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Presentació

L’ÀNIMA NO CANVIA

Isidre Fainé
President de ”la Caixa”

Canviar per preservar el que és essencial. Amb aquesta premissa va néixer, a principis del 2011, CaixaBank, fruit del
procés de reorganització del Grup ”la Caixa” per adaptar-se als nous temps. Un naixement marcat, com no podia ser
d’una altra manera, per canvis i transformacions importants. Però, sobretot, per la certesa que no hauríem arribat fins
aquí sense haver posat per davant els valors i principis inherents a ”la Caixa” des de la seva creació.
Des de fa més de cent anys, el compromís social és la raó última de l’activitat financera de l’entitat. Volem contribuir a
la construcció d’una societat més justa i cohesionada. I això passa, en gran mesura, per donar resposta a las necessitats
més urgents del nostre entorn. Això es tradueix en el treball diari per millorar la qualitat de vida de les persones,
especialment d’aquelles que passen per situacions de dificultat.
És el que ens permet dir, sense cap mena de dubte, que l’Obra Social és el tret distintiu de ”la Caixa”, entenent-la com
la via per retornar als ciutadans una part del benefici generat per l’activitat financera. Aquesta és la nostra essència, la
nostra ànima, que, com a tal, es manté inalterable: continuarem desenvolupant el capitalisme social del segle xxi que ens
és consubstancial. Això es va concretar en un pressupost de 500 milions d’euros per a l’Obra Social el 2011, centrats en
la promoció de programes socials, educatius, culturals i mediambientals.
Amb les iniciatives de caire social com a principal estendard en resposta al moment actual, pobresa, atur i habitatge
han estat els tres pilars de la seva acció. En el primer àmbit destaca la tasca duta a terme en el marc del programa
CaixaProinfància, que té com a objectiu l’atenció a famílies amb infants d’entre 0 i 16 anys en situació de vulnerabilitat,
posant èmfasi en l’acompanyament a tots els membres de la llar per garantir un futur millor als més petits.
Convertit en un referent en integració laboral, Incorpora, dirigit a facilitar un lloc de treball a col·lectius amb especials
dificultats per trobar feina, com ara persones amb discapacitat i persones en risc d’exclusió, s’ha consolidat com un dels
programes estratègics.
En l’àmbit de l’habitatge, s’ha endegat el programa Lloguer Solidari pensant en les famílies que han vist reduïts els seus
ingressos arran de la crisi. D’aquesta manera, l’entitat financera segueix posant el seus actius immobiliaris al servei de
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l’Obra Social amb l’objectiu de facilitar l’accés a un habitatge digne, donant continuïtat al compromís adoptat l’any 2004
amb el programa d’Habitatge Assequible.
El 2011 també ha estat marcat per la ferma aposta per l’educació com a eina de transformació social, concretada en la
presentació d’eduCaixa, el repte del qual és que les noves generacions tinguin l’oportunitat de gaudir d’una formació
de qualitat basada en la reflexió social i els valors. No en va, la vessant educativa és indestriable de bona part de les
actuacions de l’Obra Social.
A través d’Emprenedoria Social, una altra de les novetats de l’any, recolzem els emprenedors que, amb els seus
enfocaments i solucions als problemes de la ciutadania, estan ajudant a millorar la qualitat de vida d’incomptables
persones desfavorides.
Paral·lelament a la posada en marxa d’aquests nous programes, durant el 2011 s’han consolidat els projectes
d’Intervenció Comunitària Intercultural i Reincorpora. El primer d’ells ha culminat el seu desplegament per 17
territoris de l’Estat espanyol, on ja funciona a ple rendiment amb la finalitat de generar un model de referència en la
gestió de la diversitat cultural. Reincorpora, d’altra banda, facilita itineraris d’inserció sociolaboral a interns en centres
penitenciaris de tot Espanya.
A ells s’afegeix un dels pilars de l’acció social de l’entitat financera: l’atenció integral a persones amb malalties
avançades. Aquest programa busca complementar el model actual per garantir que aquestes persones estiguin ben
ateses durant el que els resta de vida, així com que rebin un suport psicosocial adient.
Els projectes esmentats conviuen amb altres iniciatives emblemàtiques de l’Obra Social, entre les quals destaca el
programa de Gent Gran, el més veterà. Dirigit a un dels col·lectius prioritaris per a l’entitat, la línia d’actuació principal
d’aquest any, Gent 3.0, s’ha centrat en fomentar la participació de les persones grans en la nostra societat, tot donant
valor a la seva experiència a través del voluntariat i situant-los com a protagonistes actius.
Fidel al compromís que manté des de 1982, i entenent que invertir en educació és la base per millorar els nivells de
progrés i benestar d’una comunitat, ”la Caixa” continua atorgant beques per facilitar l’ampliació d’estudis a universitats,
tant estrangeres com de tot l’Estat.
A més d’aquestes línies d’actuació, l’Obra Social impulsa altres projectes dirigits a cobrir diferents mancances socials.
La sensibilització i la prevenció al voltant del consum de drogues, el foment del voluntariat o la concessió de
microcrèdits a través de MicroBank són algunes d’elles.
A tots aquests programes se sumen les més de 1.000 iniciatives promogudes per associacions de tot Espanya a les quals,
sota el lema Projectes que dibuixen somriures, donem suport a través de les Convocatòries d’Ajudes a Iniciatives
Socials.
No hem d’oblidar que l’Obra Social ”la Caixa” també actua més enllà de les nostres fronteres. L’eradicació de la
pobresa extrema als països més desfavorits i la promoció del desenvolupament sostenible són els principals objectius del
programa de Cooperació Internacional. En aquesta línia destaca un programa de vacunació infantil adreçat a nens i
nenes menors de cinc anys.
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La promoció de la salut global, de fet, ha concentrat nombrosos esforços en els últims anys, impregnant bona part dels
programes de ciència, recerca i medi ambient que impulsa l’entitat financera. La tasca de l’Institut de Salut Global
(ISGlobal Barcelona), dedicat a millorar la salut de les poblacions més vulnerables i a trencar el cercle viciós de malaltia i
pobresa en què es troben atrapades, és un exemple paradigmàtic d’aquesta voluntat.
Al mateix temps, el recolzament a la investigació ha tingut com a fites destacades els avenços assolits en la recerca
de la vacuna contra la sida a través d’IrisiCaixa, laboratori de referència internacional en la lluita contra la malaltia;
l’estudi de nous tractaments oncològics en el marc de la Unitat de Teràpia Molecular del Càncer ”la Caixa”, dirigida
pel doctor Josep Baselga a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron; els projectes del Centre Nacional d’Investigacions
Cardiovasculars (CNIC), liderat pel doctor Valentí Fuster i les innovadores tècniques quirúrgiques del Centre WIDER de
cirurgia endoscòpica.
Les beques de biomedicina per ampliar estudis a centres científics espanyols d’excel·lència i el programa RecerCaixa,
impulsat en col·laboració amb l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) per fomentar la investigació,
complementen l’acció de l’Obra Social en aquest àmbit.
I és a través del programa de Conservació dels Espais Naturals i Reinserció Social que l’Obra Social conjumina la
protecció del medi ambient i la inserció laboral de persones en risc o situació d’exclusió.
El 2011 també ha estat un any especialment significatiu per als museus de la ciència CosmoCaixa a Barcelona i
Madrid. En el cas de la Ciutat Comtal, ha tingut lloc la inauguració del planetari 3D al centre, marcant un abans i un
després de la difusió de l’astronomia. CosmoCaixa Madrid, de la seva banda, ha rebut el visitant número tres milions.
En aquesta mateixa línia, els CaixaForum, els centres socials i culturals de l’Obra Social, han rebut 3,5 milions de visites
al llarg de 2011, fet que mostra la bona acollida entre el públic de la seva oferta expositiva i d’activitats. A ells s’ha afegit,
a més, un nou equipament, CaixaForum Girona, ubicat a l’emblemàtic edifici de la Fontana d’Or.
Les aliances estratègiques amb institucions de referència internacional segueixen marcant l’acció cultural de l’entitat
financera. Així, al llarg d’aquests mesos s’han visualitzat els fruits de la col·laboració amb el Museu del Louvre i el Museo
del Prado, a més d’intensificar-se les sinergies entre les col·leccions d’Art Contemporani de la Fundació ”la Caixa” i el
Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA).
Les conferències centrades en temes d’actualitat, la poesia, el cine i la música, a través de propostes tan emblemàtiques
com els concerts participatius d’El Messies o el projecte Diversons. Música per a la integració, han completat la
programació cultural.
Des de l’acció mediambiental més focalitzada fins a les actuacions socials en barris concrets, passant pels projectes que
abasten la majoria de províncies espanyoles o les grans aliances culturals a nivell internacional, no perdem de vista que tenim
un compromís amb les persones ni que el dividend social adquireix més rellevància que mai en la conjuntura actual.
Per això, l’Obra Social ha estat, és i continuarà sent l’essència de ”la Caixa”.
I és que l’ànima no canvia.
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Programes socials

Programes socials.
Compromesos amb totes les persones i especialment amb les més desfavorides
La promoció del benestar de les
persones i més concretament dels
col·lectius socials més vulnerables
defineix el compromís de ”la Caixa”
amb la societat. Una implicació que
es concreta i es fa visible en l’im·
puls dels programes de la seva Obra
Social. Aquesta voluntat de servei als
col·lectius amb dificultats és el seu
principal senyal d’identitat. Es tracta
d’un compromís, d’un veritable con·
tracte social, que l’entitat ha mantin·
gut, com la seva raó de ser, des que va
nàixer, ara fa més d’un segle. En virtut
d’aquest compromís amb les persones
s’han promogut programes, s’han exe·
cutat accions i intervencions directes,
s’han teixit complicitats i s’ha estès un
treball de col·laboració en xarxa amb
les entitats socials. Un treball que ha
posat el focus, específicament, en la
prevenció de l’exclusió social dels col·
lectius més desfavorits. Ho ha fet ate·
nent problemàtiques específiques com
l’habitatge, l’ocupació o l’atenció a
col·lectius com les persones grans, els
malalts avançats o els infants. Durant
el 2011, l’Obra Social ha destinat 261,1
milions d’euros al desenvolupament
d’aquests programes socials, un 63,9%
de la seva liquidació pressupostària,
408,6 milions d’euros.

molt baixes. Aquests pisos s’afegeixen
als 3.046 ja adjudicats pel programa
Habitatge Assequible des del 2007.
Suport a l’emprenedoria social
El foment de l’ocupació, com a acció
estratègica que contribueix a la integració social de les persones, ha fet un
pas endavant durant el 2011 amb el
nou programa d’Emprenedoria Social
que acompanya, dóna suport, formació
i seguiment a emprenedors i empreses
socials durant la fase inicial dels seus
projectes de negoci. Un programa que
compta amb la col·laboració de l’escola
de negocis IESE que tutela i ofereix una
formació a mida dels nous emprenedors.
Incorpora i Reincorpora continuen
fomentant la inserció en empreses de persones amb especials dificultats per trobar
feina i generant itineraris d’inserció sociolaboral per situar en el mercat de treball la
població reclusa. Aquest exercici més de
9.800 persones han trobat feina a través
d’Incorpora i 254 reclusos ho han fet amb
Reincorpora.

L’atenció a la infància és una aposta per
garantir el progrés social dels menors en
igualtat de condicions. CaixaProinfància
és, per això, un instrument d’acció global;
una eina que ha permès, l’any 2011, que
58.000 infants i més de 38.000 famílies
es beneficiïn d’accions encarades a trencar l’espiral excloent de la pobresa.
L’any 2011 ha estat l’any del desplegament territorial, en 17 barris i ciutats,
del Projecte d‘Intervenció Comunitària
Intercultural que treballa per afavorir la
convivència en contextos socioculturals diversos i complexos i busca crear un model
d’intervenció social eficient i sostenible.
Les persones grans, com a col·lectiu
d’atenció prioritària per a l’Obra Social
”la Caixa”, han tingut un especial protagonisme en els projectes i activitats desenvolupats l’any 2011. Mes de mig milió
d’usuaris han participat en algun dels
programes Gent 3.0 orientats entorn de
la divulgació i difusió de les TIC, l’estímul
de la participació social i el voluntariat,
la promoció de la salut i el benestar i la
prevenció de la dependència.

L’accés a un habitatge digne, especialment per a grups de població amb major
dificultats com els joves, les persones
grans i les famílies amb rendes baixes;
la promoció de l’envelliment actiu i saludable de la gent gran, el combat contra
la pobresa i la marginació i el foment de
l’ocupació són, i es mantenen, com algunes de les necessitats socials fonamentals
que requereixen atenció i abordatge.
Per això s’han prioritzat línies de treball
que plantegen accions concretes entorn
aquestes demandes.
En aquest sentit, destaca el nou programa Lloguer Solidari que situarà en el
mercat 3.000 habitatges amb rendes subvencionades d’entre 85 i 150 euros/mes
i adreçats a persones amb rendes

Les CiberCaixa Hospitalàries són espais de relació, convivència i educació
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En l’àmbit de l’acció directa, l’Àrea
Internacional continua treballant en
la lluita per l’eradicació de la pobresa
extrema promovent programes per al
desenvolupament socioeconòmic. Són
ajuts que possibiliten generar ocupació
a la població autòctona i posar en marxa
activitats econòmiques viables i sostenibles. Pel que fa a les accions d’ajut humanitari, s’han gestionat els donatius per a
les emergències del terratrèmol d’Haití, la
Banya d’Africà i per a projectes contra la
malnutrició infantil. En l’àmbit de la promoció de la salut, com a forma per prevenir la pobresa, l’Obra Social ha iniciat el
2011 la campanya de vacunació infantil
per combatre la pneumònia que preveu
arribar a més de 270.000 nens de l’Amèrica Llatina. Aquest nombre se suma al
d’1.500.000 nens que també han estat
vacunats, entre els anys 2008 i 2010,
gràcies al treball conjunt amb la GAVI
Alliance (Global Alliance for Vaccines and
Immunisation).

del programa Violència: tolerància
zero. El programa crea i dissenya estratègies, eines i recursos per a la millora en
l’atenció, la protecció i avaluació de les
víctimes. El 2011 ha estat decisiu amb
l’assoliment de dos convenis en dos àmbits essencials de la lluita contra la violència de gènere com són els vinculats a la
seguretat i la justícia.

550.000 visites i ha recorregut 47 poblacions des de l’any 2007.

L’acord amb la Conselleria de Justícia de
la Generalitat, ha obert l’accés per a les
víctimes als programes d’inserció social de
l’Obra Social ”la Caixa” i per a la participació en els tallers de suport psicosocial.
Durant l’exercici, 329 dones han estat
ateses en aquests tallers que donen suport
a les víctimes per superar els episodis de
violència. Durant el 2011, els tallers s’han
fet extensius també a 182 dones amb
discapacitats com un dels col·lectius amb
major risc de patir violència. Ara la iniciativa es vol replicar incloent el col·lectiu de
dones immigrants.

CiberCaixa Hospitalàries

També en l’àmbit de la salut, l’any 2011
ha estat l’any de la posada en servei del
primer EspaiCaixa d’Atenció Integral dins
el programa d’Atenció integral a per
sones amb malalties avançades. Un
programa que el 2011 ha arribat a 107
centres hospitalaris i que ha donat atenció a més de 10.000 pacients i a més de
15.000 familiars d’aquests pacients.

L’acord amb del Departament d’Interior,
preveu invertir 800.000 euros en quatre
anys per tasques d’atenció i prevenció a
les víctimes. En paral·lel als pactes, s’ha
avançat en un pla pilot per implantar
mesures penals a presons de Catalunya.
També s’han experimentat, a Castella i
Lleó, tallers de prevenció amb mestres i
professors per treballar sobre la violència
i els conflictes entre iguals en la població
escolar.

Assolir el màxim impacte social amb la
major eficiència és una de les missions
dels programes. Alguns d’aquests programes compten amb una llarga trajectòria.
Tot i això, tots i cadascun estan amatents
a les necessitats i evolució de la societat,
per adaptar-se i avançar-se als canvis i a
l’aparició de noves demandes socials que
requereixin la seva intervenció.
Créixer en atenció i prevenció
La prevenció i sensibilització vers la violència de gènere són els eixos principals

L’Obra Social ”la Caixa” impulsa el programa educatiu Parlem de drogues,
adreçat a prevenir, informar i sensibilitzar
sobre els efectes de les drogues als joves,
les famílies, els educadors, els professionals sanitaris i la ciutadania. El programa
ha fet el 2011 una passa més incorporant, com a prioritat, la prevenció en les
escoles, en els seus plans de centre. La
primera prova pilot s’ha desenvolupat
a Lleida. D’altra banda, la mostra itinerant Parlem de drogues, ha superat les
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Pel que fa al treball amb les famílies, la
campanya de sensibilització i prevenció
amb el telèfon gratuït de consultes ha
atès 5.300 famílies, amb un volum de
més de 12.000 trucades al servei des que
va començar.

Les CiberCaixa Hospitalàries s’han consolidat com a espais de relació, convivència
i educació en els hospitals, minorant i
minimitzant l’impacte de les estades dels
malalts infantils, dels pacients adults i de
les famílies en aquests centres. Per les 66
CiberCaixa Hospitalàries, 61 pediàtriques
i 5 mixtes que donen servei a pacients
infantils i adults, han passat 182.521
persones durant l’any 2011.
Aquest any 2011, s’ha implantat el
KitCaixa Ingenium. És un carretó amb
materials educatius, jocs i eines de suport
per traslladar l’ambient de les CiberCaixa
a les habitacions dels hospitals. També
durant aquest any ha començat el projecte “Mirem pels seus drets amb ulls
de nen”, una reflexió que ha implicat els
equips de treball de 7 hospitals maternoinfantils per millorar el benestar emocional dels pacients. És previst editar una
guia de treball i orientació per als professionals amb les seves aportacions.
En un context de canvis empesos per
la conjuntura econòmica, l’Obra Social
continua oferint instruments d’anàlisi, de
contrastat rigor acadèmic i prestigi, que
ajuden a entendre millor la complexitat
i l’abast d’aquests canvis. Durant l’any
2011, s’han publicat tres volums més de
la Col·lecció d’Estudis Socials: Immigració
i Estat del benestar a Espanya (31)
Individualització i solidaritat familiar (32) i
Discapacitats i inclusió social (33).

Programes socials

Lloguer Solidari. Fer accessible l’habitatge a persones amb rendes baixes
L’Obra Social ”la Caixa”, dins del pro·
grama Habitatge Assequible, posa en
marxa un nou programa denominat
Lloguer Solidari, amb més de 3.000
habitatges repartits per tot l’Estat.
Amb l’objectiu de facilitar un habitat·
ge a persones que han vist afectats
els seus ingressos arran de la crisi
actual, l’Obra Social amplia el progra·
ma d’Habitatge Assequible.

Lloguer Solidari
Definició
Lloguer d’immobles amb preus de rendes
mensuals que oscil·len entre 170 i 300
euros i subvencionats al 50% per l’Obra
Social ”la Caixa”.
Actuació
Posar a disposició de persones que han
vist reduïts els seus ingressos, els actius
immobiliaris de ”la Caixa” en el
mercat de lloguer, amb pisos de nova
construcció i procedents de dacions.
Àmbit
3.000 pisos per tot l’Estat.
Beneficiaris
Qualsevol persona major d’edat.

A finals de 2011 neix el programa de
Lloguer Solidari amb l’objectiu de facilitar un habitatge a persones que han
vist reduïts els seus ingressos arran de la
crisi actual, ampliant així l’Obra Social el
seu programa Habitatge Assequible amb
3.000 habitatges més.
Situats en diferents zones de tot el territori
espanyol, aquests habitatges es llogaran
a un preu no superior a 300 euros/mes.
L’Obra Social subvencionarà la meitat
d’aquesta renda, de manera que l’ar
rendatari no pagarà més de 150 euros/
mes (IBI i despeses comunitàries inclo
ses).

Podrà optar a aquests habitatges qualsevol persona major d’edat. Les condicions i
requisits d’accés són els següents:
• Ser major d’edat.
• Tenir uns ingressos no superiors a 2,5
vegades l’IPREM (18.640 euros).
• Acreditar uns ingressos no inferiors a
6.000 euros anuals.
• L’adjudicació dels habitatges es
realitzarà sota els principis de transparència, equitat i publicitat i es farà
mitjançant un sorteig davant de
notari, si hi ha més sol·licituds que
habitatges o per assignació directa
en cas contrari.
• La durada del lloguer serà de cinc
anys.

D’aquesta manera, l’entitat financera
posa els seus actius immobiliaris al servei
de l’Obra Social, amb la finalitat de donar
resposta en matèria d’habitatge a les
necessitats dels ciutadans.

Jaume Giró, Jaume Lanaspa i Jaume Cabré a la presentació del programa Lloguer
Solidari (d’esquerra a dreta)
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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, oferint així
immobles a preus inferiors als del mercat
de protecció oficial.
Àmbit
Capitals de província de Catalunya, Madrid, Andalusia, Comunitat Valenciana,
País Basc, Múrcia i Cantàbria i les seves
respectives àrees metropolitanes.
Beneficiaris
Joves d’entre 18 i 35 anys, persones més
grans de 65 i famílies.
Xifres. 2004-2011
2.910 habitatges entregats.
1.171 habitatges en construcció.

