bartolini. In the Back of my
Mind
•M
 aurice de Vlaminck, un instint fauve.
Pintures de 1900 a 1915
•C
 ambodja,

Programes culturals

• Mersad

Berber. Retrospectiva
a la col·lecció 2. Col·lecció
d’Art Contemporani de la Fundació
”la Caixa”
• Modernisme, modernitat. De fàbrica
tèxtil a CaixaForum. Espai permanent
• Richard Rogers + arquitectes. De la
casa a la ciutat
•  Zabaleta 101. Centenari de Rafael
Zabaleta
• Zones de risc. Col·lecció d’Art Contemporani de la Fundació ”la Caixa”
• Mirades

Humanitats
• Cicle de conferències
• A 70 anys de la Guerra Civil
• Quatre dies amb Dante i la Divina
Comèdia
• Xina, Índia, Brasil: el cas dels països
emergents. Els efectes de la situació
socioeconòmica actual
• Dissenyar què serem. Utopies per al
segle XXI
•  Isaiah Berlin. Llibertat i pluralisme
• La construcció social de la identitat.
Cos, gènere i cultura
• Mites clàssics
• Països en mutació. EUA, Rússia, Regne
Unit, Itàlia i Romania
• Sobre les emocions
• Cicles de conferències i projeccions
• Europa eslava i la seva literatura
• La música al cinema
• Lletres de viatges universals

• Cicle de cinema
•C
 inema: ciutat i arquitectura

Almajano, Solistes de l’Orquestra Barroca
de Sevilla i Gustav Leonhardt

• Cicle de poesia
•D
 e poeta a poeta

• Música filmada
•E
 ls cants de l’ànima. La veu i el cant
en l’expressivitat humana
•M
 úsiques d’Àsia Central

• Recreació de la història
•B
 aspedas: príncep o mercader? Re
creació historicoarqueològica sobre
el món iber

• Tardes de música
•E
 l temps de Joseph Haydn
•F
 elix Mendelssohn 1809-2009

Cooperació internacional
• Cicle de cinema
•C
 omerç Just: una història, un producte
• Conferència
•G
 lobalització i societat civil

• Nits d’estiu
•G
 ospel
•M
 úsica Celta
• J azz
•M
 úsica de cinema
Activitats familiars

• Taula rodona
•C
 ada minut moren nou nens per
desnutrició... Ho sabies?
Música
• Concerts de Diversons, música per a la
integració
• Concerts de la Temporada musical
CaixaForum: 24 concerts protagonitzats
per personalitats prestigioses i formacions de la música antiga, les músiques
del món i altres estils, entre els quals
han destacat Europa Galante, Giovanna
Marini, London Haydn Quartet, Marta

•C
 oncerts

familiars
familiar
•A
 rts de carrer. I si plou, també!
•A
 rts escèniques
•A
 rt al labo
•A
 rt en joc (activitats autònomes: les
motxilles de CaixaForum, el mural de
Sol LeWitt: variacions sobre un tema,
Trenca’t la closca al CaixaForum)
•T
 allers
•E
 spai educatiu
•P
 resentacions en família de les exposicions
• J ocs de pistes
•C
 inema

Activitats educatives
•T
 allers

d’arts plàstiques
de música
•V
 isites dinamitzades en les exposicions
•C
 oncerts
•C
 onferències
•P
 rojeccions
•T
 allers

Activitats multimèdia
•C
 oncerts
•P
 rojeccions
•C
 onferències

Exposició Maurice de Vlaminck, un instint fauve
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CaixaForum Madrid
CaixaForum Madrid
Dades
Inaugurat l’any 2008.
10.000 m2.
1.419.387 visites el 2009.
1.120.224 visitants el 2009.
Emplaçament
Paseo del Prado, 36, Madrid.
Instal·lacions
2 sales d’exposicions.
Auditori amb capacitat per a 330 persones.
5 espais educatius i/o polivalents.

