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[Ferms en el nostre compromís]

Isidre Fainé
President de ”la Caixa”

Canvi i adaptació són conceptes inherents a l’actual i complex context econòmic i social. Durant el 2012 hem viscut
alguns d’aquests canvis, vinculats al procés de reestructuració del mapa financer espanyol. El primer al mes de juny amb
la integració de Banca Cívica a CaixaBank mitjançant la fusió per absorció de la primera entitat. El segon, al novembre,
amb l’anunci del contracte de compravenda de les accions del Banc de València que estaven en mans de la Comissió
Rectora del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB). El procés de concentració del sector ha modificat
substancialment, en els darrers tres anys, el panorama bancari nacional i ha posicionat CaixaBank com la primera entitat
financera a Espanya.
L’Obra Social ha sortit reforçada de tota aquesta operació incrementant la seva capil·laritat en el territori i consolidant el
lideratge que manté com a primera fundació privada del país. Un fet ha romàs invariable en aquest procés transformador,
l’esperit que encarna l’Obra Social ”la Caixa”, les seves idees, valors i principis i la seva constància per contribuir a fer una
societat més justa, més equilibrada i més cohesionada.
El lideratge sense aquest compromís comportaria l’esvaniment de la nostra raó última de ser. Ens desvincularia del pacte
ètic que ens mou a retornar als ciutadans part del benefici que genera l’activitat financera. Un retorn per fer front a
necessitats socials i per donar resposta tant a problemàtiques recurrents com a nous reptes que afecten especialment als
col·lectius més desfavorits i febles. Cercant fórmules per fer-ho de forma eficient i procurant oferir solucions innovadores.
Aquest dividend social plasma, en forma d’acció solidària, valors i principis que són el motor que impulsa l’Obra Social, la
seva ànima.
En aquest contracte social implícit, la millora de la qualitat de vida, l’aprofitament de noves oportunitats per a les
persones i col·lectius vulnerables i l’avenç cap a una transformació social sostenible en són les metes.
En l’actual context globalitzat, immersos en el vertigen dels canvis i les oportunitats de la societat del coneixement i
atents a la seva evolució cap a nous models socials, cada cop més en xarxa, l’Obra Social actua, manllevant el concepte
encunyat per sociòlegs del segle xx com James Samuel Coleman, com a veritable Capital Social. Aquest actiu vertebra la
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col·laboració social en benefici de les persones, en especial dels col·lectius amb major vulnerabilitat i fragilitat. Un capital
que actua també de forma global, en col·laboració i col·lectivament, amb l’objectiu de fer extensiu el benefici a àmplies
capes de la societat des de les accions desenvolupades i amb la cooperació i la complicitat amb altres agents.
Aquest capital, integrat per la interacció de les persones, de les empreses, d’entitats socials i dels voluntaris, és la
corretja de transmissió que fa avançar l’Obra Social cap els seus objectius. El combustible que alimenta aquest motor és
un pressupost sostingut de 500 milions d’euros provinents dels dividends de les empreses del grup ”la Caixa”: la filial
Criteria CaixaHolding i CaixaBank, així com de les provisions d’estalvi realitzades.
El volum pressupostari situa l’Obra Social com una de les fundacions privades amb major potencial d’Europa i del món.
La fundació ha ratificat, un any més, la implicació amb el Pacte Mundial de les Nacions Unides en coherència amb els deu
principis universalment acceptats en matèria de drets humans, treball, medi ambient i transparència. Valors en sintonia
amb els principis i objectius estratègics de l’Obra Social.
Atents a aquestes prioritats s’han concentrat esforços, un any més, en la lluita contra la pobresa, l’atur i l’accés a
l’habitatge. Tres factors decisius en l’actual situació de dificultats econòmiques que poden abocar les persones al risc
d’exclusió social. Per això ens sentim particularment orgullosos de l’acció preventiva, i anticipada en el temps, del
programa CaixaProinfància, que treballa combatent la pobresa infantil, incidint i atenent els menors i les seves famílies.
Amb el mateix objectiu de cerca de la redistribució de les oportunitats i els recursos, Incorpora ha fet un salt quantitatiu
en la seva funció de mitjancer i facilitador de llocs de treball entre els col·lectius amb majors dificultats per accedir a
trobar una feina i les empreses.
Coherents amb el compromís social actiu, l’Obra Social adopta mesures que aporten valor social des del programa
Lloguer Solidari, juntament amb el més veterà, Habitatge Assequible. Programes que situen en el mercat ofertes
específiques d’habitatge de lloguer per a les famílies amb rendes baixes, així com per als col·lectius de joves i gent gran.
Resseguint les paraules de Gilles Lipovetsky, un dels pensadors que amb més claredat descriu el perfil de la societat
postmoderna, trobem raons per creure que els valors humanistes democràtics, fonamentats en el respecte i la
dignitat, tenen futur en la nostra societat. Una societat que sembla donar més valor a la individualitat i estar, al menys
aparentment, abocada i centrada sobre un model consumista. Un patró on l’economia apareix, o es presenta sovint, com
un poder absolut. Aquestes dues realitats, subjacents en l’actual món global, conviuen també amb l’aflorament de nous
compromisos ètics, posant de relleu valors com solidaritat, voluntarisme, justícia o cooperació, entre d’altres. Són els
mateixos valors humanístics que estan gravats en l’ADN de l’Obra Social, que relliguen la seva ànima. Una essència que
rau en la visió de l’alteritat i en la reflexió davant els riscos i les noves necessitats que la globalització planteja.
Són valors que nodreixen programes prioritaris com Gent 3.0 que posa de nou en valor les capacitats, habilitats
i experiències de la Gent Gran en benefici de la col·lectivitat. La societat contemporània ha aportat longevitat;
Gent 3.0 aporta noves oportunitats promovent l’envelliment actiu i saludable i també des de l’acció d’una extensa
xarxa de voluntariat.
La proximitat d’acció caracteritza Gent 3.0 però l’Obra Social manté també una mirada de més abast i coherent amb
l’entorn mundial, impulsant accions que reflecteixen els mateixos valors des de l’Àrea de Cooperació Internacional.
Ho fa impulsant projectes de cooperació al desenvolupament i accions vinculades a la millora de la Salut Global. Avenços
en la vacuna contra la malària o la recerca avançada per combatre el virus de la sida que desenvolupa l’Institut de
Salut Global ISGlobal, amb la implicació dels programes de ciència, recerca i medi ambient, evidencien el compromís
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amb sectors de població amb major fragilitat per desfer l’espiral destructiva de la malaltia i la pobresa que frenen el seu
desenvolupament.
Els nous escenaris que apareixen prefiguren nous entorns sobre els quals incidir. Aquesta vocació transformadora és
present en programes com el d’Emprenedoria Social, que dóna suport a iniciatives empresarials que també donen
resposta a necessitats socials. El programa les acompanya des de la seva fase inicial fins a la seva posada en marxa. Una
aposta de futur per la viabilitat a l’emprenedoria econòmicament sostenible i que projecta els seus beneficis a escala
social.
L’Obra Social promou també, des del Programa d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials, ajuts directes a projectes
específics d’acció social; d’inserció sociolaboral; a activitats amb impacte cultural; de prevenció de l’exclusió i de la
dependència.
Amb l’esperit de contribuir a construir el teixit de la convivència, treballa el Programa d’Intervenció Comunitària
Intercultural des del foment de la iniciativa, la mediació i la interacció entre la societat, administracions i polítics en
entorns d’alta diversitat i promovent valors intrínsecs a la convivència: el respecte i l’acceptació de l’altre.
En un món globalitzat no s’entendria la funció de l’Obra Social sense la complicitat i el concurs d’altres entitats amb
orientació i objectius semblants. Les aliances estratègiques, com les mantingudes amb el Louvre, referendada i
renovada fins l’any 2017, amb el Prado o la més recent, subscrita al 2012, amb la fundació Joan Miró, donen prestigi,
qualitat i rellevància a la programació cultural dels centres CaixaForum. Pactes semblants s’han estès transversalment a
totes les àrees de l’Obra Social.
Són acords que generen un conjunt de sinergies positives i que s’estenen a tots els àmbits de l’Obra Social, des del l’acord
amb el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) per a la promoció de projectes de desenvolupament a l’Amèrica
Llatina, amb el Council of Europe Development Bank (CEB), un banc multilateral de desenvolupament amb vocació
social, o amb la Gavi Alliance per a les campanyes de vacunació infantil de l’Àrea Internacional fins als acords amb
el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) o la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia
(FECYT) que impulsen els programes de Ciència, Recerca i Medi ambient.
Els programes de Ciència, Recerca i Medi ambient mantenen pactes per a la promoció de la recerca avançada d’alt nivell.
El 2012 destaca el formalitzat amb la Fundació Pasqual Maragall per donar suport a l’Alfa Estudi, una recerca sobre
l’Alzheimer. També continuen les línies d’investigació encetades fa anys entorn de la recerca oncològica des del VHIO,
Vall d’Hebron Institut d’Oncologia; la investigació per obtenir una vacuna terapèutica contra la sida, liderada per
HIVACAT i IrsiCaixa, o el programa de suport a la investigació RecerCaixa.
Altres iniciatives impulsades des dels programes de l’Obra Social esdevenen referents en els seus àmbits, com el
Programa d’atenció integral a malalts avançats, que serveix de model a països com Mèxic i Hong Kong on s’han
exportat els equips d’atenció psicosocial.
L’Obra Social aposta també decididament per la promoció de l’educació, del talent i de la innovació des del convenciment
que l’ensenyament, la cultura i el coneixement científic són també eines de transformació. La consolidació del portal
eduCaixa que posa al servei de la comunitat educativa tota l’oferta pedagògica desplegada per la fundació o la
promoció de la formació universitària d’excel·lència arreu del món des del programa de beques són l’exemple que
la transmissió del coneixement evoluciona i cal pensar-la i modelar-la en xarxa. eduCaixa ho fa com un servidor de
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projectes, recursos i activitats educatives en línia i el programa de beques genera xarxes de coneixement, innovació i
lideratge de gran impacte i transcendència social.
Aquest 2012 hem celebrat el desè aniversari de CaixaForum Barcelona. Ha estat una dècada en la qual CaixaForum
ha esdevingut un centre emblemàtic i de referència, en continua transformació, per on han passat més de set milions de
persones des que va obrir les portes l’any 2002.
L’Obra Social continuarà promovent la cultura, des dels múltiples llenguatges expressius entesos com a eines de cohesió i
construcció de la societat present i futura. Ho farà des dels centres CaixaForum i CosmoCaixa, per on han passat durant
el 2012 més de 3,5 milions de visitants.
El 2012 l’Obra Social també s’ha dotat d’un nou centre, el Palau Macaya, recuperant l’emblemàtic palau modernista de
Josep Puig i Cadafalch, estretament vinculat a la història de la Fundació. El Palau Macaya és l’embrió d’un nou concepte
de centre destinat a ser palanca d’impuls per generar, difondre i transferir coneixement des del diàleg i la interacció
d’agents socials, econòmics i culturals. El nou equipament Palau Macaya treballarà per aportar, des de la reflexió i el
pensament, nous models d’acció en el camí cap al progrés social.
Un camí on no avancem en solitari. Programes, projectes i centres són els instruments que prenen volada per l’impuls
d’un equip humà que treballa plegat per arribar a aquest horitzó de progrés. Per això vull expressar el meu agraïment
sincer a les persones que cada dia esperonen el projecte, malgrat les dificultats, aportant capacitats, sumant l’adaptació i
la innovació esmentats a l’inici, compromeses. Clients, col·laboradors, empleats i voluntaris, sense ells no seria possible.
En aquest ferm compromís de l’Obra Social rau l’essència de ”la Caixa”.
L’ànima que no canvia.
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[Introducció]
[Habitatge Assequible i Lloguer Solidari]
[Lluita contra la pobresa infantil]
[Integració Laboral, Incorpora i Reincorpora]
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[Obra Social descentralitzada]