Des de fa set 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, posa pisos de lloguer 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 103.382 sol·licituds a tot
l’Estat.

Els pisos tenen una o dues habitacions i
superfícies d’entre 45 i 50 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).
• No tenir cap habitatge en propietat.
• Els habitatges s’adjudiquen a través
d’un sorteig davant de notari.
• 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 ofi
cial s’oferirà la possibilitat de comprar
l’habitatge.
Pisos orientats a famílies
A l’abril del 2009 i arran de la crisi econòmica i immobiliària, ”la Caixa” amplia
en més de 1.100 habitatges el programa,
edificant un total de 4.081 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.

Els habitatges tenen dues o tres habitacions, amb superfícies d’entre 60 i 90 m2
útils.
Per 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).
• No tenir cap habitatge en propietat.
• Els pisos s’adjudiquen a través d’un
sorteig davant de notari.
• 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.
El programa d’Habitatge Assequible ja
ha adjudicat 2.933 pisos i està previst el
lliurament de la resta d’habitatges per a
joves, gent gran i famílies, fins arribar als
4.081 previstos, entre 2013 i 2014.

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
col·lectius de població amb més dificultats per accedir al mercat de l’habitatge.
El lliurament de les claus dels pisos assequibles a Sant Just Desvern (Barcelona)
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Lluita contra la pobresa infantil
Trencar el cercle excloent de la
pobresa obrint les portes al progrés
personal i social dels nens i nenes en
un pla d’igualtat d’oportunitats és
l’objectiu del programa CaixaProin·
fància. El programa, iniciat el 2007,
avança i evoluciona en la fita d’ob·
tenir un model d’intervenció sobre
les famílies, que compti amb l’aval,
suport, coneixement i impuls de tots
els agents que intervenen en aquest
redreçament de la situació de vulne·
rabilitat i risc d’exclusió dels infants i
el seu entorn. Un treball que implica
educadors, serveis socials, la sanitat,
les administracions públiques, les en·
titats socials, i tots els agents que in·
tervinguin en aquest procés. Es tracta
d’establir, mitjançant aquest model
d’intervenció, metodologia i recur·
sos per dotar infants i famílies dels
instruments, suports i assessorament
que els permetin, des del seu esforç
i compromís, superar la situació i
trencar la dinàmica que els situava
en risc d’exclusió social. Una fórmula
de promoció i desenvolupament amb
una visió integral.
Es tracta, doncs, de situar el futur desenvolupament dels infants en un mateix
terreny de joc i amb les mateixes regles,
és a dir, garantint que accedeixin a aquest
futur en condicions d’igualtat d’oportunitats amb independència de condicionants

socioeconòmics i socioculturals. Per aconseguir-ho, CaixaProinfància actua posant
l’accent en la millora del seu entorn
familiar, educatiu i psicosocial. D’aquesta
manera els ajuts que s’estableixen van
acompanyats d’un treball que té com a
objectiu prevenir i evitar que les situacions de pobresa i exclusió esdevinguin
cròniques i es generi una dependència
familiar d’aquests ajuts. S’aconsegueix
posar el focus de l’atenció en la incidència sobre les causes de la pobresa i de les
possibles vies de sortida més que en la
resolució de les conseqüències derivades
de la situació.

xarxa coordinant esforços d’administracions, entitats, professionals i voluntaris,
entre molts d’altres aspectes.
Autonomia familiar, eina d’inclusió
Es tracta d’incidir en com encarar el desenvolupament dels infants per sortir de
la situació de pobresa i de vulnerabilitat
social de forma integral. Això inclou,
necessàriament, les famílies. Per fer-ho es
treballa en la millora de les competències
del menor i del seu entorn assegurant
en paral·lel processos d’inclusió social i
autonomia, personal i col·lectiva, del nucli
familiar.

Llibre blanc
La publicació del Llibre blanc del programa ha estat un dels aspectes destacables
del 2011. La publicació sorgeix arran de
la celebració d’unes jornades convocades
des de CaixaProinfància on van participar entitats socials, diferents experts i la
Universitat Ramon Llull. El llibre assenta
les bases d’aquest model de promoció i
desenvolupament integral de la infància
en situació de pobresa i vulnerabilitat
social. Explica també els principis rectors
que recullen aspectes que van des de la
diversitat i complexitat de la pobresa a la
necessitat de fer diagnòstics i avaluacions
dels beneficiaris, la necessitat d’avançar
en la professionalització dels tècnics o la
necessitat de desenvolupar el treball en

Les intervencions es perfilen al voltant
de tres grans àmbits: el primer és l’Acció
Social, que comporta avaluar i valorar
la situació del menor i la seva família. A
partir d’aquesta diagnosi es confecciona un pla de treball que fixa clarament
objectius avaluables i mesurables. El
segon és el Reforç Educatiu, sempre en
connexió i coordinació amb l’entorn educatiu del menor i contemplant també els
espais d’oci i temps lliure com els punts
on continuar treballant habilitats socials
i competències emocionals. I el tercer
àmbit és la Salut, atenent no solament
aspectes físics sinó també la salut psicosocial. D’aquesta forma les accions sobre
el menor deixen de ser puntuals i descontextualitzades per passar a tenir present
tot el seu entorn familiar, escolar i social.
Amb aquesta visió més amplia és possible
aplicar models d’acció social i educatius
que preparin l’escenari per a l’aparició i
aprofitament de noves oportunitats.
Afinar serveis

Treballem perquè els menors en situació
de pobresa del nostre país tinguin les
mateixes oportunitats que els altres. Per
aquest motiu, els oferim suport social i
educatiu. I ho fem en col·laboració amb
organitzacions sense ànim de lucre, que
lluiten per millorar la qualitat de vida dels
qui més ho necessiten.
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La nova forma d’abordatge del problema
ha permès replantejar, per millorar substancialment, la cartera de serveis existent
des de l’inici del programa, incorporant
i ampliant l’oferta. En l’àmbit de la salut
s’ofereix suport en alimentació i higiene,
ulleres i audiòfons i equipament escolar
però, a més a més, serveis d’atenció psicosocial de forma individualitzada, tallers
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d’acompanyament educatiu terapèutic
i tallers terapèutics en grup. En l’àmbit
educatiu s’ha afinat encara més l’oferta
d’atenció i suport amb la incorporació
d’atenció per part de tècnics com logopedes o especialistes en psicomotricitat. La
creació d’aules obertes, grups d’estudi assistits o d’atenció individualitzada també
es contemplen com a solucions a escollir
en funció de les necessitats dels nens.
La cartera es complementa amb serveis
d’educació no formal i lleure, centres
oberts, colònies urbanes i campaments
i serveis de suport familiar com centres
maternoinfantils i tallers educatius familiars.
El Llibre blanc i la nova cartera de serveis
implementada el 2011 han permès arribar amb aquest nou abordatge integral a
58.956 nens i 38.134 famílies. L’àmbit
territorial d’aplicació del programa comprèn 8 ciutats i les seves àrees metropolitanes: Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla,
Màlaga, Saragossa, València i Múrcia,
així com Balears i Canàries. El fet d’actuar
sobre els espais metropolitans incrementa
l’àmbit geogràfic on el programa té in
cidència sobre infants i famílies a 452
localitats i districtes de grans ciutats.
El projecte es desenvolupa amb la col·
laboració de 358 entitats socials de les
quals 31 actuen com a coordinadores del
projecte.

exemple, aprendre a mostrar emocions
com l’afecte; el valor dels límits i les normes en la educació com a instruments
efectius i afectius; la importància de la
comunicació familiar; aprendre que el
joc és una forma de relació i d’aprenentatge i de diversió que no és únicament
patrimoni dels nens o l’aprenentatge en
la resolució de conflictes i la negociació,
entre molts d’altres.
A curt termini el programa avançarà per
implementar un major grau de coordinació amb les administracions públiques
que incrementi el grau de col·laboració
existent i desenvolupant el model d’acció
social perquè pugui fer-se extensiu a tots
els que hi treballen en propers exercicis.
CiberCaixa Quedem després de classe
Si CaixaProinfància avança cada cop més
cap a la construcció de models d’actuació
per pal·liar i ajudar a sortir els infants i
les famílies del cercle viciós de la pobresa
perfilant-se com un programa d’acció
directa, la CiberCaixa Quedem després de classe és l’exponent d’acció
preventiva en l’àmbit socioeducatiu.
Com un simple espai, amb una guia professionalitzada dels tècnics que en fan la
dinamització, la CiberCaixa permet donar

ajut i suport i ofereix instruments que
contribueixin a la socialització dels nens
i nenes, sobretot quan no disposen en el
seu entorn d’aquests espais, eines o del
suport dels pares per dificultats de conciliació de la vida laboral i familiar.
La CiberCaixa Quedem després de classe
dóna suport als nens en el seu procés
de socialització i maduració fora del seu
entorn escolar. Actua reforçant les rutines
dels nens, oferint espais d’estudi per fer
els deures, espais de joc i de comunicació per relacionar-se amb els companys
i amb el món o espais d’oci amb llibres
i material audiovisual, posant a disposició elements que ajudaran a reforçar
hàbits com la lectura. Les CiberCaixa se
situen en espais cedits pels ajuntaments
que també assumeixen la dinamització
de l’espai, contractant els professionals
que acompanyen els menors en la seva
estada ajudant, proposant i conduint les
activitats.
Actualment hi ha en funcionament 51
CiberCaixa Quedem després de classe a
14 municipis de l’Estat. El nombre total
d’usuaris al llarg del present exercici
ha estat de 3.305, cosa que situa el
nombre d’usuaris des de l’any d’inici del
programa a més de 12.500 nens i nenes.

Escola de pares i fills
Fruit de la reconducció del programa s’ha
desenvolupat durant el 2011 una prova
pilot amb la col·laboració d’una cinquantena de les entitats col·laboradores per
iniciar una experiència que, un cop avaluada, es pugui traslladar com a dinàmica
de treball a la resta del territori. Es tracta
d’un servei de suport familiar amb la convocatòria de tallers educatius familiars
on es treballen les competències parentals: una mena d’escola de pares i fills on
les famílies amb nens d’entre 6 i 12 anys
poden participar en tallers. En aquests
tallers, de forma col·lectiva o individual,
reben formació sobre parentalitat positiva
per adquirir habilitats educatives com per

Un grup d’escolars utilitzant els ordinadors de la CiberCaixa Quedem després de classe
de Badalona (Barcelona)
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Integració Social, Incorpora i Reincorpora
La inserció laboral, sobretot d’aque·
lles persones que pertanyen a col·
lectius amb una major vulnerabilitat
i fragilitat, té inqüestionables efectes
positius en la seva integració social.
La igualtat d’oportunitats esdevé un
instrument de cohesió i, al mateix
temps, introdueix i aporta valors a les
empreses, mes enllà dels estrictament
vinculats a la producció i als comptes
de resultats. Incorpora amb caràcter
general i Reincorpora de forma espe·
cífica, a partir d’itineraris personalit·
zats d’inserció sociolaboral amb els
interns dels centres penitenciaris, són
programes que combinen d’una ma·
nera òptima les necessitats del teixit
social i empresarial, amb l’objectiu
d’oferir noves oportunitats laborals
als col·lectius més vulnerables.
Incorpora és un programa d’interme
diació laboral que fomenta la integració
en empreses ordinàries de persones amb
dificultats especials per accedir al món
laboral, com persones amb algun tipus
de discapacitat, persones amb trastorn
mental, aturats de llarga durada de més
de 45 anys, persones immigrants, dones
afectades per situacions de violència de
gènere i joves amb dificultats per accedir
al primer lloc de treball.
Enguany el nombre de persones que ha
aconseguit ocupació a través del programa Incorpora és de 9.889 i el nombre de

persones ateses s’eleva fins a les 36.519
persones. D’aquest conjunt, 12.261 són
persones amb algun tipus de discapacitat
i 24.258, persones en risc o situació d’exclusió social.
Incorpora és un programa de referència
en RSE (responsabilitat social empresarial)
que ofereix un servei de qualitat a les empreses socialment responsables. Durant
el 2011 un total de 6.084 empreses han
estat implicades activament en la inserció
de persones i s’han signat 1.728 convenis amb algunes d’elles. Des dels inicis
del programa al 2006 han estat prop de
18.000 les empreses que han possibilitat
més de 42.000 insercions.
Incorpora col·labora amb entitats socials
expertes en integració laboral que aporten professionalitat i qualitat en l’atenció
i en el procés d’inserció de les persones.
La figura del tècnic d’inserció és cabdal
per al programa, proporciona assessorament i suport en cada fase del procés
d’inserció, des de la selecció fins a la plena integració en el lloc de treball. La tasca
de 573 tècnics ha fet possible les dades
d’inserció laboral del 2011.
La quarta edició dels premis Incorpora ha
reconegut específicament el treball de les
empreses compromeses a través del programa amb la inserció laboral de les persones en situació o risc d’exclusió social.

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, el Marroc i
Polònia.
Beneficiaris
Col·lectius amb dificultats especials per
accedir al món laboral: persones amb
discapacitat física o psíquica i trastorn
mental i persones en situació o risc d’exclusió social.
Col·laboradors
6.084 empreses contractants.
287 entitats socials.
Xifres. 2011
36.519 persones ateses.
9.889 insercions laborals 2011.
573 tècnics d’inserció laboral.
Xifres. 2006-2011
42.629 insercions laborals.
17.968 empreses contractants.

Suport a joves extutelats
L’objectiu del programa de suport a joves
extutelats –entre els 18 i 25 anys– és
facilitar la continuïtat dels seus estudis de
cara a obtenir una millor qualificació pro-

Col·laborem amb empreses i entitats
socials per aconseguir que persones amb
dificultats especials tinguin l’oportunitat
d’accedir a una feina. Perquè treballar és
el primer pas per a la inserció social.
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fessional i afavorir, al mateix temps, les
seves oportunitats laborals i el seu procés
d’emancipació i autonomia. Aquest programa s’ha desplegat, per segon any, a
Catalunya a través d’un conveni entre el
Departament de Benestar Social i Família i
l’Obra Social ”la Caixa”.
En arribar a la majoria d’edat, aquests
joves que han estat tutelats per l’Administració han de ser autosuficients: han
de mantenir un habitatge, han de cobrir
les seves necessitats bàsiques... El treball i els ajuts socials establerts faciliten
satisfer aquestes despeses. Per evitar
que el temps dedicat a la feina obligui
a abandonar els estudis, el programa
proporciona un ajut mensual equivalent
a la renda de suficiència de Catalunya.
D’aquesta manera amb jornades laborals
més curtes poden dedicar més temps a la
seva formació.
En total 39 joves, 20 nois i 19 noies,
han estat els beneficiaris del programa.
Aquests joves han pogut continuar cursos
de formació professional de grau mitjà
i superior, ESO, Batxillerat i, en deu dels
casos, formació universitària.
Una segona oportunitat

Reincorpora, itineraris
d’integració sociolaboral
Definició
Itineraris personalitzats d’inserció que
tenen com a objectiu la integració social i
laboral de la població reclusa.
Actuació
1. Formació en oficis i preparació i realització d’un servei solidari.
2. Suport i acompanyament a través de
les entitats socials.
3. Integració laboral a través del programa Incorpora de ”la Caixa”.
Àmbit
Tot el territori.
Beneficiaris
1.827 interns de 60 centres penitenciaris.
Col·laboradors
76 centres formadors.
61 entitats socials.
186 empreses col·laboradores.
Xifres. 2011
6,7 m€ invertits en el programa.
1.827 itineraris d’integració iniciats.
1.275 itineraris finalitzats a 31-12-2011.
254 persones contractades a 31-12-2011.

En la nostra societat, les persones que estan o han estat privades de llibertat tenen
grans dificultats per accedir a una feina
que els permeti normalitzar la seva vida i
sentir-se de nou integrades socialment.

El programa Reincorpora de l’Obra Social
”la Caixa” proporciona itineraris personalitzats d’inserció sociolaboral, que
contribueixen a millorar les competències
professionals, i facilita el desenvolupament de valors i la integració laboral en
l’empresa.

Les accions adreçades a la inserció
d’aquestes persones difícilment poden ser
eficaces si només actuen en l’àmbit laboral. Per optimar-les, cal fer una intervenció integral que contempli tots els aspectes que han provocat el procés d’exclusió.
Per això, la implicació de la persona en
aquest procés és imprescindible.

Reincorpora es fonamenta en la metodologia aprenentatge-servei, una proposta
educativa que suma intencionalitat pedagògica i utilitat social. En aquest cas, es fa
a l’inici de l’itinerari d’inserció, i conjuga
la formació en oficis i les actuacions de
servei a la societat. D’aquesta manera,
es fomenten competències, habilitats i
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valors i, alhora, es promou la participació
social i el compromís cívic. La implicació
dels centres penitenciaris, dels centres
de formació i de les entitats socials en
aquesta primera fase de l’itinerari permet
combatre prejudicis, valorar l’esforç i
comunicar integració i solidaritat activa a
la societat.
La participació i l’acompanyament de
les entitats socials és una peça clau del
programa. La seva activitat es concreta en
dues vies d’actuació: la preparació i realització dels projectes solidaris i l’acompanyament a la persona durant tot l’itinerari d’integració sociolaboral. D’aquesta
manera, es promou el procés de canvi
des d’una perspectiva integral, ajudant a
afrontar tensions emocionals i problemes
quotidians.
Les entitats socials estan vinculades als
diferents grups territorials del programa
Incorpora de ”la Caixa”. Són entitats
expertes en integració laboral que aporten la seva professionalitat i qualitat en
l’atenció a les persones.
L’objectiu final del programa és la integració social i laboral de la persona a
partir d’aquests itineraris personalitzats.
Aquesta integració es concreta a través
del programa Incorpora de ”la Caixa”.
Des de l’inici del programa, al maig del
2011, s’han començat 1.827 itineraris
d’integració sociolaboral. Han finalitzat
la primera fase de formació-servei 1.275
persones i, un cop completades la resta
de fases de l’itinerari, a 31 de desembre,
s’ha assolit, de moment, la inserció laboral a l’empresa de 254 persones.
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Gent 3.0
El programa Gent 3.0 pretén millorar
el benestar i la qualitat de vida de les
persones grans fomentant així l’enve·
lliment actiu de la població més gran
de 65 anys. Durant aquest any un total
de 502.624 usuaris han participat en els
projectes i activitats que l’Obra Social
”la Caixa” desenvolupa en els 600
centres a tot l’Estat, dels quals 66 són
propis de l’Obra Social i 534 en conveni
amb administracions públiques.
Una programació que gira entorn de
quatre línies d’acció:
• La divulgació i la difusió de les
tecnologies de la informació i la
comunicació.
• La participació social i voluntariat.
• La promoció de la salut i el
benestar.
• La prevenció de la dependència.
En el primer eix d’acció, la divulgació i difusió de les noves tecnologies de la informació i la comunicació, tenim diferents
programes i tallers que faciliten informació, coneixement i pràctica amb les TIC.
El projecte Històries de vida permet als
participants adquirir nocions d’ofimàtica i
d’Internet, en un entorn col·laboratiu, per
desenvolupar projectes personals. Històries
de vida ha estat el 2011 un dels màxims exponents d’aquest compromís amb un total
de 18.103 usuaris al llarg de tot l’any.