• CaixaForum Madrid ha celebrat el
febrer de 2009 el seu primer aniversari,
i s’ha consolidat com una plataforma
de divulgació social i cultural per a tots
els públics. Des de la seva inauguració,
els ciutadans han demostrat una gran
acollida al nou centre sociocultural de
l’Obra Social ”la Caixa” a Madrid, com
ho demostren els 2.521.696 visitants que
ha rebut.
• A través de les exposicions d’art antic,
modern i contemporani que ha programat, així com dels concerts, cicles de
literatura i poesia, debats d’actualitat,
jornades socials i de caràcter científic i
mediambiental, tallers educatius i fami
liars i activitats adreçades a grups de gent
gran, CaixaForum Madrid ha promogut el
coneixement i el creixement personal de
ciutadans de totes les edats.

CaixaForum Madrid
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• L’arquitectura ha estat una de les grans
protagonistes de l’any a CaixaForum
Madrid a través de les mostres dedicades
a Richard Rogers i Andrea Palladio, dos
arquitectes íntimament compromesos
amb l’home i amb la millora de la vida
urbana. El centre també ha acollit una
gran retrospectiva sobre Vlaminck, un
dels artistes clau del fauvisme, i una exposició d’obres mestres de l’art islàmic
procedents de la prestigiosa col·lecció del
Museu de l’Aga Khan.
• D’entre les diverses activitats organitzades per CaixaForum Madrid en els seus
dotze primers mesos, l’afluència més gran
de públic va correspondre a les exposi
cions, seguides de les activitats educatives,
els concerts, les activitats familiars, els
cicles d’humanitats i els projectes socials.

Programes culturals

Exposicions
• Cambodja,

terra d’esperança
the Dream [Perseguint un
somni]. Els 8 Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni
• El mar de Barceló a la sala dels drets
humans i de l’aliança de civilitzacions
de l’ONU a Ginebra
• Hannah Collins. Història en curs. Pel·
lícules i fotografies
• L’escola Yi: trenta anys d’art abstracte
xinès
• Els mons de l’Islam a la col·lecció del
Museu Aga Khan
• Maternitats. Fotografies de Bru Rovira
• Maurice de Vlaminck, un instint fauve.
Pintures de 1900 a 1915
• Palladio, l’arquitecte (1508-1580)
• Prínceps etruscos. Entre Orient i
Occident
• Richard Rogers + arquitectes. De la
casa a la ciutat
• Zones de risc. Col·lecció d’Art Contemporani de la Fundació ”la Caixa”
• Chasing

Humanitats
• Cicles de conferències
•A
 ndrea Palladio, ahir i avui
•D
 obles veus
•E
 l segle XX europeu i els seus confins.
Una anàlisi històrica
•A
 la frontera: diàlegs d’un món que
canvia
•E
 uropa: nous escenaris, noves fron
teres. Càtedra ”la Caixa”
• I saiah Berlin. Llibertat i pluralisme
•L
 a construcció social de la identitat.
Cos, gènere i cultura
•P
 ensadors espanyols del segle XIX
•R
 eligions del món antic
•S
 ocietat oberta, diversitat i cohesió.
Càtedra ”la Caixa”
•U
 n repte europeu: el futur del sistema
de benestar social. Càtedra ”la Caixa”
• Cicles de conferències i projeccions
•E
 uropa eslava i la seva literatura
•L
 a música al cinema
• Cicles de col·loquis
•F
 er fer
• I mmigració. Mirall i reflex del món
actual

Escala interior CaixaForum Madrid
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• Cicles de cinema
• Maternitats
• L’ull de la càmera
• Cicle de poesia
•D
 e poeta a poeta
Música
• Concerts de Diversons, música per a
la integració
• Concerts de la Temporada musical
CaixaForum
• Cursos de música
• J ohann Sebastian Bach
•U
 na història del jazz
• Música filmada
•L
 es veus d’Al·là. Les dimensions
musicals de l’Islam
•M
 úsiques d’Àsia Central

Programes culturals

CaixaForum Palma, Lleida, Tarragona i Fundació ”la Caixa” a Girona
CaixaForum Palma
Dades
Inaugurat l’any 1993.
4.000 m2.
339.612 visites.
325.251 visitants.
Emplaçament
Plaza Weyler, 3, Palma de Mallorca.
Instal·lacions
5 sales d’exposicions.
Auditori amb capacitat per a 163
persones.
3 espais educatius i/o polivalents.