Programes socials

[Programes socials]
L’atur i la creació d’ocupació, l’accés a
l’habitatge i les dificultats derivades
de les situacions de pobresa i exclusió han esdevingut talons d’Aquil·les
per a part de la societat. Situacions
que, tant si es presenten aïllades
com si concorren unides, condueixen
les persones cap a la vulnerabilitat i
la feblesa i les deixen en posició de
desavantatge. L’Obra Social ”la Caixa”
ha fet de la prevenció i la lluita contra
aquests punts febles que situen les
persones en risc d’exclusió la seva
principal raó de ser. En aquest compromís l’Obra Social treballa per aconseguir equilibrar la balança de la igualtat
d’oportunitats per a tothom ajudant a
corregir en part aquests desequilibris
amb l’impuls de programes i accions.
El 2012 va començar posant cara als
valors i al treball que conformen l’esperit
de l’Obra Social en la figura del capità del
F. C. Barcelona i de la selecció espanyola
de futbol, i premi Príncep d’Astúries, Xavi
Hernández, que va ser nomenat ambaixador dels projectes de l’Obra Social.
La Fundació ”la Caixa” ha dedicat durant
el 2012 als programes socials un total de
233,5 milions d’euros que són el 64,7%
de la liquidació pressupostària de l’exercici. Són prioritàries per a l’Obra Social les
accions per promoure l’ocupació, l’aprofitament i creació de noves oportunitats
laborals i el foment de l’emprenedoria.
També es posa l’accent per crear les condicions per garantir l’accés a un habitatge
digne. Sobretot per a col·lectius que més
dificultats afegides tenen a l’hora de fer
front a aquesta necessitat com són els
joves, la gent gran i les famílies amb rendes modestes. També és central la lluita
contra l’exclusió social de les persones
que viuen en situacions de pobresa, amb
especial cura sobre la població infantil.
Prioritats: pobresa, habitatge, treball
i gent gran
CaixaProinfància exemplifica l’objectiu
de cercar el reequilibri social promovent