Gent 3.0 ha mantingut, i continua mantenint i desenvolupant, el compromís
solidari de 4.118 voluntaris.
Un dels projectes en què el col·lectiu
de voluntaris ha estat referent és el de
Relacions intergeneracionals. El 2011,
més de 4.700 participants han format
part d’una experiència que promociona
les relacions intergeneracionals i la transmissió de valors entre persones grans i
nens i nenes d’entre 6 i 12 anys.
Igualment, a les CiberCaixa Solidàries i
CiberCaixa Penitenciàries les persones
grans donen suport a persones en si
tuació de vulnerabilitat social, a col·lectius
de persones amb discapacitat o interns
dels centres penitenciaris facilitant l’aprenentatge de tecnologies d’informació i
comunicació. Durant el present exercici
aquesta aproximació a l’ús de les TIC
ha arribat a més de 3.000 persones en
situacions de fragilitat i risc d’exclusió
social i a més de 1.500 interns de les
presons de tot l’Estat.
El tercer eix d’acció, la promoció de la
salut i el benestar, vol millorar la qualitat
de vida de les persones grans i treballar
en el foment i adquisició d’hàbits i estils de vida saludables, com la iniciativa

ActivaLaMent. És una plataforma online d’estimulació cognitiva que posa
a l’abast de totes les persones grans la
possibilitat d’exercitar sis àrees cognitives
principals: llenguatge, memòria, atenció
i concentració, processament auditiu i
visual i funcions executives. Un total de
12.000 usuaris han accedit a la plataforma on-line durant el 2011.
En la mateixa línia i enfocat cap al foment i l’adquisició d’hàbits saludables,
Despertar amb un somriure és un taller
que ofereix informació sobre els canvis
que es produeixen en el son durant el
procés d’envelliment i facilita suggeriments i recomanacions sobre bones pràctiques a l’hora de dormir. Més d’11.000
persones han participat en aquests tallers durant aquest exercici.
En darrer lloc, Grans lectors es un espai
de conversa per compartir reflexions i
experiències a partir del gust per la lectura. El 2011 més de 7.000 lectors han
compartit la seva experiència en les tertúlies generades a partir de les lectures dels
llibres escollits.
De cara al 2012, aquesta línia de treball
tindrà continuïtat consolidant-se amb
el projecte La importància de l’enve

Voluntaris Gent 3.0
Un dels eixos fonamentals i claus del
2011 ha estat potenciar el paper de les
persones grans com els principals agents
actius, no tant com a usuaris finals dels
projectes i activitats, sinó com als seus
protagonistes, impulsors i dinamitzadors
des del seu treball com a voluntaris implicats en les accions.
La participació del voluntariat estimula
el paper actiu de les persones grans a la
societat, reforça el fet que esdevinguin
un referent de les altres generacions i
fomenta la cohesió social i la transmissió
de valors. Durant el 2011 el programa

En un entorn col·laboratiu l’aprenentatge és més fàcil
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lliment actiu; un projecte que proposa
descobrir el procés d’envelliment com una
etapa plena d’oportunitats i comprendre
de quina manera es pot continuar mantenint un nivell d’autonomia òptim.
Dins la quarta línia de treball, en l’àmbit
de la prevenció de la dependència, les
activitats programades el 2011 han estat
seguides per 3.753 usuaris. Aquesta línia
de treball tindrà el 2012 un punt d’inflexió amb la incorporació del programa Un
cuidador, tres vides. El programa ofereix
suport als cuidadors de malalts d’Alzhei
mer en la fase inicial de la malaltia. Es
tracta d’alliberar parcialment el cuidador
del desgast físic i emocional que suposa
l’atenció constant que requereix el malalt.
En aquesta línia, durant el 2011, es manté
la col·laboració amb la Fundació Pasqual
Maragall, amb una aportació de 334.600
euros. Una inversió per impulsar accions
de millora de la qualitat de vida dels cuidadors, de prevenció dels efectes psicopatològics derivats de l’atenció als malalts i de
la sobrecàrrega que comporta.
EspaiCaixa, nou centre per a nous
perfils d’usuaris
L’EspaiCaixa és l’espai idoni pensat per
potenciar la promoció de l’envelliment
actiu i saludable de les persones més

grans de 65 anys. Un espai on siguin les
protagonistes i ideat perquè puguin
compartir experiències, aprenent i aportat a la societat el millor d’elles. Són
espais equipats amb les tecnologies més
modernes i on es pot participar en ini
ciatives relacionades amb la informàtica,
la cultura, la salut, el medi ambient i el
voluntariat. El 2011 s’ha inaugurat
l’EspaiCaixa Girona, el tercer de les seves
característiques després dels EspaiCaixa
de Madrid, que enguany celebra el desè
aniversari, i de Múrcia. El 2012 obre
l’EspaiCaixa de Barcelona.
Projectes Zero en envelliment
Al llarg del 2011 s’ha obert una nova línia
de col·laboració amb el Centre Superior
d’Investigacions Científiques (CSIC) per
a la qual l’Obra Social ”la Caixa” ha
dedicat un milió d’euros al finançament
de 5 projectes de la línia estratègica
d’envelliment de la Fundació General del
CSIC. Aquests cinc projectes, anomenats
projectes Zero en envelliment, permetran
desenvolupar recerca vinculada a estudis psicosocials de l’envelliment i sobre
la confecció, desplegament i assaig de
tecnologies orientades a la millora de la
qualitat de vida de les persones grans.

l’impuls de recerca interdisciplinària que
aporti mirades i enfocaments innovadors
a l’hora de proposar solucions a problemàtiques de gran abast social des de
múltiples vessants. Entre les recerques
escollides, n’hi ha de vinculades al disseny
i avaluació de prototips de jocs on-line
per al manteniment de les condicions de
benestar físic i psicosocial. Altres s’encaren a la consecució d’aplicacions informàtiques útils, tant per a l’entrenament cognitiu, com per al control i gestió domòtica
dels habitatges. D’altres faran recerca
aplicada entorn a l’ús de biomaterials per
contrarestar els processos d’envelliment
dels teixits i, finalment, es promourà el
desenvolupament d’estudis sobre les
pensions o l’educació i també per a la
confecció de propostes que incentivin
processos de participació de les persones
grans en iniciatives i polítiques públiques
que promoguin l’envelliment actiu.
L’Obra Social ”la Caixa” ha estat reconeguda enguany amb el guardó al mèrit
social dins els Premis Inserso “Infanta
Cristina” pel seu treball en favor de les
persones grans a través del desenvolupament de programes, accions, serveis i
recerca cap a les persones grans, en situa
ció de dependència i cap a les famílies
que en tenen cura.

La confluència de línies estratègiques
del CSIC i de l’Obra Social farà possible

Contribuïm a millorar la qualitat de
vida de la gent gran amb activitats que
ajuden a envellir de manera saludable i en
fomentem la participació social mitjançant
accions voluntàries de caràcter solidari.
Perquè tenen moltes coses per aprendre i
moltes coses per aportar als altres.
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Àrea Internacional
L’Àrea Internacional de l’Obra Social
”la Caixa” actua com a catalitzador,
impulsor i dinamitzador de l’estra·
tègia internacional de l’Entitat. Les
seves principals línies d’actuació són
la Cooperació Internacional i la Salut
Global.
Des del 1997 es treballa en l’àmbit de
la Cooperació Internacional, promovent
projectes de desenvolupament socioeconòmic, d’acció humanitària i de formació
de capital humà a l’Àfrica.
Amb l’objectiu de fomentar al territori
espanyol una cultura de pau i solidaritat,
es fan activitats de sensibilització de l’opinió pública amb exposicions, conferències, cicles de cinema i tallers i s’impulsa la
professionalitat dels agents de la cooperació mitjançant cursos i seminaris.
Millorar la salut als països en desenvolupament és una de les formes més eficaces de lluitar contra la pobresa. En aquest
camp, l’Àrea Internacional concentra la
seva actuació en la lluita contra la mortalitat infantil i en la seva participació com a
soci fundador de l’Institut de Salut Global
de Barcelona – ISGlobal.
Cooperació Internacional
Mitjançant el programa de
Desenvolupament Socioeconòmic,
contribuïm a l’eradicació de la pobresa
promovent i impulsant iniciatives innovadores i de qualitat que creïn oportunitats
d’ocupació i activitat econòmica per a les
poblacions vulnerables, prioritàriament
en països de menor índex de desenvolupament humà. Es tracta d’iniciatives,
de producció, comercialització i transformació de productes locals, impulsades
per entitats i ONG locals consolidades i
implementades en els països on es desenvoluparà el projecte en col·laboració amb
entitats espanyoles.
El 2011 es van promoure un total de 12
projectes, en set països, sis a l’Amèrica
Llatina i un a l’Àfrica i 21.123 persones

(58,5% dones) s’han beneficiat directament d’aquestes iniciatives.

d’Estudis sobre Conflictes – IECAH. Des
de l’any 1999 s’han format 6.110 agents.

Aquests projectes milloren les condicions
de vida i progrés de la població i redueixen
la dependència dels ajuts econòmics externs. Tots els projectes del 2011 contemplen la millora de la producció i la comer
cialització i, en gran mesura, la transformació de matèries primeres i el 75% tenen component agrícola i/o agroindustrial.
La meitat dels projectes compten amb un
fons de microcrèdit productiu.

Àfrica i Haití, les Emergències

El programa de Formació a l’Àfrica
forma personal sanitari i emprenedors.
Actua enfortint el teixit social per al
desenvolupament d’aquests països. El
2011 ha tingut 1.372 beneficiaris formats com a personal sanitari a través de
5 projectes d’Etiòpia, Gàmbia, Marroc,
Moçambic i Níger.
Igualment, el programa CooperantsCaixa
vol millorar les condicions de vida de les
poblacions vulnerables, promovent la
transferència de coneixements, eines i
metodologies per assegurar la viabilitat
dels micronegocis que comencen. Els 40
voluntaris de ”la Caixa” que han participat
aquest any han estat a Bolívia, Equador,
El Salvador, Guatemala, Nicaragua,
Costa Rica, Paraguai, Perú, Camerun i
Moçambic.
Finalment, el programa de Formació
d’Agents de la Cooperació ha participat, en l’any 2011, en la formació de
1.488 alumnes, contribuint a la professionalització de les ONG i dels seus quadres
directius, tècnics i de base a través de
formació pionera a Espanya, impartida
per ESADE, la Coordinadora Espanyola de
ONG de Desenvolupament i amb l’Institut

Impulsem projectes humanitaris i
de desenvolupament econòmic que
contribueixen a eradicar la pobresa
extrema que afecta els països més pobres
d’Àfrica, Àsia i l’Amèrica Llatina.
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Complementant els projectes de
cooperació, la línia d’Emergències i Acció
Humanitària impulsa accions preventives,
de protecció i ajut a les víctimes de catàstrofes naturals o de conflictes bèl·lics.
El 2011 s’han acabat d’assignar els
donatius recollits en la campanya de
l’emergència provocada pel terratrèmol
d’Haití del gener de 2010. L’import total
que es destina a aquesta emergència es
de 3,8 milions d’euros (3 milions donats
per ciutadans solidaris i 800.000 euros
aportats per la nostra Entitat).
També s’han realitzat dues campanyes
destinades a l’Emergència humanitària a
la Banya d’Àfrica. La primera ha recollit
460.968 euros destinats a projectes per a
aquesta emergència. Durant l’any 2011 ja
s’han assignat els primers 300.000 euros
al projecte liderat per Intermón Oxfam
per a una iniciativa a Etiòpia, oferint a la
població de la regió somali accés immediat a aliments i protecció al principal mitjà
de subsistència, la ramaderia.
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La segona campanya destinada a la
Banya d’Àfrica, JuntsxÀfrica es va iniciar a
finals de 2011 i estarà oberta fins a l’abril
de 2012 i és conjunta amb les fundacions
dels clubs esportius del Reial Madrid i del
Barça juntament amb Unicef i Acnur.
El programa d’Acció Humanitària es
canalitza també a través d’ una convocatòria anual i està enfocat a projectes
centrats, des de 2009, en la malnutrició
infantil. El 2011 s’ha donat suport, a
través de 10 iniciatives, a la població
de Mauritània, Níger, els Territoris
Palestins i el Txad, aconseguint arribar a
més de 100.000 persones, especialment
nens menors de 5 anys, embarassades i
mares.
Sensibilització
Per contribuir a educar en una cultura
de pau i tolerància l’Àrea Internacional
duu a terme activitats de sensibilització i
d’educació.
Al llarg del 2011, sis exposicions diferents
han realitzat 20 itineràncies i han rebut
228.608 visitants. Són: Haití, 34 segons
després; Infància, fotografies d’Isabel
Muñoz; Cambodja, terra d’esperança;
Maternitats; Refugiats, vides en trànsit, i
Comerç Just: un producte, una història.
D’aquestes exposicions destaquem Haití,
34 segons després. Les fotografies
d’Emilio Morenatti i Marta Ramoneda
mostren l’esforç, la solidaritat i l’esperit
de superació dels haitians davant el sisme
del 2010.

Amb idèntic objectiu d’apropar la rea
litat dels països en desenvolupament
s’han presentat els espais de projecció
de curtmetratges Finestres al món als
CaixaForum Barcelona i Madrid, amb més
de 237.000 visitants.

Cooperació Internacional
Definició
Suport a iniciatives per millorar les condicions de vida i promoure un desenvolupament sostenible, basades en la generació
d’ocupació i d’activitat econòmica i
adreçades a poblacions més necessitades
dels països en vies de desenvolupament.
Actuació
Desenvolupament socioeconòmic.
Formació de Capital Social a Àfrica.
Acció Humanitària i Emergències.
Programa CooperantsCaixa.
Formació per a Agents i Directius de la
Cooperació Internacional.
Sensibilització i Educació.
Àmbit
Projectes internacionals: països en vies de
desenvolupament d’Àfrica, Àsia i Amèrica
Llatina.
Sensibilització i formació: tot el territori
espanyol.
Xifres. 2011
Projectes internacionals: 290.471 benefi
ciaris directes.
27 projectes (Bolívia, Colòmbia, Equador,
Etiòpia, Gàmbia, Guatemala, Haití, Mali,
Marroc, Mauritània, Moçambic, Nicaragua, Níger, Perú, Territoris Palestins i
Txad).

Remarquem el cicle “Trobades amb
compromís”. Conferències per al públic
general i estudiants que busquen connectar públic i professionals compromesos
amb els més vulnerables. El 2011, les 29
sessions als CaixaForum, amb 5.875 assistents, han donat veu a Rosa Maria Calaf,
Gervasio Sánchez, Ramón Lobo o Chema
Caballero.
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Vacunació Infantil
Definició
Acord de cooperació amb GAVI Alliance per fomentar la vacunació infantil a
països de renda baixa facilitant l’accés a
vacunes noves i infrautilitzades i enfortint
els sistemes de salut.
Actuació
Col·laboració amb GAVI Alliance com a soci
privat preferent a Europa distribuint vacunes. Promoció i canalització d’aportacions
d’empreses espanyoles a través de l’Aliança
Empresarial per a la Vacunació Infantil (AEVI).
Àmbit
GAVI Alliance actua a països amb una
renda per capita inferior als 1.500 dòlars
(72 països actualment).
Beneficiaris
Nens menors de 5 anys.
Previsió d’immunitzar 271.002 nens amb
la vacuna pneumocòccica.
Més d’1,5 milions de nens immunitzats entre 2008 i 2010 amb la vacuna pentavalent.
Xifres. 2011
2 milions d’euros.
230.220 euros de 34 empreses adherides
a l’Aliança Empresarial.
146.348 euros de la campanya Empleats
Solidaris.

Prevenir la pneumònia
El programa de Vacunació Infantil,
producte de la unió d’esforços de l’Obra
Social amb la GAVI Alliance (The Global
Alliance for Vaccines and Immunisation), ha
estès les campanyes de vacunació infantil
a més d’1.500.000 nens de Camerun,
Etiòpia, Mauritània, Moçambic, República
Centreafricana i Sudan nord (Darfur).
El 2011 la campanya s’ha centrat en la
vacuna pneumocòccica a l’Amèrica
Llatina. La pneumònia és responsable de
la mort d’1,6 milions de nens menors
de 5 anys cada any. És previst aconseguir immunitzar més de 271.000 nens
d’Hondures i Nicaragua.
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Emprenedoria Social
El programa d’Emprenedoria Social
ofereix suport a emprenedors i em·
preses socials en la fase inicial del seu
projecte i també a entitats socials ja
consolidades que tenen com a finali·
tat assolir una transformació o impac·
te social mitjançant una activitat de
producció i/o de venda de productes
i/o serveis, econòmica i mediambien·
tal sostenibles.
Les empreses socials donen resposta a
reptes i necessitats, nous o sobrevinguts,
sorgits dels processos de transformació
d’una societat que, en la seva ràpida
evolució, pot deixar pel camí alguns
d’aquests nous reptes i interrogants per
resoldre. Els emprenedors i empreses socials apareixen com a generadors d’ocupació per a col·lectius amb risc d’exclusió,
obren nínxols per a noves professions,
noves activitats i nous llocs de treball i, a
més a més, incorporen valor afegit suplementari per la seva acció transformadora.

L’Obra Social ”la Caixa” ha iniciat aquest
programa per donar suport a iniciatives
que responguin a aquest perfil de voluntat transformadora, d’impacte social i de
promoció d’activitat econòmica i mediambientalment sostenible.
El programa suposa també una oportunitat perquè aquestes entitats abandonin
el llast de la dependència d’ajuts externs.
Aquests ajuts es veuen subjectes a les fluctuacions de les crisis conjunturals i periòdiques. Esdevenir i evolucionar d’entitats cap
a empreses socials possibilita concentrar viabilitat econòmica, professionalitzar i consolidar plantilles generant novament més
ocupació i mantenir el caràcter i impacte
social que va marcar la seva creació i que
és la seva raó de ser. L’actual conjuntura
suposa un punt d’inflexió en relació amb
els hàbits i viabilitat d’aquestes entitats,
per la qual cosa el programa esdevé una
oportunitat única per dinamitzar aquest
procés de reconversió.

El programa ajuda els emprenedors quan tot just embasten el seu projecte de negoci
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Per acomplir aquests objectius, el programa d’Emprenedoria Social contempla tres
canals d’acció en paral·lel.
• Suport econòmic per actuar com a
plataforma de les empreses de nova
creació. Una contribució amb un import màxim de 25.000 euros per contribuir al finançament de les primeres
despeses. Ajuts que poden servir per
a la confecció d’un pla de treball i/o
de viabilitat per explorar el futur de
noves idees, productes i projectes; el
disseny i desenvolupament de prototips, mostraris o el desenvolupament
de proves pilot que permetin el contrast de la viabilitat del negoci o del
producte des del punt de vista tècnic,
productiu, econòmic i comercial.
També es poden emprar per fer front
a les despeses de primer establiment,
llicències, permisos, etc. o per eixugar
dèficits d’arrencada quan aquestes
pèrdues són degudes a la manca de
temps per fer que el negoci assoleixi
la maduresa necessària.
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• Formació

i monitoratge amb un
acompanyament del projecte, un cop
constatat que les eines de conducció
i guia esdevenen sovint factors clau
en el bon desenvolupament d’un projecte. Una bona idea i/o un bon producte es poden malmetre per manca
d’experiència o d’assessorament. En
aquest sentit es compta amb la complicitat i la col·laboració de l’escola
de negocis IESE que confecciona una
formació a mida dels nous emprenedors. Formació que, a més, comptarà,
amb el monitoratge de l’activitat, una
tutela i acompanyament en el camí de
la presa de decisions, la identificació
de riscos, amenaces i oportunitats a
partir d’una visió experta i externa i
de la connexió amb una xarxa de contactes que permeti sumar sinergies i
falcar el projecte en el camí de l’èxit.
• Integració en una xarxa d’empre
nedors que obri canals de comunicació, aprenentatge i transferència
de coneixement. Que obri la porta al
treball col·laboratiu i a la forja d’aliances laborals i de servei que puguin

esdevenir finalment noves oportunitats
de negoci i activitat. La xarxa d’emprenedors socials de ”la Caixa” oferirà
una plataforma de coneixement a
partir de conferències i contactes
amb personalitats rellevants, sessions
de formació i millora contínua sobre
bones pràctiques en emprenedoria i
empresa social o trobades en xarxa.
Xarxa solidària
El concepte de xarxa solidària que el vol
generar a partir de la selecció i l’impuls
dels projectes escollits, els implica de
forma directa. Així, emprenedors i empreses que assoleixin beneficis en els 5
anys següents al lliurament de l’ajut adquireixen el compromís d’aportar un 5%
anual dels beneficis, amb el topall màxim
de l’import de l’ajut atorgat. Aquesta
aportació ha de servir per finançar nous
projectes d’emprenedoria social generant
una xarxa solidària de la qual cada empresa en sigui una baula de la cadena.
D’altra banda, s’adquireix el compromís
de participació activa en les accions de

formació i la implicació en la xarxa d’emprenedors. En darrer terme, els empresaris consentiran a l’avaluació i auditoria del
destí dels ajuts rebuts la qual cosa ajuda
a garantir la transparència dels processos
i garantir-ne que s’han destinat a l’ús pels
qual van ser concedits.
MicroBank
Durant l’exercici del 2011, MicroBank ha
concedit 34.307 préstecs per valor de
217,9 milions d’euros, incrementant l’import de la seva cartera de microcrèdits en
un 16,7% respecte de l’exercici del 2010.
Des de la seva creació al 2007, s’han
finançat 128.511 projectes per un import
total de 810 milions d’euros. Malgrat el
context econòmic, MicroBank continua
sent el major promotor d’autoocupació
a través de microcrèdits. Segons l’estudi
Informe sobre l’impacte social dels microcrèdits, realitzat per ESADE, l’estimació
indica que MicroBank ha contribuït a la
creació o consolidació de més de 42.000
llocs de treball des que va començar la
seva activitat.

Suport, formació i assessorament són eines essencials per als nous emprenedors
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Atenció integral a persones amb malalties avançades
En el marc de l’objectiu de l’Obra Social
”la Caixa” d’atendre els col·lectius amb
major vulnerabilitat, la posada en marxa
del programa per a l’atenció integral a
persones amb malalties avançades va
marcar l’obertura d’una nova línia de
treball, incipient en el sistema sanitari.
Una nova perspectiva que complementa
i reforça el treball i el paper que desenvolupen els serveis de cures pal·liatives dels
hospitals des de l’atenció psicosocial. Des
d’aquesta mirada s’ofereix un abordatge
integral de l’assistència que acompanya el
treball dels serveis de cures pal·liatives dels
centres sanitaris. En definitiva, posa de relleu tot allò relatiu al món de les emocions
com a part indissociable del benestar del
pacient. Incidir en l’àmbit emocional, amb
l’assessorament i orientació d’un acompanyament professional, pot millorar la qualitat de vida dels pacients i dels entorns
familiars. Això reverteix de forma directa
sobre els malalts i, tangencialment, també
sobre els professionals que els atenen.

programa. El seu àmbit d’actuació abasta
actualment 107 centres entre hospitals,
centres sociosanitaris i equips d’atenció
domiciliària. Al llarg del 2011 aquests
EAPS han donat atenció a 10.203 pa
cients i 15.738 familiars.

