Informe anual Obra Social ”la Caixa” 2010

Liquidació del pressupost de l’Obra Social de l’exercici 2010
PROGRAMES

Programes socials

EN MILERS D’EUROS

326.089

Programes medi ambient i ciència

58.937

Programes culturals

49.711

Programes educatius i recerca

27.892

Total

462.629

Informe anual Obra Social ”la Caixa” 2010
L’ànima de “la Caixa”
Pressupost de l’Obra Social per a l’exercici 2011
PROGRAMES

Programes socials

EN MILERS D’EUROS

335.277

Programes medi ambient i ciència

68.148

Programes culturals

63.888

Programes educatius i recerca

32.687

Total

500.000

Programes socials

Introducció
Intervenció Comunitària Intercultural
Lluita contra la pobresa infantil
Integració social i laboral de col·lectius desfavorits
Atenció integral a persones amb malalties avançades
Gent gran activa i socialment integrada
Àrea internacional: Un compromís més enllà
de les nostres fronteres
Habitatge Assequible
Programa d’ajuts a projectes d’iniciatives socials

Programes socials

Programes socials
El compromís de ”la Caixa” amb les
persones, tret definitori per excel·
lència de l’entitat des del seu naixe·
ment fa més de 100 anys, ha adquirit
el 2010, si és possible, una rellevància
especial. En un any marcat per una
conjuntura econòmica difícil, l’Obra
Social ha multiplicat esforços per
contribuir a satisfer algunes de les
necessitats més urgents. L’entitat va
dedicar als seus programes socials el
2010 un total de 326 milions d’euros,
el 71% de la seva liquidació pressu·
postària, 463 milions d’euros.
Línies prioritàries d’actuació el 2010
L’atur, la situació econòmica, la salut i
l’envelliment són quatre de les principals
preocupacions que els ciutadans posen
de manifest amb més freqüència i de
manera generalitzada. Per això, al llarg
del 2010, l’Obra Social ha destinat un
percentatge important dels seus recursos
a intentar oferir resposta a cadascuna
d’elles. En aquest sentit, el projecte
Incorpora, dirigit al foment de l’ocupació
entre col·lectius amb dificultats, incloent-hi la formació de reclusos, i el programa de millora d’oportunitats per a infants
en situació de pobresa, CaixaProinfància,
són dues de les iniciatives més impor-

tants de l’entitat. L’atenció a persones
amb malalties avançades, d’altra banda,
constitueix un dels àmbits de treball més
innovadors, i la promoció de l’envelliment
actiu de la gent gran evoca el punt de
partida de la institució, que des dels seus
orígens presta una atenció preferent a
aquest col·lectiu.
A aquests quatre àmbits estratègics d’actuació, l’Obra Social hi afegeix un ampli
ventall d’iniciatives socials dirigides a
pal·liar carències no resoltes.
La recerca d’una major cohesió social ha
estimulat el llançament del nou programa
d’Intervenció Comunitària Intercultural,
dirigit a promoure la convivència en 17
territoris del país amb un alt grau de
diversitat cultural.
La construcció de pisos de lloguer assequible per a joves i gent gran ha rebut el
2010 un nou impuls mitjançant la reactivació de promocions immobiliàries paralitzades per la crisi per convertir-les en habitatges familiars amb preus d’arrendament
sensiblement inferiors als del mercat.
La concessió de microcrèdits també genera oportunitats per a persones emprenedores amb dificultats de finançament.

Ja fa anys que el Moisés és voluntari de
”la Caixa” i que organitza activitats per
a persones amb discapacitat intel·lectual,
com la Rocío, que gaudeix recorrent el
Camí de Sant Jaume. El Pablo ha seguit
l’exemple del pare i també dedica el seu
temps als altres…
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S’estima que cada préstec genera una
mitjana de 2,5 llocs de treball.
El suport al desenvolupament socioeconòmic en països de renda baixa i l’impuls
a la vacunació infantil amb més d’un
milió d’infants immunitzats fins avui,
propaga, a través de l’Àrea Internacional,
el compromís de l’entitat més enllà de les
nostres fronteres. En línia amb aquests
objectius, ISGlobal Barcelona, promogut per l’Obra Social el 2010, té com a
objectiu principal millorar la salut de les
poblacions més vulnerables i trencar el
cercle viciós de malaltia i pobresa en què
es troben atrapades.
A través d’aquests programes, l’entitat intenta oferir resposta a alguns dels problemes amb més impacte social actualment.
Vocació solidària
L’Obra Social ”la Caixa”, a més de donar
resposta a les necessitats emergents de la
societat en els darrers anys, disposa d’altres programes de més llarg recorregut.
En funcionament des de l’any 2005,
el programa de suport i foment al
Voluntariat, d’una banda, palesa l’esperit solidari i compromès dels empleats

Programes socials

de ”la Caixa” 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, 3.286 treballadors de l’entitat, en actiu o jubilats, així
com els seus familiars i amics, col·laboren
activament en iniciatives solidàries.
Aquesta xifra suposa prop del 13% del
total d’empleats de l’entitat. En aquests
moments, ”la Caixa” ja compta amb 42
associacions provincials de voluntaris.
Entre les accions promogudes destaca la
recollida de més de 205 tones d’aliments
en favor dels més necessitats a finals del
mes de novembre.
La iniciativa Parlem de drogues, per la
seva banda, ha estat reconeguda l’any
2010 amb el Premi Reina Sofia contra les
Drogues, concedit per la Fundació per
a l’Atenció a les Toxicomanies de Creu
Roja (CREFAT). Un guardó a un projecte
que 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 donar a 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 i un telèfon gratuït d’orientació;
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. Des de la posada en marxa del
programa, el projecte ha prestat suport a
3.993 famílies.
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 respecte a aquest problema.
Aquesta iniciativa consta d’una línia de
sensibilització dirigida tant a alumnes de
secundària i professors com a alumnes
universitaris, i d’una altra de formació
per a professionals especialitzats. A més,
s’adreça a dones víctimes de la violència
de gènere, entre altres vies a través de
projectes conjuntament impulsats amb
Creu Roja i COCEMFE.
L’Obra Social també és present als hospitals. Per tal de minimitzar l’impacte

Una voluntària amb nens hospitalitzats en una de les CiberCaixa Hospitalàries
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que suposa l’estada hospitalària, tant
dels infants ingressats com dels seus familiars, l’Obra Social ”la Caixa” disposa
de 66 espais ludicoeducatius ubicats en
hospitals infantils de tot Espanya. Són les
CiberCaixa Hospitalàries. El projecte
aposta per 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
en aquestes CiberCaixa, hi col·laboren
tant els voluntaris de ”la Caixa” com la
gent gran del programa d’envelliment actiu i saludable i membres d’altres associacions vinculades al voluntariat hospitalari.
Les CiberCaixa disposen de material didàctic com el KitCaixa Hospital, que familiaritza els infants amb la seva nova situació
i suavitza la percepció de la malaltia.
Amb el mateix plantejament però ubicades en centres cívics o escoles, l’Obra
Social disposa d’una xarxa de CiberCaixa
Quedem després de classe. Es tracta
d’espais educatius en els quals es desenvolupen activitats pedagògiques tant en
horaris extraescolars com en períodes
de vacances, de cara a facilitar la conciliació laboral i familiar de les famílies en
les quals tots dos progenitors treballen.
La xarxa d’equipaments CiberCaixa es
completa amb els creats per l’Obra Social
en 6 centres penitenciaris, concebuts en
aquest cas per facilitar l’accés a les noves
tecnologies dels interns de la mà de gent
gran voluntària que, juntament amb els
seus coneixements, traslladen a més als
participants la seva experiència de vida i
els seus valors.
En el pla de la reflexió, l’Obra Social
promou la Col·lecció d’Estudis Socials,
concebuda com a plataforma d’anàlisi i
debat al voltant de les transformacions
socials, ambientals, tecnològiques i de salut pública de la societat contemporània.
Al llarg del 2010, s’han publicat tres nous
estudis: La cura de les persones. Un repte
per al segle xxi, Fracàs i abandonament
escolar a Espanya i Infància i futur. Noves
realitats, nous reptes.
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Intervenció Comunitària Intercultural
L’any 2010, l’Obra Social ”la Caixa” ha
implementat el nou projecte d’Inter·
venció Comunitària Intercultural.
Es tracta d’una iniciativa pionera que
té com a finalitat generar un model
d’intervenció comunitària de refe·
rència en la gestió de la diversitat
cultural que promogui la convivència
ciutadana i la cohesió social.
Aquest projecte s’ha implementat en
17 barris i municipis espanyols carac·
teritzats per una elevada diversitat
cultural.

Intervenció Comunitària Intercultural
Definició
El Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural és una iniciativa pionera que té
per objecte generar un model d’intervenció comunitària de referència en la gestió
de la diversitat cultural. Es col·labora amb
els agents del territori per potenciar les
possibilitats que aquest territori ofereix
pel que fa a convivència intercultural.
Actuació
Impulsar processos que afavoreixin el desenvolupament local i millorin les condicions
de vida de tota la població; capacitar el
conjunt de la societat per afrontar les
oportunitats, els reptes i les problemàtiques de la nova realitat; prevenir i revertir
situacions de conflictivitat social en pro
de la convivència ciutadana intercultural.
Àmbit
17 barris i municipis d’Espanya.
Col·lectius prioritaris
Infància, joventut i famílies.

• El programa d’Intervenció Comunitària
Intercultural de l’Obra Social ”la Caixa”
s’ha posat en marxa per fomentar la
cohesió social en zones d’alta diversitat
cultural. El projecte, tant a escala estatal
com autonòmica i local, constitueix un
eix fonamental de l’acció social en el
nou context intercultural, ja que articula
l’exercici d’una responsabilitat compartida, posa en valor l’enorme bagatge
d’experiències que han desenvolupat al
nostre país els diferents agents socials i
constitueix una garantia de sostenibilitat.
• El projecte s’ha implementat en 17
barris i municipis d’Espanya, caracteritzats per una elevada diversitat cultural,
de la mà d’entitats socials i amb la collaboració de l’administració pública i dels
recursos existents als territoris, sota una
direcció científica. L’objectiu és col·laborar
amb els agents del territori per potenciar
les possibilitats que aquest territori ofereix pel que fa a convivència intercultural.
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El públic al qual va adreçat el projecte és
infància, joventut i famílies.
• A través d’una convocatòria oberta a
organitzacions no lucratives (entitats del
tercer sector), es van escollir els 17 territoris en els quals es desenvolupa el projecte
en col·laboració amb les administracions
locals de cada territori. Per dur a terme
aquesta selecció es va tenir en compte el
territori d’actuació, la trajectòria de l’entitat social, la seva relació amb el territori
presentat i la proposta d’equip i d’intervenció.
• La iniciativa s’està desenvolupant als
següents territoris: els barris del Clot,
la zona nord de Nou Barris i el Raval a
Barcelona, Daimiel, Elx, El Ejido, Getafe,
Granada, Jerez de la Frontera, Leganés,
Logronyo, Pueblo Nuevo a Madrid,
Paterna, Salt, San Bartolomé, Tortosa i
Saragossa.
• En cadascun d’aquests 17 territoris,
s’està duent a terme una actuació integral a través d’equips multidisciplinaris
que actuen com a referents i motors de
la convivència en tres àmbits prioritaris:
el socioeducatiu, la salut comunitària i
les relacions ciutadanes. Es treballa en
aquests àmbits d’actuació per la seva alta
rellevància en la vida local i quotidiana i
pel fet de tractar-se de tres àmbits de fort
impacte en la comunitat.
• Els 17 equips estan formats per persones
amb experiència en intervenció comunitària i mediació intercultural, molts d’ells
titulats en estudis relacionats amb les ciències socials. El treball en equip, la coordinació amb altres recursos i la capacitat de
dinamització de la comunitat són claus en
aquest projecte, que no pretén constituir
un recurs més, sinó reforçar els existents.
Es tracta de dotar de possibilitats els
agents socials que intervenen en el territori
per tal que donin respostes als reptes i
problemàtiques de la nova realitat social.
• Les 17 entitats estan coordinades per la
Fundació ”la Caixa”, que compta amb la
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col·laboració de l’Institut de Migracions,
Etnicitat i Desenvolupament Social de la
Universitat Autònoma de Madrid.
• La iniciativa pretén convertir-se en un
referent pel que fa a model i metodologia
d’actuació, i oferir idees i anàlisis que
puguin contribuir al debat en l’àmbit de
la interculturalitat i la cohesió social. Es
tracta d’un model preventiu que afavoreix la integració de totes les persones,
que contribueix a la cohesió social i, en
definitiva, que capacita el conjunt de la
societat per afrontar els reptes i superar
els processos i situacions d’exclusió social
a les comunitats amb una alta incidència
de diversitat.
• El programa d’Intervenció Comunitària
Intercultural considera, com a part principal del seu desenvolupament i posada en
marxa, la interpretació continuada dels

resultats obtinguts, especialment a nivell
qualitatiu i quantitatiu, i la seva avaluació.
En aquest sentit, es duu a terme un estudi inicial sobre l’estat de la convivència
i una enquesta a una mostra representativa de la població en cadascun dels 17
territoris i en 6 territoris control, que es
repetirà anualment. Es tracta d’una estratègia qualitativa i una altra de quantitativa que són complementàries entre si, per
potenciar la reflexió, el rigor del projecte
i, en definitiva, la fonamentació científica
de la intervenció.
• El projecte té en cada territori una
durada aproximada de 3 anys, després
dels quals s’haurà contribuït a la transformació de les dinàmiques existents en
aquests territoris, ja que s’hi hauran establert mecanismes de coordinació i participació que permetran capacitar els agents
socials del territori per donar respostes a

les oportunitats i reptes que es deriven de
la diversitat cultural.
• Per facilitar el desenvolupament del
projecte als municipis seleccionats,
la Fundació ”la Caixa” i la Federació
Espanyola de Municipis i Províncies
(FEMP) van signar un conveni de collaboració que permet dur a terme accions conjuntes de promoció, difusió
i implementació d’aquesta iniciativa.
En aquesta mateixa línia, la Fundació
”la Caixa” també col·labora amb el
Ministeri de Treball i Immigració per al
desenvolupament d’aquest projecte. En
aquest sentit, l’aportació del Ministeri de
Treball i Immigració al projecte, a través
de la Secretaria d’Estat d’Immigració
i Emigració, se centra en l’assessorament tècnic a partir del Pla Estratègic
de Ciutadania i Integració aprovat pel
Consell de Ministres el febrer de 2007.