el desenvolupament d’instruments per
superar i trencar el cercle excloent de la
pobresa. Durant el 2012, el programa
ha atès 56.941 nens i 35.879 famílies.
El programa centra l’atenció en els infants
però també en el seu entorn familiar.
Aquest any experiències pilot com l’escola de pares s’ha estès arreu, amb l’ajut i
complicitat de les entitats socials, arribant
a 9.071 mares i pares.
La necessitat d’habitatge entre col·lectius
amb major vulnerabilitat es demostra com
bàsica amb les més de 240.000 sol·licituds
rebudes per accedir al parc de 4.000 pisos del programa Habitatge Assequible i
els 4.000 més que el programa Lloguer
Solidari ha posat a disposició. Durant el
2012, Habitatge Assequible ha lliurat 323
pisos més i ja en són 3.233 des del 2004.
D’altra banda, un any després de l’inici
del programa Lloguer Solidari, s’han lliurat
2.050 habitatges més. Són pisos amb lloguers d’entre 85 i 150 euros mensuals que
prioritzen la seva adjudicació a persones i
famílies amb rendes baixes.
L’atur afecta de diferent forma els integrants de la societat i en alguns casos
és un factor més per entrar en el cercle
excloent de la pobresa, sobretot per a
determinats col·lectius amb major dificultat a l’hora d’accedir al mercat laboral.
El programa de l’Obra Social Incorpora
ha aconseguit situar en aquest mercat
10.504 persones més a partir de les oportunitats laborals ofertes per 4.013 empreses ordinàries. Des de l’inici del programa
més de 22.000 empreses han col·laborat
en la inserció de 53.133 persones. Aquest
programa aprofita les sinergies que genera la xarxa d’oficines de ”la Caixa” per
detectar noves oportunitats de contractació. Per la seva banda Reincorpora centra
el seu objectiu en oferir una oportunitat
d’inserció laboral a interns de centres penitenciaris de l’Estat. Des que va començar, el 2011, s’han iniciat més de 8.000
itineraris personalitzats d’inserció sociolaboral. En idèntica línia per fomentar
l’ocupació, el programa d’Emprenedoria
Social ha promogut 48 nous emprene-
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dors per a 20 nous projectes de negoci
al llarg del 2012. Es tracta de projectes
empresarials amb valor social afegit que
són acompanyats i tutelats des de la fase
inicial fins a fer-se realitat.
Els programes socials contemplen també
com a objectius estratègics l’atenció i
cura de la gent gran des de la promoció
de l’envelliment actiu i saludable. El 2012
les activitats promogudes en els diferents
programes actius Gent 3.0 han estat
seguides per 636.911 persones.
Referents dins i fora del país
Els programes de l’Obra Social esdevenen
model i referència i la seva incidència
modifica models i dinàmiques existents.
És el cas del programa d’Atenció integral
a persones amb malalties avançades, que
ha incorporat un model que recull l’atenció psicosocial com a part a encaixar en el
nostre sistema de salut. El 2012, des del
programa, s’han atès 12.422 pacients i
17.468 familiars a 55 centres sociosanitaris i des de 62 equips d’atenció domiciliària. El programa és model i referència
al món replicant equips d’atenció psicosocial en centres de la República Popular
de la Xina (Hong Kong) i de Mèxic.
La projecció internacional de ”la Caixa”
va més enllà i l’Obra Social continua establint aliances de col·laboració que han
permès implementar 490 projectes en 62
països. El 2012 s’ha formalitzat un acord
estratègic amb el Banc Iberoamericà de
Desenvolupament (BID) per impulsar projectes en l’àmbit de l’Amèrica Llatina i el
Carib. El 2012 estan vigents 71 projectes
per al desenvolupament a 26 països.
Les emergències sobrevingudes per la crisi alimentària provocada per la sequera a
Kènia i Somàlia han centrat també l’atenció i recursos de l’Obra Social en el camp
de l’ajut humanitari. Dins l’àmbit de la
salut global, el programa de Vacunació
Infantil, ha aconseguit immunitzar el
2012 més de 220.000 nens menors de
cinc anys amb la vacuna pneumocòccica.

Programes socials

L’acció de l’Obra Social s’entén com a
compartida amb el treball de les entitats
socials del nostre país. Amb aquestes
entitats es desenvolupa el programa de
Convocatòries d’Ajut a Projectes Socials,
que ha impulsat 907 iniciatives adreçades
a persones i col·lectius en risc d’exclusió.
En paral·lel a aquests programes i amb la
mateixa voluntat de servei des de la proximitat en el territori s’han impulsat més
de 20.000 accions amb el suport de la
xarxa d’oficines de ”la Caixa” a través de
l’Obra Social descentralitzada.
Violència: tolerància zero
Prevenir la violència de gènere, treballar
per a la sensibilització tant des de l’àmbit
educatiu com amb altres col·lectius i ajudar les víctimes més directes del fenomen
és la prioritat del programa Violència:
tolerància zero. Aquest programa dissenya estratègies, eines i recursos per a la
millora en la prevenció, l’atenció psicosocial i l’avaluació de les víctimes. Durant el
2012 s’ha consolidat l’atenció en dones
amb discapacitat i en col·lectius multiculturals, així com la lluita contra la violència
de gènere amb els convenis vinculats a la
seguretat i la justícia.

professors i 4.659 alumnes han passat
per aquests tallers.
CiberCaixa Hospitalàries
L’atenció mèdica i clínica i les actuacions
que se’n deriven tenen un impacte en
els individus i en especial en els infants.
Els efectes poden minorar-se gràcies a
l’activitat promoguda en espais com les
CiberCaixa Hospitalàries. Incideixen en
l’atenció psicosocial com a part d’una
atenció integral als infants i als seus familiars. El 2012 aquesta atenció ha arribat a
191.717 persones.
El programa manté 66 CiberCaixa
Hospitalàries, 61 de pediàtriques i 5 de
mixtes. Les segones atenen indistintament
pacients infantils i adults. Estan equipades
amb ordinadors, disposen d’espais destinats
a la lectura i visionat de material audiovisual. Disposen d’àrees de joc amb mobiliari
i materials específics que inclouen un kit
pedagògic amb propostes educatives.
L’Obra Social ”la Caixa” dins la línia d’incorporar elements per a la discussió i anà-

lisis ha publicat dos nous volums de la seva
Col·lecció d’Estudis Socials. El 2012 s’ha
presentat l’informe La transició dels joves a
la vida adulta. Crisi econòmica i emancipa·
ció tardana (núm. 34) on es posen sobre la
taula l’efectivitat i els impactes que les actuals polítiques socials tenen sobre la població
jove del país. També s’ha presentat l’estudi
Crisi i fractura social a Europa. Causes i
efectes a Espanya (núm. 35) exposant els
canvis estructurals que s’estan produint
d’ençà l’any 2007 amb la irrupció d’una
intensa i prolongada crisi econòmica.
El 2012 l’Obra Social ha obert un nou
EspaiCaixa en un edifici històric i emblemàtic per a la Fundació, el Palau Macaya,
una joia del modernisme projectada per
Josep Puig i Cadafalch al Passeig de Sant
Joan de Barcelona. El Palau Macaya ha
estat part essencial de la història de l’Obra
Social. Els 2.000 m2 d’aquest nou equipament han d’esdevenir un centre de referència en la reflexió, el coneixement i el
pensament com a instruments essencials
per a la construcció de la societat i com
una eina al servei de la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental.

Els tallers de suport psicosocial s’afermen
com a instrument de suport i ajuda per superar les situacions de violència i creen les
condicions perquè les víctimes reprenguin
les seves vides. Al llarg del 2012 un total
de 921 dones han rebut atenció psicosocial. Des de l’inici del programa el 2009 la
xifra de dones ateses ha estat de 1.798.
L’escola juga un paper important en la
prevenció i sensibilització contra la violència vers les dones. Després de l’experiència pilot dels tallers preventius per a
mestres i professors aquests tallers s’han
estès a tot l’àmbit educatiu. Durant l’any
un total de 405 professors i 742 alumnes han rebut formació específica per
treballar la prevenció a les aules i s’han
distribuït 2.701 programes educatius que
incideixen en aquest enfoc. Des dels inicis
del programa el 2009 un total de 1.661

Aquest equip va compartir un “partidet” amb el futbolista Xavi Hernández i el
president de ”la Caixa”, Isidre Fainé, el dia de la presentació de l’esportista com
ambaixador de l’Obra Social
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[Habitatge Assequible i Lloguer Solidari]
Des de fa vuit 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 660
milions d’euros per part de l’entitat
financera, ha rebut més de 160.942
sol·licituds a tot l’Estat.
Pisos per a joves i gent gran

l’arrendatari continuï complint amb
els requisits del règim de protecció
oficial.
• Finalitzat el termini de protecció
oficial s’oferirà la possibilitat de
comprar l’habitatge.