•H
 umanitats:

Cicles de conferències:
A 70 anys de la Guerra Civil; Xina,
Índia, Brasil: el cas dels països emergents. Els efectes de la situació socioeconòmica actual; El món de les muses.
Com llegir la poesia clàssica; Grans
dones, grans valors; La intel·ligència
social; El meu cervell i jo. Coneix-te a
tu mateix. Cicles de cinema: Cinema i psiquiatria. Ànimes de cristall;
Maternitats. Cursos: VII Curs de l’Aula
d’Humanitats: La mitologia: el món
dels herois; XIII Curs de Pensament i
Cultura Clàssica: La vida quotidiana

• Exposicions: Alphonse

Mucha
(1860-1939). Seducció, modernitat i
utopia; Chaplin en imatges; L’art del
Tibet. Imatges per a la contemplació; L’estètica d’Anglada-Camarasa.
Exposició permanent; Maternitats.
Fotografies de Bru Rovira; Mersad
Berber. Retrospectiva; Passes cap
a l’evolució; Ramon Llull. Història,
pensament i llegenda; Salvador Dalí
i les revistes; Zones de risc. Col·lecció
d’Art Contemporani de l’Obra Social
”la Caixa”.

CaixaForum Palma
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a l’antiguitat grecollatina. Seminaris:
El cartell: d’Alphonse Mucha a la postmodernitat. Congressos: I Congrés
Internacional 1959 de Collioure a
Formentor.
•M
 úsica: Concerts de Diversons, música per a la integració. Concerts de la
Temporada musical CaixaForum. Música filmada: Músiques d’Àsia Central.
Tardes de música: Johann Sebastian
Bach. Cursos: Entendre l’Òpera. Taller
Música per a discapacitats: Escolta,
descobreix i crea la teva música!

Programes culturals

CaixaForum Lleida
Dades
Inaugurat l’any 1989.
1.835 m2.
85.490 visitants.
95.762 visites.
Emplaçament
Avenida Blondel, 3, Lleida.
Instal·lacions
1 sala d’exposicions.
Auditori amb capacitat per a 230 persones.
2 espais educatius i/o polivalents.

•E
 xposicions:

Chasing the Dream
[Perseguint un somni]. Els 8 Objectius
de Desenvolupament del Mil·lenni;
Chillida. 1980-2000; «Botànica
Harmonia» – Comte d’Urgell; Henri
Cartier-Bresson. Fotògraf; «Kaüpunke» – Fito Conesa; Dones. Mirall de
cultures.
•H
 umanitats: Cicles de conferèn
cies: Biografies històriques; Chillida
dues aproximacions; El viatge dels
aliments: creences, costums i noms;
Georg Friedrich Haendel (16851759); Heroïnes de ficció; Els noms
de la felicitat; Religions universals II;
Tardes de Ciència.
•C
 icles de conferències i
projeccions: Cartier-Bresson i Robert
Frank, dues formes oposades d’observar el món; Jacqueline du Pre. Música
Filmada; Els límits de l’humà. Les
cares del monstre en la mitologia
clàssica; Passat, present i futur de la
rumba; Tardes de Ciència.
•C
 icles de cinema: Amb veu pròpia; D+D: documental més debat;
Filmoteca Terres de Lleida; Matinals
de cinema; 13a Mostra Internacional
de Cinema d’Animació de Catalunya
(ANIMAC); 15a Mostra de Cinema
Llatinoamericà.
• Música: Temporada musical CaixaForum; Diversons.
•M
 ultimèdia
•P
 rograma Familiar
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CaixaForum Tarragona
Dades
Inaugurat l’any 2001.
1.429 m2.
103.469 visitants.
129.581 visites.
Emplaçament
Cristòfor Colom, 2, Tarragona.
Instal·lacions
1 sala d’exposicions.
Auditori amb capacitat per a 177 persones.
3 espais educatius i/o polivalents.