Wei Lin participa en activitats de trobada
entre joves de Tortosa, i assisteix a classes
d’idioma. La seva professora, la Irene, està
molt contenta d’haverla ajudada, i també
il·lusionada per participar, juntament amb
altres professionals i veïns, en un projecte
per millorar la convivència al barri…
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Lluita contra la pobresa infantil
Espanya és un dels països desen·
volupats amb una taxa de pobresa
infantil més elevada, segons diferents
organismes internacionals.
En resposta a aquesta problemàtica,
l’Obra Social ”la Caixa” va posar en
marxa CaixaProinfància, un programa
pensat per promoure el desenvo·
lupament socioeducatiu dels nens i
nenes en situació de pobresa a través
de l’atenció integral a tota la família.
Des de fa tres anys, CaixaProinfància
treballa perquè els menors del nostre
país en risc o situació d’exclusió social
tinguin la porta oberta a un futur
millor i gaudeixin de les mateixes
oportunitats que la resta d’infants.
En el marc d’aquesta iniciativa i en el
seu vessant més educatiu, el projecte
CiberCaixa Quedem després de classe
proporciona a aquests menors un
entorn pedagògic no formal en horari
extraescolar i en períodes de vacances.

CaixaProinfància
Definició
Recursos socioeducatius i econòmics
destinats a famílies amb nens en risc o
situació d’exclusió social amb l’objectiu
de millorar el seu benestar i tractar de
trencar així el cercle de la pobresa
hereditària.
Actuació
L’entitat financera facilita a aquestes famílies un seguit d’ajuts adreçats al reforç
educatiu, el suport psicològic i l’estada
en centres oberts, colònies i campaments
infantils i escoles d’estiu; entre aquestes
prestacions també s’inclouen les que faciliten l’accés a béns bàsics (alimentació,
productes d’higiene, equipament escolar,
ulleres i audiòfons).
Àmbit
Madrid, Barcelona, València, Sevilla, Màlaga, Saragossa, Múrcia, Bilbao i les seves
àrees metropolitanes, així com les Illes
Canàries i les Illes Balears.
Beneficiaris
Famílies amb menors de 0 a 16 anys en
situació o risc d’exclusió social.
Col·laboradors
358 entitats socials.
Xifres. 2007·2010
165.328 nens i nenes atesos.
520.279 ajudes concedides.

• El 2010, l’Obra Social ”la Caixa” ha
destinat més de 45 milions d’euros a
CaixaProinfància, un programa adreçat a
garantir la promoció socioeducativa dels
infants amb menys recursos del nostre
país i les seves famílies. El projecte es va
posar en marxa l’any 2007 amb l’objectiu
de treballar pel benestar i el desenvolupament de la infància en situació de vulnerabilitat social a través de la prestació de
serveis i d’ajudes econòmiques que afavoreixen la inclusió social dels més petits
i els faciliten oportunitats per construir
un futur millor.
• Els destinataris són famílies amb nens
de 0 a 16 anys que es troben en un procés d’inclusió social o són susceptibles
d’estar-ho i que tenen uns ingressos inferiors al llindar establert.
• Al voltant de la meitat de famílies que
han rebut ajudes (45%) són monoparentals. Això suposa que els fills només
estan a càrrec d’un adult (generalment la
mare). Les famílies nombroses, amb tres
o més fills, són un altre dels principals
col·lectius atesos per CaixaProinfància.
La major part dels menors han nascut a
Espanya (80%), seguits pels que procedeixen de països com el Marroc, Equador
o Bolívia.
• L’Obra Social ”la Caixa” és la impulsora
del programa, mentre que 358 entitats
socials són les responsables d’implementar CaixaProinfància a tot l’Estat.
Aquestes organitzacions treballen amb la
premissa que els nens i les nenes d’avui

Des que l’Esther té el suport de
CaixaProinfància se sent més
acompanyada i tranquil·la en un moment
difícil de la seva vida. El seu fill rep tot
el que necessita per créixer i la seva filla
ha millorat en els estudis gràcies a les
classes de reforç escolar. A més, l’Ofèlia,
treballadora en l’àmbit social, des que
participa en aquest programa té més
recursos per ajudar altres famílies en la
mateixa situació…
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són els adults que conformaran la societat de demà, de manera que l’atenció a
la infància no és només determinant per
aconseguir el seu benestar, sinó també
per construir una societat futura millor.
• 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.
És a dir, promou el desenvolupament
socioeducatiu dels menors i els proporciona, quan és necessari, ajuts materials. Les
accions del programa comprenen:
• Atenció psicosocial i educativa: suport
psicològic i teràpia familiar, reforç
educatiu, activitats en centres oberts,
campaments i escoles d’estiu.
• Ajuts a la primera infància: productes
d’alimentació, higiene, equipament
escolar, ulleres i audiòfons.
• 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 col·laboradors.

CiberCaixa
Quedem després de classe
Definició
Espais socioeducatius equipats per a
l’acollida de nens d’entre 3 i 12 anys en
horari extraescolar i períodes de vacances.
Actuació
Recursos i activitats que potencien el desenvolupament cognitiu, afectiu i social
dels nens. Les activitats promogudes en
aquests equipaments estan adreçades a
fomentar actituds i valors positius per
al seu futur, com ara els vinculats a les
relacions familiars, els hàbits d’estudi, la
solidaritat, el joc compartit, el temps lliure
i l’educació mediambiental.
Àmbit
Madrid, Barcelona, Badalona, València,
Màlaga, Palma de Mallorca, Las Palmas
de Gran Canària, 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. 2007·2010
51 CiberCaixa en funcionament.
9.264 beneficiaris.

• Les CiberCaixa Quedem després de
classe, adreçades a nens d’entre 3 i 12
anys, se situen en diferents equipaments
(escoles, centres cívics o d’acció social,
etc.) i romanen obertes en horari extraescolar i períodes de vacances amb
l’objectiu d’acompanyar els menors en el
seu procés de socialització i maduració,
donant suport a la tasca de la família i de
l’escola.
• En elles, els infants reben formació no
reglada i realitzen activitats en el marc
d’un entorn pedagògic no formal. A més,
compten amb personal qualificat per treballar el seu desenvolupament cognitiu,
afectiu i social.
• En consonància amb 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
nens que es troben situacions d’especial
vulnerabilitat i que viuen en llars en què
els pares tenen dificultats per conciliar la
vida laboral i familiar.
• Les activitats es realitzen al voltant de
tres espais:
• Espai d’informàtica, on els nens poden relacionar-se a través de les noves
tecnologies.
• Espai de lectura i audiovisuals, amb
diversos materials pedagògics.
• Espai infantil, dotat amb mobiliari,
jocs i recursos específics per als més
petits.
• El 2010, s’han beneficiat 3.481 infants
de les 51 CiberCaixa Quedem després de
classe que ja estan en funcionament.

Alumnes en una CiberCaixa Quedem després de classe
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Integració social i laboral de col·lectius desfavorits
Tenir una feina digna és fonamen·
tal perquè una persona pugui mirar
amb esperança el seu futur. Partint
d’aquesta premissa, el programa
Incorpora. Obra Social ”la Caixa” amb
la integració laboral fomenta la con·
tractació de col·lectius en situació de
vulnerabilitat amb l’objectiu de con·
tribuir a la inclusió social de persones
en risc o situació d’exclusió.
Paral·lelament, els ajuts que facilita
l’Obra Social per a la formació d’in·
terns en centres penitenciaris tenen
com a finalitat facilitar la reinserció
laboral i social d’aquest col·lectiu una
vegada que, complerta la condemna,
surtin en llibertat.

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 especials per
accedir al món laboral com un mecanisme
per promoure la seva inclusió social.
Actuació
Col·laboració entre empreses, entitats
socials especialitzades en inserció laboral
de col·lectius desfavorits i tècnics d’inserció amb l’objectiu de facilitar un lloc de
treball a persones en situació de vulnerabilitat.
Àmbit
Tot el territori espanyol i el Marroc.
Beneficiaris
Col·lectius amb dificultats especials per
accedir al món laboral: persones amb
discapacitat física o psíquica i persones en
situació o risc d’exclusió social (joves en
situació de vulnerabilitat, persones de
més de 45 anys, aturats de llarga durada,
persones immigrants i dones afectades per
situacions de violència de gènere).
Col·laboradors
13.626 empreses han contractat
algun beneficiari.
248 entitats socials.
369 tècnics d’inserció laboral.
Xifres. 2006·2010
32.740 insercions de persones en situació
de vulnerabilitat.
58 cursos Incorpora de Tècnic en Integració Laboral a 26 universitats espanyoles
on han participat 1.451 tècnics de 813
entitats socials.

Els ajuts per a la formació d’interns permeten la seva reinserció social i laboral
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• El programa Incorpora, que es va posar
en marxa el 2006, ha comptat amb una
aportació de 12,3 milions d’euros per
al 2010. La col·laboració estreta entre els
dos puntals fonamentals d’aquest projecte, les entitats socials i les empreses,
és el seu principal tret distintiu, i el que
permet oferir un servei de qualitat a tots
els agents implicats. La consolidació plena
d’aquest model i el bagatge acumulat
durant els últims cinc anys han permès
fer front als efectes de la crisi.
• El nombre de persones ateses pel programa se situa en 32.740, pràcticament
10.000 més que a finals de 2009.
• Malgrat la conjuntura econòmica
actual, el nombre d’empreses que collaboren activament amb el programa s’ha
incrementat considerablement i ha passat
de 9.542 el 2009 a 13.626 el 2010.
• El nombre d’entitats socials especialitzades en integració laboral vinculades al
programa s’eleva a 248, distribuïdes en
els Grups Incorpora creats en cada comunitat autònoma, enfront de les 236 a finals de 2009. Això suposa que organitzacions que actuaven d’una manera aïllada,
ara compten amb una xarxa d’integració
per treballar conjuntament amb l’objectiu
de fer més rendibles els recursos i compartir coneixements i metodologia.
• El tècnic d’inserció laboral és una de
les peces clau d’Incorpora. Mitjançant
aquests professionals, el programa estén
un pont entre les entitats que es dediquen a la integració laboral i les empreses. Els 369 tècnics, que reben formació
contínua per part de l’Obra Social, detecten 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. Entre les seves tasques també s’inclou el seguiment del procés de
formació del futur treballador, l’acompanyament laboral de les persones inserides
i la solució de possibles conflictes que
poguessin sobrevenir en el marc de la
relació laboral.

Programes socials

• Aquest acompanyament de les insercions
laborals de persones en situació o risc d’exclusió social és una de les característiques
més ben valorades per les empreses, que
el consideren el principal valor afegit
que aporta Incorpora. D’aquesta manera,
las 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, a la vegada que afavoreix
la competitivitat de l’empresa i promou
el desenvolupament sostenible.
• Gràcies a la tasca de mediació que ha
dut a terme Incorpora els darrers tres
anys, s’ha aconseguit que l’empresariat
i el tercer sector treballin junts en favor
del benefici recíproc i deixin de banda
el desconeixement mutu.
• El novembre de 2010 va tenir lloc la
cerimònia de lliurament de la III Edició
dels Premis Incorpora, que reconeixen les
millors actuacions en l’àmbit de la contractació de persones en risc o situació
d’exclusió social. Les empreses guardonades van ser: Perfumerías y Droguerías Ana
Pilar (en la modalitat de petita empresa),
Expoclean (modalitat mitjana empresa),
CLN Servicios Integrales (modalitat gran
empresa) i Carrefour (modalitat de treball
en xarxa).