En els tres anys des de l’inici del programa s’han consolidat els 29 EAPS (Equips
d’Atenció Psicosocial) que són els que treballen coordinats amb els serveis de cures
pal·liatives. Els equips es componen de 3
o 4 membres entre els quals podem trobar psicòlegs, treballadors socials, metges
o infermeres i tots han rebut formació
específica prèvia a la posada en marxa del

El segon gran pas del 2011 ha estat la
posada en marxa del servei EspaiCaixa
d’Atenció Integral, el primer d’una sèrie
que veuran la llum en el proper exercici.
És un servei que beu directament de
l’esperit de les CiberCaixa Hospitalàries.
Són espais de relació i trobada per a pa
cients i familiars on es genera un ambient
i les condicions per al desenvolupament

Durant aquest temps els equips s’han
consolidat quantitativament i també qualitativament.
S’ha procurat incidir en la millora de
les funcions dels equips. La principal
d’aquestes funcions és fer sentir al malalt i al seu entorn que no està sol en
un procés difícil i angoixant com el de
fer front a una malaltia avançada. En
aquest sentit, s’ofereix atenció emocional
i espiritual, atenció en el dol i també als
professionals de cures pal·liatives. Es tracta doncs de donar aixopluc emocional,
espiritual i social.
Facilitar l’expressió emocional

d’activitats orientades a la millora de la
qualitat de vida.
Els EspaiCaixa d’Atenció Integral contribueixen a reduir l’impacte físic, psicològic
i social de l’hospitalització en un entorn
més amable. Permeten la interacció, en
un ambient més informal, de pacients,
famílies, professionals, terapeutes i voluntaris. Si existissin sales de musculació
emocional en els gimnasos convencionals, segurament s’assemblarien a l’EspaiCaixa d’Atenció Integral.
Transcendència i espiritualitat
Un tercer element, impulsat des del programa, que ha pres rellevància en el 2011
en relació amb els equips d’atenció ha
estat l’aprofundiment en els temes espirituals. Una línia que sintonitza amb algunes de les reflexions apuntades durant
unes jornades de treball de la Societat
Espanyola de Cures Pal·liatives (SECPAL).
Sessions centrades en la qüestió i anàlisi
de “l’Espiritualitat en clínica: acompanyar
el patiment des de l’hospitalitat, presència i compassió”.
Formar voluntariat específic
Durant el 2011 s’ha treballat per millorar
l’atenció a partir de formació espe
cífica adreçada als voluntaris. Durant
el present exercici s’han confeccionat
els materials de treball per a l’edició
d’una guia que permeti desenvolupar
aquesta formació. És previst publicar la
guia durant el 2012 coincidint amb una
campanya de foment d’aquest voluntariat
específic.

Dediquem una cura especial a les persones
amb malalties avançades i als seus
familiars, tot oferint-los suport psicosocial
a través d’equips de professionals que els
ajuden en els moments més difícils.
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Intervenció Comunitària Intercultural
El Projecte d’Intervenció Comunitària
Intercultural abasta el fenomen de
la interculturalitat i la construcció de
la convivència des d’una mirada a la
seva globalitat i complexitat. Atesa
la diversitat inherent de tot col·lectiu
humà, amb independència d’origen,
ètnia, cultura i estatus socioeconòmic,
i la creixent diversificació del nostre
territori durant els últims anys, el pro·
jecte atén aquesta realitat potenciant
una visió positiva i profitosa. Així, el
projecte tracta d’impulsar dinàmiques
i iniciatives que neixen, es desenvo·
lupen i evolucionen impulsades pel
conjunt de la comunitat.

la Universitat Autònoma de Madrid. El
model ha de ser vàlid per ser aplicat en
diferents contextos locals. Per això es
desenvolupa simultàniament en diferents
entorns, per comprovar-ne la flexibilitat i
adaptabilitat en l’aplicació a escala local.

Des d’aquest punt de partida es vol donar
compliment a dos objectius: d’una banda, afavorir la convivència, en contextos de concurrència de molta diversitat.
D’altra banda, aconseguir generar un
model d’intervenció vàlid en múltiples
entorns, complementant projectes i actuacions existents. Per fer-ho posa en joc
mecanismes de mediació intercultural i
desenvolupament comunitari impulsats
per i des de la ciutadania, professionals i
governants.

Les entitats socials col·laboradores, a
través d’equips de treball integrats per
quatre membres, apliquen una única
metodologia de treball caracteritzada
per la seva inespecificitat. La seva funció
i objectiu és aconseguir que, des del territori i amb l’empenta dels que hi viuen,
aquestes accions sorgeixin, s’impulsin,
connectin els recursos existents i disponibles i es duguin a terme.

El contrast i aval científic del model és
sota la supervisió i direcció científica de

De les 227 propostes presentades a la
convocatòria del 2010 van sortir escollides les 17 propostes que durant el
2011 han començat a caminar. Aquesta
selecció configura un mapa de realitats
diverses que van des de ciutats grans com
Madrid i Barcelona, a nuclis rurals com
Las Norias de Daza a El Ejido o el municipi
de Daimiel.

Els equips s’han amarat del territori, dels
seus recursos i la seva realitat. Han treballat per interrelacionar aquests recursos.
Ha calgut relligar dinàmiques, serveis,

professionals i iniciatives. Durant el 2011
s’han establert relacions amb 269 actors
que administren recursos, majoritàriament del sector públic. S’ha mobilitzat un
total de 876 recursos tècnics, tant públics
com privats. Recursos que van des del
teixit comercial, el sector de les ONG, fins
a infraestructures de servei com hospitals,
centres de salut, escoles, biblioteques, casals, etc. Pel que fa al nombre de recursos
comunitaris, els que toquen a la ciutadania, associacions, casals, clubs, penyes,
etc. la xifra mobilitzada és de 685.
Tot i la dificultat de quantificar quins han
estat els impactes pel que fa a nombre
d’usuaris i col·lectius beneficiats, atès
el caràcter preventiu i promocional del
projecte, sí existeixen indicadors quantitatius que visualitzen l’impacte d’activitats
puntuals com les escoles obertes d’estiu,
les activitats de dinamització comercial, o
els espais de treball entre tècnics, que ens
permet dir que han hagut més de 10.000
participants en activitats de caràcter
socioeducatiu, 2.500 en activitats vinculades a la salut comunitària i més de
16.000 en activitats vinculades al foment
de les relacions ciutadanes en l’espai
públic.

Treballem per fomentar el diàleg i la
relació entre les persones de diferents
cultures que conviuen al nostre país.
Perquè la comprensió mútua és la clau
perquè puguem tenir una societat més
cohesionada.
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Voluntariat
El programa de voluntariat de l’Obra
Social ”la Caixa” promou i fomenta
l’acció del voluntariat, bé sigui amb la
participació del voluntariat corporatiu
o bé amb la participació de volun·
taris d’altres col·lectius socials que
participen activament en el desen·
volupament d’accions en programes
de l’Obra Social com els vinculats a la
gent gran o en l’àmbit educatiu. L’ac·
ció dels voluntaris fomenta el valor
de la solidaritat. La seva implicació
ajuda en facetes com l’abordatge, el
tractament i la resolució de situacions
i problemàtiques que afecten part
de la societat, molt especialment, els
col·lectius amb major vulnerabilitat.
L’activitat del voluntariat incideix
especialment en la lluita contra situa
cions de pobresa i exclusió social.
La primera línia de treball està vinculada
al desenvolupament d’accions de responsabilitat social empresarial del Grup
”la Caixa” a partir de les accions del seu
voluntariat. Es treballa en la dinamització
de les activitats de les 40 associacions
de voluntaris repartides pel territori i que
apleguen un total de 4.032 voluntaris,
cosa que suposa un 15,94% de la plantilla
de ”la Caixa”. Aquest gruix de voluntaris
ha desenvolupat i impulsat un total de
1.662 accions i activitats que requereixen
de les aportacions i l’esforç dels voluntaris,
i la xifra de persones que es calcula s’han
beneficiat dels resultats d’aquestes accions
durant l’any 2011 és de 107.003.

Entre les activitats desenvolupades l’any
2011 podem destacar:
• La participació a la tercera edició de la
campanya solidària del Gran Recapte
d’Aliments que impulsa el Banc dels
Aliments i al qual l’Obra Social ha
aportat 90.000 euros. La campanya
ha aconseguit recaptar 1.375 tones
d’aliments. Va mobilitzar 1.700 voluntaris de ”la Caixa”.
• La celebració del primer Dia del Voluntariat al Grup ”la Caixa” commemorant l’Any Europeu del Voluntariat.
Una iniciativa a la qual van participar
més de 1.500 empleats.
• L’organització del primer campionat
d’Espanya de bàsquet per a persones
amb discapacitat intel·lectual amb
la col·laboració de l’Obra Social
”la Caixa” i Special Olympics.
• La participació en el Congrés Europeu
del Voluntariat i el Marketplace, impulsat per la Generalitat i la Federació
Catalana del Voluntariat Social (FCVS).

La tercera línia de treball s’encara a aconseguir millorar la gestió del voluntariat
oferint eines i suport a les entitats socials.
Entre aquestes entitats es distribueix la
guia de Bones pràctiques en la gestió del
voluntariat o també la guia Manual de
gestió del Voluntariat. El programa de
formació del voluntariat ha obert durant
el 2011 una convocatòria d’ajuts destinats
a aquesta missió. Les 168 entitats socials
seleccionades han rebut ajuts per aquesta
formació per valor de 2,5 milions d’euros.

Impulsem el voluntariat i donem suport a
qui dedica temps lliure a ajudar els altres.
Perquè la solidaritat i el compromís de les
persones fan possible una societat millor
per a tothom.

Una de les fites remarcables de l’any
2011 ha estat l’agrupació de les 40 associacions provincials de voluntaris del Grup
”la Caixa” en la Federació d’Associacions
de Voluntaris de ”la Caixa” (FASVOL). La
Federació es marca com a objectiu l’impuls del voluntariat entre els empleats i
jubilats de la institució.
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Una segona línia de treball s’orienta cap
a la sensibilització de l’acció voluntària
social entorn al voluntariat. Es tracta
de detectar i captar les persones que
manifesten interès per l’acció voluntària
apropant-les a les entitats socials més
properes i posant-les en contacte. Una
dedicació que es fa extensiva també a les
empreses entre les quals es reparteix una
guia per al foment del voluntariat.
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Convocatòria d’ajuts a projectes d’iniciatives socials
La millora de la qualitat de vida,
implantar mesures que facilitin
l’accessibilitat a un lloc de treball,
desenvolupar accions preventives per
evitar situacions de pobresa o d’ex·
clusió social o la promoció d’activitats
culturals formen part de la columna
vertebral i, en alguns casos, del ma·
teix ADN de l’ Obra Social ”la Caixa”.
Per aconseguir aquests objectius,
l’Obra Social desplega i desenvolupa
els seus programes propis i també
recolza accions que es promouen des
de les entitats del tercer sector d’ac·
ció social. Són propostes que estan en
consonància amb les línies estratègi·
ques de l’Obra Social.
Un tercer sector que aplega a tot el territori prop de 20.000 entitats no lucratives
d’acció social. Són entitats que, com a
bones coneixedores dels territoris on
desenvolupen la seva acció, tenen capacitat perquè els programes i accions que
desenvolupen tinguin el major impacte
possible i que, en molts casos, actuen
com a detectores de noves demandes
i problemàtiques socials a les quals cal
donar resposta.
Les convocatòries d’ajuts a projectes
d’iniciatives socials del 2011 han estat:
• Inclusió sociolaboral 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’exclu
sió social: projectes que ofereixen
recursos 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.
• 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.
El conjunt de projectes presentats va ser
de 4.742 dels quals han estat seleccionats un total de 1.160 que havien estat
plantejats per un total de 1.189 entitats.
L’estimació dels potencials beneficiaris
del desenvolupament dels programes els
situa al voltant de les 300.000 persones.
El 2011 s’han impulsat 53 projectes més
que el 2010, augment centrat en les
línies de promoció de l’autonomia personal
i suport psicosocial de l’entorn familiar de
la convocatòria d’inclusió sociolaboral de
persones amb discapacitat, i en els projectes de rehabilitació física i estimulació
per a persones amb malalties neurodegeneratives. Igualment han tingut un paper
rellevant les iniciatives de lluita contra la
pobresa i l’exclusió social.

Convocatòries d’ajuts socials
Definició
Programa d’ajuts a projectes d’iniciatives socials desenvolupats per entitats
sense ànim de lucre ubicades en territori
espanyol.
Actuació
Recolzament de projectes d’inclusió social
i laboral de persones amb discapacitat,
lluita contra la pobresa i l’exclusió social,
interculturalitat i cohesió social, foment
del voluntariat i projectes d’acció social.
Àmbit
Tot el territori espanyol.
Beneficiaris
Entitats socials sense ànim de lucre que
duen a terme projectes en benefici de les
persones més necessitades.
Xifres. 2011
Suport, en total, a 1.160 projectes:
303 projectes d’inclusió sociolaboral de
persones amb discapacitat.
305 projectes de lluita contra la pobresa i
l’exclusió social.
61 projectes d’interculturalitat i cohesió
social.
166 projectes de foment del voluntariat.
325 projectes d’acció social.

La solvència de les entitats i la viabilitat
dels projectes presentats es sotmeten a
una exhaustiva avaluació per tal de seleccionar els millors projectes. Un procés que
es fa aplicant i seguint criteris d’equitat i
transparència en els processos de selecció
i concessió dels ajuts. El treball d’avaluadors externs garanteix una selecció independent dels projectes. Un cop adjudicats
els ajuts, s’efectuen també supervisions
del desenvolupament dels projectes seleccionats.
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Programes educatius
L’Obra Social ”la Caixa” posa a
l’abast de la societat instruments que
incideixen en la millora de l’accés
a l’educació i en la formació de les
noves generacions. Aquestes pro·
postes es concreten en un extens i
ampli ventall de programes, accions
i oferta d’oportunitats educatives.
Totes tenen l’objectiu de contribuir a
millorar la formació dels escolars, dels
joves i no obliden tampoc els adults
i les persones grans. Aquesta oferta
educativa vol que els usuaris ampliïn
els seus coneixements, però també vol
incidir en el seu creixement personal
amb l’adquisició de valors.
Aprenem perquè canviem. Quan aprenem,
fem créixer la nostra capacitat d’anàlisi,
de pensament crític i de comprensió del
món. Això ens permet evolucionar, des
de l’experiència i els coneixements previs,
cap a aquest canvi que és l’aprenentatge.
L’Obra Social ”la Caixa” manté aquest
compromís amb una educació de qualitat
lligada a la formació de les persones en els
valors i durant l’any 2011 ha dedicat un
total de 30,8 milions d’euros, que suposa
un 7,5% de la liquidació pressupostària de
l’exercici 2011.
L’oferta educativa de l’Obra Social ha
viscut durant l’any 2011 un canvi
substancial amb la creació d’eduCaixa
(www.eduCaixa.com). És un canal educatiu que concentra i canalitza tota l’oferta
pedagògica de ”la Caixa”; una oferta
que impregna, horitzontalment, tots els
programes de l’Obra Social dels quals
se’n deriva alguna acció o proposta didàctica. Ha estat un canvi i una evolució a
la qual s’ha arribat incorporant els valors,
el compromís i l’experiència del treball
desenvolupat al costat de la comunitat
educativa durant els darrers 35 anys.
eduCaixa és un instrument, amb caràcter global, que s’adreça al conjunt de la
comunitat educativa: alumnes, docents i
associacions de mares i pares d’alumnes.
Aquest únic canal planteja activitats obertes que fomenten i permeten la participa-

ció dels que les segueixen. Són un complement educatiu per a l’activitat docent
desenvolupada en els centres i des de les
aules. L’oferta comprèn activitats dins i
fora de l’aula i un ampli ventall de recursos pedagògics, innovadors i accessibles.
Les propostes educatives que es deriven
d’aquests recursos s’orienten específicament perquè els educadors puguin
treballar en aquest binomi de formació i
adquisició de valors en totes i cadascuna
de les propostes. Al llarg de l’any 2011
aquesta oferta educativa ha arribat a
1.017.863 escolars de tot l’Estat.

És el cas de l’acord signat amb el Museu
del Prado per al desenvolupament del
programa L’art d’educar, un programa
que ha aconseguit apropar els continguts
d’aquest museu a més de 50.000 esco
lars de tot el país. Els serveis educatius
han enregistrat l’any 2011 un total de
95.663 visites escolars i familiars a les
exposicions programades. Les activitats
com tallers, conferències, etc., promogudes des dels centres de l’Obra Social,
han reunit 148.246 escolars als espais
CaixaForum i 236.792 escolars més als
centres CosmoCaixa.

Són un exemple d’aquesta doble vessant,
educació unida a la formació en valors,
materials educatius com els KitsCaixa
Valors, que es distribueixen en els centres docents per desenvolupar un treball
específic en aquest àmbit, l’exposició
Parlem de drogues o els kits educatius
per treballar en la prevenció de la vio
lència de gènere.

La formació no és però exclusiva de la
població escolar. El programa de beques
de l’Obra Social ”la Caixa” ha celebrat
durant el 2011 trenta anys d’impuls a la
formació d’excel·lència dels estudiants
universitaris. Un aniversari que coincideix amb la finalització dels estudis de
doctorat de la primera promoció de les
beques de biomedicina. Aquests són els
ajuts de més recent incorporació. Cada
any es concedeixen 40 beques per cursar
doctorats en laboratoris nacionals que
són centres de referència i excel·lència
investigadora arreu del món. El programa
de beques ha permès des de l’any 1982
que un total de 3.491 alumnes gaudeixin d’ajuts per completar la seva trajectòria acadèmica en prestigiosos centres de
tot el món i també universitats nacionals.
Durant el 2011 el nombre total d’ajuts
concedits ha estat de 280 beques.

L’oferta d’activitats abasta la pràctica
totalitat dels programes de l’Obra Social.
En relació amb els programes culturals
podem remarcar que la programació
específica de concerts escolars ha
arribat aquest any a 103.877 especta
dors; una xifra que suposa que gairebé
un terç de la totalitat dels assistents als
concerts programats des de l’Obra Social
han estat alumnes de centres docents.
Les grans aliances culturals també han
donat el seu fruit en l’àmbit educatiu.

L’Obra Social treballa apropant els continguts de museus i exposicions als estudiants
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eduCaixa
Si hi ha un programa de l’Obra Social
”la Caixa” que posseeixi la qualitat
de ser transversal, de deixar la seva
empremta i connectar objectius com
qualitat de servei, funcionalitat i com·
plementarietat, de ser una eina d’ajut
a la comunitat de professionals que
hi treballen, de garantir l’accessibili·
tat a tot el seu públic potencial i de
tenir un caràcter integrador i inclusiu,
aquest programa és eduCaixa.
El 2011, l’ampli i extens ventall d’activitats educatives, amb una trajectòria i
experiència avalades per més de 35 anys
de treball, s’ha unificat en un mateix
espai per facilitar encara més aquesta
accessibilitat a la comunitat d’usuaris:
www.eduCaixa.com. Un únic canal que
permet optimitzar i fer més fàcil l’accés a
l’oferta a tots els docents i on es recull la
informació de tots els recursos i activitats,
dins i fora de l’aula, presencials i on-line.
Tota aquesta oferta educativa ha arribat a
1.017.863 escolars de tot l’Estat durant el
present exercici.

lupades prenen així encara més
sentit, tenint present que el currículum
escolar l’integren totes les experiències
d’aprenentatge que els alumnes
tenen dins i fora de les aules.
Activitats fora de l’aula
L’oferta cultural de CaixaForum i
CosmoCaixa inclou explícitament activitats dedicades a les escoles. Una oferta
que aplega des de les visites guiades i
dinamitzades i les exposicions temporals
fins a les activitats teatrals, tallers i conferències als nostres centres.
En aquests espais l’oferta és tan diversa
com el catàleg d’activitats que s’hi desenvolupa. D’una banda, podem trobar
propostes específiques i concretes. Com
a mostra d’activitat, a partir d’una sola
obra exposada, hi ha la que s’ofereix
davant del mural de l’artista nord-

La transversalitat de les propostes dóna
plena resposta a la missió de l’Obra Social
”la Caixa” de treballar per oferir, en un
pla d’igualtat d’oportunitats, coneixement i valors que contribuiran a l’avenç
col·lectiu i que actuaran com a motor de
canvi social. Una filosofia, una idea que
impregna els espais i la programació de
les seves activitats i posa a disposició dels
escolars un ampli catàleg de propostes.
Activitats que complementen el currículum escolar amb una oferta que nodreix
i té capacitat per arribar als diferents
cursos. Les activitats educatives desenvo-

Obrim portes perquè les noves
generacions tinguin l’oportunitat d’accedir
a una educació de qualitat basada en
la reflexió social i els valors. Per aquest
motiu, complementem l’educació formal
de les escoles amb propostes i recursos
pedagògics de temàtica social, cultural,
científica i mediambiental.
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americà Sol Lewitt, situada al vestíbul
de CaixaForum. El mural és l’escenari
davant del qual es desenvolupa un taller
d’experimentació i exploració del moviment i els colors. Les visites guiades als
centres CaixaForum s’han consolidat com
a part d’una oferta estable d’activitats
que permet donar a conèixer espais que
són edificis emblemàtics i que han incorporat nous llenguatges arquitectònics en
el procés de rehabilitació i disseny per
esdevenir centres culturals. Per una altra
banda, podem trobar tallers d’observació
i experimentació científica. És el cas del
Mur Geològic que hi ha al CosmoCaixa i
que permet fer una immersió en el món
de la geologia a partir de l’observació de
7 grans roques; i tot en el reduït espai de
24 metres. Altres exemples els trobem en
el Click dels nens, al CosmoCaixa, on els
més petits poden tocar i introduir-se en
les nocions de mecànica, del comportament de la llum i de la comunicació.