•E
 xposicions:

Alphonse Mucha
(1860-1939). Seducció, modernitat i
utopia; «Botànica Harmonia» – Comte
d’Urgell; Chasing the Dream [Perseguint un somni]. Els 8 Objectius de
Desenvolupament del Mil·lenni; Gustav Klimt. Dibuixos 1879-1918; Fes-te
voluntari; «Kaüpunke» – Fito Conesa;
La pell del real. Gravats d’Antoni
Tàpies. Col·lecció d’Obra Gràfica de la
Fundació ”la Caixa”; Peus. Passes cap
a l’evolució.
•H
 umanitats: Cicles de conferències:
El viatge dels aliments: creences, costums i noms; Entre mite i religió; Els
Balcans: velles i noves claus; Els noms
de la felicitat; Mucha i l’Art Nouveau,
el floriment de la modernitat; Setmana de la Ciència. Cicles de projeccions
i debat: D+D: Documental més Debat.
Cicles d’arts escèniques, poesia i
literatura: Tardor literària. Música:
Concerts de la Temporada musical
CaixaForum; Concerts de Diversons.
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Fundació ”la Caixa” a Girona
Dades
32.967 visites.
31.079 visitants.
Emplaçament
Santa Clara, 11, 17001 de Girona.
Instal·lacions
Auditori Narcís de Carreras de
”la Caixa”, Sala Tallers.

•E
 xposicions:

Chaplin en imatges;
Refugiats. Vides en trànsit; Chasing
the Dream [Perseguint un somni]. Els
8 Objectius de Desenvolupament del
Mil·lenni; Orígens. Cinc fites en l’evolució humana.
•A
 ctivitats educatives: Tallers de música; Tallers d’arts plàstiques; Concerts
educatius; Teatre científic; Teatre en
valors; Cinema i joves.
•H
 umanitats: Cicles de conferències:
Redescobrim les obres mestres;
Israel-Palestina: cap a la guerra dels
cent anys?; Pensament clàssic; Converses difícils. El conflicte i la condició
humana; Georg Friedrich Haendel
(1685-1759).
•C
 icles de projeccions: Música filmada: Documental del mes.
•M
 úsica: Concerts de Diversons. Música per a la integració.

Programes culturals

Nous CaixaForum Sevilla i Saragossa
CaixaForum Sevilla
• El setembre de 2009, la Conselleria
de Cultura de la Junta d’Andalusia va
atorgar a ”la Caixa” la concessió de l’ús
durant 75 anys de les Reales Atarazanas
de la ciutat per instal·lar en aquest edifici històric el futur CaixaForum Sevilla.
El nou projecte obligarà a rehabilitar de
manera integral l’edifici que, no obstant
això, conservarà tots els elements arquitectònics de valor.

• L’acer i la fusta, materials emblemàtics
al món de la navegació al qual evoca la
funció històrica de les Atarazanas, seran,
juntament amb el vidre, els materials
emprats de manera predominant. La seva
fusió amb el maó vist realçarà la policromia del nou edifici.
• Amb la voluntat de convertir-se en un
espai públic obert a tots els ciutadans, el
conjunt de les Reales Atarazanas s’obrirà a
la ciutat a través d’una nova plaça pública.

• El projecte arquitectònic per a la
conversió de les antigues drassanes que
va ordenar construir Alfons X El Savi a
CaixaForum Sevilla s’ha adjudicat a l’estudi d’arquitectura liderat per Guillermo
Vázquez Consuegra.

• El futur CaixaForum de la capital andalusa tindrà característiques similars als
CaixaForum de Madrid i Barcelona i s’hi
promouran tot tipus d’activitats de divulgació científica, tècnica i cultural en el
seu sentit més ampli.

• El futur centre potenciarà els elements
històrics i arqueològics més rellevants
del conjunt de les Reales Atarazanas.
L’objectiu és convertir l’immoble en
una part significativa del contingut de
CaixaForum, al mateix temps que reivindiqui la riquesa cultural i històrica que
enclou. D’aquesta forma, la major part de
la intervenció afectarà el cos superior de
l’edifici, amb la finalitat de mantenir intacte l’espai existent a la planta baixa. El
projecte aposta, a més, per la construcció
d’un edifici sostenible i respectuós amb el
medi ambient.