Ajuts per a la formació d’interns
en centres penitenciaris
Definició
Ajuts per a la formació d’interns en
centres penitenciaris amb l’objectiu de
facilitar-los l’accés a coneixements i habilitats professionals que permetin la seva
reinserció social i laboral.
Actuació
Cursos de formació professional en oficis
d’elevada demanda laboral fora del recinte penitenciari, impartits en col·laboració
amb el Departament de Justícia de la Generalitat, en el cas de Catalunya, i amb el
Ministeri de l’Interior a la resta de l’Estat.
Àmbit
Tot el territori espanyol.
Beneficiaris
Interns en centres penitenciaris acollits al
segon o tercer grau.
Col·laboradors
78 centres educatius.
Xifres. 2009·2010
1.432 beques concedides.
4.700 euros de mitjana per a cada beca.
Beneficiaris participants: 1.432.
Beneficiaris diplomats: 1.365.

• En el marc d’Incorpora, i en col·laboració
amb universitats de tot Espanya, s’organitzen els cursos de Tècnic d’Integració
Laboral, coordinats per l’Observatori de
l’Economia Solidària (OES). Des de l’inici
del programa s’han format més de 1.000
tècnics d’inserció.

La Carmen té osteosclerosi, però això no
li impedeix treballar al Centre Especial
d’Ocupació de Casp, on atén el públic
i a més transmet el seu bon humor als
companys. El seu pare està content de
veurela treballar…

Informe anual Obra Social ”la Caixa” 2010

19

• El programa d’ajuts per a la formació
d’interns en centres penitenciaris de
l’Obra Social ”la Caixa” també suposa
una oportunitat de millorar el futur d’un
altre col·lectiu vulnerable: la població reclusa. Mitjançant aquests ajuts, els interns
que es troben en el segon o tercer grau de
la seva condemna assisteixen a cursos
de formació professional 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 projecte posa èmfasi en l’acompanyament sociolaboral dels interns tant durant
l’etapa final de la condemna com una vegada en llibertat. L’objectiu és promoure
la seva formació continuada i facilitar-los
l’adquisició de recursos útils i necessaris
per a la seva reinserció social i laboral.
• Aquest programa de beques, pioner a
Espanya i que es va iniciar a Catalunya
l’any 2005, ja s’ha estès a totes les comunitats de l’Estat. En aquest cas, la iniciativa respon a un conveni signat l’any 2006
amb el Ministeri de l’Interior, que s’ha
anat renovant anualment. Entre
2005 i 2010, l’Obra Social ”la Caixa”
ha finançat un total de 4.292 beques
a tot Espanya, amb una inversió total
de 22,7 milions d’euros.

Programes socials

Atenció integral a persones amb malalties avançades
L’objectiu d’aquest programa és
millorar la qualitat de vida dels qui
pateixen una malaltia avançada
proporcionant·los, tant a ells com als
seus familiars, una atenció emocional,
espiritual i social adequada, acompa·
nyant·los en l’etapa final de la seva
vida.
Per aconseguir aquest objectiu, el
programa també dóna suport als
equips professionals sanitaris i socials
que atenen malalts avançats, per
ajudar·los en la seva tasca.

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 l’actual
model sanitari amb atenció psicosocial.
Actuació
Atenció integral centrada en: donar
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 i els
seus familiars.
Professionals i voluntaris de l’àmbit de les
cures pal·liatives.
Xifres. 2010
Més de 6 milions d’euros de dotació al
programa.
8.398 pacients i 13.933 familiars atesos.
29 equips multidisciplinaris de suport
psicosocial.

• 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, espirituals
i socials tant del pacient com dels seus
cuidadors.
• El 2010, ”la Caixa” ha atès 22.331 persones entre malalts i familiars. En total,
des de l’inici del programa, l’any 2009,
s’han atès 15.342 pacients i 24.896 familiars.
• El programa, avalat pel Ministeri de Sanitat i l’Organització Mundial de la Salut,
compta amb 29 equips multidisciplinaris
procedents d’organitzacions no lucratives
de tot 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 61
hospitals i centres sociosanitaris i a domicili. El nou model de suport als malalts
avançats que postula aquest programa
contempla els següents aspectes:
• Suport emocional, espiritual i social
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.

La Inmaculada és responsable de la Unitat
de Cures Pal·liatives de l’Hospital Virgen
de la Salud de Toledo. Els malalts reben
atenció diària; els familiars, suport, i els
integrants del seu equip i els voluntaris
que treballen a l’hospital comparteixen
experiències amb ella…
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• Atenció

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.
• Suport als equips professionals sanitaris i socials que atenen malalts avançats, per ajudar-los en la seva tasca i
reduir el risc de burnout (síndrome del
desgast professional).
• 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.

• Els resultats de l’avaluació d’aquest
2010 indiquen que tots els pacients milloren en els següents paràmetres: estat
d’ànim, ansietat, malestar, adaptació
emocional i patiment. Els malalts també
progressen positivament en la capacitat
de relació i el grau d’acceptació de la
malaltia en un context en què, per les circumstàncies, seria normal que es produís
un empitjorament d’aquestes actituds.
• 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 2010 s’ha col·laborat en les següents
jornades:
• Jornades de Dany Cerebral i Cures
Pal·liatives, organitzades per l’Instituto
San José de Madrid (Ordre Hospitalària de Sant Joan de Déu).
• III Jornada sobre el Final de la Vida,
organitzada per la Universitat de Vic.
• Curs d’estiu “Psicooncologia: aspectes
psicològics i socials en càncer”,
organitzat per la Fundación General

de la Universidad Complutense de
Madrid.
• II Jornades Castellanomanxegues de
Cures Pal·liatives, organitzades per
l’Asociación Castellano-Manchega de
Cuidados Paliativos.
• VII Fòrum Ètica i Envelliment, organitzat per la Sociedad de Geriatría y Gerontología del Principado de Asturias.
• Jornades de Dol i Mort, organitzades
per la Sociedad Castellano-Leonesa
de Cuidados Paliativos.
• Jornada “Cuidar i acompanyar al final
de la vida des de la comunitat”, organitzada per Creu Roja Granollers.
• XV Jornades Nacionals d’Humanització de la Salut, organitzades per Los
Camilos.
• Jornada d’Atenció Integral al Malalt
Pal·liatiu, organitzades per AECC
Galícia.
• X Jornades de “Viure i morir amb dignitat”, organitzades per SAR Andalusia.
• Jornada d’innovació en cures palliatives: atenció psicològica, resultats i
avaluació, organitzades per Fundación
Matia (Donostia).

El 2010, ”la Caixa” ha atès 22.331 persones entre malalts i familiars
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Gent gran activa i socialment integrada
L’Obra Social ”la Caixa” desenvo·
lupa 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 hà·
bits de vida saludable, l’estimulació
d’habilitats i capacitats i la integració
social d’aquest col·lectiu. Es comple·
menta 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 volun·
tariat 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.

La Palmira és voluntària a la CiberCaixa del
Centre Penitenciari de Picassent, on ensenya
informàtica a les internes, com la Maite i
la Cristina, que han ampliat la formació
que tenien. El seu ànim i entusiasme es
contagien fins i tot fora de les classes…

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. 2010
607 centres propis i en conveni amb les
administracions públiques.
529 CiberCaixa en centres de gent gran.
6 CiberCaixa en centres penitenciaris.
724.281 beneficiaris.

• El programa Gent gran de l’Obra Social
”la Caixa” es desenvolupa en 607 centres, 68 propis i 539 en conveni amb les
administracions públiques i associacions
de gent gran. S’hi realitza una àmplia
gamma de cursos i tallers de diferents
programes:

programa Informàtica i comuni
cació 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.
• En 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
personal, la inquietud per aprendre i
estar al dia amb la incorporació d’hàbits saludables que millorin la qualitat
de vida.
• Un altre dels programes, el d’Amics
lectors, organitza tallers de promoció
de la lectura que contribueixen
a fomentar l’autonomia personal.
• El

• 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
(66 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.
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Prevenció de la dependència
i suport al cuidador familiar
de persones dependents

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. 2010
56.656 beneficiaris de CiberCaixa en
centres de gent gran.
346 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.

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. 2010
El repte de l’autonomia
1.922 tallers organitzats en 343 centres
de gent gran.
28.854 beneficiaris.
82 microbusos per al transport adaptat.
Un cuidador. Dues vides
284 tallers.
5.307 beneficiaris.
7.032 trucades telefòniques.
197.666 guies distribuïdes.

Programa de prevenció de la
dependència. El repte de l’autonomia

Taller de prevenció de la dependència

• 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.
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• 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, amb l’objectiu de reconèixer i
donar suport a la gran tasca que duen a
terme i aportar recursos i coneixements
pràctics que ajudin a millorar la qualitat
de vida.
• 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

Àrea Internacional: Un compromís més enllà de les nostres fronteres
Des del 1997 l’Obra Social ”la Caixa”
desenvolupa el seu Programa de
Cooperació Internacional amb l’objec·
tiu de contribuir a l’eradicació de la
pobresa extrema als països en vies de
desenvolupament de l’Àfrica, l’Amèri·
ca Llatina i l’Àsia mitjançant projectes
de desenvolupament socioeconòmic,
d’emergències i acció humanitària i
de formació de líders socials i de les
ONG locals.
Mitjançant el programa de Vacunació
Infantil, l’Obra Social contribueix a la
millora de la salut de les poblacions
necessitades a les zones més vulnera·
bles del planeta. En aquests països,
la manca de recursos i les malalties
estan estretament relacionades i la
salut resulta un aspecte important en
la lluita contra la pobresa.
D’altra banda, el programa també
actua a Espanya fomentant la cultura
de la solidaritat amb accions de sensi·
bilització i de formació.

”la Caixa” lidera a Espanya la primera
Aliança Empresarial per a la Vacunació
Infantil

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
l’Àfrica, Acció humanitària i emergències;
Programa CooperantsCaixa; Formació per
a agents i directius de la cooperació internacional; activitats de sensibilització.
Àmbit
Països en vies de desenvolupament de
l’Àfrica, Àsia i l’Amèrica Llatina i tot el
territori espanyol.
Xifres. 2010
671.718 beneficiaris de les activitats de
sensibilització i formació a Espanya.
629.058 beneficiaris dels projectes internacionals.
39 Projectes internacionals de desenvolupament i acció humanitària l’any 2010:
Guinea Conakry, Perú, Uganda, Níger,
Txad, l’Índia, Etiòpia, El Salvador, Bolívia,
Nicaragua, Mali, R.D. Congo, Equador,
República Dominicana, Burkina Faso,
Guatemala, el Marroc, Haití, Camerun,
Guinea Equatorial, Madagascar,
Moçambic, Senegal, Ghana, Kenya,
Nigèria, Tanzània i Gàmbia.

• Les línies bàsiques d’actuació són:
• Formació de capital social a l’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, FonCaixa Cooperació.
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Tots ells són productes financers de
”la Caixa”.
• En aquest sentit cal destacar les accions
d’emergència posades en marxa després
del terratrèmol que va afectar Haití el
gener de 2010. La Fundació ”la Caixa”
ha recaptat 3 milions d’euros, als quals
s’afegeixen els 800.000 aportats per
l’entitat. Part de les donacions solidàries
s’ha destinat a projectes de Metges Sense
Fronteres i Intermón Oxfam. De la mateixa manera, el programa prepara una
exposició sobre la catàstrofe per al 2011.
• En l’àmbit de formació, promovem la
professionalització dels agents de cooperació a través de la formació dels voluntaris, tècnics i directius d’ONG.
• Des del programa també s’impulsa
la sensibilització de la societat, diàleg i
debat social, i promoció de la solidaritat,
que es duu a terme a través de conferències, seminaris, exposicions, cicles de
cinema, publicacions i tallers escolars i
familiars.
• Durant aquest any 2010 s’han organitzat les següents exposicions:
Infància. Fotografies d’Isabel Muñoz;
Cambodja, terra d’esperança; Comerç
Just, un producte, una història;
Maternitats; Chasing the Dream; i per
últim, Refugiats. Vides en trànsit.
• Des de la posada en marxa fa dotze
anys d’aquest programa, l’Obra Social ha
dedicat més de 56 milions d’euros a impulsar 437 projectes a 62 països d’arreu
del món.
• Pel que fa a aliances internacionals, la
Fundació ”la Caixa” ha signat un acord
amb la Fundació Inbursa, a través del
qual ratifica el seu compromís amb els
ciutadans de Mèxic i de la resta d’Amèrica
Central i del Sud. De moment s’han posat
en marxa dues línies de col·laboració entre
ambdues entitats, en matèria d’atenció
a persones amb malalties avançades i de
prevenció del consum de drogues.

Programes socials

Vacunació Infantil

ISGlobal Barcelona

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. 2010
3 milions d’euros de dotació econòmica
de l’Obra Social ”la Caixa”.
166.200 euros aportats per 26 empreses
adherides a l’Aliança Empresarial per a la
Vacunació Infantil.

Definició
L’Institut de Salut Global de Barcelona
(ISGlobal) és una nova iniciativa que uneix
els sectors públic i privat, així com l’àmbit
acadèmic.
Actuació
L’objectiu principal d’ISGlobal és millorar
la salut de les poblacions més vulnerables i trencar el cercle viciós de malaltia
i pobresa en què estan atrapades. Els
objectius coincideixen amb els Objectius
de Desenvolupament del Mil·lenni, en
concret amb els relacionats amb la salut:
la reducció de la mortalitat infantil, la
reducció de la mortalitat materna i la
millora de la salut i la lluita contra el VIH,
la malària, la tuberculosi i altres malalties
que influeixen en el desenvolupament
dels països més pobres.
Àmbit
L’àmbit de treball és global, impulsant noves respostes als principals reptes de salut
per als països més pobres i les poblacions
més vulnerables a través de la recerca i el
desenvolupament, l’assistència tècnica,
la formació d’experts i la incidència sobre
les polítiques i els principals actors internacionals en Salut Global.