• En

tots els casos, un cop finalitzat el
termini de protecció oficial s’oferirà
al client la possibilitat de compra de
l’habitatge.

Promocions d’habitatges en fase de
construcció

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 gairebé 4.000
habitatges.

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, 2.848 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 per motiu dels elevats preus
de compra i lloguer.

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 pisos tenen una o dues habitacions
i superfícies d’entre 45 i 50 m2. Les
condicions i els 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 entre
tots els sol·licitants que compleixin
els requisits establerts en el
reglament de cada promoció.
• La durada del lloguer és de cinc
anys prorrogables, sempre que

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 entre tots
els sol·licitants que compleixin els
requisits establerts en el reglament
de cada promoció.
• La durada del lloguer és de cinc anys
prorrogables, sempre que l’arrendatari
continuï complint amb els requisits
del règim de protecció oficial.

Els habitatges tenen dues o tres habitacions, amb superfícies d’entre 60 i 90 m2
útils.
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El programa d’Habitatge Assequible
ha entregat 3.233 pisos i està previst el
lliurament de la resta d’habitatges per
a joves, gent gran i famílies, fins arribar
als gairebé 4.000 previstos, entre 2013
i 2014.

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, Múrcia, Comunitat Valenciana, Cantàbria i País Basc
i les seves respectives àrees metropolitanes.
Beneficiaris
Joves d’entre 18 i 35 anys, persones
més grans de 65 i famílies.
Xifres. 2004-2012
3.233 habitatges entregats.

Programes socials

L’Obra Social ”la Caixa”, dins del
programa Habitatge Assequible, ha
posat en marxa un nou programa
denominat Lloguer Solidari, amb 4.000
habitatges més repartits per tot l’Estat.
Amb l’objectiu de facilitar un habitatge
a persones que han vist afectats els seus
ingressos arran de la crisi actual, l’Obra
Social amplia el programa d’Habitatge
Assequible.
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
4.000 habitatges més.
Situats en diferents zones de tot el
territori espanyol, aquests habitatges es

lloguen a un preu no superior a 300
euros/mes. L’Obra Social subvenciona
la meitat d’aquesta renda, de manera
que l’arrendatari no paga més de 150
euros/mes (IBI i despeses comunitàries
incloses).
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.
Durant el 2012 han estat formalitzats
2.050 contractes, pels quals s’han
rebut més de 203.209 sol·licituds.

• Acreditar

uns ingressos no inferiors
a 6.000 euros anuals.
• L’adjudicació dels habitatges
es realitza sota els principis de
transparència, equitat i publicitat
i es fa 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 és de cinc
anys.

Lloguer Solidari

Pot optar a aquests habitatges qualsevol
persona major d’edat. Les condicions i
requisits d’accés són els següents:
• Tenir uns ingressos no superiors a
2,5 vegades l’IPREM (18.640 euros).

Definició
Lloguer d’immobles amb preus de
rendes mensual 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
4.000 pisos per tot l’Estat.
Beneficiaris
Persones majors d’edat.
Xifres. 2011-2012
2.050 contractes signats.

El director general, Jaume Lanaspa, lliurant les claus d’un pis de lloguer
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[Lluita contra la pobresa infantil]
La població infantil és un dels col·
lectius més vulnerable davant la pobresa. El programa CaixaProinfància
treballa, atacant l’arrel del problema
des de tots els fronts possibles. Es
tracta de reduir i evitar el risc d’exclusió social, garantir la igualtat
d’oportunitats dels infants i millorar
i reforçar la salut relacional d’aquests
infants i les seves famílies. Una tasca
que no es pot abordar sense implicar
tots els agents que contribueixen a la
solució. Cal poder encarar, amb totes
les estratègies a l’abast, les causes
que han situat en risc de deriva social
i exclusió els més fràgils.
El programa ha fet durant el 2012 un
nou pas en la concreció del model de
promoció i desenvolupament integral
de la infància en situació de pobresa
i vulnerabilitat. Un cop creat el marc
general de treball amb el llibre que marca
el full de ruta del programa, aquest any
s’han concretat guies operatives en els
principals àmbits d’acció que defineixen
les propostes d’intervenció del programa.
Un cop definits els procediments i
eines del model d’Acció Social les
344 entitats socials que hi col·laboren
(32 d’aquestes entitats actuen com a
coordinadores del projecte) disposen
d’un instrument útil que estableix pautes.
Aquestes pautes són prou flexibles per a
la seva aplicació en diferents contextos
i territoris de forma que esdevenen
eines que optimitzen l’acció social per a
qualsevol usuari del programa.
A més de les línies mestres de l’acció
social s’han concretat també pautes
d’actuació per al reforç socioeducatiu
dels infants, així com les estratègies per
al suport psicosocial, psicològic i psicoterapèutic d’aquests infants i del seu
entorn relacional.

Les entitats socials han estat, a més, part
activa en la construcció dels documents.
Han aportat experts dels respectius àmbits a les taules de treball convocades
per a la redacció de les guies conjuntament amb la direcció científica del programa, a càrrec del grup de recerca en
Pedagogia Social i Noves Tecnologies de
la Informació i la Comunicació (PSITIC) de
la Universitat Ramon Llull de Barcelona.
Aquestes eines de treball orienten i dirigeixen les accions per afinar millor quina és la
cartera de serveis que s’ofereix adaptada
al beneficiari i a les seves necessitats. Cada
perfil personal i cada situació familiar
incideixen en la forma d’abordar-les. La
valoració, avaluació, anàlisi i diagnòstic
de cada cas dibuixa un perfil adaptat a
cada infant. Un cop identificades les necessitats es cerca també la complicitat i la
col·laboració de les entitats socials, dels
centres docents, de l’administració i dels
treballadors socials, així com dels infants i
les seves famílies. La implicació activa de
tothom en l’aplicació dels plans de treball i
l’assoliment dels objectius fixats en cadascun d’aquests plans ha d’ajudar a aturar
l’espiral d’exclusió que genera la pobresa
contribuint a orientar i ressituar les trajectòries vitals dels afectats en el camí de les
noves oportunitats.
El 2012 han estat 56.941 infants i
35.879 famílies que han intervingut en
aquest procés per a la recuperació de
l’autonomia personal i familiar a través de
la millora dels entorns de relació, educatiu i psicosocial que la pobresa amenaça
amb convertir en situacions cròniques
que posin en risc el futur desenvolupament dels infants.

del programa i que comprèn 11 grans
ciutats i les seves respectives àrees metropolitanes: Barcelona, Madrid, Bilbao,
Sevilla, Màlaga, Saragossa, València,
Múrcia, Palma de Mallorca, Santa Cruz
de Tenerife i las Palmas de Gran Canaria,
han propiciat que el projecte cerqui també la implicació de les administracions
públiques i de les universitats properes
als territoris. Tot i que la direcció científica i la coordinació es mantenen amb
la Universitat Ramon Llull, els assessors
de cadascuna de les universitats aporten
expertesa com a coneixedors del territori
a l’hora de detectar bosses de pobresa o
adequar el programa a les necessitats del
territori.
A l’assessorament científic intervenen,
a més de la Universitat Ramon Llull,
les universitats de les Illes Balears, la
Rovira i Virgili, les universitats de Múrcia,
Saragossa, Deusto, Comillas (Madrid),
Màlaga, Pedro de Olavide de Sevilla, les
universitats de las Palmas de Gran Canaria
i la Universitat de la Laguna (Tenerife).
Durant el 2012, en paral·lel a aquest
procés per incorporar el valor afegit de
la comunitat científica al projecte, s’ha
iniciat també un procés d’implicació de
les administracions públiques, les quals
també intervenen en el procés d’atenció i
abordatge de la pobresa, per exemple, a
través de l’acció dels serveis socials, que
fa necessari sumar esforços i establir vincles. Per això s’han signat convenis amb
els ajuntaments de Madrid, Barcelona,
València, L’Hospitalet de Llobregat,
Múrcia, Sevilla, Màlaga, Palma de
Mallorca, Saragossa, Bilbao, Santa Cruz
de Tenerife, las Palmas de Gran Canaria i,
finalment, amb el Cabildo de Tenerife.