Programes educatius

Entre la varietat d’opcions i disciplines, la
música ocupa també un lloc en l’oferta
educativa. Els concerts escolars han iniciat i apropat el llenguatge musical a tota
mena d’alumnes, amb una oferta que va
des del viatge per la història de la música
andina, dels Balcans o del Magrib fins
al desenvolupament de tallers que ens
introdueixen a la música de Xostakóvitx
i dels Beatles o bé que ens ajuden a generar una banda d’instruments de vent i
de metall o una orquestra d’ordinadors.
Pel que fa a la temporada de recitals,
durant el 2011 s’han desenvolupat 263
concerts escolars, amb una assistència
de 103.877 espectadors tant als nostres
centres com arreu del territori.
Seguint amb aquest criteri de transversalitat, les grans aliances culturals
amb altres institucions com és el cas del
Museu del Prado també s’han implicat
activament en la plasmació d’una oferta,
L’art d’educar, que ha permès a més
de 51.537 escolars conèixer millor els
continguts de la pinacoteca nacional a
partir de conceptes com la manera que ha

Treballant dins l’aula

canviat la visió del cos en l’art i la idea de
la bellesa; la simbologia i els papers dels
objectes en les diferents èpoques de la
pintura; la forma com a través del temps
s’ha tractat l’espai en la pintura o la representació de la divinitat a través dels
diferents períodes pictòrics.
Un total de 106.435 escolars han visitat
al llarg del 2011 les exposicions que,
amb caràcter itinerant, es programen
a diferents ciutats, com les dedicades
als Ibers, Toulousse Lautrec, Anglada
Camarassa, Federico Fellini, Retrats de la
Belle Époque, Neolític, Érase una vez...
¡el habla!, Tecnorevolució, Paisatges neuronals, etc., i que completen les opcions
d’activitats fora de l’aula. En el cas, per
exemple, de Romanorum Vita, una de les
mostres amb major impacte del 2011, el
disseny de la mostra, dedicada a ensenyar
com era la vida en una ciutat romana a
l’època imperial, comptava amb un espai
específic a la xarxa orientat als escolars.
Dins de l’aula; materials didàctics
i recursos on-line
L’oferta de materials didàctics i de recursos on-line es presenta en diferents
tipologies i formats. Així, els docents i
els centres disposen d’eines com les que
ofereixen els materials KitsCaixa Valors
(identitat, convivència i responsabilitat)
que contenen propostes didàctiques
per fomentar l’autoestima, les qualitats
personals i el domini de capacitats i
emocions. Aquests instruments o els
que contenen també els kits educatius
per a la prevenció de la violència de
gènere són un exponent dels continguts
per al treball des de l’aula en l’educació
en els valors i en la convivència. Durant
el 2011, els KitsCaixa Valors han arribat
a 103.400 alumnes i s’han distribuït
750 exemplars del programa Violència:
tolerància zero. Un altre exemple
d’aquests materials amb una aplicació
menys orientada als valors i més vinculada a la promoció dels estudis científics és
el PlanetaMòbil que ofereix la possibilitat als alumnes de fer una immersió i un
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tast en l’astronomia i la biologia. Aquest
planetari mòbil ha estat visitat per un
total de 79.941 alumnes de centres
escolars de tot el territori.
Els recursos on-line posen a disposició
de les escoles tota mena de materials.
Hi poden trobar exercicis i propostes didàctiques, materials audiovisuals o jocs,
entre d’altres. Existeix també l’opció de
poder comptar amb l’assessorament
d’experts, que col·laboren en el desenvolupament de tallers als centres. Això
inclou la possibilitat d’encetar converses o
interactuar amb alguns d’aquests experts
o el fet de poder compartir els resultats
de les recerques i els exercicis proposats com a activitats. L’oferta és àmplia
i diversa: CaixaEscena, per afavorir la
pràctica teatral en els centres docents;
Mediatecaonline, per al foment i coneixement de les arts plàstiques i les
noves disciplines i llenguatges artístics;
Xplorehealth, un portal educatiu per
apropar la recerca biomèdica i científica.
Aquesta plataforma ha estat una de les
darreres incorporacions per al curs
2011-2012. Compta amb el valor afegit
de posar en comú propostes reals de
recerca plantejades des de diferents institucions d’investigació per promoure la
cultura científica; Parlem de drogues,
per avançar en la prevenció en el consum
de substàncies des del coneixement científic dels seus efectes sobre l’organisme
o Romanorum Vita, amb un bloc interactiu per apropar el llegat de la cultura
romana. En la confecció d’aquesta exposició temporal es va dissenyar una part,
totalment virtual, concebuda com a espai
pedagògic. Una proposta especialment
adreçada a les escoles, de forma que
s’unien les activitats fora del centre, la
visita a l’exposició, amb l’oferta educativa
dels materials de treball en la mostra virtual que són un instrument per al treball
a l’aula.

Programes educatius

Beques
El programa de beques de l’Obra
Social ”la Caixa” ha celebrat el 2011
el seu xxx aniversari. Tres dècades
en què els estudiants amb les trajec·
tòries acadèmiques més brillants han
tingut l’oportunitat de continuar la
seva formació en els centres universi·
taris de més prestigi arreu del món.
Tot aquest talent acumulat, que ja porta
temps donant fruits acadèmics i professionals, també ha anat revertint a tot el
teixit social a través de l’Associació de
becaris de ”la Caixa”. Una de les seves
activitats de l’any 2011 ha estat la convocatòria de la primera conferència d’un
cicle on un becari de l’associació convida
a participar un acadèmic o professional
de referència i prestigi mundial. La primera de les conferències, amb una assistència multitudinària tant a Barcelona com a
Madrid, va dur al nostre país l’arquitecte
Kenneth Frampton, professor de les universitats de Princeton i Columbia, i un
dels grans teòrics en la matèria. El seu
llibre Una historia crítica de la arquitectura moderna està considerat com el volum
de referència indiscutible de tots els estudiants d’arquitectura del món.
L’oferta de beques s’ha mantingut, en la
convocatòria del 2011, en els mateixos
nivells que l’anterior. En una conjuntura
econòmica tan difícil, ”la Caixa” manté el
programa de beques més important dels
promoguts per entitats privades al nostre
país. Amb això demostra el seu convenciment que la inversió en educació d’excel·
lència és una via ineludible per promoure,
a mitjà i llarg termini, el progrés i el benestar de la societat.
Trenta anys de trajectòria avalen el
programa de beques de ”la Caixa”.
L’objectiu ha estat invariable durant
aquest temps: donar l’oportunitat als
joves amb més talent del país a formar-se
en els millors centres del món. Una formació d’excel·lència, que, tard o d’hora,
retorna la inversió en forma de transferència de coneixement i resultats en la
recerca aplicada. Així succeeix quan els

professionals, formats amb una beca de
”la Caixa”, contribueixen a elevar el nivell
de competitivitat i productivitat d’empreses, laboratoris, universitats i institucions
amb els quals col·laboren. Un retorn que
acaba tenint beneficis directes, en forma
de ponts de connexió entre empreses,
centres de recerca, universitats i investigadors de tot el món.
Durant tots aquests anys, l’abast de les
destinacions possibles dels becaris de
”la Caixa” s’ha anat ampliant, per tal de
permetre que els estudiants espanyols de
postgrau puguin triar, sense restriccions
geogràfiques, el millor centre on ampliar
els seus estudis. Així, s’ha passat de les
primeres beques convocades l’any 1982
només per als Estats Units, a les beques
convocades el 2011 per anar a qualsevol
país europeu, Estats Units, Canadà, Xina,
Índia i Espanya. Precisament la possibilitat
de fer un màster a una universitat espanyola és un dels programes més recents:
es va posar en marxa l’any 2005 per tal
de contribuir a la mobilitat nacional dels
estudiants, tant interuniversitària com
entre comunitats autònomes.
El programa de beques de biomedicina,
el més recent de tots, se suma als tradicionals programes de beques per cursar
estudis de postgrau.
Aquesta línia d’ajuts es va encetar l’any
2008 per atraure el millor jove talent
internacional a centres d’excel·lència en

investigació biomèdica, un sector on, al
nostre país, s’està fent ciència de primer
nivell mundial. Aquesta capacitat de
competir d’igual a igual amb centres de
referència d’altres països s’ha vist reforçada, així, amb el programa de beques de
”la Caixa”, articulat en ajuts igualment
competitius, comparats amb els proveïts
per altres beques de doctorat de primer
nivell internacional.
Els quatre centres espanyols adscrits al
programa incorporen cada convocatòria deu investigadors. Són el Centre
Nacional d’Investigacions Oncològiques
Carlos III (CNIO), el Centre Nacional de
Biotecnologia (CNB-CSIC), el Centre de
Regulació Genòmica (CRG) i l’Institut de
Recerca Biomèdica (IRB). Al cap de quatre
anys, s’ha assolit una xifra de 160 beques
de ”la Caixa” concedides en aquests
centres.
A tot això s’afegeix, a més, una nova
promoció de becaris per fer pràctiques
de periodisme a l’agència EFE. Aquestes
beques, 15 concedides el 2011, possibiliten als estudiants de darrer curs de
Ciències de la Informació i Comunicació
Audiovisual fer una estada de dos anys
a l’agència: el primer en una delegació
espanyola i el segon en una d’estrangera.
En total, durant aquests 30 anys, s’han
concedit 3.709 beques que han suposat
una inversió acumulada de més de 130
milions d’euros.

Josep Bohigas, antic becari, i l’arquitecte Kenneth Frampton a la conferència de Barcelona
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Beques per a estudis de postgrau
a l’estranger

Beques per a estudis de màster
a Espanya

Beques per a estudis de doctorat
en biomedicina

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 o 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 2011
125.
Països
Estats Units: 45 beques.
Europa: 65 beques.
Canadà: 5 beques.
Àsia: 10 beques.
Nombre de beques concedides
i inversió acumulada des del 1982
2.666 per valor de 104.126.538 euros.

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 2011
100.
Nombre de beques concedides
i inversió acumulada des del 1982
724 per valor de 13.633.894 euros.

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 interna
cionalment, dotació única anual equivalent a una mensualitat per a despeses de
viatge, instal·lació i assistència a seminaris.
Nombre de beques convocades el 2011
40.
Nombre de beques concedides
i inversió acumulada des del 1982
160 per valor de 9.834.851 euros.

Invertir en l’educació és invertir en el
futur. Per aquest motiu, des de fa 30
anys concedim beques perquè els nostres
estudiants tinguin l’oportunitat de
continuar desenvolupant el talent en les
millors universitats i escoles del món.
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Programes de ciència, recerca
i medi ambient
Introducció
Recerca
Medi ambient
Ciència en Societat

Programes de ciència, recerca i medi ambient

Programes de ciència, recerca i medi ambient
L’Obra Social ”la Caixa” continua com·
promesa amb la difusió i la promoció
de la cultura científica, amb l’impuls
de la recerca d’excel·lència i d’elevat
impacte social i amb el desenvolupa·
ment de projectes de millora del medi
ambient. Aquest triple compromís
marca el perfil i l’estratègia d’acció de
l’Obra Social.
Els programes de ciència, recerca i medi
ambient tenen també un important component educatiu ja que un dels seus objectius és fomentar vocacions científiques
i contribuir a formar un pensament crític
i innovador. Per aconseguir aquest objectiu, un dels millors instruments és el treball que es desenvolupa als CosmoCaixa
de Barcelona i Madrid. Durant l’any 2011,
aquests dos equipaments han aplegat un
total d’1.121.696 visitants.
La inauguració durant aquest any del nou
planetari 3D a CosmoCaixa Barcelona
ha marcat un punt d’inflexió, un abans i
un després en la difusió de l’astronomia i
altres temes de caràcter científic. Es tracta
d’una nova instal·lació capdavantera a
Europa i una de les més completes del
món. Per la seva banda, CosmoCaixa
Madrid ha celebrat l’arribada del visitant
tres milions, onze anys després d’obrir les
seves portes.
Entre les principals atraccions d’aquests
espais, destaquen les exposicions
Dinosaures. Tresors del desert de Gobi;
Comprendre per sobreviure: el clima;
Abracadabra. Il·lusionisme i ciència; Energia, per un futur sostenible;
Imaginary. Una mirada matemàtica o
Aire. Respiració i salut infantil. Però cal
que no oblidem la resta d’oferta de conferències, debats i cursos de divulgació
científica.

Un dels objectius de l’Obra Social és
impulsar la investigació científica d’excel·
lència. Per fer-ho, s’ha bastit una xarxa de
complicitats i col·laboracions amb universitats i centres de recerca especialitzada.
L’Obra Social treballa estretament amb
el sistema universitari espanyol a través
d’un programa específic que destina importants recursos a la internacionalització
i competitivitat de les universitats. En
aquest sentit, l’Obra Social i l’Associació
Catalana d’Universitats Públiques han
lliurat la segona convocatòria d’ajuts a
la recerca i la investigació, RecerCaixa.
Durant l’any 2011 s’han concedit ajuts
de la primera convocatòria del programa,
que han repartit 1,5 milions d’euros entre
els vint projectes seleccionats i també
s’han escollit els 23 nous projectes de la
segona convocatòria d’ajuts.
Durant aquest any, s’ha encetat també
una nova línia de treball amb el CISC.
El programa aprofita la coincidència de
línies estratègiques vinculades a la recerca
sobre l’envelliment i les seves conseqüències econòmiques, socials i en l’àmbit de
la salut.
Els programes de Recerca, desenvolupats
en aquest context de col·laboració i amb
la complicitat de laboratoris de referència,
han donat dues importants aportacions
durant el 2011. La primera, a partir de la
presentació dels avenços dels investigadors d’IrsiCaixa, en l’estudi genètic que
ha permès identificar sis gens claus en el
desenvolupament de la infecció del VIH
en pacients seropositius. La segona ha estat
la publicació, per part del projecte Hivacat,
del primer assaig d’una vacuna terapèutica
contra la sida, provada en ratolins.
La unió de recerca i cooperació internacional dóna com a objectiu programes
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d’alt impacte social que actuen com a
mecanismes de lluita contra la pobresa. Exemplifica aquest esperit ISGlobal,
que dirigeix el doctor Pedro Alonso,
promovent la recerca en temes de salut
a països en vies de desenvolupament i,
més específicament, la recerca destinada
a la reducció de la mortalitat infantil i la
progressió de malalties com la malària, la
tuberculosi o la sida. Patologies que exerceixen com un fre al desenvolupament
econòmic i social d’aquestes àrees del
planeta.
Pel que fa als programes vinculats a la
defensa i la protecció del medi ambient,
l’any 2011 ha continuat desenvolupant-se el projecte CLIMADAT de medició
del clima, que serà una de les xarxes pioneres al món en la mesura de diferents
paràmetres de canvi climàtic.
Una altra de les novetats de 2011
ha estat la creació d’una plataforma
on-line per generar debat i promoure
la cultura i els valors vinculats al medi
ambient entre emprenedors, empreses
i entitats. Aquesta plataforma
www.ecotendenciescosmocaixa.es ha
desenvolupat durant l’any un treball al
voltant de nous projectes vinculats a la
mobilitat amb vehicles elèctrics, energies
renovables i nous combustibles.
Simultàniament a aquests programes
es desenvolupen accions de preservació
d’espais naturals que, a més a més, prioritzen la contractació de persones en risc
d’exclusió social. Un programa que des
del seu inici el 2005 ha inserit laboralment 8.161 persones per al desenvolupament de 2.675 projectes desenvolupats
en parcs naturals, zones protegides i
espais d’interès de tot l’Estat.

Programes de ciència, recerca i medi ambient

Recerca
El programa de recerca de l’Obra
Social ”la Caixa” finança projectes
de generació de coneixement en els
camps de les ciències de la vida i de la
salut i també de les ciències humanes
i socials. Prioritza la recerca d’alta re·
percussió social amb especial incidèn·
cia en els col·lectius més vulnerables
i/o recolza conceptualment els altres
programes de l’Obra Social.
El 2011 ha tingut lloc la segona convocatòria de RecerCaixa, les beques de
recerca que l’Obra Social ”la Caixa” dóna
a centres externs perquè tinguin garantit
el fiançament que possibilita el desenvolupament d’aquests projectes d’investigació. Una segona edició que ha comptat
amb 23 nous beneficiaris.
Durant el present exercici s’han lliurat
també les dotacions econòmiques als
primers vint projectes de la primera convocatòria, amb 1,5 milions d’euros repartits per a recerques d’alt nivell. D’aquests
vint projectes, dotze s’emmarquen en
l’àmbit de les ciències socials i les huma-

nitats, tractant aspectes com patrimoni
cultural; impacte social de l’arquitectura;
educació; entorns digitals d’aprenentatge; economia i sociologia de la pobresa
i la marginalitat; impacte de les entitats
del tercer sector; immigració i economia
política i polítiques públiques amb perspectiva pluridisciplinar.
En la mesura que un programa com
RecerCaixa potencia la recerca al país, fa
que aquest país es posicioni millor com
a referent mundial en el camp de la investigació. RecerCaixa ha contribuït a fer
que zones del territori, com Barcelona i
el seu entorn, avancin en aquest posicionament fins a situar-se com una de les
àrees metropolitanes del món que milloren el seu lloc a la taula de classificació
de les capitals de recerca mundials en
excel·lència científica juntament a Austin
(Estats Units), Lovaina i Oslo (Europa) i
Hefei (Xina). Ciutats que també han pujat
posicions en aquesta classificació.
A més dels projectes de recerca que es
desenvolupen des de RecerCaixa el 2011

cal remarcar la nova línia de col·laboració
encetada amb el Centre Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) que s’ha
concretat en la concessió de cinc projectes per a la confecció de recerca vinculada a estudis de temàtica psicosocial o que
treballin en l’aprofundiment d’aspectes
concrets en l’àmbit de les noves tecnologies. És el cas dels anomenats projectes Zero en envelliment, que reben la
quantitat d’1 milió d’euros per a la seva
confecció. A la primera convocatòria han
concorregut un total de 47 candidatures
de les quals només s’han escollit cinc.
IrsiCaixa
El 2011 ha estat un any especialment
remarcable per la consecució de dues fites
en la recerca al voltant de la sida. D’una
banda i a través d’IrsiCaixa, l’Institut d’Investigació de la Sida, s’han identificat sis
gens claus que permeten predir l’evolució
de la infecció del retrovirus en cada pa
cient seropositiu. Les dades es van obtenir
després d’analitzar el genoma complet de
més de 60 persones infectades pel VIH. El

Col·laborem amb els millors centres de
recerca mèdica en projectes que ens
ajudin a prevenir i vèncer, en el futur,
algunes de les malalties que avui afecten
més la nostra societat.
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grup de gens identificat està directament
implicat en la progressió ràpida de la infecció, la qual cosa permet conèixer, de
forma personalitzada, com evolucionarà
el virus en cada pacient. Els resultats de
l’estudi es van publicar a la revista Journal
of Clinical Investigation.
L’estudi va ser liderat pels investigadors
d’IrsiCaixa, impulsat per l’Obra Social
”la Caixa” i el departament de Salut de
la Generalitat de Catalunya, i compta
amb al col·laboració de l’Hospital Clínic
de Barcelona y del Banc de Sang i Teixits,
a més d’altres institucions d’àmbit internacional. Els treballs es van desenvolupar
conjuntament a Catalunya i Suïssa, amb
la participació de l’Hospital Universitari de
Laussane.
HIVACAT presenta la primera vacuna
contra la sida
El segon gran avenç del 2011 va ser la
presentació per part del projecte Hivacat
dels resultats d’un assaig d’una primera
vacuna contra la sida. Es tracta d’una
vacuna terapèutica basada en les cèl·lules
dendrítiques dels mateixos pacients infectats. L’estudi, publicat a la revista Journal
of Infectious Diseases explicava com s’havia enregistrat un descens en la càrrega
viral. Una reducció que, tot i ser encara
insuficient, era el primer cop que s’aconseguia de forma significativa en la majoria
de pacients tractats.

HIVACAT l’integren IrsiCaixa i el servei
de malalties infeccioses i sida de l’Hospital Clínic de Barcelona, els laboratoris
Esteve i els departaments de Salut i
Innovació, Universitat i Empresa de la
Generalitat, sota la coordinació dels doctors Bonaventura Clotet (IrsiCaixa) i Josep
Maria Gatell (Hospital Clínic). El projecte treballa en coordinació amb altres
centres de recerca internacional com la
Universitat de Harvard, l’Institut Pasteur o
el Royal Free Hospital de Londres.
ISGlobal
L’avenç en la salut de les comunitats de
països subdesenvolupats o en vies de desenvolupament vinculats a la reducció dels
índexs de mortalitat infantil, la disminució
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
directament en el desenvolupament de
les regions més desfavorides del planeta,
continua sent un dels objectius prioritaris

d’ISGlobal. Aquest és un projecte de recerca i cooperació internacional que promou
l’Obra Social ”la Caixa”, el Govern espanyol, la Universitat de Barcelona, l’Hospital
Clínic, l’Institut Carlos Slim de la Salut de
Mèxic, la Fundació Bill & Melinda Gates i
el Nelson Mandela Children’s Fund.
El programa de cooperació internacional
de l’Obra Social ”la Caixa” està actiu des
del 1997 i ha contribuït en 437 projectes diferents en 62 països en què s’han
invertit més de 56 milions d’euros. Entre
alguns dels que estan actius el 2011
podem destacar els que tenen lloc a
Moçambic, com el projecte per al desenvolupament de l’autonomia alimentària
del districte de Manhiça a la província de
Maputo i que promou l’ONG local
CiC-Batà. En aquest mateix país es des
envolupen altres projectes, com un de
beques de formació per a joves dones
africanes i el centre de Recerca en Salut
de Manhiça, que dirigeix el doctor Pedro
Alonso, que també és director d’ISGlobal.