• El 2010, 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.
• 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 collaborar en la labor social de recaptar fons
per a la vacunació infantil.141 empreses
s’han adherit al projecte.
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• Creat el juny de 2010, ISGlobal és una
iniciativa promoguda pel Govern d’Espanya (des del Ministeri d’Assumptes
Exteriors i Cooperació i el Ministeri de
Sanitat i Política Social), la Generalitat
de Catalunya, la Fundació ”la Caixa”, la
Universitat de Barcelona i l’Hospital Clínic
de Barcelona i que compta també amb la
participació de l’Instituto Carlos Slim de la
Salud (Mèxic), la Fundació Bill & Melinda
Gates i el Nelson Mandela Children’s
Fund.
• L’Institut de Salut Global de Barcelona
ha impulsat un nou fòrum de debat i
reflexió sobre salut global denominat
Tribuna ISGlobal, que s’ha inaugurat
amb una conferència del president de
Moçambic, Armando Emilio Guebuza.

La Mariana viu al districte de Manhiça,
a Moçambic. Ha treballat la terra tota
la vida, i és membre d’una associació
de dones camperoles que produeixen
aliments per sustentar les seves famílies.
A l’associació totes comparteixen un
fort esperit d’unió i una gran capacitat
d’esforç. Els néts de la Mariana, que viuen
amb ella, poden anar a l’escola cada dia…

Programes socials

Habitatge Assequible
Des de fa sis anys, el programa
d’Habitatge Assequible de l’Obra
Social ”la Caixa” facilita l’emancipació
dels joves, ofereix un habitatge digne
a la gent gran i, en resposta a la conjuntura econòmica actual, posa pisos
assequibles a disposició de famílies.
La iniciativa, que compta amb una
inversió de 720 milions d’euros per
part de l’entitat ﬁnancera, ha rebut
més de 93.000 sol·licituds de tot l’Estat.

Habitatge Assequible
Deﬁnició
Promoció d’immobles amb lloguers inferiors als establerts al Règim de Protecció
Oﬁcial i dirigits fonamentalment a tres
dels col·lectius amb més diﬁcultats
d’accés a un habitatge: joves, gent gran
i famílies.
Actuació
Construcció d’habitatges a capitals de
província i àrees metropolitanes amb
dèﬁcit de pisos de lloguer i així oferir
immobles a preus inferiors als del mercat
de protecció oﬁcial.
Àmbit
Capitals de província de Catalunya,
Madrid, Andalusia, Comunitat Valenciana
i País Basc i les seves respectives àrees
metropolitanes.
Beneﬁciaris
Joves d’entre 18 i 35 anys, persones més
grans de 65 i famílies.
Xifres. 2004-2010
1.846 habitatges lliurats.
1.176 habitatges en construcció.

Pisos per a joves i gent gran
• L’any 2004, l’Obra Social ”la Caixa” va
posar en marxa el programa d’Habitatge
Assequible amb el compromís de construir, fins al 2012, 3.000 pisos dirigits 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 de compra i lloguer.

• Els pisos tenen una o dues habitacions
i superfícies útils aproximades d’entre 45
i 55 m2. Les condicions i requisits d’accés
són els següents:
• Tenir entre 18 i 35 anys o 65 anys o més.
• Tenir uns ingressos no superiors
a 4,5 vegades el valor ponderat de
l’IPREM (Indicador Públic de Renda
d’Efectes Múltiples).
• Acreditar uns ingressos mínims o bé
constituir un aval.
• No tenir cap habitatge en propietat.
• Els habitatges s’adjudiquen a través
d’un sorteig davant de notari entre
tots els sol·licitants que compleixin
els requisits establerts en el reglament
de cada promoció.
• La durada del lloguer és de cinc anys,
prorrogables sempre que l’arrendatari
continuï complint amb els requisits
del règim de protecció oﬁcial.
• Finalitzat el termini de protecció oﬁcial s’oferirà la possibilitat de compra
de l’habitatge.
Pisos orientats a famílies
• A l’abril del 2009 i arran de la crisi
econòmica i immobiliària, ”la Caixa”
va ampliar en 1.000 habitatges més el
programa, edificant un total de 4.000
habitatges.
• L’objectiu d’aquesta ampliació és reactivar el sector de la construcció, posant en
marxa promocions aturades per la crisi i
donant resposta a la necessitat d’habitatge per a famílies.

constituir un aval.
tenir cap habitatge en propietat.
• Els pisos s’adjudiquen a través d’un
sorteig davant de notari entre tots
els sol·licitants que compleixin els
requisits establerts en el reglament
de cada promoció.
• La durada del lloguer és de cinc anys
prorrogables, sempre que l’arrendatari continuï complint amb els requisits
del règim de protecció oﬁcial.
• En tots els casos, un cop ﬁnalitzat el
termini de protecció oﬁcial s’oferirà
al client la possibilitat de compra de
l’habitatge.
• No

Promocions d’habitatges en fase
de construcció
• El programa d’Habitatge Assequible
ja ha adjudicat 2.414 pisos i està previst
el lliurament dels habitatges per a joves i
gent gran, fins arribar als 3.000 previstos,
entre 2011 i 2012.
• L’any 2010 s’han concretat les promocions ubicades a: Sentmenat, Vila-seca,
Terrassa, Olot, Tarragona, Bilbao, Sant
Just, Barcelona, Vitòria, Santander, Pinto,
Còrdova, Badalona, Banyoles i l’Hospitalet de Llobregat, totes elles adreçades a
famílies. D’aquests 1.100 habitatges està
previst el lliurament entre 2011-2012, i
alguna promoció serà lliurada l’any 2013.

• Els habitatges tenen dues o tres habitacions, amb superfícies d’entre 60 i 90 m2
útils.
• Als habitatges orientats a les famílies,
les condicions i requisits d’accés són els
següents:
• Ser major d’edat.
• Tenir uns ingressos màxims no superiors a 4,5 vegades el valor ponderat
de l’IPREM (Indicador Públic de Renda
d’Efectes Múltiples).
• Acreditar uns ingressos mínims o bé
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Promoció d’Habitatge Assequible
a l’Hospitalet de Llobregat

Programes socials

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 convoca·
tòries d’ajuts a entitats socials sense
afany de lucre que desenvolupen
projectes adreçats a atendre les ne·
cessitats 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. 2010
Suport, en total, a 1.145 projectes:
244 projectes d’inclusió social i laboral de
persones amb discapacitat.
305 projectes de lluita contra la pobresa i
l’exclusió social.
73 projectes de suport a habitatges temporals d’inclusió social.
63 projectes d’interculturalitat i cohesió
social.
166 projectes de foment del voluntariat.
256 projectes d’acció social.
38 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’in
clusió 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’any 2010, l’Obra Social ”la Caixa” ha recolzat 1.145 projectes d’entitats socials
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Programes educatius

Introducció
Un ampli programa de beques que donen suport al talent
per impulsar el progrés social

Programes educatius

Programes educatius
El compromís de l’Obra Social
”la Caixa” amb l’educació i la formació
de les persones es posa de manifest
en tot el seu ventall d’iniciatives. El
coneixement i els valors són dos ins·
truments imprescindibles per al crei·
xement de les persones i, per aquesta
raó, l’entitat impregna qualsevol
de les seves accions amb un marcat
caràcter educatiu.
Des de l’atenció a la infància hospitalitzada fins als tallers d’apropament a les
noves tecnologies per a gent gran o el
programa de sensibilització i prevenció
del consum de drogues, per esmentar-ne
tres exemples, la presència de l’enfocament educatiu és palpable.
Dins del treball en aquest àmbit, adquireix
especial rellevància, tanmateix, la complicitat entre l’Obra Social i els centres
escolars. Programes com CaixaEscena,
que fomenta la utilització del teatre a
les escoles; L’art d’educar, que trasllada
a les visites de les escoles al Museu del
Prado el plantejament pedagògic que
respiren les iniciatives de l’Obra Social; els
concerts escolars, o les visites als centres
CosmoCaixa i CaixaForum, avalen la
implicació de ”la Caixa” amb les escoles.

Programes com Art al carrer intenten fer
caure les barreres que hi ha entre la creació contemporània i els ciutadans installant als carrers i les places de les principals
ciutats escultures com les de Rodin. La
iniciativa ”la Caixa” a favor del mar, en
el pla mediambiental, sensibilitza respecte
a la importància de conservar la nostra
biodiversitat marina a través de tallers i
visites al veler científic del programa. Les
activitats intergeneracionals fomenten la
convivència entre gent gran i els més petits durant les seves vacances. L’educació,
en el fons, transcendeix a tot.
Reflex del seu valor transcendental són,
en aquest sentit, els KitsCaixa Valors,
un recurs educatiu per a professors i
alumnes de primària d’entre 8 i 12 anys,
que la Fundació ha distribuït pels centres de recursos i estan a disposició de
les escoles amb l’objectiu de fomentar
els valors ètics i de convivència en l’àmbit escolar. 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 398
KitsCaixa, amb els quals han treballat
575.200 nens i nenes.

Paral·lelament, qualsevol de les iniciatives
socials, impulsades per la Fundació, pren
l’educació com a punt de referència.
És el cas del programa de superació de
la pobresa infantil, CaixaProinfància,
que concep el reforç escolar com un
dels arguments més eficaços de cara a
combatre la perpetuïtat de les situacions
d’exclusió a què es veuen abocats els
menors de famílies amb menys recursos.
O del programa de beques de formació
professional per a reclusos que afrontin
l’etapa final de la seva condemna. Per a
ells, l’adquisició de les habilitats i coneixements que requereixen oficis amb una
elevada demanda laboral, com els de
jardineria, hoteleria o auxiliar de geriatria, constitueixen una porta oberta a la
reinserció professional i a la normalització
de les seves vides, un cop recuperin la
llibertat.
A aquestes iniciatives s’hi uneixen, a més,
els programes innovadors que aposten
per la formació de professionals en
àmbits d’actuació pioners. És el cas de
la metodologia de treball desenvolupada i implementada per programes
de la Fundació com els d’Atenció a
persones amb malalties avançades i els
seus familiars o Intervenció Comunitària
Intercultural.
Finalment, cal esmentar uns dels senyals
d’identitat de l’activitat de la Fundació
”la Caixa” en l’àmbit de l’educació: els
seus programes de Beques. Des de fa
trenta anys milers de joves estudiants
espanyols han tingut l’oportunitat, gràcies a aquestes beques, de formar-se
als millors centres i universitats de tot
el món. A més, des de l’any 2008, la
Fundació ”la Caixa” impulsa un programa internacional de beques de doctorat
en biomedicina, gràcies al qual quatre
centres d’investigació espanyols incorporen als seus programes de doctorat joves
talents procedents d’arreu del món.

Lliurament de les beques de 2009 per cursar estudis de postgrau a l’estranger
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Programes educatius

Un ampli programa de beques que donen suport al talent per impulsar el progrés social
Invertir en educació és la base per mi·
llorar els nivells de progrés i benestar
social d’un país. Es per això que, des
de 1982, ”la Caixa” convoca un pro·
grama 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 científics i 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 la beca, i la universalitat de
les disciplines subvencionades fan que
el programa de beques de ”la Caixa” es
trobi entre els millors del món.
• El 2010 s’han concedit:
• 100 beques per a estudis de màster a
Espanya.
• 117 beques per a estudis de postgrau
a l’estranger.
• 15 beques per a pràctiques de periodisme.
• 40 beques per a estudis de doctorat
en biomedicina.

Beques per a estudis de postgrau
a l’estranger

Beques per a estudis de màster
a Espanya

Definició
Programa de beques per cursar estudis de
postgrau a qualsevol universitat o centre
d’ensenyament superior dels Estats Units,
Europa o Canadà, i estudis de direcció
d’empresa (MBA) a la Xina i l’Índia.
Actuació
Fomentar la mobilitat i donar l’oportunitat als estudiants amb més potencial de
realitzar estudis de postgrau a universitats
i centres estrangers de primer nivell.
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, curs d’orientació acadèmica, cost de les sol·licituds d’admissió en
universitats del país de destinació, costos
del visat.
Nombre de beques convocades
el 2010
117.
Països
Estats Units: 40 beques.
Alemanya: 20 beques.
França: 20 beques.
Gran Bretanya: 20 beques.
Resta d’Europa: 5 beques.
Canadà: 5 beques.
Xina: 5 beques.
Índia: 2 beques.

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 convocades
el 2010
100.

Acte de lliurament de les beques per a estudis de màster a Espanya
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Beques per a estudis de doctorat
en biomedicina

Beques per a pràctiques
de periodisme

Definició
Programa de beques adreçat a estudiants
de tot el món per cursar un doctorat en
investigació biomèdica en quatre centres
espanyols d’excel·lència científica.
Actuació
Atreure al nostre país els millors joves
talents internacionals, donant-los l’oportunitat de formar-se com a científics en
quatre centres de referència internacional
en investigació biomèdica.
Dotació de les beques
Assignació mensual competitiva internacionalment, dotació única anual equivalent a una mensualitat per a despeses de
viatge, instal·lació i assistència a seminaris.
Nombre de beques 2010
40.