Cercant complicitats
La complexitat i especificitat de cadascun dels territoris on s’estén l’aplicació
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L’acció coordinada permet realizar una
atenció integral cap als infants i les seves
famílies, sent més eficients a l’hora de

Programes socials

repartir els serveis i les ajudes. Incideix
també sobre l’impacte en les famílies
beneficiàries de l’actuació. Finalment, pot
facilitar els processos d’avaluació i coneixement dels casos, ja que l’administració
local, en tant que la més propera, probablement ja hi estigui intervenint.
Pares i fills, aprenent reciprocitat
El 2012 ha vist l’extensió territorial del
taller Aprendre junts, créixer en família
un cop superada l’experiència pilot feta
amb 54 entitats socials i que va mobilitzar 609 pares i mares i 661 fills i filles.
L’experiència, que proposa la participació
en un taller, adreçat a pares, mares i els
seus fills per fomentar les relacions de parentiu positives, s’ha posat a l’abast de tot
el territori i s’ha obert a les entitats socials.

pot ser útil com a espai per fer els deures
o reforçar les rutines d’estudi com pot
actuar com un espai de relació i de joc
on desenvolupar activitats d’oci. Són
activitats que sovint tenen vincles amb
el reforç d’habilitats de l’escola com, per
exemple, el foment de la lectura. Les
CiberCaixa Quedem després de classe, en
sintonia amb altres programes de l’Obra
Social com els de lluita contra la pobresa
i l’exclusió, també volen abastar la relació
amb els usuaris de forma integral. Per
això són espais que tant contribueixen al

desenvolupament cognitiu com a l’afectiu
i psicosocial dels infants en edat escolar.
Les activitats s’adapten als perfils i edats
dels usuaris, infants entre els 6 i els 12
anys. Abasten des de la immersió en l’ús
de les noves tecnologies fins a l’educació
en valors com la convivència i la diversitat, l’adquisició de bons hàbits alimentaris, d’higiene i salut física i sexual. També
hi trobaran activitats per al desenvolupament de l’educació emocional, mediambiental i el reforç dels vincles familiars.

CaixaProinfància ha atès un total
de 56.941 infants i 35.879 famílies
durant el 2012

Un total de 9.071 pares han viscut l’experiència de viure i treballar en aquests tallers
educatius familiars. Allà han practicat
formes per millorar les competències parentals, estratègies de comunicació, diàleg
i mediació, l’aprenentatge per establir normes i límits i també eines de col·laboració,
ajut i suport. Els tallers han esdevingut
espais de relació compartida entre pares i
fills on la comunicació, l’escolta, l’empatia,
la implicació o la participació han estat
alguns dels instruments de treball i on
tothom ha obtingut i ofert coneixement.
Espais de suport educatiu
Al llarg del 2012 les 52 CiberCaixa
Quedem després de classe han exercit
un any més d’espais de suport educatiu
fora de l’horari lectiu de l’escola. Les
CiberCaixa són fruit de la col·laboració
entre l’Obra Social i els ajuntaments dels
municipis on estan. Com a espai complementari de la vida escolar els usuaris
troben, sota la guia i tutela de tècnics
que els dinamitzen, un àmbit que tant
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[Integració Laboral, Incorpora i Reincorpora]
La conjuntura econòmica desfavorable, amb un context laboral i empresarial afeblit per la crisi, fa patir amb
major intensitat les dificultats a les
persones i col·lectius més vulnerables
a l’hora de trobar feina. La força del
valor “treball” sobre aquestes persones, més enllà del salari, es vincula
amb un reforç positiu. Un valor que
incideix tant en aspectes psicològics
com materials i ajuda a un millor
encaix social dels més fràgils. L’ocupació és un factor més que actua,
amb caràcter preventiu, com a antídot
de l’exclusió social. Els programes
d’Integració Laboral, Incorpora i Reincorpora resulten, en aquest context,
instruments estratègics de l’acció
de l’Obra Social ”la Caixa” que fixa i
prioritza l’atenció sobre col·lectius en
risc d’exclusió social.
L’acció d’Incorpora s’entén com un pont
entre empreses, entitats socials i persones
amb especials dificultats que busquen
ocupació. El programa actua mediant
entre tots aquests agents implicats. Un
treball que oscil·la entre els dos pols de
l’oferta i la demanda d’ocupació i busca
la millor manera de connectar uns i altres.
Aquesta dinàmica assegura un acompanyament durant tot el procés. Afavoreix i
facilita assolir diferents fites en progressió
cap a la inserció laboral. Són passos i
accions programades i adaptades a cada
situació i característiques individuals.
Tractant-se d’un procediment personalitzat, d’un itinerari a mida, cada cas pot
comportar el desplegament d’accions de
formació i capacitació professional, de
reciclatge i formació contínua, de gestió i
mediació entre treballadors i empreses o
la cerca de noves oportunitats d’ocupació.
És en aquest context que pren rellevància
el paper dels tècnics d’inserció que tutelen les diferents fases del procés. El 2012
han estat 633 tècnics, repartits per tota la
geografia espanyola, els qui han treballat
amb les empreses, entitats i col·lectius

afectats. Entre les seves funcions, localitzar
les empreses. El 2012 han contactat amb
21.881 empreses i en un 74% dels casos es
tractava de visites per primer cop. També
s’han signat 1.178 convenis amb empreses
que garanteixen la seva vinculació al programa.
En total s’han aconseguit 10.504 insercions
al llarg del 2012. El nombre d’insercions
laborals aconseguides en empreses ordinàries des de l’inici l’any 2006, és de 53.133
persones. El programa prioritza l’esforç
d’inserció laboral sobre col·lectius amb
especials dificultats per accedir a un lloc
de treball: persones amb algun tipus de
discapacitat (física, intel·lectual o sensorial),
aturats de llarga durada, persones immigrants i col·lectius vulnerables com dones
víctimes de la violència de gènere o joves
amb especials dificultats que accedeixen
al seu primer lloc de treball. Del total de
53.133 persones inserides, 16.872 han
estat treballadors amb alguna discapacitat i
36.261 eren persones en risc d’exclusió social. El nombre d’empreses col·laboradores
en aquests sis anys ha estat de 22.036.
El model que es promou des d’Incorpora
s’ha estès també a països on ”la Caixa”
desenvolupa l’activitat financera com el
Marroc o Polònia. Durant el 2012 s’ha formalitzat un conveni de col·laboració amb la
FEN, Fundacja Edukacji Nauki; IM. Polikarpa
Maciejczyka (IESE Polònia), com coordinadors i amb la patronal PKPP LEWIATAN.
A més a més, es col·labora amb diverses
entitats socials implicades que operen a la
zona de Varsòvia.
Tercer any de suport a joves extutelats
L’Obra Social ”la Caixa” i el Departament
de Benestar Social promouen, per tercer
any, el programa de suport a joves extutelats. Aquest programa acompanya el col·
lectiu de joves majors d’edat, un cop superat el temps sota tutela de l’administració.
És un col·lectiu, amb edats entre els 18 i
25 anys, que es troba just en el punt inicial
del procés d’emancipació i assoliment d’au-
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tonomia personal. Des del programa es
dóna ajut i suport per garantir que puguin
completar els estudis, fet que els posicionarà millor de cara a la futura entrada en
el mercat laboral.