Al llarg del 2011 i durant la IIIa edició del
simposi anual d’HIVACAT es va presentar
aquesta recerca que ha aconseguit identificar els candidats per a una possible
vacuna. Es tracta d’uns fragments de proteïna del VIH que presenten un potencial
elevat per poder actuar com a agents que
estimulin respostes immunitàries al virus i
que tinguin ”memòria” que fixi aquesta
resposta de per vida. Aquest és el factor
que faria realment que la vacuna fos
preventiva i no solament d’ús terapèutic
en pacients ja infectats.
IrsiCaixa és a l’avantguarda en la recerca contra el virus del VIH
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Medi ambient
ClimaDat, projecte de mesurament
del clima
L’impuls d’una xarxa de mesurament
del clima per al monitoratge de les
dades (gasos d’efecte hivernacle i
paràmetres climàtics i biogeoquí·
mics) que permetin recollir infor·
mació sobre la base des de la qual
començar una recerca al voltant
dels efectes del canvi climàtic i els
seus impactes sobre els entorns més
fràgils, avança amb la previsió que el
2012 es posaran en marxa les prime·
res estacions de mesurament entre
les quals està la prevista al Delta de
l’Ebre. Serà la primera de les vuit que
el projecte de l’Obra Social ”la Caixa”
i l’IC3, la Fundació Institut Català de
Ciències del Clima, tenen previstes
situar en diferents espais naturals
protegits de la Península, les Balears
i les Canàries.
El Delta de l’Ebre i la seva condició especial de zona natural, combinada amb una
intensa pressió antròpica per l’activitat
agrícola que s’hi desenvolupa, el fan un
espai adient per obtenir i mesurar paràmetres sobre l’impacte dels gasos d’efec-

te hivernacle a escala local que puguin
ser sistematitzats i integrats en una base
de dades més àmplia. Aquesta xarxa de
vuit estacions ClimaDat (LTCRS - Long
Term Climatic Research Sites) serà un
instrument de suport per a la recerca en
matèria del clima. No són gaires els punts
de recollida d’informació i dades sobre
aquesta qüestió arreu del món. Només
es té constància d’una xarxa similar que
recull dades en una xarxa d’abast similar,
parlem de NEON, la Xarxa d’Observació
Nacional d’Ecologia, que aplega dades de
planures, boscos i llacs dels Estats Units.
A més de l’estació de mesura del Delta
de l’Ebre, està previst situar unes altres
set estacions en diferents espais naturals:
dues a Andalusia, una a Galícia, una a
Castella i Lleó, una a Àlaba, una a les Illes
Balears i la darrera a les Illes Canàries.
La diversitat d’entorns, espais i hàbitats
del territori espanyol la fan especialment
interessant. Les dades recollides permetran confeccionar balanços sobre les
emissions de gasos d’efecte hivernacle
que se sumaran a d’altres mesures en
l’àmbit internacional, ja que la informació
serà compartida i accessible per a tota la

comunitat científica. Una transferència
de coneixement que s’entén des de l’òptica d’abastar des de perspectives locals
problemes de caràcter global com són la
preservació del medi ambient i els efectes
del canvi climàtic.
Conservació d’Espais Naturals
i Reinserció Social
El programa de Conservació d’Espais
Naturals i Reinserció Social ha permès un
any més conjugar les accions de defensa,
preservació de l’entorn i de promoció
de valors mediambientals combinant
aquestes accions amb la integració de
col·lectius en risc d’exclusió. Unes accions
que dirigeixen el focus cap a accions que
tinguin impacte en la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle (CO2) i
aspectes com l’estalvi i l’eficiència energètica amb l’ús i l’extensió d’energies
renovables i alternatives als combustibles
fòssils i d’altres fonts de producció menys
sostenibles. Aquesta prioritat no ha
deixat fora altres accions com la millora
d’espais fluvials, aiguamolls i boscos de
ribera; intervencions per a recuperació
d’espais degradats; la creació o la millora de la connexió de corredors verds;

Tenim cura del medi ambient a través
de diverses actuacions que generen
oportunitats de feina per a persones
desafavorides socialment. Perquè protegir
els nostres espais naturals avui ens ajudarà
a continuar-ne gaudint en el futur.
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accions que contribueixin al foment de
la biodiversitat; campanyes d’informació
i conscienciació sobre bones pràctiques
ambientals, i la conservació d’hàbitats
forestals.

es compta amb la participació d’emprenedors que amalgamen respostes a necessitats i nous reptes amb el respecte al
medi ambient: el projecte Ecotendències
CosmoCaixa, amb la plataforma
www.ecotendenciescosmocaixa.es.

Ecotendències CosmoCaixa
La preservació dels entorns naturals, dels
ecosistemes i de la biodiversitat ja no són
conceptes aliens a la sensibilitat social
majoritària. Així que, tot i trobar-nos davant de problemàtiques d’abast global,
l’aportació de solucions i contribucions
per a la millora del medi ambient poden
desenvolupar-se des de l’àmbit local.
Enguany s’ha obert una nova línia de
treball on posar en comú creativitat, innovació i tecnologia a la vora d’estalvi,
eficiència i sostenibilitat. És una nova línia
de treball orientada cap a mesures mediambientals d’alt impacte social en la qual

Aquesta defensa del medi ambient, la
preservació i conservació de les espècies
i de la biodiversitat, la cura i el manteniment dels espais naturals han esdevingut,
a més a més, un generador d’ocupació. En
aquest context, l’Obra Social ”la Caixa”
ha creat un espai de difusió i debat
on-line sobre la cultura socioambiental
que vol esdevenir una àgora on la innovació i la tecnologia es posen a l’abast de la
defensa del medi ambient. Un espai virtual
i presencial on establir un debat al voltant
d’aquestes noves idees i formes d’acció
i a les implicacions socioeconòmiques,
polítiques i de canvi cultural.

La mobilitat sostenible amb vehicle elèctric, centre de la primera edició d’Ecotendències
CosmoCaixa
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Ecotendències CosmoCaixa respon a
aquest esperit d’aplegar coneixement i
debat entre emprenedors, entitats i empreses. En aquest sentit s’ha orientat la
primera convocatòria d’IDEA per promoure
iniciatives i projectes d’innovació. Els projectes seleccionats i els emprenedors que
els lideren tenen l’oportunitat d’exposar
els seus projectes i de posicionar-los davant
d’auditoris específics i professionals. Això
amplia les oportunitats d’èxit i de negoci
a partir d’aliances i acords entre empreses
per oferir productes, serveis o solucions
integrades a diferents necessitats.
Els projectes escollits en la primera edició
han posat sobre la taula el debat sobre
la mobilitat sostenible a partir del vehicle
elèctric.
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Ciència en Societat
El programa Ciència en Societat de
l’Obra Social ”la Caixa” fa difusió i
promou la cultura científica, el mètode
científic i tecnològic, i el pensament
crític i innovador. A més, contribueix
a l’educació en ciències i a l’estímul de
vocacions científiques i posa en valor la
recerca com a motor de progrés social.
El programa actua principalment a través
dels museus de la ciència CosmoCaixa a
Madrid i Barcelona i a través d’exposicions itinerants que recorren tot el territori
que tracten temes diversos, des del medi
ambient (com El Bosc) fins a la recerca
més avançada (com Tecnorevolució).
Els CosmoCaixa i les exposicions itinerants de temàtica científica, tecnològica
i mediambiental han aplegat, el 2011,
1.943.728 visitants.
Les col·laboracions amb institucions que
promouen la cultura i l’educació científica
són una altra prioritat del programa. Així,
les activitats en col·laboració amb el CSIC
o la FECYT (Fundació Espanyola per a
la Ciència i la Tecnologia) s’han reforçat
amb convenis de col·laboració. Una activitat destacada ha estat la segona edició
dels Campus Científics d’Estiu realitzada
conjuntament amb la FECYT i el Ministeri
d’Educació.
En aquestes estades científiques, de 15
dies de durada, han participat 1.200
estudiants de quart d’ESO i primer de

Batxillerat, que han fet una immersió en
projectes de recerca científica concebuts,
pensats i dirigits per professors universitaris i coordinats amb professors de secundària. El projecte, al qual l’Obra Social
”la Caixa” ha destinat 300.000 euros, s’ha
desenvolupat en 20 universitats espanyoles pertanyents a Campus d’Excel·lència
Internacional.

CosmoCaixa Barcelona
Dades
Inaugurat l’any 2004.
30.000 m2.
830.282 visitants el 2011.
2.428.037 visites el 2011.
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 3D.
Estació meteorològica.
Clik i Flash.
Planetari bombolla.
Toca, toca!

Una de les fites del programa de Ciència
en Societat l’any 2011 ha estat l’obertura
del nou planetari 3D del CosmoCaixa
de Barcelona. Renovat, adaptat, accessible i tecnològicament avançat, el nou
planetari està concebut per ser una eina
d’immersió en la ciència apta per a tots
els públics.
Aquesta infraestructura cultural substitueix l’antic planetari, que havia tancat una
etapa de servei que se salda amb més
d’1.100.000 usuaris (un 70% de públic
general i un 30% de públic escolar) i
12.252 sessions des que va obrir el 2004.
El nou planetari és més accessible ja que
està adaptat per a persones amb discapacitats visuals i auditives. Incorpora l’audiodescripció i la subtitulació per a persones
amb deficiències visuals i auditives, vídeos
complementaris en llengua de signes que
es poden seguir des d’agendes electròniques facilitades al recinte i tecnologia
de bucle magnètic per poder escoltar el
so a través dels audiòfons. La tecnologia
de projecció incorpora l’últim en tecnologia 3D i amplia la seva versatilitat com
a espai de difusió cultural en incorporar
una programació complementària que
donarà cabuda a les produccions audiovisuals de divulgació científica en l’àmbit
de l’astronomia, l’astrofísica i d’altres no
estrictament vinculades a l’observació del
firmament.
És el cas de la primera de les projeccions
programades, Selecció natural. Una producció audiovisual que ha rebut diferents
guardons internacionals i que ens proposa seguir el segon viatge bergantí de
la marina reial britànica Beagle. El viatge
que posteriorment va permetre a Darwin
postular la teoria sobre l’evolució de les
espècies.
Fascinació juràssica

Observant la volta del firmament al nou planetari 3D de CosmoCaixa Barcelona
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Mentre es desenvolupaven les obres
d’adequació i adaptació del nou planetari, una de les exposicions del 2011 ha
servit per refermar la fascinació que els
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dinosaures encara exerceixen avui dia
milions d’anys després de la seva extinció. Ha estat la mostra més visitada de
CosmoCaixa, amb una mitjana de 1.706
persones al dia i un total de 693.957
usuaris. Esquelets complets d’alguns dels
dinosaures més grans del món com el
Tarbosaurus bataar, dels més voraços com
el Velociraptor o els primers exemplars
de fòssils d’ous del Theropodo Oviraptor
són alguns dels atractius de la mostra
Dinosaures. Tresors del desert de Gobi a
CosmoCaixa que mostra algunes de les
troballes de les expedicions de principis
del segle xx fetes per Roy Chapman
a Mongòlia. Les 43 peces són fòssils
originals recuperats en els viatges de
Chapman, aventurer i explorador que va
inspirar Spielberg per crear el seu heroi
cinematogràfic Indiana Jones. Els fòssils
que Chapman va recuperar a Mongòlia
constitueixen una sèrie única de gran valor científic per la raresa dels exemplars,
pel fet d’haver aconseguit reconstruir
exemplars sencers i perquè fou el primer
cop que es descobrien restes fòssils d’ous
de dinosaure.

CosmoCaixa Madrid
Dades
Inaugurat l’any 2000.
11.000 m2.
291.414 visitants el 2011.
1.180.940 visites el 2011.
Emplaçament
Pintor Velázquez, s/n, Alcobendas
(Madrid).
Instal·lacions
3 sales d’exposicions.
4 aules i sales polivalents.
Sala d’actes / Auditori.

Des de la seva obertura 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 2011, CosmoCaixa Madrid
ha rebut un total de 291.414 visitants.
També aquest any 2011 ha rebut el visitant 3.000.000 que accedeix al centre
en els seus onze anys de vida. Les exposi
cions que van registrar més afluència van

ser Abracadabra. Il·lusionisme i ciència i
Energia. Per un futur sostenible. També
destaquem les exposicions Imaginary.
Una mirada matemàtica, en commemoració dels 100 anys de la Reial Societat
Matemàtica Espanyola, i Aire. Respiració
i salut infantil en col·laboració amb la
Fundació Roger Torné.
També ha organitzat cicles de conferències i tallers sobre temes com la relació entre ciència i màgia, l’exploració
de l’espai, la química a causa de l’Any
Internacional de la Química, ciència i bellesa, sobre els adolescents o celebrar el
Dia Mundial de la Meteorologia o el Dia
de les Matemàtiques, a més de trobades
amb grans experts en diverses matèries
científiques.
Exposicions temporals
• 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).
• Abracadabra. Il·lusionisme i ciència
(març 2011 - febrer 2012).
• Energia. Per un futur sostenible (abril
2011 - gener 2012).
• Imaginary. Una mirada matemàtica
(gener 2011 - juny 2011).
• Aire. Respiració i salut infantil
(novembre 2011 - novembre 2012).
Cicles de conferències, debats i cursos
de divulgació científica
de conferències Les addiccions,
a través del cinema, Química espectacular i Ciència i bellesa.
• Jornades Ensenyament de la Física i la
Química i L’adolescent del segle xxi.
• Dia Meteorològic Mundial, Dia de les
Matemàtiques, Olimpíades robòtiques.
• Nous tallers escolars, nova activitat
per a gent gran, activitats de Setmana
Santa i Nadal.
• Curs d’Iniciació a l’astronomia.
• Cicle

Un exemplar fòssil de dinosaure recuperat a Mongòlia per l’expedició de Roy Chapman
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Introducció
Grans Aliances Culturals
Exposicions
Música
CaixaForum Barcelona
CaixaForum Madrid
Altres CaixaForum

Programes culturals

Programes culturals
Els programes culturals de l’Obra
Social ”la Caixa” constitueixen una
oferta consolidada. Han bastit una
trajectòria de fermesa i qualitat
contrastada que es manté en l’actual
conjuntura. En l’actual context, l’Obra
Social ha mantingut la dotació eco·
nòmica per a bastir la seva programa·
ció. Durant el 2011 l’Obra Social ha
dedicat 57,6 milions d’euros als seus
programes culturals.
L’Obra Social s’ha plantejat, des de l’inici,
difondre i apropar al màxim nombre de
gent una oferta cultural plural i diversa,
atenent a criteris d’excel·lència i eficiència. La construcció i consolidació de nous
espais que són referència en el camp
de la difusió cultural han estat factors
rellevants per completar aquest discurs
cultural propi. Un discurs que conviu
harmònicament amb la resta de l’oferta
cultural existent. Aquesta és una opció
que sembla avalar el públic que escull
compartir aquesta oferta. Així, l’any 2011
els centres CaixaForum van rebre un total
de 3,5 milions de visites que han participat en les activitats programades.
El discurs cultural de l’Obra Social evoluciona, en un sentit més ampli, cap a la
complicitat i el treball cooperatiu i col·
laboratiu com a garanties d’una major
excel·lència en els continguts a difondre.
Això suposa més eficiència, amb la posada en comú de recursos, i també una
millor gestió i administració d’aquests
recursos. Les grans aliances culturals
subscrites amb els museus del Prado i del
Louvre o la més recent, amb el MACBA,

han permès programar exposicions de
referència com les dedicades a Delacroix,
Un altre Egipte. Col·leccions coptes del
Museu del Louvre o la difusió de la
creació contemporània amb les exposicions Volum! o La persistència de la
geometria. Aquesta fórmula optimitza
recursos i permet millorar la programació
amb més i millor oferta, garantint l’excel·
lència dels continguts.
A més d’aquestes grans aliances, la col·
laboració s’ha estès, puntualment, a
d’altres institucions per a la producció
de reeixides exposicions com Retrats de
la Belle Époque a València i Barcelona;
Impressionistes. Mestres francesos de la
col·lecció Clark al CaixaForum Barcelona
o Teotihuacan. Ciutat dels Déus, a
Barcelona i Madrid, que han estat fruit de
la col·laboració amb d’altres institucions
culturals públiques i privades d’alt nivell.
L’any 2011 ha obert les portes un nou
CaixaForum, un nou espai de trobada, difusió i gaudi de la cultura. És el
CaixaForum Girona, que ha obert a la
rehabilitada Fontana d’Or. Es tracta d’un
emblemàtic edifici històric al nucli antic
de la ciutat i que ha estat restaurat per
esdevenir el nou punt de referència cultural de Girona. Les més de 130.000 visites
que han tingut les activitats que ha programat durant el 2011, així ho avalen.
Un altre element indissociable en tota
aquesta oferta cultural és l’articulació i
vinculació al discurs educatiu. Un discurs
que impregna tots els continguts posats a
l’abast del públic. Són accions que posen

Acostem l’art, la ciència i els temes
socials a tots els públics mitjançant els
nostres centres CaixaForum i CosmoCaixa
i mitjançant exposicions temporals que
itineren per tota la geografia espanyola.
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en valor el mateix contingut (art, música, espectacles, tallers), en garanteixen
una millor recepció i, conseqüentment,
percepció i assimilació. Actuen amb un
efecte multiplicador generant espectadors millor preparats, més crítics, més
exigents i més curiosos que seran els
futurs demandants de major activitat.
Les programacions dels cicles de conferències, poesia, debats, projeccions de
cinema, etc. han aplegat gairebé 66.101
espectadors. Una visió de la cultura com
a instrument d’integració social i com un
instrument inclusiu. Aquest és un dels
trets diferencials respecte altres models
de difusió cultural.
Aquesta trajectòria consolidada permet
obrir línies de treball aprofitant aquesta
major versatilitat i agilitat que entén, a
més, el fet cultural des de perspectives
cada cop més interdisciplinàries. Per això
es posen creació i nous llenguatges expressius al servei d’una comunitat que,
cada cop, és més àmplia. Un plantejament que s’allunya de la tesi que relegava
la cultura a producte de consum per a
determinades elits. En aquest sentit, és
significatiu el canvi de rols que suposen
iniciatives com els concerts participatius.
Un projecte que respon a aquest nou
paradigma on la cultura, tant en la praxis,
com en la difusió, té repercussió social.
Reblant aquest clau, quan un concert
participatiu es programa amb la intervenció de 200 nens integrats en el programa
CaixaProinfància es reforça aquest doble
impacte, cultural i social. D’aquesta manera, la iniciativa esdevé una experiència
que obre un camí en el camp de les
Community Arts. Es recull així una vella
funció de la cultura i les arts: influir i
incidir en la comunitat on es desenvolupa perquè evolucioni i avanci. És a dir,
esdevé un motor de transformació social.
Aquesta proposta musical ha arrossegat,
en els diferents formats de concerts programats, des de concerts participatius,
familiars, escolars i temporades musicals
fins als cicles com Diversons i Antiqua, un
total de 277.759 espectadors.
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Grans Aliances Culturals
Prenent volada
La programació cultural de l’Obra
Social es falca i referma, cada cop
més, en una voluntat de treball en
xarxa i de forma col·laborativa teixint
grans aliances culturals a mitjà i llarg
termini com les subscrites amb els
museus del Prado, del Louvre o la
més recent de totes, amb el MACBA.
Les grans aliances amb institucions culturals de primera línia continuen donant
fruits. L’acord signat el 2010 va unificar
la gestió i difusió de les col·leccions d’art
contemporani, les de ”la Caixa” i el
MACBA. Les 5.500 peces d’aquest fons
són de les més importants i representatives del panorama plàstic i de la creació
dels darrers 50 anys. Enguany s’han
posat a l’abast del públic, en part, en les
dues primeres grans mostres Volum!, a
Barcelona i La persistència de la geometria, a Madrid.

importants del món i s’ha convertit en
l’exposició retrospectiva més completa
organitzada en els darrers 50 anys. Més
d’un quart de milió d’espectadors l’han
convertida en una de les més visitades a
Madrid.
El repicó de la col·laboració és l’exposició
Un altre Egipte. Col·leccions coptes del
Museu del Louvre, una panoràmica sobre
la civilització nascuda a Egipte durant
l’imperi Romà i que ha perviscut fins a dia
d’avui. Al seu pas pels CaixaForum Girona
i Lleida l’han vista 38.217 persones.
Altres exemples de la col·laboració amb
grans institucions culturals d’arreu del
món són l’exposició Impressionistes.
Mestres francesos de la col·lecció Clark
que ha aplegat obres dels grans mestres
de l’impressionisme: Manet, Monet,
Pissarro, Sisley, Degas, Morisot i Renoir,
entre d’altres, procedents de la col·lecció
privada Sterling and Francine Clark Art
Institute. Idèntic format col·laboratiu en

la mostra pictòrica Retrats de la Belle
Époque. Un repàs a la història de l’art del
segle xix a través dels retrats. Una mostra
que fou possible gràcies a l’acord amb
la Generalitat Valenciana. L’exposició va
inaugurar el restaurat Centre del Carme
com a nou espai de referència cultural a
València. Després va obrir al CaixaForum
Barcelona. Només a Barcelona l’han vista
més de 114.000 persones.
En darrer terme, la mostra Teotihuacan.
Ciutat dels Déus és el darrer exemple de
producció realitzada amb l’acord amb
l’Instituto Nacional de Antropología e
Historia de Mèxic. L’exposició itinerant
recorre, en 400 peces, l’origen, esplendor
i declivi de la que durant 800 anys va ser
el centre de la cultura teotihuacana. El
pas per Espanya de l’exposició ha deixat un excel·lent rendiment. Barcelona
i Madrid han estat les ciutats amb més
afluència registrada, superant els 350.000
espectadors.