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
Durant el primer any, pràctiques formatives a les delegacions de l’Agència EFE a
les comunitats autònomes espanyoles i,
durant el segon, a les delegacions internacionals d’aquesta agència de notícies.
Dotació de les beques
Assignació mensual i ajut per als desplaçaments.
Nombre de beques 2010
15.

• L’Obra Social ”la Caixa” ha lliurat, el
2010, les 40 beques de la tercera promoció de doctorands en biomedicina.
Mitjançant aquest programa, quatre centres espanyols incorporen cada any deu
joves investigadors: el Centre Nacional
d’Investigacions Oncològiques (CNIO), el
Centre Nacional de Biotecnologia (CNBCSIC), el Centre de Regulació Genòmica
(CRG) i l’Institut de Recerca Biomèdica
(IRB). Aquestes beques tenen una durada
de quatre anys i estan adreçades a estudiants de tot el món. El 2010 ja són 120 els
doctorands d’aquest programa.
• 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.
• Gràcies a aquest programa, els quatre
centres poden incorporar als seus equips
joves investigadors formats a qualsevol
part del món. Amb això, s’estimula l’intercanvi científic, s’amplien els horitzons
de la recerca, s’afavoreix la difusió de la
ciència espanyola i es reforça el paper del
nostre país com a referència internacional
en l’àmbit de la biomedicina.

Sara Mainardi, becària al Centre Nacional
d’Investigacions Oncològiques (CNIO)
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Programes de ciència, recerca i medi ambient
L’Obra Social, en el seu conjunt,
aspira a millorar la qualitat de vida i
el benestar de les persones. L’avenç
del creixement científic, la seva divul·
gació a un públic el més ampli possi·
ble i el manteniment i la millora del
medi ambient, constitueixen àrees de
treball transcendentals.
El foment d’hàbits sostenibles en els
ciutadans, la divulgació de la ciència
i del coneixement científic, l’avenç
de les investigacions biomèdiques i
l’atenció i preservació del nostre pa·
trimoni natural són les línies mestres
que guien les actuacions dels projectes
de ciència, recerca i medi ambient.
L’any 2010, l’entitat ha destinat 59 milions d’euros a aquest apartat.
El suport a la recerca ha tingut en el
llançament d’ISGlobal, l’Institut de Salut
Global de Barcelona, en la inauguració de
la Unitat de Teràpia Molecular del Càncer
”la Caixa” a l’Hospital Vall d’Hebron i en
la resolució de la primera convocatòria
de RecerCaixa, un projecte desenvolupat
conjuntament amb l’Associació Catalana
d’Universitats Públiques, tres de les seves
fites més destacades.
L’any 2000, l’ONU va fixar entre els
seus Objectius de Desenvolupament del
Mil·lenni, tres propòsits directament relacionats amb la salut global: la reducció
de la mortalitat infantil, la reducció de
la mortalitat materna i la millora de la
salut i la lluita contra el VIH, la malària, la
tuberculosi i altres malalties que llasten el
desenvolupament dels països més pobres.
En línia amb aquests objectius, ISGlobal
Barcelona, impulsat per l’Obra Social el
2010, té com a objectiu principal millorar
la salut de les poblacions més vulnerables i trencar el cercle viciós de malaltia
i pobresa en què es troben atrapades,
complementant així, fora de les nostres
fronteres, l’aposta per la immunització
infantil del programa de Cooperació
Internacional.

RecerCaixa, per la seva banda, pretén
propiciar un pas endavant en la qualitat i la magnitud de la investigació a
Catalunya, així com la competència econòmica i tecnològica de la societat catalana. El programa, impulsat conjuntament
per l’Obra Social ”la Caixa” i l’Associació
Catalana d’Universitats Públiques, ha
designat el 2010 els projectes de la seva
primera convocatòria.
La Unitat de Teràpia Molecular del Càncer
”la Caixa”, dirigida pel prestigiós oncòleg
Josep Baselga i inaugurada el mes de
juny, centrarà la seva activitat en el disseny i la recerca de noves estratègies per
al tractament del càncer mitjançant assajos clínics amb noves teràpies antitumorals. Aquests projectes se sumen als nombrosos centres d’investigació recolzats
per ”la Caixa” i entre els quals destaquen
IrsiCaixa, referent internacional en la
lluita contra la sida, el Centre WIDER de
cirurgia endoscòpica o el Centre Nacional
d’Investigacions Cardiovasculars.
Els descobriments derivats del suport a
la recerca aporten noves perspectives
per a la ciència. Conscient que aquesta
es troba cada vegada més present en les
nostres vides, l’Obra Social dóna suport
a la difusió de la ciència entre tota mena
de públics. Els Museus de la Ciència
CosmoCaixa de Madrid i Barcelona, en
els quals s’organitzen jornades, conferències i mostres que van des de la paleontologia fins al canvi climàtic, són fòrums
al servei de la divulgació científica. Els
continguts d’aquests espais es complementen amb les exposicions itinerants
que recorren el país. Hi havia una vegada... la parla!, Orígens, Tecnorevolució o
Paisatges neuronals en són alguns dels
títols.
Pel que fa a la protecció del medi ambient, el programa de Conservació dels
espais naturals i reinserció social contribueix al manteniment dels ecosistemes
més valuosos del nostre país, mitjançant
actuacions de preservació de l’entorn
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que, a més, prioritzen la contractació de
col·lectius desfavorits en la realització de
les feines. El 2010, l’Obra Social ha impulsat 417 iniciatives en el marc d’aquest
projecte. La innovadora iniciativa posada
en marxa conjuntament amb la l’Institut
Català de Ciències del Clima (IC3) per
a la instal·lació d’una xarxa d’estacions
capaces de mesurar i estudiar l’impacte
del canvi climàtic, amplien el compromís
mediambiental de ”la Caixa”.
”la Caixa” a favor del mar, centrat en
la divulgació de la importància de la protecció de les àrees marines.
A més, la Fundació ”la Caixa” està treballant en la publicació de la Memòria
de Sostenibilitat. Per elaborar-la fa servir
la metodologia de l’estàndard de referència internacional GRI-G3 del Global
Reporting Initiative. La seva finalitat és
aportar una visió precisa, fiable, transparent i periòdica sobre el desenvolupament econòmic, ambiental i social de la
Fundació, a fi de millorar la rendició de
comptes de les activitats de la institució
davant els diversos grups d’interès de la
Fundació.

Vell Marí. ”la Caixa” a favor del mar

Programes de ciència, recerca i medi ambient

Ciència
El programa de divulgació científica
vol acostar el coneixement científic
i mediambiental als ciutadans en un
moment en què la ciència cada cop
està més present en les nostres vides.
Això es porta a terme a través d’una
programació d’exposicions i activitats
pensades per a tots els públics.

CosmoCaixa Barcelona
Dades
Inaugurat l’any 2004.
30.000 m2.
2.128.453 visites el 2010.
721.337 visitants el 2010.
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, el Museu de la
Ciència de l’Obra Social ”la Caixa” constitueix un referent a nivell mundial. La seva
àmplia oferta científica, les exposicions
temporals i permanents així com tallers,
conferències, cursos i debats sobre temes
d’actualitat científica, recerca i medi ambient, que són explicats pels mateixos investigadors, el converteixen en un centre
de referència internacional. El programa
d’activitats es renova cada quatre mesos i
les temàtiques giren al voltant de la commemoració d’esdeveniments científics.
• 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. El centre està adaptat a tot tipus de
persones amb diferents discapacitats.
• L’oferta educativa de CosmoCaixa es
basa en la innovació constant, tant dels
recursos pedagògics com dels formats de
les activitats, amb la finalitat de complementar de forma no reglada els temaris
educatius. A més de visites guiades, el
centre programa tallers, itineraris, lliçons
de ciència, teatre científic i conferències
per a escolars. CosmoCaixa Barcelona és
un museu en el qual el visitant fa servir
tots els seus sentits, participa, juga, aprèn
i, sobretot, es diverteix.

Exposicions temporals
• Parlem

de drogues. Del 15 de gener
de 2009 al 31 de gener de 2010.
• Darwin observador. Del 21 d’octubre
de 2009 al 15 de novembre de 2010.
• Abracadabra, il·lusionisme i ciència.
Del 19 de novembre de 2009 al 9 de
gener de 2011.
• Reciclatge. Del 4 de juny de 2010 al 7
juny de 2011.
• Aire. Respiració i salut infantil. Del 15
d’octubre de 2010 al 16 d’octubre 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 conferenciants Enric Carreras i Eudald Carbonell.
• Del residu a la matèria primera. Les
arrels dels productes de consum del
demà, cicle de conferències en collaboració amb Unescocat.
• Jornada científica. Càncer, cap a una
medicina personalitzada, amb els conferenciants J. Michael Bihop, premi
Nobel de medicina, i Laura Van’t Veer.
• Cicle

Josep Marlés és professor de biologia i ha
acompanyat diverses vegades els alumnes
a CosmoCaixa. Cada visita esdevé una
experiència per als nens, que es tradueix
en més interès per aprendre i aproparse
al món de la ciència…
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CosmoCaixa Madrid
Dades
Inaugurat l’any 2000.
11.000 m2.
1.378.261 visites el 2010.
348.541 visitants el 2010.
Emplaçament
Pintor Velázquez, s/n, Alcobendas
(Madrid).
Instal·lacions
3 sales d’exposicions.
4 aules i sales polivalents.
Sala d’actes / Auditori.

• Difondre el coneixement científic
i fer-lo arribar als ciutadans d’una manera
senzilla, propera i divertida, de la mà de
les persones que el fan possible, és un
dels objectius principals del Museu de
la Ciència de l’Obra Social ”la Caixa”
a Madrid. Es tracta d’un museu eminentment interactiu que es basa en la
participació i experimentació del visitant
amb els conceptes científics que s’hi
transmeten.
• Des de la seva inauguració l’any 2000
a Alcobendas, CosmoCaixa Madrid s’ha
convertit en un lloc de trobada entre la
ciència i la societat. Les seves exposicions,
conferències i tallers per a tots els públics
al voltant de la investigació, l’astronomia
i el medi ambient se centren en temes
d’actualitat i d’interès general.
• Durant l’any 2010, CosmoCaixa Madrid
ha rebut un total de 348.541 visitants.
Les exposicions que van registrar més
afluència van ser Dinosaures. Tresors
del desert de Gobi, Parlem de drogues
i Comprendre per sobreviure: el clima.
També ha organitzat cicles de conferències i tallers sobre temes com la relació

CosmoCaixa Madrid
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entre ciència i màgia, l’exploració de
l’espai, el món dels dinosaures o la importància de la biodiversitat, en els quals
han participat els millors experts a nivell
nacional i internacional.
Exposicions temporals
• Visca

la diferència! El tresor més
valuós dels últims mil milions d’anys
(novembre 2008 - gener 2010).
• Comprendre per sobreviure: el clima
(juny 2009 - març 2011).
• Dinosaures. Tresors del desert de Gobi
(març 2010 - gener 2011).
• Parlem de drogues (març 2010 - maig
2011).
Cicles de conferències, debats i cursos
de divulgació científica
Webvolució 2.0: eines digitals per a professors del segle xxi.
• Cicle de conferències De la Terra a
l’espai. La tecnologia de les últimes
fronteres.
• Cicle de conferències Dinosaures!
Cinc finestres als éssers (gairebé).
extints més famosos.
• Curs d’Iniciació a l’astronomia.
• Jornades

Programes de ciència, recerca i medi ambient

Recerca
Des de 1995, l’Obra Social ”la Caixa”
impulsa la recerca científica d’ex·
cel·lència en el camp de les ciències
de la vida i de la salut per al benes·
tar de les persones. El 2010 renova
els seus esforços i amplia les àrees
d’actuació.
• Fa més de 15 anys que l’Obra Social
impulsa la recerca a través de les aliances amb les institucions i l’Administració pública. Aquest any 2010 engega
RecerCaixa, un nou programa pioner
a Catalunya, fruit de la col·laboració
entre ”la Caixa” i l’Associació Catalana
d’Universitats Públiques (ACUP), per donar impuls i suport a la investigació. La
convocatòria d’ajuts a la recerca és un
programa anual per finançar els millors
projectes d’investigadors i centres de
recerca de Catalunya en àrees concretes
de les ciències socials i de la salut. La
inversió per part de ”la Caixa” en aquest
projecte serà de 9 milions d’euros fins a
l’any 2014.

• Un dels primers laboratoris, en el qual
l’Entitat ha invertit 1,3 milions d’euros el
2010, IrsiCaixa de l’Hospital Germans
Trias i Pujol de Badalona, s’ha convertit en
un centre de referència a nivell mundial
en la investigació sobre la sida.
• En aquesta línia d’actuació, s’ha impulsat conjuntament amb la Generalitat
i la Fundació Pasqual Maragall el
Programa de Recerca en Diagnòstic
Precoç en Alzheimer (PRDP) en el Projecte
BarcelonaBeta. Aquesta nova i pionera
iniciativa se centra en l’elaboració d’un
estudi d’àmbit estatal dirigit al diagnòstic
i intervenció precoç a les malalties neurodegeneratives relacionades. L’Obra Social
”la Caixa” hi destinarà 3,4 milions d’euros fins al 2012.