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 (joves en
situació de vulnerabilitat, persones
de més de 45 anys, aturats de llarga
durada, persones immigrants i dones
afectades per situacions de violència
de gènere).
Col·laboradors
4.013 empreses que han contractat
persones.
310 entitats socials.
Xifres. 2012
44.121 persones ateses.
10.504 insercions laborals 2012.
633 tècnics d’inserció laboral.
Xifres. 2006-2012
53.133 insercions laborals.
22.036 empreses que han contractat
persones.

Programes socials

El suport econòmic complementa la seva
renda garantint, com a mínim, ingressos
equivalents a la renda de suficiència de
Catalunya. Un ajut que els ajuda a mantenir
l’habitatge o a cobrir necessitats bàsiques
de forma que els joves puguin dedicar més
temps a completar la seva formació.
Durant el 2012 han rebut aquests ajuts
41 joves, 21 nois i 20 noies. D’aquests,
uns 13 joves cursen estudis universitaris;
uns altres 11 segueixen cursos de Grau
Superior de Formació Professional i 8 més
estan fent cursos d’accés als cicles formatius de grau superior. Gairebé un 80%
dels joves extutelats es troben completant
la seva qualificació acadèmica en el nivell
d’estudis superiors.
Recomençar de nou
El programa Reincorpora treballa específicament amb el col·lectiu de persones
privades de llibertat en el tram final de la
seva condemna amb l’objectiu d’encarar,
orientar i planificar la seva futura inserció
laboral i social. Per garantir que aquest
nou començament, que aquesta segona
oportunitat, tingui opcions reals cal, d’una
banda, aconseguir que les persones creguin en el procés implicant-s’hi i, d’altra
banda, que les accions no es limitin a

l’aspecte laboral sinó que ofereixin una
mirada més àmplia sobre els factors que
van concórrer i desembocar en l’exclusió.
Els instruments que fan possible això
són els itineraris d’inserció sociolaboral.
Cadascun d’aquests es genera de forma
personalitzada i adaptada a les necessitats específiques del beneficiari. Tots
comparteixen tres punts bàsics: el seguiment de cursos de formació en oficis,
fora del centre penitenciari; la realització
d’un projecte solidari de servei a la comunitat vinculat a aquesta formació i, en
tercer lloc, la inserció laboral, a través del
programa Incorpora.
Amb el primer punt es forma i capacita
l’individu per al seu futur lloc de treball.
El segon fomenta altres competències,
habilitats i valors. Sobretot incideix en els
relatius a la participació social i el compromís cívic cap a la societat on es reinsereix la persona. Aquest punt d’ancoratge
resulta útil per completar el procés de
reinserció social. En aquest pas, la col·
laboració de centres penitenciaris, entitats socials i centres de formació resulta
imprescindible per arribar al tercer estadi
on la persona entra en el procés d’inserció laboral, en una empresa ordinària, a
través del programa Incorpora.

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
1.966 interns de 72 centres
penitenciaris.
Col·laboradors
89 centres formadors.
66 entitats socials.
293 empreses col·laboradores.
Xifres. 2012
1.966 itineraris d’integració iniciats
(any 2012).
1.628 itineraris finalitzats
a 31-12-2012.
441 persones contractades
a 31-12-2012.

Durant l’any 2012 s’han iniciat 1.966
itineraris d’integració sociolaboral a 72
centres penitenciaris de tot l’Estat. La
seva intervenció, juntament amb la de
89 centres de formació i 66 entitats
socials, i la implicació de 293 empreses
han contribuït al fet que 1.628
d’aquests itineraris s’hagin completat.
Això s’ha traduït en 441 insercions
laborals. Han estat 187 insercions més
respecte a l’any anterior, un significatiu
increment del 42% en relació amb
l’exercici del 2011.

Incorpora ofereix oportunitats laborals a persones amb especials dificultats per accedir
al mercat de treball
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[Gent 3.0]
La promoció de l’envelliment actiu i
saludable entre la gent gran que es
desplega des del programa Gent 3.0
ha viscut al llarg del 2012 la incorporació de noves activitats, que se sumen a
les ja existents, per aconseguir que les
persones de més de 65 anys visquin
aquesta etapa de la vida com un
període ple d’oportunitats. Una etapa
on conjugar des d’opcions per adquirir
noves habilitats i coneixements fins
al reaprofitament i la translació de
l’experiència i expertesa personals als
altres o a la comunitat en l’entorn més
proper, el seu carrer o el seu barri.
Gent 3.0 treballa perquè aquest segment
de la població, el de la gent gran, continuï com a impulsor i motor d’activitat,
orientant-lo cap al creixement personal,
el benestar i el manteniment de la qualitat de vida.
Les noves activitats programades es vinculen a les línies estratègiques del programa. Així, en trobem de relacionades
amb la promoció de la salut i la qualitat
de vida com Activa’t. Però també la incorporació als tallers d’introducció, coneixement i pràctica de les noves tecnologies
de la informació, d’altres sobre l’ús de
les noves eines que són les xarxes socials
i els elements propis de la web 2.0, és
a dir, les aplicacions web que permeten
la interactivitat de la informació i la seva
compartició de forma dinàmica.

usuaris vinculats a les propostes suggerides. Són activitats que, en molts casos,
ells mateixos promouen des de la xarxa
de 598 espais, dels quals 66 són centres
propis i els altres 532 centres que mantenen un conveni amb l’Obra Social.

format de caràcter solidari des de la proximitat i l’entorn més proper. És un tipus
d’intervenció, de caràcter “micro” però
amb activitats que naixen de la creativitat
de la gent gran a partir dels seus coneixements sobre les necessitats que detecten i
sobre el seu barri i entorn.

Formació voluntariat
Demostra aquesta vitalitat el fet que les
activitats dinamitzades des dels diferents
equips de voluntaris al llarg del 2012 han
arribat a 401.839 usuaris. La gent gran
mateixa aconsegueix mobilitzar un 63%
del total d’usuaris del programa Gent 3.0.
Tot plegat posa en relleu la importància
de la formació d’aquests voluntaris com
la millor garantia de futur de les activitats
i motor de la vitalitat dels espais on tenen
lloc. Al llarg de l’any s’han desenvolupat
un total de 2.283 tallers de formació en
els quals han participat 27.641 voluntaris.
Una idea de la dimensió i potencial
d’aquestes intervencions sobre els voluntaris la dóna el projecte d’Acció Local
que durant el 2012 ha desenvolupat
250 activitats que han tingut un impacte
sobre 10.213 usuaris. Els projectes d’Acció Local promouen iniciatives de petit

El programa Gent 3.0 treballa també en
l’impuls de la recerca vinculada a l’envelliment. Aquest any s’han lliurat els ajuts
als cinc projectes guanyadors escollits per
promoure investigació aplicada a la millora
de la salut i la qualitat de vida de la gent
gran. Els projectes de recerca Zero en
envelliment han encetat una línia de col·
laboració conjunta amb el Consell Superior
d’Investigacions Científiques (CSIC).
Tenir cura dels que tenen cura
El 2012 ha començat també una nova
aliança amb la Fundació Pasqual Maragall
per a l’impuls conjunt d’un projecte de
grups terapèutics d’ajuda als cuidadors
dels malalts d’Alzheimer. Es tracta d’una
intervenció amb caràcter concret que
posa el focus en l’atenció a les persones
que tenen cura de familiars diagnosticats
amb la malaltia.