Volum! ens mostra el canvis produïts en
la producció artística al tombant del segle
xx amb la preeminència i protagonisme
de l’escultura i la fotografia, i la consolidació de la veu i el so com a matèria
primera de la creació.
La persistència de la geometria fa un
recorregut pels usos que els creadors han
fet de la geometria en les seves obres i
com, en cada moment, s’ha reinterpretat
al servei de sensibilitats, discursos i estils,
romanent com un element essencial de
la creació. Una mostra que als 15 dies
d’obrir portes, al desembre del 2011, enregistrava una mitjana de 1.174 visitants
diaris i prop de 20.000 espectadors.
La maduresa dels pactes
Les aliances amb els museus del Prado
i del Louvre també han assolit un alt nivell de maduresa. Fruit de l’aliança amb el
museu francès hem dedicat una exposició
a Eugene Delacroix. L’exposició Delacroix
(1798-1863) ha reunit 130 obres procedents dels museus i les col·leccions més

L’Obra Social ”la Caixa” ha renovat el compromís de col·laboració amb el Prado durant
el 2011, esdevenint entitat benefactora de la pinacoteca
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Exposicions
Eixamplar horitzons de coneixement
Universalitat en l’accés, pluralitat
d’oferta i clara voluntat educativa i
divulgativa. Quatre pilars de base per
a la construcció d’un discurs propi
entorn de la difusió cultural. Són les
pautes que defineixen la solidesa de
la programació dels CaixaForum de
l’Obra Social ”la Caixa”.
Fer accessible la cultura a tothom en espais on sempre succeeixen coses i oberts
a tots els públics és missió prioritària de la
programació cultural de l’Obra Social.
La programació dedicada a la creació
moderna i contemporània ens ajuda a
entendre millor el nostre entorn. És el
cas de les mostres com Els ballets russos de Diaghilev, Construir la Revolució.
Art i arquitectura a Rússia, 1915-1935,
L’efecte del cine. Il·lusió, realitat i imatge en moviment o La ciutat de Sagnier.
També posem a l’abast del nostre públic
el panorama creatiu més actual amb la
difusió dels fons propis de la col·lecció
d’art contemporani. Una col·lecció que
és referència obligada al nostre país per
veure l’evolució de les arts plàstiques dels
darrers 50 anys. A més, l’Obra Social ha
deixat obres en préstec a d’altres exposicions a països com Alemanya, Xina,
Polònia, Romania o Portugal.
Els ballets russos de Diaghilev ens explica
des de l’evolució de la companyia de ballet de Sergei Diaghilev com la conjunció
de la dansa, la música i de l’art van ser
claus i van marcar el ballet i la creació del
seu temps fins a l’actualitat. L’exposició
programada ha estat vista, a 31 de desembre, per 93.875 espectadors.
La segona, Construir la Revolució. Art i
arquitectura a Rússia, 1915-1935, oferia
una panoràmica sobre l’art i arquitectura
d’avantguarda russa del primer terç del
segle xx. La revisió més exhaustiva feta
mai sobre un període que, des de la radicalitat de les propostes, va marcar art
i arquitectura fins al dia d’avui. Un total

de 180.601 espectadors l’han seguida a
Barcelona i Madrid.
Entre les mostres vinculades al setè art
se n’han programat dues. La primera,
L’efecte del cine. Il·lusió, realitat i imatge
en moviment, ens convida a repensar
l’impacte del llenguatge audiovisual i de
la narrativa cinematogràfica des de la
mirada d’una selecció d’artistes contemporanis de renom i que ha aconseguit
atreure l’atenció de 223.194 visitants al
seu pas per Barcelona, Madrid i Palma.
La segona ha estat un homenatge a
Federico Fellini com a figura cabdal de
la cinematografia. L’exposició ha estat
vista per més de 30.000 espectadors al
CaixaForum de Palma.

Omer Fast i Pierre Huygue. Els dos artistes
reflexionen en les seves obres sobre la
clàssica dicotomia entre realitat i ficció.
Unes creacions audiovisuals vistes per
més de 100.000 persones.
En la línia d’oferir una atenció preferent
a les manifestacions artístiques més contemporànies al 2011 s’han programat
dues mostres dedicades a la fotografia.
D’una banda, la sèrie España oculta, de
Cristina García Rodero, retratant la duresa de la vida rural espanyola des dels
vuitanta fins a l’actualitat. D’altra banda,
les imatges de Jacques Henri Lartigue. Un
retrat personal sobre la pràctica totalitat
del segle xx i un retrat sobre els canvis
de vida que va comportar aquest segle.
Més de 110.000 espectadors l’han vist als
CaixaForum de Madrid, Palma i Lleida.

Cop d’ull a la creació contemporània
Humà, massa humà és la primera exposició dels fons de la Col·lecció d’Art
Contemporani que ha comptat amb préstecs excepcionals d’altres institucions com
la Fundació Gala-Salvador Dalí, el Museu
Picasso i la Fundació Antoni Tàpies. La
mostra feia una panoràmica sobre la
pintura de les dècades del cinquanta i seixanta. Un total de 150.000 espectadors
la van poder veure.
La segona de les exposicions presentava
algunes de les darreres adquisicions de
la Col·lecció d’Art Contemporani en el
camp de la videoinstal·lació dels creadors

La programació d’exposicions d’història
i arqueologia són un referent nacional.
La mostra Romanorum Vita és un punt
d’inflexió aconseguint situar el visitant a
l’interior d’una ciutat romana.
Les mostres itinerants duen l’oferta cultural més enllà dels espais CaixaForum. Són
exposicions que abasten tot l’espectre de
programes de l’Obra Social. El nombre
de visitants de les exposicions de cultura
ha crescut en més de un quart de milió
d’espectadors, i ha arribat el 2011 als
819.963 espectadors. Globalment, l’oferta expositiva ha aplegat una audiència de
1.717.612 persones.

Humà, massa humà, una panoràmica a la creació de les dècades del cinquanta i seixanta
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Música
És prou coneguda la capacitat de la
música com a vehicle d’expressió.
Potser no és tan evident que la mú·
sica es reveli com un instrument de
construcció i cohesió social. És el llen·
guatge que ens obre les portes de la
comunicació sobre les emocions amb
més facilitat que d’altres. Té el poder
de transportar-nos, més enllà de les
paraules, cap a territoris on afloren
les sensacions i els sentiments. Però la
música també té la capacitat de cons·
truir espais de convivència. L’oferta
de concerts participatius, de les
temporades musicals o dels concerts
escolars i familiars, de l’Obra Social
”la Caixa” en són la prova d’aquest
potencial per enfortir el teixit social.
Els 673 concerts que s’han programat en
el decurs del 2011 des de l’Obra Social
”la Caixa”, en diferents formats i modalitats, han arribat a 277.759 espectadors.
Una part d’aquests espectadors han
pogut constatar aquesta habilitat de la
música com a vehicle d’integració i cohesió social.
Probablement siguin els concerts participatius els que millor expressen aquesta
voluntat de reconèixer i estimular el po-

tencial socialitzant de la música i, en concret, del cant. Van començar el 1995 com
a forma d’estendre i estimular l’activitat
musical col·lectiva a través del cant coral
i de la posada en escena de partitures del
repertori simfònic coral de tots els temps.
Durant els primers anys la peça emblemàtica d’aquests concerts va ser El Messies
de Händel, que encapçalava el repertori.
Un programa que setze anys després s’ha
diversificat incorporant noves partitures
com Carmina Burana de Carl Orff, la
Missa de la Coronació i el Requiem de
Mozart, L’oratori de Nadal de J. S. Bach i
Grans cors d’òpera.
L’esquema organitzatiu és únic sigui quin
sigui el repertori escollit. Es tracta de
reunir, sota una mateixa batuta de prestigi internacional, les veus d’agrupacions
corals de la ciutat on s’ofereixi el programa musical. Aquests intèrprets amateurs
treballaran plegats amb cantants i músics
professionals. Així, afeccionats i professionals basteixen un espectacle que s’ofereix
a la comunitat en escenaris i auditoris
de prestigi. Són espectacles nascuts d’un
treball conjunt i del seu esforç i constància en la preparació i els assaigs. Durant
l’any 2011, s’han celebrat 20 concerts
participatius en 12 ciutats de tot l’Estat

Un dels concerts d’El Messies de Händel al Palau de la Música Catalana
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que han estat seguits per 44.254 espectadors. S’han fet 7 concerts d’El Messies,
4 del Carmina Burana, 2 dels Grans cors
d’òpera, 2 de la Missa de la Coronació, 2
del Requiem de Mozart, 2 de l’Oratori de
Nadal i 1 concert de Gospel.
Un d’aquests concerts s’ha adreçat a
públic familiar i ha comptat amb les veus
de 200 nens i nenes que han participat
en els tallers de creació “Cantem El
Messies”. Aquests tallers han estat organitzats en el Programa d’Ajuts a Projectes
Culturals d’Impacte Social i s’han portat
a terme en diferents escoles i entitats
socials que formen part del programa
CaixaProinfància.
L’Obra Social ”la Caixa” ha celebrat un
any més la temporada de concerts amb
un total de 108 recitals programats que
han estat seguits per 33.450 espectadors.
Pel que fa a la programació musical adreçada a tots els públics, els 93 concerts
familiars que s’han celebrat han tingut
un total de 20.985 assistents. En darrer
terme, els concerts escolars han tingut un
aforament de 103.877 espectadors que
han assistit als 263 recitals programats.
El projecte Diversons que fomenta el
coneixement i la difusió de la música
d’arrel tradicional d’arreu del món ha
celebrat enguany la seva setena edició.
Aquest projecte va nàixer l’any 2005 i a
través dels seus concerts els espectadors
fan una immersió en els sons i la tradició
culturals dels diferents països d’on provenen els elencs participants i que han de
superar un procés de selecció per formar
part dels grups que integren la proposta
sonora de cada temporada. Per a l’edició del 2011, s’han celebrat un total de
144 concerts amb 64.975 espectadors.
Els concerts programats han portat pel
territori la sonoritat de països com Mali,
Bulgària, la música andina o la música
Klezmer, que és la música que els jueus
de Turquia i Síria van dur cap al centre
d’Europa des d’Alemanya a Rússia i els
països eslaus.
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CaixaForum Barcelona
Si la cultura fos un medicament, les
indicacions que podríem llegir en els
prospectes de CaixaForum ens dirien
que la programació conté “Principis
actius d’ampli espectre”. També ens
dirien que l’aplicació pot ser per via
oral, tòpica, visual, auditiva i sensorial,
que l’únic efecte secundari conegut
és una progressiva ampliació del
coneixement i, en darrer terme, que
és recomanable deixar-lo a l’abast dels
nens i acompanyar-los. L’analogia ens
dibuixa força clar la voluntat dels cen·
tres socials i culturals de l’Obra Social
”la Caixa” d’oferir qualitat de servei
accessible a una audiència àmplia i
heterogènia. Dos manaments que es
resumeixen en un, que és democratit·
zar l’accés a la cultura.
Amb la voluntat i l’objectiu d’oferir oportunitats d’accés a la cultura s’afileren les
diferents propostes, des de la programació de les exposicions i activitats fins a la
cessió dels espais per tal que entitats i
associacions disposin també de plataformes de difusió en condicions òptimes. Un
acolliment que dóna visibilitat, sobretot,
a entitats del tercer sector, però també
a empreses privades i administracions
públiques.
La resposta del públic continua avalant el model any rere any amb prop
d’1.181.000 persones que han visitat
les exposicions programades, les més
de 400.000 persones participants en
les activitats programades i les més de
30.000 persones que han assistit als 271
actes convocats per entitats, associacions,
administracions i empreses.
Visualització de la creació
contemporània

dues en el mateix centre i una tercera
que s’ha obert al MACBA en compliment
de l’acord entre les dues institucions per
compartir gestió i exhibició conjunta dels
respectius fons i col·leccions.
Cadascuna d’aquestes exposicions programades respon a una línia de treball al
voltant d’aquesta voluntat de fer visible
i difondre la creació contemporània. La
primera línia de treball respon a l’objectiu
de donar difusió a les obres que s’adquireixen per passar a integrar el fons de
la col·lecció, és el cas de les videoinstal·
lacions d’Omer Fast i Pierre Huygue.
Las segona línia de treball dóna veu a especialistes perquè aportin la seva mirada
i posin en context la creació contemporània, sempre a partir de les obres integrades en el fons de la Col·lecció de l’Obra
Social. L’exposició Humà, massa humà,
segueix aquest model. Una exposició que
ha posat en context la creació contemporània dels anys cinquanta i seixanta a
partir d’una mostra retrospectiva de la
pintura d’aquest període.
La tercera i darrera línia de treball suposa la unió d’esforços a partir de la
suma dels fons de les col·leccions d’Art
Contemporani de l’Obra Social i del
MACBA. El resultat d’aquesta unió de
forces permet a més visualitzar els fons
d’aquestes col·leccions en nous espai. És
el cas de la mostra Volum! que planteja
una reflexió sobre la creació artística en
el canvi del segle xx al xxi pel que fa a les
disciplines que prenen un major protagonisme i preeminència. En aquest cas la
mostra posa en valor la consolidació del
so i la veu com a materials de la producció artística d’aquest període.
Els més vistos

La difusió dels fons de la Col·lecció d’Art
Contemporani de l’Obra Social ”la Caixa”
és una de les missions de CaixaForum
Barcelona, que dedica específicament un
espai permanent per mostrar aquesta col·
lecció. El 2011 hi ha hagut tres importants
cites en forma d’exposicions temporals,

L’heterogeneïtat de les propostes no sembla entrar en conflicte amb els interessos
de l’espectador de CaixaForum, sinó
més aviat al contrari. Entre les mostres
que més visites han enregistrat el 2011,
hi ha exposicions tan diferents com
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Impressionistes. Mestres francesos de la
col·lecció Clark o Teotihuacan. Ciutat del
Déus. En poc més d’un mes l’exposició
dedicada als mestres de l’impressionisme
ha acumulat gairebé 100.000 visitants. El
públic s’ha abocat també en l’exposició
Teotihuacan. Ciutat dels Déus, que ha
estat vista per 107.388 espectadors.
Renovació del públic
Els gustos dels espectadors són objecte
de seguiment i estudi des de CaixaForum
per tal d’aconseguir renovar el seu interès. Es tracta de fidelitzar la seva presència però també cercar nous públics.
Els indicadors del CaixaForum Barcelona
mostren que es produeixen anualment
més d’1.600.000 usos de les activitats
programades, un volum d’activitat que
correspon al pas d’unes 782.529 persones. La taxa de renovació del públic del
CaixaForum Barcelona se situa al voltant
del 15% anual, això vol dir que gairebé
100.000 persones, que han passat pel
CaixaForum, han estat nous usuaris.
D’altra banda, el perfil d’usuari mostra
una imatge més propera al públic resident local que no pas al perfil del turista
o del passavolant esporàdic.
Un segon perfil d’usuari, aquest de gran
importància i que mereix atenció específica, és el públic escolar. L’any 2011 el
nombre d’alumnes que han passat pel
CaixaForum Barcelona s’ha incrementat
en 15.000.
Algunes de les exposicions, a més de les
ja esmentades, que han estat també un
referent durant la present temporada han
estat Els ballets russos de Diaghilev,
1909-1929. Quan l’art balla amb la
música, els Retrats de la Belle Époque;
Construir la Revolució. Art i arquitectura a
Rússia, 1915-1935 o La ciutat de Sagnier.
És especialment remarcable per estar dedicada a la ciutat de Barcelona la mostra,
La ciutat de Sagnier. Una exposició que
posa en context, a partir dels edificis que
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• Els

ballets russos de Diaghilev, 19091929. Quan l’art balla amb la música
• Construir la Revolució. Art i arquitectura a Rússia, 1915-1935
• La ciutat de Sagnier
• Retrats de la Belle Époque
• Jaume Carbonell, retrospectiva
• Art solidari. Fons de la Creu Roja
• Pierre Huyghe. Streamside Day – One
Year Celebration. Col·lecció d’Art
Contemporani
• L’efecte del cine. Il·lusió, realitat i
imatge en moviment. Somni i Realisme?
• Teotihuacan. Ciutat dels Déus
• Omer Fast. Videoinstal·lacions The
Casting i Nostalgia. Col·lecció d’Art
Contemporani
• 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
• Miquel Barceló. 1983-2009. La solitude organisative
• Haití, 34 segons després

va projectar l’arquitecte Enric Sagnier, el
naixement i evolució de la Barcelona de
la burgesia en el seu moment de major
emergència. El 31 de desembre, havien
visitat l’exposició més de 142.000 espectadors.
CaixaForum Barcelona no estaria complet
però sense l’ampli ventall d’activitats programades i adreçades a tots els públics.
Són activitats vinculades a disciplines com
les arts escèniques, la música, les activitats familiars, tallers, conferències, projeccions de cinema i col·loquis.
Entre tota aquesta oferta destaca la
Mediateca, un servei centrat en la difusió
dels treballs vinculats a la creació contemporània amb caràcter multidisciplinari i
que està molt atenta a la inclusió de les
noves disciplines i llenguatges com ho
mostren els fons al voltant del videoart,
la videodansa, netart o altres formes
d’expressió artística com l’animació, l’activisme digital, des de les instal·lacions
sonores, i tot allò relacionat amb la cibercultura o la música electrònica.

• Esplendors

de les ciutats
cicles de conferències vinculades a
les exposicions

•8

Cinema
• Cine

temàtic Violències
Oníric

• Cinema

Multimèdia
• Memòria

de ficció

• Transmediale
• Performing
• Omer

Pinoy

Fast

Música
• Concerts

Temporada musical

• Beethoven

Dansa
• Consagració

Primavera

• Coreografies

Col·laboracions
Conferències
• Unesco
• Sobre

els somnis i la fantasia
• Literatura epistolar
• La dimensió imperial de la Constitució
espanyola
• Pensament i cultura clàssica

CaixaForum Barcelona
Dades
Inaugurat l’any 2002.
12.000 m2.
782.529 visitants el 2011.
1.619.181 visites el 2011.
Emplaçament
Avinguda de Ferrer i Guàrdia, 6-8,
Barcelona.
Instal·lacions
5 sales d’exposicions.
Auditori.
3 aules.
Laboratori de les Arts.
Mediateca.

• Esmuc
• La

nit dels museus
Sports Film Festival
• Ernest Lluch
• Barcelona

Exposicions
• Impressionistes.

Mestres francesos de
la col·lecció Clark

La inauguració de l’exposició Construir la Revolució. Art i arquitectura a Rússia,
1915-1935
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CaixaForum Madrid
CaixaForum Madrid
Dades
Inaugurat l’any 2008.
10.000 m2.
1.000.136 visitants el 2011.
1.303.631 visites el 2011.
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.