CaixaForum Saragossa

CaixaForum Sevilla. Recreació virtual

CaixaForum Saragossa. Recreació virtual
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• El 2009, ha fet els seus primers
passos el futur CaixaForum Saragossa,
amb la previsió que les obres concloguin
el 2012, data per a la qual es planeja
l’obertura del nou centre.
• El projecte per a la construcció de
CaixaForum Saragossa va a càrrec de
l’arquitecta catalana Carme Pinós i persegueix l’objectiu de convertir el nou centre
sociocultural de l’Obra Social ”la Caixa”
en un referent arquitectònic d’avantguarda a la ciutat.
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• L’edifici projectat es desdobla en dues
estructures geomètriques elevades de
grans dimensions que albergaran les sales
d’exposicions, generant un nou espai
públic a la planta baixa que connectarà el
nou Parc de El Portillo amb la ciutat per
la part inferior de CaixaForum. Les dues
grans sales d’exposicions estaran suspeses a nivells diferents, de forma que el
visitant podrà contemplar la ciutat mentre es desplaça d’una a l’altra.
• Com a novetat respecte de la resta de
centres CaixaForum, el de Saragossa serà
el primer construït íntegrament sobre un
edifici de nova planta.
• El centre s’ubica dins del projecte de
la Milla Digital, seu de la Ciutat de la
Innovació i el Coneixement que promou
l’Ajuntament de Saragossa on hi conviuran empreses, equipaments culturals
i habitatges. La parcel·la on s’aixecarà
CaixaForum Saragossa compta amb una
àrea de 4.407 m2. La superfície total
construïda que tindrà el centre superarà
els 6.000 m2.
• CaixaForum Saragossa aspira a ser un
espai viu, al servei de les persones, on la
cultura es manifesti com una eina eficaç
per a la cohesió i la integració social.

Programes culturals

Exposicions
Les exposicions constitueixen una de
les activitats culturals més importants
i amb una major repercussió de l’Obra
Social ”la Caixa”. Els centres propis
de l’entitat acullen, a més de mostres
permanents que pertanyen a la Col·
lecció d’Art Contemporani de l’Obra
Social ”la Caixa”, una oferta àmplia
d’exposicions de temàtiques diverses
que es renoven constantment. D’altra
banda, l’entitat organitza per tota
Espanya i fora dels centres propis
exposicions itinerants de caràcter
divulgatiu per a tots els públics.

Exposicions itinerants

Art al carrer

• Les exposicions itinerants de l’Obra
Social ”la Caixa” es mostren en sales
cedides per institucions locals i en carpes
que s’instal·len a ciutats de tot Espanya
per permetre l’accés lliure de tots els
ciutadans a l’exposició. Es tracta de mostres divulgatives sobre art, fotografia i
història que van acompanyades tot sovint
d’activitats complementàries adreçades a
les famílies i a les escoles del municipi on
es troben. Durant el 2009, l’Obra Social
”la Caixa” ha fet 254 exposicions itinerants.

• El programa Art al carrer és una iniciativa pionera de l’Obra Social ”la Caixa”,
iniciada l’any 2007, amb la finalitat
d’apropar l’art als ciutadans i fer caure
les barreres que de vegades separen els
ciutadans de la creació contemporània.

• Amb aquestes exposicions, l’Obra Social
contribueix a la sensibilització de la societat al voltant de temàtiques socials,
estimula el coneixement i crea espais per
a la promoció de la cultura que es constitueixen en llocs de trobada vertaders.
• Durant l’any 2009 s’han presentat a
116 ciutats espanyoles mostres dedicades a la fotografia, com Al fil de la plata.
Fotografies d’Extremadura a l’Arxiu Mas,
Andalusia imaginada. Fotografies 19101930, Avelino Pi. Fotografia de l’esport,
Chaplin en imatges, Fotopres ’07, Henri
Cartier-Bresson. Fotògraf i Un segle de
motociclisme esportiu a Catalunya. A
més de les històriques i temàtiques,
com Europa fou camí. La peregrinació a
Santiago a l’Edat Mitjana, Ibers. La nostra
civilització abans de Roma, La Ciència al
Món Andalusí, Les aromes d’Al-Andalus,
Els castells d’Al-Andalus, Los millares.
Una civilització mil·lenària; les arts plàstiques, com Alphonse Mucha 1860-1939.
Seducció, modernitat, utopia, Chillida.
1980-2000, Dissenyadors per a un mite.
Homenatge a Toulouse-Lautrec, Joaquim
Mir. Antològica (1873-1940), Rodin i la
Mitologia Simbolista i Un dia a Mongòlia;
i els Fons de Col·lecció com Abstracció
poètica, L’estètica d’Anglada-Camarasa,
L’empremta de l’artista, La pell del real.
Gravats d’Antoni Tàpies.
Art al carrer. El Pensador d’Auguste Rodin
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• Les exposicions es realitzen al carrer, en
espais emblemàtics cedits pels diferents
municipis, per aconseguir una connexió
més directa i enriquidora entre les obres
exhibides i els qui les contemplen. El projecte posa a l’abast de tots els ciutadans
obres d’artistes de prestigi reconegut
amb l’objectiu de provocar un diàleg
entre aquestes obres i l’arquitectura de
l’indret on s’exposen.
• Les mostres que l’Obra Social ha organitzat el 2009 a 11 ciutats espanyoles
dins d’aquest programa han estat:
• Auguste Rodin. Exposició composta
per set escultures monumentals del
Museu Rodin de París: El Pensador
i sis estudis dels sis prohoms que
componen Els burgesos de Calais.
Ciutats: Bilbao, Madrid, València i
Barcelona.
• Manolo Valdés. Mostra de 17 escultures de l’artista valencià resident a
Nova York, Manolo Valdés. Les obres
(cinc d’elles realitzades expressament
per a aquesta exposició) representen
alguns temes de la història i l’art recreats amb llibertat. Ciutats: Múrcia,
Màlaga, Càceres, Girona, Santander,
Donostia i Madrid.