• A més, ”la Caixa” dóna suport, entre
d’altres, al Centre Nacional d’Investi
gacions Cardiovasculars de Madrid
(CNIC), dirigit pel doctor Valentí
Fuster, i al Programa de Genètica
Cardiovascular, dirigit pel doctor Ramon
Brugada de l’Institut d’Investigació
Biomèdica de Girona (IDIBGI).
• A més, fruit de les aliances entre institucions, ”la Caixa” recolza el Centre
WIDERBarcelona (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)
amb una inversió global de 9,9 milions
d’euros. L’objectiu és promoure l’avenç
de la cirurgia endoscòpica a través d’orificis naturals per a una recuperació més
ràpida i menys dolorosa.

RecerCaixa, programa pioner a Catalunya que impulsa la recerca d’excel·lència
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• L’Obra Social ”la Caixa”, patró de la
Fundació Vall d’Hebron Institut d’On
cologia (VHIO), ha creat la primera
Unitat de Recerca en Teràpia Molecular
del Càncer a Europa, dirigida pel doctor
Josep Baselga. La finalitat és agilitzar la
transferència dels resultats científics a la
pràctica clínica en benefici dels malalts
oncològics. En aquest nou projecte l’Obra
Social ”la Caixa” invertirà un total de 7
milions d’euros.
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Medi ambient
El programa de medi ambient pro·
mou la conservació i millora de la
natura, tant del medi terrestre com
del marí, i fomenta el respecte per la
biodiversitat.

Conservació d’espais naturals
i reinserció social
Definició
El programa, fruit de convenis amb les
comunitats autònomes i les diputacions
provincials, té un doble objectiu: contribuir a la millora i manteniment dels
espais naturals i promoure la inserció
laboral de les persones desfavorides.
Actuació
La potenciació d’actuacions que ajudin a
minimitzar els efectes del canvi climàtic
com la plantació d’arbres o la implementació d’accions encaminades a la utilització d’energies renovables i la reducció
d’emissions de CO2 són les línies d’actuació que s’han reforçat en el darrer conveni.
A més, es continuen realitzant tasques
de restauració de boscos afectats per
incendis, 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.
Àmbit
Tot l’Estat 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 durada i dones en situació
extrema.
Col·laboradors
Totes les comunitats autònomes i diputacions provincials catalanes i basques.
Nombre de beneficiaris el 2010
1.860 persones en risc d’exclusió social.
Nombre de projectes el 2010
417.

Conservació d’espais naturals
i reinserció social
El programa de Conservació d’espais
naturals es l’aposta de l’Obra Social
”la Caixa” per a la millora de la natu·
ra davant de la pèrdua de la biodiver·
sitat del planeta Terra i la preocupa·
ció dels ciutadans en temes de gestió
ambiental. A més, el programa també
dóna a les persones que pertanyen
a col·lectius desfavorits l’oportunitat
d’integrar·se socialment i laboral·
ment mitjançant el desenvolupament
d’accions de protecció i conservació
dels espais naturals més valuosos del
nostre país. Aquest any s’han refor·
çat les actuacions encaminades a la
minimització dels efectes de canvi
climàtic i a la instal·lació d’energies
renovables com a fonts d’energia
neta i sostenible.
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• Aquesta iniciativa es va posar en marxa
l’any 2005 amb la signatura d’un primer
conveni amb la Diputació de Barcelona.
Els bons resultats van motivar la implementació d’aquest programa a tot l’Estat
espanyol. Actualment, l’Obra Social té
convenis vigents amb totes les comunitats autònomes espanyoles. 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 en la potenciació d’iniciatives que minimitzin els
efectes del canvi climàtic, en la conservació dels espais naturals (hàbitats forestals,
utilització d’energies renovables, restauració d’àrees degradades, eliminació de
plantes foranes, etc.), a més de la preservació de la biodiversitat i l’adequació
d’espais per facilitar l’accés a persones
amb discapacitat.
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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 recolzat aquest any:
• Estudi sobre els efectes de canvi
climàtic en les zones humides de la
província d’Àlaba.
• Restauració de boscos públics afectats
per l’incendi a Sierra Nevada (Granada), l’any 2005.
• Adequació d’un tram de sender per a
persones discapacitades al Parc Nacional d’Ordesa (Osca).
• Projecte pilot de plantació de zostera
marina (planta de la família de les
fanerògames), com a mecanisme
d’absorció de CO2, a Astúries.
• Restauració forestal a Eivissa a causa
de l’incendi de l’estiu de 2010 .
• Gestió integral per a la millora dels
hàbitats i la prevenció d’incendis al
Parc Natural del Garraf (Barcelona).
• Instal·lació d’una caldera de Biomassa
al Centre d’interpretació Toki-Alai, al
Parc Natural d’Urkiola (Biscaia).
• Restauració forestal a La Palma (Canàries) a causa de l’incendi de l’any
2009.

• Eliminació

de plantes foranes invasores a la Badia de Santander, Cantàbria.
• Recuperació de l’entorn natural de la
llacuna de l’Altillo Chica (Toledo).
• Restauració del tram palentí del Camí
de Sant Jaume a Castella i Lleó.
• Projecte per a la protecció, restauració
i posada en valor de les torberes de la
zona est d’Extremadura.
• Conservació i potenciació de la
vegetació autòctona en ecosistemes
dunars al Parc Nacional Illes Atlàntiques (Pontevedra).
• Creació d’un mosaic forestal per a la
millora de la biodiversitat i de lluita
contra incendis al Parc Natural dels
Ports (Tarragona).
• Condicionament i millora de l’accessibilitat a la Fageda d’en Jordà, Parc
Natural de la Zona Volcànica de la
Garrotxa (Girona).
• Recuperació i gestió de sòl agrari
per a les pastures al Parc Natural de
Pagoeta (Guipúscoa).
• Plantacions d’arbrat per a embornals
de CO2 en Espais Naturals de La
Rioja.

L’Andrés té la síndrome de Ménière,
que li afecta l’oïda interna i que no li
permet desenvolupar la seva professió
d’encofrador. Ara treballa en la
recuperació d’espais naturals a Cantàbria.
La María José se sent realitzada, com
a tècnica d’inserció laboral, per haver
contribuït a fer que l’Andrés torni a
confiar en ell mateix. Aquest canvi es
percep en la família de l’Andrés…
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• Actuacions

forestals per a la prevenció d’incendis a la finca pública de
Bonrepòs (Lleida).
• Estudi d’identificació de millores en
aiguamolls per potenciar la biodiversitat i mitigar els efectes negatius
del canvi climàtic, a la Comunitat de
Madrid.
• Projecte per a la restauració forestal
de la Via Verda a Caravaca de la Cruz
(Múrcia).
• Construcció d’un tallafocs al Lloc
d’Interès Comunitari d’Arabarko
(Navarra).
• Actuacions per a la millora de la
connectivitat ambiental a l’Espai d’Interès Natural Muntanyes de Tivissa
(Tarragona).
• Instal·lació de plaques solars fotovoltaiques al Centre d’Interpretació
del Hondo, Parc Natural del Hondo
(València).

Programes culturals

Introducció
CaixaForum Barcelona
CaixaForum Madrid
CaixaForum Palma, Lleida, Tarragona i Fundació
”la Caixa” a Girona
Nous CaixaForum Saragossa i Sevilla
Exposicions
Música

Programes culturals

Programes culturals
La cultura és motor de desenvolu·
pament social i personal. A partir
d’aquesta convicció, l’Obra Social ha
dedicat 50 milions d’euros el 2010
al desenvolupament d’iniciatives
culturals que tenen com a finalitat
fomentar en la societat hàbits de
consum cultural que repercuteixin
en el creixement de les persones.
En aquest sentit, les diferents propostes
de l’entitat apropen l’art, la música, el
teatre o les humanitats a públics de totes
les procedències, edats i nivells de formació, però molt especialment a persones
que no tenen la possibilitat o el costum
de freqüentar museus, teatres o sales de
concerts.
Amb aquest esperit, ”la Caixa” impulsa la xarxa de centres socioculturals
CaixaForum, espais gratuïts oberts a tota
la societat en els quals s’ofereixen activitats relacionades amb els diferents àmbits
de la cultura.
En un marc global, la programació cultural de l’Obra Social ”la Caixa” s’estructura al voltant de quatre grans àmbits: les
exposicions, les humanitats, la música
i el teatre.

pres vida a través de CaixaEscena, un
programa d’ajuda i suport als professors
que troben en l’art dramàtic una eina
per incentivar la creativitat i el treball en
equip dels seus alumnes. Durant l’any
2010, el programa s’ha dut a terme en
totes les comunitats autònomes, i hi han
participat 634 grups escolars teatrals amb
un total d’11.332 alumnes, 488 representacions i 83.666 beneficiaris de la comunitat educativa.
La recuperació del patrimoni és, a més,
una altra de les prioritats de l’àrea de
cultura i troba en el programa Romànic
Obert, desenvolupat conjuntament amb
la Generalitat de Catalunya, la seva expressió més fefaent.

zació de l’acord de col·laboració signat
el 2009 amb el Museu del Louvre, que
en els propers anys permetrà l’exhibició
d’obres procedents del centre francès als
diversos CaixaForum.
A més, durant el 2010, la Fundació
”la Caixa” ha signat un acord de collaboració amb la Fundació MACBA
(Museu d’Art Contemporani de
Barcelona) amb la finalitat de gestionar
les col·leccions d’art contemporani de
les dues fundacions. L’acord suposa la
creació d’un fons comú de 4.450 obres i
un valor de mercat de prop de 160 milions d’euros, que el converteix en un dels
més significatius d’Espanya i d’Europa del
període comprès entre la segona meitat
del segle xx i l’actualitat.

Grans aliances
Una de les principals actuacions promogudes el 2010 per l’Obra Social
”la Caixa” dins de l’àmbit cultural ha
estat la consolidació de la seva política
d’aliances amb grans museus i centres
culturals internacionals.
En aquest sentit, l’exposició Rutes
d’Aràbia. Tresors arqueològics del regne
d’Aràbia Saudita, s’ha pogut veure a
CaixaForum Barcelona, com a materialit-

L’acord es farà tangible a nivell expositiu a partir de la programació conjunta
de grans mostres a les diferents seus
d’aquestes dues institucions i en museus de l’estranger a partir del 2011.
Paral·lelament a aquest acord, el projecte
inclou el desenvolupament de programes
d’educació, recerca, cohesió social i projectes artístics específics. A més d’aquests
dos acords, l’Obra Social desenvolupa
conjuntament amb el Museu del Prado el
programa L’art d’educar.

Dins del seu programa d’exposicions, la
retrospectiva al voltant de l’obra de Miquel
Barceló, la mostra homenatge al geni cinematogràfic de Federico Fellini, la fotografia
poètica de Jacques Henri Lartigue o el
repàs de la tècnica del gravat a través del
projecte De Dürer a Morandi han tingut
un protagonisme especial.
El programa d’humanitats, d’altra banda,
ha inclòs el pensament clàssic i contemporani, la literatura, el cinema, la història,
les arts plàstiques i les arts escèniques,
per tal d’aprofundir en les arrels de la cultura i fomentar el debat sobre les grans
transformacions socials.
El programa de música de l’Obra Social
ha apostat per generar cohesió social i
afavorir la interculturalitat. I el teatre ha

Programa Romànic Obert. Església de Sant Joan de Boí
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CaixaForum Barcelona
CaixaForum Barcelona
Dades
Inaugurat l’any 2002.
12.000 m2.
1.552.110 visites el 2010.
733.945 visitants el 2010.
Emplaçament
Avinguda de Ferrer i Guàrdia, 6-8,
Barcelona.
Instal·lacions
5 sales d’exposicions.
Auditori amb capacitat per a 341 persones.
3 aules per a cursos, conferències i altres
activitats.
Laboratori de les Arts per a activitats
educatives.
Mediateca.