La suma de totes aquestes activitats que
el 2012 ha estat en conjunt de 12.903,
ha propiciat que hagin estat 636.911

La promoció de l’envelliment actiu i saludable és objectiu clau del programa Gent 3.0
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El projecte de recerca consisteix a generar grups terapèutics, liderats per un
psicòleg, que treballen sobre aspectes
emocionals i de motivació que s’encaren
a millorar la situació anímica i emocional
dels que tenen cura oferint un espai on
poder expressar i compartir aquestes
emocions i la seva experiència personal.
Aquesta recerca s’ha desenvolupat el
2012 amb caràcter de prova pilot fent el
seguiment de 3 grups de cuidadors amb
el seu corresponent seguiment i un grup
de control a diversos centres hospitalaris
de Barcelona. Els resultats d’aquesta experiència es donaran a conèixer al llarg
del 2013 i se’n podria derivar l’extensió i
modelització d’aquest servei de cura dels
que cuiden.
Nou pla estratègic
Al llarg del 2012 s’ha completat el procés
de reflexió i redefinició del nou pla estratègic del programa que va ser aprovat el
mes d’octubre i que marcarà el seu camí
a seguir en els propers quatre anys. Un
panorama que s’estructura entorn a quatre eixos bàsics:

3. Sensibilització promovent una visió de
l’envelliment allunyada dels estereotips i
abordant la vellesa com una etapa més
de la vida i totalment compatible amb el
manteniment i el creixement personal en
tots els àmbits.

ja ha aconseguit constituir una associació
de voluntaris que ha completat aquest
procés d’apoderament després de superar
tot un període de motivació i formació que
es completa amb la dotació d’eines i recursos amb els quals poder iniciar l’activitat.

4. Treballar conjuntament en el camp de
la recerca de l’envelliment i de la salut
de la gent gran.

L’Obra Social gestiona també tres centres
EspaiCaixa amb una dimensió i gestió
diferents ja que pel seu volum i superfície compten amb personal propi. Als
EspaiCaixa de Múrcia i Madrid, aquest
darrer va celebrar el desè aniversari al llarg
del 2011, s’ha afegit l’EspaiCaixa Girona,
inaugurat el juny del 2011.

EspaiCaixa Bruc i Girona, l’èxit
de l’apoderament
La major part de les activitats del programa Gent 3.0 es desenvolupen en els 598
centres dels quals 66 són centres propis.
Des del programa es promou que aquests
espais propis siguin autogestionats per
grups de gent gran que són responsables
dels recursos i de les activitats que s’hi
desenvolupen.
Un exemple de l’èxit d’aquest model és
l’EspaiCaixa Bruc de Barcelona que va
obrir les portes el gener del 2012. Sis mesos després de la seva inauguració l’espai

L’EspaiCaixa Girona s’ha consolidat des
de principis del 2012 com el centre de
referència de les activitats de la gent gran.
La mitjana d’activitats programades és de
68 a la setmana. D’aquestes activitats, un
total de 28 són portades directament per
l’equip de voluntaris del centre que, en el
seu primer any, ha aconseguit reunir un
grup de 147 voluntaris. És a dir, aquest
grup gestiona per si sol més d’un 40% de
la programació de l’EspaiCaixa.

1. Promoció de l’envelliment actiu, des de
la millora de la qualitat de vida de la gent
gran que els permeti gaudir de noves i
millors oportunitats.
2. Atenció als col·lectius de persones amb
major vulnerabilitat i en risc d’exclusió
parant especial dedicació a tot el que
aboca les persones cap a situacions de
dependència, aïllament o soledat.

Les activitats
programades han
mobilitzat 636.911

persones
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[Atenció integral a persones amb malalties avançades]
El programa per a l’Atenció integral a
persones amb malalties avançades té
la voluntat de complementar l’atenció sanitària que es realitza des de les
unitats de cures pal·liatives aportant
ajut psicosocial per aconseguir una
atenció integral.
L’objectiu del programa és contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones amb malalties avançades i la dels seus
familiars, partint de la base que a Espanya
moren anualment 380.000 persones
(font: Institut Nacional d’Estadística,
INE 2011), de les quals 120.000 necessiten atenció en cures pal·liatives.
Durant l’any 2012, els 29 Equips d’Atenció Psicosocial (EAPS) que actuen en 55
hospitals i centres sociosanitaris i des
de 62 equips d’atenció domiciliària han
atès 12.422 pacients i 17.468 famílies.
Aquests equips multidisciplinaris (formats
per psicòlegs, treballadors socials, metges,
agents pastorals i voluntaris) basen la seva
actuació en un model homogeni d’atenció
que es fonamenta en el desenvolupament
d’aquestes línies: atenció emocional,
espiritual i social; tractament dels processos de dol; recolzament als professionals i desenvolupament del voluntariat en aquest àmbit.

dels quatre anys d’aplicació. A les portes
de l’estiu, es va celebrar una jornada a la
qual es van convocar tots els agents involucrats (stakeholders) per compartir dades
dels estudis d’efectivitat i projectar estratègies de futur. La Jornada va aplegar
psicòlegs, treballadors socials, metges,
directors i integrants dels EAPS, gestors
i gerents d’entitats socials, d’hospitals i
d’unitats d’atenció domiciliària i representants dels col·legis professionals. Entre les
conclusions, la necessitat d’avançar en
l’extensió de l’atenció psicosocial al
sistema de salut des del convenciment
que programes d’abordatge integral
i multidisciplinari ofereixen millor
atenció i una més eficient gestió dels
recursos.
Amb els EAPS consolidats, el programa
s’ha proposat millorar la dinàmica de
treball complementant-la amb la incorporació d’equips de voluntaris especialitzats
en l’atenció al final de la vida. L’any 2012
ha estat decisiu amb l’impuls de la campanya Busquem Companys de l’Ànima.
Un total de 406 voluntaris, vinculats a
organitzacions i entitats socials, han rebut
formació específica i ofereixen tasques

de suport i acompanyament a malalts i
famílies.
Durant el 2012 han obert les portes tres
nous EspaiCaixa: a l’Hospital San Juan
de Dios de Santurce (Bilbao), El Centro
Humanización Los Camilos i la Fundación
Instituto San José, tots dos a Madrid.
Aquests centres s’han afegit a l’EspaiCaixa inaugurat a Sant Pere de Ribes.
Els EspaiCaixa desenvolupen programes
d’activitats adreçats a millorar la qualitat
de vida dels malalts i són espais de relació
en un ambient més distés que ajuda a minorar el xoc i els impactes, físic, psicològic
i emocional dels entorns hospitalaris.
L’aportació del Programa a l’extensió de
l’atenció psicosocial als malalts i a la creació dels models i protocols d’intervenció és
reconeguda com experiència de referència. Ho demostra l’extensió internacional
del Programa amb acords que han estès
la presència d’equips multidisciplinaris en
sis residències de Hong Kong o, el més
recent, amb la Fundació Carlos Slim, a
Mèxic, on un únic equip pluridisciplinari de
cures pal·liatives combina l’atenció mèdica
amb l’atenció emocional, espiritual i social.