Programes culturals

Música
Compartir l’experiència d’escoltar
música i ser-ne partícip acostuma
a produir efectes socials positius.
L’Obra Social ”la Caixa” dedica diversos programes a la divulgació de la
música, organitza concerts participatius amb cantants aficionats i promou
temporades de música, concerts escolars i familiars i cursos especialitzats.
Concerts participatius El Mesies
de Händel
• Aquests concerts constitueixen una
experiència única que reuneix prestigiosos
músics professionals amb cantants aficionats a la música coral en la interpretació
conjunta d’una de les obres més emblemàtiques i significatives de tots els temps:
El Mesies, de Händel. Aquest projecte,
iniciat a Barcelona el 1995, va néixer amb
el doble objectiu de reconèixer i estimular
la pràctica social del cant i de la música
que es duu a terme des de les associa
cions corals i de promoure la participació
social en l’àmbit de la cultura. Des d’aleshores, més de 17.000 participants individuals han cantat les parts corals d’aquesta obra i gairebé 171.000 persones han
assistit als concerts. Durant el 2009, han
participat 2.476 cantants i s’han celebrat
13 concerts participatius: dos a Madrid,
Barcelona, València i Sant Sebastià, i
un a Palma de Mallorca, Santa Cruz de
Tenerife, Lleida, Girona i Valladolid. Per
segon any consecutiu, el 2009 s’ha retransmès per televisió i Internet El Mesies,
de Händel, en col·laboració amb TVE
(concert de Madrid). L’audiència global
d’aquestes retransmissions ha superat les
100.000 persones.

Diversons. Música per a la integració
• Amb l’objectiu de donar a conèixer les
músiques tradicionals pròpies dels països de procedència de moltes persones
que viuen actualment a Espanya i amb
la finalitat que serveixi d’unió i intercanvi cultural amb la població autòctona,
l’Obra Social desenvolupa el programa
Diversons. Els participants, seleccionats
a través d’una convocatòria anual, són
intèrprets de músiques del món d’inspiració tradicional. El 2009 han tingut lloc
210 concerts per tot Espanya, als quals
han assistit 103.626 persones.

a l’inici de les seves carreres professionals.
Durant el 2009 s’han ofert 46 concerts
de nou formacions musicals a 7 ciutats.
Concert solidari de voluntaris
de ”la Caixa”
• El 2009 s’ha celebrat la segona edició
d’aquest concert, organitzat en aquesta
ocasió a benefici de l’ONG Somriures
de Bombai, centrada en l’ajut a les comunitats més pobres i vulnerables de la
ciutat índia de Bombai. Al concert, hi van
participar músics de prestigi reconegut
de diverses nacionalitats i es van recaptar
10.570 euros.