Les exposicions programades al
CaixaForum Madrid han estat vistes el
2011 per 1.115.536 persones. Si afegim
la resta d’espectadors que han participat
en l’oferta d’activitats, concerts, conferències, projeccions, etc., la xifra arriba
a 1.303.631 persones que han accedit a
aquesta oferta cultural.
Les mostres que un major nombre de públic han concentrat són precisament les
nascudes fruit de les aliances estratègiques amb grans institucions culturals com
el Museu del Louvre o el MACBA, entre
d’altres. L’exposició amb major audiència
en aquest exercici ha estat la dedicada
a Eugène Delacroix, Delacroix (17981863). En el moment de tancar el 2011 ja
s’havia convertit en la mostra més visitada amb 254.513 espectadors.
Aquesta exposició ha portat a Espanya la
més completa retrospectiva al voltant del
pintor francès. Ha aconseguit reunir fons
procedents de pinacoteques públiques i
privades europees i americanes. Amb el
comissariat del conservador en cap del
Museu del Louvre, Sebastian Allard, l’exposició ha permès mostrar peces clau del
pintor com Grècia expirant a les ruïnes
de Mesolóngion, un dels esbossos de La
mort de Sardanàpal o Dones d’Alger al
seu apartament. Es tracta, a més, d’obres

que relacionen el pintor romàntic francès amb el nostre país ja que algunes
d’aquestes van ser pintades arran dels
seus viatges pel nord d’Àfrica i per diferents ciutats espanyoles com Algesires,
Cadis o Sevilla. La mostra, a més, suposa
la consolidació del model col·laboratiu
encetat amb aquestes institucions i que
han fructificat en mostres anteriors com
Rutes d’Aràbia. Tresors arqueològics del
regne d’Aràbia Saudita; Prínceps etruscs.
Entre Orient i Occident o Un altre Egipte.
Col·leccions coptes del Museu del Louvre.
A poca distància en nombre de visitants
la segona mostra del 2011 ha estat
Teotihuacan. Ciutat dels Déus, fruit
també de la col·laboració del Instituto
Nacional de Antropología e Historia de
México. Un total de 245.716 espectadors
han visitat aquesta mostra amb la qual
es commemoren cent anys d’activitat de
recerca arqueològica i d’excavacions en
aquesta ciutat precolombina.
A l’espera dels resultats de visites que
tindrà el 2012, l’exposició La persistència de la geometria. Obres de les
col·leccions de la Fundació ”la Caixa”
i del MACBA, que ofereix una àmplia
mostra de les obres d’art contemporani
de les col·leccions de la Fundació ”la Caixa”
i el MACBA, apunta que serà una de
les més vistes. Novament una proposta
sorgida de la col·laboració entre institucions culturals. En aquesta ocasió és el
primer cop que part d’aquest fons d’art
contemporani de les dues col·leccions
més importants del país i que conformen
un gruix de 5.500 obres es pot veure a
Madrid des que es va materialitzar l’acord
entre les institucions per a la gestió conjunta de la difusió dels fons artístics. La
mostra ens ofereix un recorregut per les
escultures i instal·lacions des dels anys
seixanta fins a l’actualitat prenent com
a vincle comú el tractament de la geometria tant en la plasmació i concreció
creativa com en la construcció del discurs
plàstic. En poc més de 15 dies, la mostra
ha reunit gairebé 20.000 espectadors
amb una mitjana diària de visites de
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1.174 i se situa com la quarta exposició més important de les registrades a
CaixaForum Madrid el 2011.
Enguany CaixaForum Madrid ha estat també l’escenari del lliurament de
la primera edició dels premis Arte y
Mecenazgo. Aquests guardons tenen
com a objectiu reconèixer els principals
agents en l’estímul de la promoció, difusió i creació artística del panorama nacional. La Fundació Arte y Mecenazgo ha
estat creada per iniciativa de ”la Caixa”
conjuntament amb personalitats vinculades al món de l’art com a forma d’estimular el sector privat en la generació
del patrimoni artístic del país. En aquest
sentit el fet de guardonar i promocionar
no solament el talent creatiu sinó també
les altres baules de la cadena de valor del
mercat de l’art suposa un pas endavant
incloent en els potencials guardonats
galeristes i col·leccionistes com a reconeixement del seu paper en la promoció,
conservació i difusió dels artistes i de les
seves obres.
Els guardonats en la primera edició dels
premis han estat José Luis Várez Fisa,
dins la categoria de col·leccionista; Juana
de Aizpuru, en la categoria dedicada a
premiar la trajectòria dels galeristes, i el
tercer dels guardons, adreçat al reconeixement d’una trajectòria professional artística, ha estat atorgat a Isidoro
Valcárcel Medina. Els guardons de les
categories galerista i artistes, a més a
més del reconeixement i del prestigi que
suposen, reben una dotació econòmica
que es destina al desenvolupament i
execució de projectes d’un dels artistes
promoguts des de la galeria guardonada
o per a la concreció de projectes editorials
sobre l’obra i la trajectòria del creador
guardonat.

Programes culturals

Exposicions
Delacroix
del cine. Il·lusió, realitat i
imatge en moviment. Somni i Realisme?
• Dalí, Lorca i la Residència d’Estudiants
• Un món flotant. Fotografies de Jacques Henri Lartigue (1894-1986)
• Construir la Revolució. Art i arquitectura a Rússia, 1915-1935
• Teotihuacan. Ciutat dels Déus
• La persistència de la geometria
• Haití, 34 segons després
• Infància. Fotografies d’Isabel Muñoz
• Comerç Just. Un producte, una
història

Humanitats

Multimèdia

• Eugène

• Cicle

• Urban

• L’efecte

• Cicle

de conferències Ciutats Portuàries
de conferències La dimensió
imperial de la Constitució espanyola
• Cicle de conferències dedicat a Rússia
• Cicles de conferències coincidents
amb les exposicions
• Recital dia del llibre

• ESNE

Música

Col·laboracions externes
• Photo

España
Encuentro Internacional de Teatro
Comunitario UAM
• 1911-1920: Diez años que cambiaron
el mundo
• Madatach
• Ernest Lluch
• VI

• Temporada

Musical
del Flamenc
• Concerts de música electrònica
• La Nit en Blanc
• Nits d’estiu de cinema i rock
• Nits d’estiu jazz italià
• Història

Instal·lant, amb molta cura, una de les teles de l’exposició de Delacroix a Madrid
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Altres CaixaForum
La Fontana d’Or obre com a
CaixaForum Girona
La Fontana d’Or ha obert les portes
el 2011 com a CaixaForum Girona. El
nou espai està en el que fou l’antic
palau Sitjar, construït com a resi·
dència d’aquesta nissaga gironina
pels volts del 1220. Tot i que del
robust palau romànic es conserven
pocs vestigis, la casa ha anat evolu·
cionant i adaptant els usos i forma
part de la història de la ciutat. Entre
aquests usos tenim des dels primige·
nis orígens com a molí i palau noble
fins al de taverna i hostatgeria de
traginers. Com a fonda aprofitava
la seva situació estratègica al carrer
dels Ciutadans com a zona de pas de
diligències i tartanes en el camí entre
Barcelona i Perpinyà. La fonda, amb
el temps, va anar pujant de categoria
fins a esdevenir hostal. L’immoble ha
estat també residència dels jesuïtes,
gimnàs, seu de l’Schola Orpheonica
Gironina i també de la cambra de co·
merç. Al temps de la Segona Repúbli·
ca fou seu de la Caixa d’Estalvis de la
Generalitat de Catalunya.

aniversari de l’obertura del CaixaForum
de Barcelona i de la concreció del model
d’aquests espais com a punts centrals
del bàtec cultural de la ciutat. En aquesta
dècada els CaixaForum han esdevingut
espai de trobada, que concentren tota
mena d’activitats culturals, oberts a tots
els públics i amb una clara voluntat de
ser emissors i difusors de coneixement a
partir de la seva continua programació i
adreçats a públics heterogenis siguin o no
consumidors de productes culturals fent
que incorporin aquest hàbits de consum
cultural en els seves rutines.

La Fontana d’Or va obrir les portes amb
l’exposició La febre d’or. Escenes de la
nova burgesia. La mostra produïda per
l’Obra Social ”la Caixa” explícitament per
a l’obertura del nou espai es vertebra a
partir de la novel·la homònima de Narcís
Oller. L’autor feia un retrat de la burgesia
catalana com a classe social emergent
al tombant del segle xix i a les primeries
dels segle xx. Resseguint aquest fil, la
mostra ofereix una setantena de peces
d’art de pintors com Antoni Caba, Venanci
Vallmitjana, Manuel Cusí, Francesc i Josep
Masriera, Francesc Miralles o Ramon

L’any 1920 la Fontana d’Or va ser declarada monument nacional. L’espai es va
convertir el 1973 en centre cultural després de ser remodelat per a aquest ús. Les
obres van possibilitar destacar alguns dels
elements arquitectònics originals com els
capitells de la llotja i algunes bigues. Com
a espai cultural, la Fontana comptava
ja amb una llarga trajectòria d’activitats
i mostres. Un testimoni que recull la
Fundació ”la Caixa” que disposava d’un
altre espai a la ciutat on ja mantenia una
programació cultural estable.
La Fontana d’Or ha anat canviant seguint el curs de la història de la ciutat
de Girona fins a convertir-se, gairebé
vuit segles després de la seva construcció, en el sisè membre de la família dels
CaixaForum. La inauguració a la primavera del 2011 coincideix amb el desè

La Fontana d’Or, l’antic palau Sitjar i monument nacional des del 1920, nova seu del
CaixaForum Girona
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Casas, procedents de col·leccions públiques i privades, a més de documents i objectes que contextualitzen el moment en
què la burgesia va viure un esclat social.
La mostra ha estat vista per 28.733 espectadors. Durant tot el 2011 el nou espai
de La Fontana d’Or ha registrat un total
de 97.300 visitants a les diferents mostres
programades, una xifra que s’eleva fins a
les 131.009 visites si s’afegeixen la resta
d’activitat pròpies i les activitats amb entitats externes desenvolupades en l’espai.
CaixaForum Saragossa i Sevilla
Les obres del CaixaForum de Saragossa
continuen amb l’objectiu d’obrir el nou
centre cultural de la capital aragonesa
durant el segon semestre del 2013. El
CaixaForum Saragossa serà un edifici de
nova planta amb més de 6.000 m2 de superfície. Ha estat dissenyat per l’estudi de
l’arquitecta Carme Pinós i situat a l’anomenada milla digital, seu de la Ciutat
de la Innovació i el Coneixement que
promou l’Ajuntament de Saragossa. Es
tracta d’un edifici de quatre plantes, amb
un marcat caràcter escultòric i monumental i que incorpora en el seu disseny
elements d’eficiència i estalvi energètic.
L’espai s’aixeca a l’interior del Parc del
Portillo i comptarà amb dues grans sales
d’exposicions de 810 i 430 m2, suspeses
a diferents nivells, auditori per 250 persones, aules multiusos, espais educatius,
cafeteria, restaurant, magatzems, tallers
i llibreria.
Igualment avança la construcció del que
serà el setè CaixaForum a partir de la rehabilitació de les set voltes gòtiques que
es conserven de les antigues drassanes de
Sevilla seguint el projecte de l’arquitecte
Guillermo Vázquez Consuegra. El cas del
CaixaForum de Sevilla reproduirà l’esquema d’altres espais com Palma, Barcelona,
Madrid o el més recent de Girona on es
recupera per a la ciutat un immoble patrimonialment rellevant i on la intervenció
arquitectònica fa compatibles els antics
espais amb les noves estructures generant
edificis singulars.

CaixaForum Girona
Dades
La Fontana d’Or
122.154 visitants el 2011.
131.009 visites el 2011.
Emplaçament
Carrer dels Ciutadans, 19
Instal·lacions
4 plantes
Soterrani i planta baixa, espais expositius.
Dues sales d’actes a la primera planta.
Espais educatius per a escoles i tallers a la
segona planta.

• Exposicions:

La febre d’or; Un altre
Egipte: col·leccions coptes; Girona
Temps de flors; Cambodja, terra
d’esperança.
• Humanitats: Cicles d’arts escèniques;
Música: Concerts Diversons, Concerts
de Jazz; Temporada musical (3 concerts); Curs d’iniciació a l’astronomia.
• Conferències: El temps de Franz
Joseph Haydn. Seminari; Seminari
monogràfic Gracia Catalunya; Cicle
Paraula, Pensament i Política; Cicle
de conferències sobre religions (arran
expo Art Copte); Cicle de conferèn
cies La febre d’or.

CaixaForum Palma
Dades
Inaugurat l’any 1993.
4.000 m2.
270.574 visitants el 2011.
271.769 visites el 2011.
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.
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• Exposicions:

Un món flotant. Fotografies de Jacques Henri Lartigue
(1894-1986); Federico Fellini. El circ
de les il·lusions; De Dürer a Morandi. Gravats de la Fundació William
Cuendet & Atelier de Saint-Prex; Per
Sempre, Tanit Plana; L’efecte del cine.
Il·lusió, realitat i imatge en moviment.
Somni i Realisme?; Anglada-Camarasa: dibuixos; Nombr3s de bona
família; Cambodja, terra d’esperança;
Haití, 34 segons després; Comerç
Just. Un producte, una història.
• Humanitats: Cicles de conferències:
Les illes, reclam de viatgers; Xavier
Campillo; Les Balears, unes illes molt
viatjades; Una història del jazz; Sobre
les emocions; Drets humans de Mallorca; La teràpia de la filosofia: guia
pràctica per a problemes d’avui; Les
addiccions a través del cinema, conferències i projeccions; Nits d’estiu. La
ciutat en el cinema, reflexos del món
urbà; Conferències Dürer-Morandi
(coincidint amb exposició); Conferència L’efecte del cinema (coincidint
amb exposició). Cicles de cinema: Documental Anglada-Camarasa; Cicle de
conferències i projeccions sobre Fellini
(coincidint amb exposició). Cursos:
XVI Curs de pensament i cultura clàssica: Prendre’s la vida amb filosofia:
una actitud per a temps de crisi.
• Música: Concert participatiu. El
Messies, de Händel (Palma); Concerts
educatius i familiars; Temporada
musical. Mamadou Diabaté i Quartet
Manderling. Concerts de jazz.
• Activitats educatives i familiars: Les
fades de la bella dorment, espectacle de teatre familiar per a tots els
públics; La nit de l’art.
• Multimèdia: Videoart Índia; Playtime
videodansa.
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CaixaForum Lleida
Dades
Inaugurat l’any 1989.
1.835 m2.
92.551 visitants el 2011.
101.519 visites el 2011.
Emplaçament
Avinguda Blondel, 3, Lleida.
Instal·lacions
1 sala d’exposicions.
Auditori amb capacitat per a 230
persones.
2 espais educatius i/o polivalents.

• Exposicions:

Salvador Dalí i les revistes; España oculta, de Cristina García
Rodero; Maternitats, fotografies i
textos de Bru Rovira; Proj. fotogràf.
Per Sempre, Tanit Plana; Avelino
Pi. Fotografia de l’esport; Un altre
Egipte: col·leccions coptes; Cambodja,
terra d’esperança; Un món flotant.
Fotografies de Jacques Henri Lartigue
(1894-1986); Exposició Parlem de
drogues; Nit dels Museus.
• Cicles de conferències: Violència
i joves; Cinc grans figures de l’antiguitat grecollatina; Més enllà de les
guerres. Trobades amb compromís;
Quatre dies amb Dante i la Divina
Comèdia; Israel-Palestina: la guerra
dels cent anys; Mirant des del planeta
Terra; Parlar de l’Edat Mitjana; Cicle
El temps de Franz Joseph Haydn; Vespres de ciència. Entrevistes en directe,
converses d’actualitat científica: De
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la Ciència Ficció a la Nanomedicina;
L’enemic que portem a dins: cervell
i addicció; La construcció de l’amor;
El cervell social i les seves malalties;
És possible augmentar la nostra intel·
ligència?
• Cicles de cinema: Matinals de
cinema; Cicle de cinema amb veu
pròpia; Abril 2011. XVII Mostra de
Cinema Llatinoamericà; Documental +
Debat. Bicicleta, cullera, poma; Documental + Debat. Norman Foster; Cicle
Les veus d’Al·là; Canal visual, cicle de
projeccions al vestíbul del CaixaForum; Filmoteca Terres de Lleida.
• Música: Temporada musical CaixaForum: Mamadou Diabaté, música de
Mali; Trivium Klezmer, música hebrea;
Mandreling Quartet; Il suonar parlante; Eva Quartet, música de Bulgària.
Diversons; Escolta, descobreix i crea
la teva música! Taller de música i concert per a persones amb discapacitat
psíquica. Festival Emergent. Programa
Familiar, concerts familiars: Un te a la
menta. Músiques del Magrib; Vocal
Tempo; Teranga, el llegat dels griots
del Senegal; Sakapatu, un viatge per
la música andina; Cordes grillades,
Brossa Quartet de Corda & la Botzina;
The Blackbirds, espirituals negres.
• Arts escèniques i dansa: Cicle de
titelles. Espectacles familiars: Skribo,
una aventura cal·ligràfica; Boles, bales
i esferes; Contes a la vora del foc.
• Multimèdia: Stop motion; Videoart
Índia; Activitats per a esplais i casals
d’estiu; Laboratori de videoart.
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CaixaForum Tarragona
Dades
Inaugurat l’any 2001.
1.429 m2.
87.815 visitants el 2011
108.431 visites el 2011.
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:

Romanorum Vita + CXF
Tarragona. Festival Tàrraco Viva;
Nombr3s de bona família; La ciutat
de Sagnier; La febre d’or; Exposició
Parlem de drogues; Caixa Forum Tarragona es va sumar un any més a una
nova edició de la Nit dels Museus.
• Cicles de conferències: Optimats
versus populars (recreació històrica);
Cicle Lletres de viatge universal; Els
viatges de Zheng He; La màgia de les
matemàtiques; G.F. Händel; Biogra
fies de la Guerra del Francès; Sagnier
(coincidint amb l’exposició); La febre
d’or (coincidint amb l’exposició).
• Cicles de projeccions i debat: D+D:
Documental més Debat; Matinals de
Cinema; La música al cinema; Park
Juràssic, els dinosaures a través del
cinema; L’estiu d’aventura.
• Cicles d’arts escèniques: Boles, bales
i esferes.
• Música: Concerts de la Temporada musical CaixaForum; Istanbul
Sazendeleri; Concert participatiu. El
Messies, de Händel.
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Pressupost de l’Obra Social ”la Caixa”
Liquidació del pressupost
Liquidació del pressupost de l’Obra Social de l’exercici 2011
PROGRAMES

EN MILERS D’EUROS

Programes socials

261.102

Programes medi ambient i ciència

59.129

Programes culturals

57.621

Programes educatius i recerca

30.806

Total

408.658

57.621
14%

30.806
8%

59.129
14%

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

261.102
64%

Pressupost total: 408.658 milers d’euros
PER NATURALESA

EN MILERS D’EUROS

Inversió en immobilitzat
Despeses de manteniment de programes
Total

46.929
361.729
408.658

Pressupost de l’Obra Social per a l’exercici 2012
PROGRAMES

EN MILERS D’EUROS

Programes socials

331.540

Programes medi ambient i ciència

67.556

Programes culturals

68.997

Programes educatius i recerca

31.907

Total

500.000

68.997
14%

31.907
6%

67.556
14%

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

331.540
66%

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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31.563
468.437
500.000
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Dades de l’Obra Social ”la Caixa” 2011

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

Centres
Barcelona
CaixaForum Barcelona
Ferrer i Guàrdia, 6-8
08038 Barcelona
Tel. 93 476 86 00
Fax 93 476 86 35
CaixaForum.com/agenda
Facebook.com/CaixaForum
CosmoCaixa Barcelona
Isaac Newton, 26
08022 Barcelona
Tel. 93 212 60 50
Fax 93 253 74 73
CosmoCaixa.com/agenda
Facebook.com/CosmoCaixa

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

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

Tarragona

EspaiCaixa Bruc
Bruc, 72-74
08009 Barcelona
Tel. 93 488 01 71

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

Girona

Palma

CaixaForum Girona
Ciutadans, 19
17004 Girona
Tel. 972 20 98 36
Fax 972 20 94 14
CaixaForum.com/agenda

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

Madrid
CaixaForum Madrid
Paseo del Prado, 36
28014 Madrid
Tel. 91 330 73 00
Fax 91 330 73 30
CaixaForum.com/agenda
Facebook.com/CaixaForum
CosmoCaixa Madrid
Pintor Velázquez, s/n
28100 Alcobendas (Madrid)
Tel. 91 484 52 00
Fax 91 484 52 25
CosmoCaixa.com/agenda
Facebook.com/CosmoCaixa
EspacioCaixa Madrid
Arapiles, 15
28015 Madrid
Tel. 91 444 54 15
Fax 91 444 54 18
obrasocial.lacaixa.es/ambitos/
espaciocaixa/espaciocaixa_ca.html

Múrcia

Servei d’Informació
de l’Obra Social - Fundació ”la Caixa”: 902 22 30 40
www.laCaixa.es/ObraSocial
Informe anual Obra Social ”la Caixa” 2011
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EspacioCaixa Murcia
Av. del Río Segura, 6
30002 Múrcia
Tel. 968 22 63 13
Fax 968 22 63 19
obrasocial.lacaixa.es/ambitos/
espaciocaixa/espaciocaixa_ca.html

Concepte i disseny
Exit de disseny
Maquetació i impressió
www.cege.es
Textos
©Fundació ”la Caixa” /Jordi Úbeda
Fotografia coberta
Juan Ventura
D.L.: B. xxxxx-2012
Fotografies
Pedro Madueño: pàg. 7.
Raimon Solà: pàg. 11, 35.
Josep Maria Fàbrega: pàg. 12.
Jordi Nieva: pàg. 14, 15, 17, 26, 42, 43, 48, 51.
Juan Ventura: pàg. 16, 18, 25, 27, 28, 29, 33,
39, 41, 45, 46.
Txema Salvans: pàg. 20, 21.
Omar Traoré/Intermón Oxfam: pàg. 22.
Carles Nin: pàg. 24.
Eloi Bonjoch: pàg. 31, 34.
Lluís Salvadó: pàg. 32.
Máximo García: pàg. 36, 44, 47, 53.
Lavínia: pàg. 40.
David Campos: pàg. 49.
Martí Artatejo: pàg. 54.

FUNDACIÓ ”LA CAIXA”
Avinguda Diagonal, 621-629. 08028 Barcelona, Espanya
Telèfon: (34) 902 22 30 40
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