• Les diverses activitats i exposicions organitzades a CaixaForum Barcelona han
rebut durant l’any 2010 més d’un milió
i mig de visites. Ubicat a l’antiga fàbrica
Casaramona (obra de Puig i Cadafalch),
joia de l’arquitectura modernista industrial, CaixaForum s’ha consolidat des de
la seva inauguració com un dels espais
culturals més concorreguts i dinàmics de
la ciutat.
• L’objectiu principal de les iniciatives i
activitats que tenen lloc a CaixaForum
Barcelona és apropar la cultura a la societat. Durant el 2010, 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 Barcelona ha
organitzat activitats complementàries, visites comentades per al públic en general,
concertades per a grups i dinamitzades
per a escoles, així com visites preparades
per a persones amb dificultats visuals i
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:

concerts, espectacles d’arts escèniques,
debats i conferències, projeccions de
cinema, cursos i tallers.
• La Mediateca CaixaForum [espai de
Media Art], com a centre especialitzat
en les noves formes artístiques, va incrementar l’any 2010 el nombre de visitants
i els seus fons bibliogràfics i artístics de
cinema, documental, fotografia, música,
videoart, etc. A més, va incorporar serveis
i recursos per donar suport a la docència i
la recerca dins del seu àmbit temàtic i per
a diferents nivells educatius: secundària,
batxillerats, graus i postgraus universitaris.
• D’entre totes les exposicions organitzades, la més concorreguda del 2010
ha estat la dedicada a l’artista mallorquí Miquel Barceló, que va superar les
228.000 visites. També han destacat
les mostres retrospectives dedicades al
fotògraf francès Jacques Henri Lartigue,
al cineasta Federico Fellini i la darrera
mostra del certamen de l’Obra Social
”la Caixa” FotoPres’09, superant àmpliament els 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 més de 340.000 visitants. En
aquest sentit, l’exposició Objectes desclassificats ha estat la segona més visitada de
l’any a CaixaForum Barcelona amb prop
de 136.000 visites.

CaixaForum Barcelona
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Exposicions
• Els

mons de l’Islam a la col·lecció del
Museu Aga Khan
• Cambodja, terra d’esperança
• Federico Fellini. El circ de les il·lusions
• FotoPres ”la Caixa” 09
• La mirada de l’artista: Luis Gordillo.
Cosmètica dogmàtica. Col·lecció d’Art
Contemporani de la Fundació
”la Caixa”
• Objectes desclassificats. Col·lecció
d’Art Contemporani de la Fundació
”la Caixa”
• Infància. Fotografies d’Isabel Muñoz
• Un món flotant. Fotografies de Jacques Henri Lartigue (1894-1986)
• Miquel Barceló. 1983-2009. La solitude organisative
• L’atletisme. L’esport més humà
• Rutes d’Aràbia. Tresors arqueològics
del regne de l’Aràbia Saudita
• Humà, massa humà. Art espanyol dels
anys 50 i 60. Col·lecció d’Art Contemporani
• Finestres al món. Documentals des
d’una altra perspectiva
• La temptació de la terra (Qiu Anxiong)
Humanitats
• Cicles de conferències
• El romanticisme alemany, els lieder de
Schumann i els poetes romàntics
• Pensadors catalans: Balmes, Pi i Margall, Joan Maragall, Lerroux, Vicens
Vives

Programes culturals

• Narrar

en l’era de la imatge
poema a poema. Poemes de la
literatura hispànica comentats per
poetes d’avui
• Nino Rota. Música, sentiment i imatge
• Art i antiguitat grecollatina
• L’ofici d’editar. De Carles Barral als
nostres dies
• Escriptures del món actual
• El franquisme, 35 anys després. Un
nou balanç històric
• De

• Cicles de conferències i projeccions
• Exploradors espanyols oblidats
• El mar de Barceló

Sabata i Forma Antiqva, Grup de Cambra
de l’Orquestra Barroca Catalana, Fargana
Qasimova i Daud Khan Ensemble.
• Música filmada
• Verdi
• Sons, fúries, ecos. Filmar la música i
els músics del segle xx
• Música electrònica
• Música electrònica vinculada al cicle
Cinema electrònic
• Música experimental a CaixaForum

• Art

en joc (activitats autònomes: les
motxilles de CaixaForum, el mural de
Sol LeWitt: variacions sobre un tema,
Trenca’t la closca al CaixaForum)
• Tallers
• Espai educatiu
• Presentacions en família de les exposicions
• Jocs de pistes
Activitats educatives
• Tallers

d’arts plàstiques
de Cooperació Internacional
• Tallers de música
• Visites en les exposicions
• Concerts
• Arts escèniques
• Tallers

Nits d’estiu
• Concerts

(gospel, jazz, rumba, fado,
tango, música congolesa, celta,
brasilera...)
• Performances, dansa contemporània
i vídeo
• Recitals poètics

• Cicle de cinema
• El fotògraf davant l’objectiu
• Fellini: l’espectacle infinit
• Jornada
• L’atletisme i els seus infinits matisos

Activitats multimèdia
• Concerts
• Projeccions

• Matins d’art
• Nous formats i canals per a la fotografia documental

Canal Mediateca

Activitats familiars
• Concerts

familiars
familiar
• Arts de carrer. I si plou, també!
• Arts escèniques
• Art al labo
• Cinema

Cooperació internacional
• Cicle de cinema
• Infància
• Cambodja
• Cicles de conferències i taules rodones
• Trobades amb compromís
• La resposta de les ONG a l’emergència d’Haití: actuacions, aprenentatge
i reptes
• L’avaluació de l’acció humanitària. Per
què és tan important?
Música
• Concerts d’Antiqva
• Concerts de la Temporada musical
CaixaForum: 12 concerts protagonitzats
per personalitats prestigioses i formacions de la música antiga, les músiques
del món i altres estils, entre els quals
han destacat Trevor Pinnock, Hopkinson
Smith, Avaye Doust, A Filetta, Xavier
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L’Eulàlia ha participat en un taller familiar
a CaixaForum i s’ho ha passat molt bé,
com la seva germana. Els pares estan
encantats que les seves filles s’acostin a la
cultura i que això influeixi positivament
en el seu desenvolupament. La Mònica
gaudeix treballant com a educadora…

Programes culturals

CaixaForum Madrid
CaixaForum Madrid
Dades
Inaugurat l’any 2008.
10.000 m2.
1.445.045 visites el 2010.
1.028.310 visitants el 2010.
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.
Cafeteria-restaurant.
Botiga-llibreria.

• Des que va obrir les seves portes el
febrer de 2008, CaixaForum Madrid s’ha
convertit en tot un referent en la capital
d’Espanya, que ha ampliat i diversificat
l’oferta social i cultural a través de les
activitats i iniciatives de l’Obra Social
”la Caixa” o bé acollint actes d’entitats
i institucions de primer nivell. Els seus
1.028.310 visitants el converteixen en un
centre viu, actiu i dinàmic al servei de tots
els públics, una plataforma de divulgació
coherent amb les inquietuds i necessitats
socials actuals.

• CaixaForum Madrid constitueix un punt
de trobada en la vida de la ciutat, en el
qual es genera coneixement i desenvolupament personal a través de les exposicions d’art antic, modern i contemporani
que ha programat, així com concerts, arts
escèniques, cicles de cinema i literatura,
tallers educatius i familiars, i jornades de
caràcter científic i mediambiental.

Federico García Lorca, en el marc internacional de les avantguardes.

• La fotografia com a instrument de
compromís social ha centrat bona part
de la programació de CaixaForum durant aquest any, amb exposicions com
FotoPres’09, Maternitats i Infància.
Fotografies d’Isabel Muñoz. El centre
també ha acollit la primera gran retrospectiva organitzada a Espanya de l’artista
Miquel Barceló que repassa les principals
fites i etapes de la seva creació artística
des dels seus inicis fins a l’actualitat. A les
seves sales, també s’hi ha pogut descobrir
una mirada inèdita sobre la vinculació
personal, intel·lectual i artística forjada
a la Residència d’Estudiants entre el pintor Salvador Dalí i el poeta i dramaturg

Exposicions

CaixaForum Madrid
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• En termes d’afluència de públic, les
exposicions són l’eix central de les activitats organitzades a CaixaForum Madrid,
seguides de les activitats educatives i
familiars, concerts, cicles d’humanitats i
projectes socials.

• Palladio,

l’arquitecte (1508-1580)
Collins. Història en curs. Pellícules i fotografies
• Maternitats. Fotografies de Bru Rovira
• Miquel Barceló. 1983-2009. La solitude organisative
• FotoPres ”la Caixa” 09
• Obres mestres contemporànies de
Turquia
• Comerç just. Un producte, una
història
• Federico Fellini. El circ de les il·lusions
• Infància. Fotografies d’Isabel Muñoz
• Dalí, Lorca i la Residència d’Estudiants
• Hannah

Programes culturals

Humanitats
• Cicles de conferències
• Barceló i la seva obra
• FotoPres. Visions de la guerra i dels
conflictes. La violència i la condició
humana
• Fellini: l’espectacle infinit
• Tradició i modernitat a la Residència
d’Estudiants (1910-1939)
• 70 anys sense Freud. Noves perspectives en psicologia i psiquiatria
• Diàlegs amb Àfrica
• ¡Compañero del alma, compañero!
100 anys amb Miguel Hernández
• Imatges modernes del món antic
• Narrar en l’era de la imatge

• Trobades amb compromís
• Posar-se al lloc de l’altre
• Els nens i les nenes soldat de Sierra
Leone
• Cicles de col·loquis
• Les claus de l’èxit de les campanyes i
l’acció política de les ONG
• Conferència Estatal de Compra Responsable
• Cicles de cinema
• Cinema d’autor: el cinema de Terence
Davies
• Cinema i compromís social
• Els cants de l’ànima. La veu i el cant
en l’expressivitat humana

Exposició en una de les sales de CaixaForum Madrid
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Música
• Cursos de música
• Chopin-Schumann. El bicentenari
de dos grans compositors
• Concerts de la temporada musical a
CaixaForum
• Concerts musicals a les nits d’estiu
• Concerts de jazz durant la Nit en Blanc
• Música experimental

Programes culturals

CaixaForum Palma, Lleida, Tarragona i Fundació ”la Caixa” a Girona
• Humanitats:

Cicles de conferències:
Aproximació a l’expressionisme alemany; Les arts del diàleg. Literatures
peninsulars en connexió; Arquitectura
i identitat cultural; Quatre dies amb
Dante i la “Divina Comèdia”; Trobades
amb compromís; Una aproximació al
dolor i al patiment humans; Violència
i joves. Cicles de cinema: Les cultures
del rock. Cursos: VIII Curs de l’Aula
d’Humanitats: Les dones i els mites;
XIV Curs de pensament i cultura clàssica: El món de les muses: llegir la
poesia clàssica; XV Curs de pensament
i cultura: Dialogar amb els clàssics: un
camí per a la reflexió.

CaixaForum Palma
Dades
Inaugurat l’any 1993.
4.000 m2.
265.417 visites el 2010.
256.104 visitants el 2010.
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.

• Exposicions:

Zones de risc. Col·lecció
d’Art Contemporani de l’Obra Social
”la Caixa”; Salvador Dalí i les revistes;
Expressionistes alemanys a la collecció Henri i Eske Nannen; Paisatges
neuronals; Anglada Camarasa, des del
dibuix. Col·lecció Anglada-Camarasa
de la Fundació ”la Caixa”; Dones.
Mirall de cultures; El bosc; Un món
flotant. Fotografies de Jacques Henri
Lartigue (1894-1986); Comerç just:
un producte, una història; Col·lecció
Anglada-Camarasa (permanent).

CaixaForum Palma
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• Ciència

i medi ambient: Cicles
de conferències: Ciència i bellesa.
L’estètica, l’art i el goig, vistos des de
la ciència; Misteris del cosmos. 6 preguntes no resoltes sobre l’Univers.
• Música: Concerts de les temporades
musicals de primavera i tardor de
CaixaForum; Concerts educatius i
familiars. Música filmada: Les veus
d’Al·là. Les dimensions musicals de
l’Islam. Tardes de música: Parlem de
piano. Centenari del naixement dels
compositors Schumann i Chopin.
• Activitats educatives i familiars:
Tallers, visites dinamitzades a les exposicions, teatre i conferències.

Programes culturals

CaixaForum Lleida
Dades
Inaugurat l’any 1989.
1.835 m2.
96.129 visitants el 2010.
97.312 visites el 2010.
Emplaçament
Avinguda Blondel, 3, Lleida.
Instal·lacions
1 sala d’exposicions.
Auditori amb capacitat per a 230
persones.
2 espais educatius i/o polivalents.

CaixaForum Tarragona
Dades
Inaugurat l’any 2001.
1.429 m2.
87.248 visitants el 2010.
113.425 visites el 2010.
Emplaçament
Cristòfor Colom, 2, Tarragona.
Instal·lacions
1 sala d’exposicions.
Auditori amb capacitat per a 177
persones.
2 espais educatius i/o polivalents.