Concerts escolars
• La voluntat d’aquest programa és
apropar la música al públic escolar (infantil, primària i secundària) des d’una
perspectiva didàctica i lúdica. Els concerts
escolars i familiars ofereixen a nens i
nenes l’experiència i el plaer d’assistir a
uns espectacles atractius i estimulants.
A través d’aquests concerts, a més, professors i mestres tenen l’oportunitat de
completar la formació musical dels seus
alumnes amb una activitat que es desenvolupa tant a l’aula, a partir del material
pedagògic que l’Obra Social posa a la
seva disposició abans del concert, com
a través de l’assistència als concerts
escolars. Durant el 2009 s’han ofert les
produccions El superbarber de Sevilla,
El metall i els seus colors, La Ventafocs,
Sakapatú! Un viatge per la música andina, Els Moussakis. Música dels Balcans,
dins d’una maleta i Un te a la menta.
Músiques del Magreb.
Antiqua

Concerts participatius Carmina Burana
de Carl Orff
• Els aficionats a la música coral han
tingut l’oportunitat de cantar el 2009,
per segon any a Barcelona i per primer a
Madrid, les parts corals de l’obra Carmina
Burana, de Carl Orff. Els concerts van tenir lloc el mes de juny i van comptar amb
la participació de 897 cantants.
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• A través d’aquest programa, l’Obra
Social promou concerts de música antiga
que se celebren a l’aire lliure i en espais
emblemàtics de diverses ciutats espanyoles. L’objectiu del projecte és apropar el
públic general a la música antiga, interpretada amb criteris i instruments històrics, i donar suport als músics, seleccionats a través d’una convocatòria anual,
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Òrgans de Govern de l’Obra Social ”la Caixa”
a 31 de desembre de 2009
Comissió d’Obres Socials

President
Isidre Fainé Casas
Vocals
Salvador Gabarró Serra
Jordi Mercader Miró
Javier Godó Muntañola
Montserrat Cabra Martorell
Ana María Calvo Sastre
Juan José López Burniol
Montserrat López Ferreres
Justo B. Novella Martínez

Direcció General

Secretari (no conseller)
Alejandro García-Bragado Dalmau

Director General de ”la Caixa”
Joan Maria Nin Génova

Vicesecretari (no conseller)
Óscar Calderón de Oya

Director Executiu de l’Obra Social
Jaume Lanaspa Gatnau

Patronat de la Fundació ”la Caixa”

President d’Honor
Josep Vilarasau Salat
President
Isidre Fainé Casas
Vicepresidents
Ricard Fornesa Ribó (Vicepresident 1r)
Salvador Gabarró Serra
Jordi Mercader Miró
Joan Maria Nin Génova
Patrons
Victoria Barber Willems
Mª Teresa Bartolomé Gil
Mª Teresa Bassons Boncompte
Montserrat Cabra Martorell

Josep F. de Conrado i Villalonga
Javier Godó Muntañola
Josep-Delfí Guàrdia Canela
Monika Habsburg Lothringen
Immaculada Juan Franch
Jaume Lanaspa Gatnau
Juan José López Burniol
Montserrat López Ferreres
Dolors Llobet Maria
Rosa M. Mora Valls
Amparo Moraleda Martínez
Miquel Noguer Planas
Justo B. Novella Martínez
Jordi Portabella Calvete
Leopoldo Rodés Castañé
Luis Rojas Marcos
Nuria Esther Villalba Fernández
Josep Francesc Zaragozà Alba

Ana María Calvo Sastre
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Director General
Jaume Lanaspa Gatnau
Secretari (no patró)
Alejandro García-Bragado Dalmau
Vicesecretari (no patró)
Óscar Calderón de Oya
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Direcció de l’Obra Social ”la Caixa”

President
Isidre Fainé Casas
Director Executiu
Jaume Lanaspa Gatnau
Conseller Delegat d’Habitatge
Assequible
Jaume Cabré Grau
Directora de l’Àrea de Beques,
Universitats i Estudis Socials
Rosa Maria Molins Solé

Direcció de la Fundació ”la Caixa”

President
Isidre Fainé Casas
Director General
Jaume Lanaspa Gatnau
Directora General Adjunta
Elisa Durán Montolio
Secretari General
Lluís Reverter Gelabert
Sotsdirectora General
Esther Planas Herrera
Sotsdirector General
Albert Sòria Casas
Director de l’Àrea de Comunicació
Francisco Javier Zuloaga López
Directora de l’Àrea Internacional
S.A.R. La Infanta Doña Cristina
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Director de l’Àrea d’Acció
Territorial
Rafael Chueca Blasco