• Exposicions:

Dones. Mirall de cultures; Alphonse Mucha (1860-1939).
Seducció, modernitat i utopia; Dalí i
les revistes; Chasing the Dream [Perseguint un somni]. Els 8 Objectius de
Desenvolupament del Mil·lenni; Cambodja, terra d’esperança; “Kaüpunke”
– Fito Conesa.
• Cicles de conferències: La saviesa a
la Grècia Antiga; Biografies històriques: els moriscos espanyols en el
IV centenari de la seva expulsió; El
gran tapís de la cultura humanista
a l’Europa del segle xvi; Sobre les
emocions; La Guerra Civil a través dels
cartells; Parlem de piano. Bicentenari del naixement dels compositors
Schumann i Chopin; Els vespres de la
ciència; Diàlegs amb Àfrica; Trobades
amb compromís.
• Cicles de cinema: Amb veu pròpia;
D+D: Documental més Debat; Músiques de l’Àsia Central.
• Música: Temporada musical CaixaForum; Diversons; Escolta, descobreix i
crea la teva música! Taller de música i
concert per a persones amb discapacitat psíquica.
• Arts escèniques i dansa: El fil del
mite; Amors mitològics.
• Multimèdia
• Programa Familiar
• Activitats per a esplais i casals
d’estiu
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• Exposicions:

Alphonse Mucha (18601939). Seducció, modernitat i utopia;
Chaplin en imatges; Dalí i les revistes;
Cambodja, terra d’esperança; Espanya
oculta. Fotografies de Cristina García
Rodero. Col·lecció d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa”; NOMBR3S de
bona família; Per sempre.
• Cicles de conferències: Art i antiguitat grecollatina; Biografies històriques;
Mozart; Dones viatgeres; Converses
difícils; La Guerra Civil a través dels
cartells; Parlem de piano.
• Cicles de projeccions i debat: D+D:
Documental més Debat; Matinals de
cinema; La música al cinema.
• Cicles d’arts escèniques: El fil del
mite; Amors mitològics; Karromato.
• Música: Concerts de la Temporada
musical CaixaForum.
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Fundació ”la Caixa” a Girona
Dades
Sala d’exposicions en obres.
Auditori Narcís de Carreras.
Sala Tallers.
17.040 visitants el 2010.
17.502 visites el 2010.
Emplaçament
Carrer Santa Clara, 11, Girona.
Instal·lacions
Auditori amb capacitat per a 220
persones.
2 espais educatius.

• Activitats

educatives d’arts plàsti
ques, música, ciència, literatura i
teatre.
• Humanitats: Cicles de conferències:
Art i antiguitat grecollatina; Parlem de
piano; Curs Mendelssohn; Vespres de
ciència.
• Cicles d’arts escèniques: El fil del
mite; Amors mitològics.
• Música: Concerts Diversons.

• Durant l’any 2010, el Centre Cultural i
Social de la Fundació ”la Caixa” a Girona
ha desenvolupat part de la seva programació cultural a diferents punts de la
ciutat, en sintonia amb el concepte de
CaixaForum com a plataforma de divulgació coherent amb les inquietuds socials
actuals, mentre es duen a terme les obres
per crear CaixaForum Girona.

Programes culturals

Nous CaixaForum Saragossa i Sevilla
CaixaForum Saragossa
• El 21 de setembre, el president de
”la Caixa” i de la Fundació ”la Caixa”,
Isidre Fainé, i l’alcalde de Saragossa, Juan
Alberto Belloch, van col·locar la primera
pedra del futur edifici de CaixaForum
Saragossa.
• Amb aquest acte, CaixaForum
Saragossa donava per iniciat un període
d’obres d’aproximadament uns 30 mesos,
després del qual el centre aspira a
esdevenir un espai viu, al servei de les
persones, on la cultura es manifestarà
com una eina eficaç per a la cohesió i la
integració social.
• CaixaForum Saragossa, el nou centre
cultural, social i cívic de l’Obra Social
”la Caixa”, esdevindrà un nou referent
arquitectònic de la ciutat, situat dins del
projecte de la Milla Digital promogut per
l’Ajuntament de Saragossa.
• El projecte arquitectònic del centre és
obra de l’Estudi Carme Pinós, que construirà un edifici de quatre plantes i d’estructura singular, amb dues grans sales
d’exposicions de 810 i 430 m2 suspeses a
diferents nivells.

nou espai públic a la planta baixa, emmarcat en el parc d’El Portillo.
• L’Obra Social ”la Caixa” promourà el
coneixement i el creixement personal
de gent de totes les edats, condicions i
procedències a CaixaForum Saragossa,
mitjançant una àmplia programació que
inclourà exposicions d’art, festivals de
música i poesia, cicles de conferències,
jornades socials, tallers educatius i familiars, i activitats adreçades a gent gran.
CaixaForum Sevilla
• Durant l’any 2010, han avançat els treballs per enllestir el projecte arquitectònic
per convertir les Reales Atarazanas de la
ciutat –que va ordenar construir Alfons X
El Savi– en el nou centre Cultural i Social
de l’Obra Social ”la Caixa” a Sevilla.
• El projecte, adjudicat a l’estudi d’arquitectura liderat per Guillermo Vázquez
Consuegra per instal·lar en aquest edifici històric el futur CaixaForum Sevilla,
obligarà a rehabilitar de manera integral
l’edifici que, no obstant això, conservarà
tots els elements arquitectònics de valor.

• El nou edifici constituirà un element
escultòric monumental que generarà un

• El futur centre potenciarà els elements
històrics i arqueològics més rellevants
del conjunt de les Reales Atarazanas.
L’objectiu és convertir l’immoble en el

Recreació virtual CaixaForum Saragossa

Recreació virtual CaixaForum Sevilla
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continent del futur CaixaForum, al mateix temps que reivindiqui la seva riquesa
cultural i històrica. 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.
• 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 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.

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 diver·
ses que es renoven constantment.
D’altra banda, l’Entitat organitza per
tot Espanya i fora dels centres propis
exposicions itinerants de caràcter
divulgatiu per a tots els públics.

Exposicions itinerants
• 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 mos
tres 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 2010, l’Obra
Social ”la Caixa” ha fet 73 exposicions
itinerants.

• A més, l’Obra Social ”la Caixa” va organitzar l’any passat l’exposició La Col·lecció
de Tapissos de la Seu Vella de Lleida, un
dels actes destacats del centenari de
”la Caixa” a Lleida, que va permetre
restaurar i reunir per primer cop en una
mostra tots els tapissos existents d’aquesta col·lecció del segle xvi. L’Entitat també
va col·laborar en l’organització de l’exposició Matisse i l’Alhambra (1910-2010),
que commemorava el centenari de la
visita del pintor francès al monument el
1910.
Art al carrer

• 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.

• 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.

• Durant l’any 2010, s’han presentat un
total de 16 mostres diferents repartides
per tot el territori espanyol. En l’àmbit
cultural, destaquen les dedicades a la fotografia, com Al fil de la plata; Andalusia
imaginada. Fotografies 1910-1930;
Avelino Pi. Fotografia de l’esport; La missió arqueològica del 1907 als Pirineus; i
Atletisme: valors i emoció. A més de les
històriques i temàtiques, com Europa fou
camí. La peregrinació a Santiago a l’Edat
Mitjana; Íbers. La nostra civilització abans
de Roma; i Els castells d’Al-Andalus; i
de les arts plàstiques, com De Dürer a
Morandi. Gravats de la Fundación William
Cuendet & Atelier de Saint-Prex; Salvador
Dalí i les revistes; Dissenyadors per a un
mite. Homenatge a Toulouse-Lautrec; i
Dones, mirall de cultures; i les mostres
a partir dels Fons de la Col·lecció de la
Fundació ”la Caixa”, com Nueva tripulación para el Pequod. Colección
de arte contemporáneo Fundación
”la Caixa”, i La pell del real. Gravats
d’Antoni Tàpies.

• 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.

Exposició itinerant: Els burgesos de Calais
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• L’any 2010 l’Obra Social va continuar
amb aquest programa amb l’organització
de 4 exposicions sobre Auguste Rodin
a les ciutats de Barcelona, Saragossa,
Las Palmas de Gran Canaria i Cadis.
L’exposició consta de set escultures monumentals procedents del Museu Rodin
de París: El Pensador i sis estudis dels sis
prohoms que componen Els burgesos de
Calais.

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 diver·
sos programes a la divulgació de la
música, organitza concerts participa·
tius amb cantants aficionats i promou
temporades de música, concerts esco·
lars i familiars i cursos especialitzats.
15 anys dels concerts participatius
• Aquests concerts constitueixen una
experiència única que reuneix prestigiosos músics professionals amb cantants
aficionats a la música coral en la interpretació conjunta d’algunes de les obres
més emblemàtiques i significatives de
tots els temps. 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 associacions
corals i de promoure la participació social
en l’àmbit de la cultura. Enguany, l’Obra
Social ”la Caixa” ha celebrat la 15a edició
i durant tots aquests anys, més de 24.000
participants individuals han cantat les
parts corals de les diferents obres programades i més de 235.000 persones han
assistit als concerts.

• L’any 2010 més de 44.000 persones
han assistit a alguns dels 18 concerts
participatius organitzats per l’Entitat.
S’han celebrat 11 concerts participatius
d’El Messies de Händel a vuit ciutats: a
Madrid, Barcelona, Sevilla, Saragossa,
Santander, Palma de Mallorca, Las Palmas
de Gran Canària i Lleida. Els aficionats a
la música coral també han pogut cantar
el 2010, per segon any a Madrid i per
primer a Oviedo, les parts corals de l’obra
Carmina Burana, de Carl Orff.
• A més, aquest any, l’Obra Social
”la Caixa” ha programat noves obres en
format participatiu. Una d’elles ha estat el
Requiem de Mozart, interpretat per més
de 482 participants individuals a l’Auditori de Barcelona. Les ciutats de Girona
i Santiago de Compostel·la, per la seva
banda, han acollit el concert participatiu
de La Missa de la Coronació de Mozart.
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. El 2010
han tingut lloc 148 concerts per tot
Espanya, als quals han assistit més de
71.000 persones.
Concerts escolars i familiars
• 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 2010 s’han ofert les produccions El
superbarber de Sevilla, El col·leccionista
de paisatges, 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.
Antiqva
• 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, a
l’inici de les seves carreres professionals.
Durant el 2010 s’han ofert 59 concerts
de nou formacions musicals a 11 ciutats.

Concert participatiu d’El Messies de Händel
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Pressupost de l’Obra Social ”la Caixa”
Directori de la Fundació ”la Caixa”

Dades de l’Obra Social ”la Caixa” 2010

Pressupost de l’Obra Social ”la Caixa”
Liquidació del pressupost
Liquidació del pressupost de l’Obra Social de l’exercici 2010
PROGRAMES

EN MILERS D’EUROS

Programes socials

326.089

Programes medi ambient i ciència

58.937

Programes culturals

49.711

Programes educatius i recerca

27.892

Total

462.629

49.711
14%

27.892
6%

58.937
10%

PROGRAMES SOCIALS
PROGRAMES DE MEDI AMBIENT I CIÈNCIA
PROGRAMES CULTURALS
PROGRAMES EDUCATIUS I RECERCA

326.089
70%

Pressupost total: 462.629 milers d’euros
PER NATURALESA

EN MILERS D’EUROS

Inversió en immobilitzat
Despeses de manteniment de programes
Total

94.169
368.460
462.629

Pressupost de l’Obra Social per a l’exercici 2011
PROGRAMES

EN MILERS D’EUROS

Programes socials

335.277

Programes medi ambient i ciència

68.148

Programes culturals

63.888

Programes educatius i recerca

32.687

Total

500.000

63.888
13%

32.687
6%

68.148
14%

PROGRAMES SOCIALS
PROGRAMES DE MEDI AMBIENT I CIÈNCIA
PROGRAMES CULTURALS
PROGRAMES EDUCATIUS I RECERCA

335.277
67%

Pressupost total: 500.000 milers d’euros

PER NATURALESA

EN MILERS D’EUROS

Inversió en immobilitzat
Despeses de manteniment de programes
Total
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Directori de la Fundació ”la Caixa”
Serveis centrals: Av. Diagonal, 621 · 08028 Barcelona

Centres

Lleida

Madrid

Barcelona

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

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

CaixaForum Barcelona
Ferrer i Guàrdia, 6-8
08038 Barcelona
Tel. 93 476 86 00
Fax 93 476 86 63

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

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

Girona
Palma
CaixaForum Girona
Ciutadans, 19
17004 Girona
Tel. 972 20 98 36
Fax 972 20 94 14

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

EspaiCaixa Girona
Pl. Poeta Eduard Marquina, 10, baixos
17002 Girona
Tel. 972 21 54 08

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

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

Concepte i disseny
Exit de disseny
Maquetació i impressió
www.cege.es
Fotografies coberta
Txema Salvans i Javier Cles /
Bassat Ogilvy
D.L.: B. 26700-2011

Fotografies
Pedro Madueño: pàg. 7.
Joan Masats: pàg. 11, 13, 23, 27.
Txema Salvans: pàg.12, 15, 16, 19, 20,
22, 29, 32, 33, 35, 39, 44.
Jordi Nieva: pàg. 17, 30, 50.
Roc Herms: pàg. 18.
Saatchi&Saatchi / Lavinia: pàg. 21.
Gavi Alliance - Indrias Getachew / Unicef
Ethiopia: pàg. 24.
Amocine / CIC Batá: pàg. 25.
Lluís Salvadó: pàg. 26.

Máximo García: pàg. 31, 36, 41, 51.
CRAM: pàg. 34.
Michael N. Paras / Agefotostock: pàg. 37.
Generalitat de Catalunya: pàg. 42.
Desconegut: pàg. 43.
Olga Planas: pàg. 45, 46.
Javier Saguillo: pàg. 47.
Estudi d’arquitectura Guillermo Vázquez
Consuegra: pàg. 49.
Estudi d’arquitectura Carme Pinós:
pàg. 49.
Exit de disseny: pàg. 53.

FUNDACIÓ ”LA CAIXA”
Avinguda Diagonal, 621-629. 08028 Barcelona, Espanya
Telèfon: (34) 93 404 60 00
Fax: (34) 93 339 57 03
Internet
www.laCaixa.es/ObraSocial
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