Director de l’Àrea d’Acció Social
Xavier Bertolín Pueyo

Director de l’Àrea Cultural
Ignasi Miró Borràs

Directora de l’Àrea de Recursos
Humans
Silvia Ciurana Casanovas

Director de l’Àrea de Producció
Enric Sagrera Depares

Director de l’Àrea de Centres
Josep Ollé Pous

Director de l’Àrea d’Integració Social
Marc Simón Martínez

Director de l’Àrea de Màrqueting Social
Daniel Zafra Masriera

Director Científic
Jorge Wagensberg Lubinski
Director de l’Àrea de Ciència, Recerca
i Medi Ambient
Enric Banda Tarradellas
Director de l’Àrea d’Organització
i Serveis Generals
Jordi Cabedo Gracia
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Estats financers de l’Obra Social ”la Caixa”
Liquidació del pressupost de
l’Obra Social de l’exercici 2009
PROGRAMES

Programes
Programes
Programes
Programes
Total

socials
medi ambient i ciència
culturals
educatius i recerca

Pressupost de l’Obra Social
per a l’exercici 2010
EN MILERS D’EUROS

PROGRAMES

278.543
63.098
59.576
28.860
430.077

Programes
Programes
Programes
Programes
Total

socials
medi ambient i ciència
culturals
educatius i recerca

EN MILERS D’EUROS

356.274
61.633
55.384
26.709
500.000

Relació d’actius i passius de l’Obra Social
a 31 de desembre de 2009, després de la liquidació del pressupost i abans de l’aplicació del benefici de ”la Caixa”
de l’exercici 2009, en milers d’euros

Actiu

Passiu

Circulant
Disponible
Comptes a cobrar
Altres aplicacions -”la Caixa”
Inversions financeres
Inversions financeres
Fons fluctuació accions
Fix
Immobilitzat
Solars i immobles
Mobiliari i instal·lacions
Fons d’amortització
Immobles
Mobiliari i instal·lacions
Total
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400.259
213
175
399.871
82.907
100.250
(17.343)
366.300
502.964
349.582
153.382
(136.664)
(79.455)
(57.209)
849.466
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Circulant
Despeses diferides a pagar
Altres comptes a pagar
Fundació ”la Caixa”
Recursos Propis de l’Obra Social
Fons de l’Obra Social
Reserves de l’Obra Social

257.209
134.210
145
122.854
592.257
143.050
449.207

Total

849.466

Concepte i disseny
Exit de disseny
Maquetació i impressió
www.cege.es
Fotografia coberta
Exit de disseny, Roc Herms i Máximo
García
D.L.: B.

Fotografies
David Campos: pàg. 4.
Exit de Disseny: pàg. 12, 13, 15, 29, 33,
39, 44, 50, 52, 54, 55, 57, 60, 61, 62,
65, 66, 67, 71, 75, 78, 80, 81, 83, 89,
96, 110, 112, 113, 117, 118, 119, 120,
121, 123, 124, 171.
Joan Masats: pàg. 44, 129, 144, 145.
Roc Herms: pàg. 112, 113, 126, 127,
129, 130, 131, 132, 134, 135, 137, 149,
156.
Jordi Nieva: pàg. 115, 121, 127, 133,
147, 151, 155, 157, 162.
Raimon Solà: pàg. 116.
Máximo García: pàg. 126, 148, 151,
159, 163, 168, 169, 171.
Antonella Delussu: pàg. 129.

Camilo Alonso: pàg. 138.
Estudio McGuffin: pàg. 141.
Kike Figaredo: pàg. 142.
UNICEF Giacomo Pirozzi: pàg. 143.
Norman García-Solera: pàg. 151, 154.
Enric Monté: pàg. 151.
Limit 0: pàg. 152.
Olga Planas: pàg. 153, 164.
CRAM: pàg. 158.
EFE. Yoan Valet: pàg. 159.
Museo del Prado: pàg. 159.
Oriol Clavera: pàg. 159.
Alejandro Espadero: pàg. 160.
Mónica Reboredo: pàg. 161.
Carme Ortega: pàg. 165.
Estudi Carme Pinós: pàg. 167.
H.Caux / ACNUR: pàg. 171.