Un dels reptes d’aquesta iniciativa, que
va néixer l’any 2008, és generar evidència
científica que aquest tipus d’atenció a pacients i familiars és eficaç i eficient. L’estudi
d’efectivitat que normalment elabora la
Direcció Científica del Programa (Institut
Català d’Oncologia), durant aquest any
2012, ha estat sobre una mostra de 2.023
pacients i 1.874 familiars. Els resultats expressen que uns i altres experimenten
millores després de la intervenció dels
EAPS. Les millores van des d’elements
tangibles com l’insomni a aspectes de
caràcter emocional com l’estat d’ànim o
l’ansietat i d’altres relatius a les creences i
l’espiritualitat com el sentit de la vida, etc.
El 2012 ha estat el moment propici per
observar el programa amb la perspectiva

L’atenció psicosocial als malalts avançats millora la seva qualitat de vida
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[Àrea Internacional]
En un entorn globalitzat l’estratègia
per avançar en el progrés socioeconòmic de països en desenvolupament ha
de ser necessàriament col·lectiva. És
per això que l’Àrea Internacional de
l’Obra Social ”la Caixa” , actuant com
a catalitzador, impulsor i dinamitzador de l’estratègia internacional de
l’entitat, ha consolidat durant el 2012
noves aliances estratègiques amb
entitats internacionals amb les quals
comparteix missió i valors.
Aquestes aliances es fonamenten en la
coincidència d’objectius entre els socis i
en la necessitat de comptar amb la col·
laboració d’agents propers en els territoris on es desenvolupen els projectes. Això
en garanteix una major eficiència a l’hora
d’adreçar recursos i impulsar projectes
com els que promouen ajudes per generar treball i activitat econòmica.
• D’aquesta manera, al llarg del 2012
s’ha formalitzat un acord estratègic
amb el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) per impulsar projectes
a l’Equador a través del Programa
d’Empresariat Social (PES) administrat
pel Fons Multilateral d’Inversions
(FOMIN). Aquest programa ofereix
finançament, eines i serveis bàsics
(aigua, electricitat, salut, educació
i habitatge) perquè la població,
especialment d’entorns rurals, tingui
accés als mercats del seu entorn o
tinguin opció a obrir-se i introduir-se
en d’altres de nous.
A les zones més desafavorides del món,
l’absència de recursos i les malalties es
retroalimenten en un cercle viciós que
atrapa poblacions i països sencers en una
espiral de pobresa. Davant d’aquesta
situació, i convençuts que el compromís
amb les persones suposa una responsabilitat d’abast global, l’Àrea Internacional
de l’Obra Social ”la Caixa” duu a terme
accions que milloren el desenvolupament
de les poblacions més vulnerables d’Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina.

el programa de Desenvolupament Socioeconòmic, es
contribueix a l’eradicació de la pobresa
promovent i duent a terme 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,
transformació i comercialització de
productes així com de generació
d’ocupació i de creació i suport
d’emprenedories. Aquestes iniciatives, sostenibles a llarg termini, estan
promogudes per entitats i ONG locals
consolidades, en col·laboració amb
entitats espanyoles. Durant el 2012
es van implementar un total de 13
projectes amb 35 entitats espanyoles
i contraparts locals, en 10 països diferents i beneficiant 23.141 persones.
• La clau del desenvolupament sostenible és la capacitació dels actors que
hi intervenen. Amb aquesta finalitat, l’Àrea promou la formació dels
professionals de la cooperació tant en
els països en desenvolupament com a
Espanya.
Així, el programa de Formació a
l’Àfrica actua enfortint el teixit social
dels països africans a través de la
formació de personal sanitari i d’emprenedors. El 2012 hi van participar
més de 1.700 beneficiaris a través de
6 projectes a Burundi, Guinea Bissau,
Marroc i Níger.
D’altra banda, el programa de
Formació d’Agents de la Cooperació ajuda els quadres directius,
tècnics i personal de base de les
ONG espanyoles en el seu camí cap
una millor gestió i cap a la reconversió d’aquestes organitzacions per
assolir majors cotes d’independència
econòmica envers dels ajuts externs.
Aquest programa impartit per ESADE,
la coordinadora espanyola de ONG de
Desenvolupament i l’Institut d’Estudis
• Mitjançant
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sobre Conflictes i Acció Humanitària
(IECAH) ha format enguany 1.629
persones en els 32 cursos oferts.
• 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. Per fer-ho, posa
al servei de les entitats humanitàries
comptes de captació de fons per a
crisis i emergències humanitàries, en
els quals els clients, els empleats i la
societat civil espanyola en general
poden fer aportacions.
• Durant l’any 2012, s’ha contribuït a
pal·liar el patiment de més de 56.000
persones a través de les campanyes
d’emergències a la Banya d’Àfrica i
al Sahel, amb l’aportació de més de
485.000 euros entre recursos propis i
donatius.
• El dret a la salut és un dels drets
humans fonamentals i constitueix un
element clau per al desenvolupament
de qualsevol societat. Els programes
orientats a l’avenç en la Salut Global
mantenen els seus objectius en la lluita contra la mortalitat infantil a través
del programa de Vacunació Infantil en
col·laboració amb GAVI Alliance, així
com a combatre les malalties relacionades amb la pobresa a través de la
recerca que desenvolupa l’Institut de
Salut Global de Barcelona, ISGlobal.
El 2012 es van poder immunitzar
223.232 nens menors de cinc anys
amb la vacuna pneumocòccica a
Bolívia, Hondures i Nicaragua. El
programa de Vacunació Infantil ha arribat així a 1.990.011 nens de països
d’Amèrica Llatina i d’Àfrica (Camerun, Etiòpia, Mauritània, Moçambic,
República Centreafricana, Sudan Nord
i Tanzània).
Per altra banda, l’Àrea Internacional,
amb el compromís de CaixaEmpresa,
promou i realitza el seguiment de
l’Aliança Empresarial per a la Vacunació Infantil, una iniciativa solidària
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rurals de Bolívia i Tanzània, ens mou a
la reflexió sobre els desequilibris i desajustos del sistema alimentari i dóna
veu als petits productors d’aquests
territoris que són a la vegada víctimes
directes de la fam i part de la solució a
aquesta problemàtica.
Les exposicions han estat visitades per
72.847 persones, les microexposicions
per 22.375, i més de 5.500 escolars
han participat en les activitats educatives organitzades al voltant d’aquestes mostres. Altres activitats com les
conferències del cicle Trobades amb
compromís, on diferents professionals compromesos amb els col·lectius
amb major vulnerabilitat expliquen la
seva experiència, han arribat a 5.750
persones durant aquest any, de les
que més de 3.000 han estat nois i
noies d’educació secundària. Els cicles
de cinema i els espais de projeccions
Finestres al món en els diferents
espais CaixaForum han arribat a
109.599 espectadors.

de responsabilitat social corporativa
que té com a objectiu oferir a les
empreses espanyoles l’oportunitat
de col·laborar en aquest projecte per
salvar la vida de més nens.
• En paral·lel als programes de cooperació es desenvolupen també accions
per educar i sensibilitzar la ciutadania sobre les situacions d’injustícia i
desequilibri en el món amb l’objectiu
d’avançar en la construcció d’una
cultura de la pau, solidaritat i respecte.
Es tracta d’activitats com exposicions,
conferències, tallers, taules rodones i
altres esdeveniments que tenen lloc,
principalment, als centres CaixaForum. Durant el 2012 s’ha afegit al
programa d’exposicions de l’Àrea
Internacional l’exposició Justícia alimentària. Sembrant esperança, realitzada amb la col·laboració de la FAO,
l’Organització de les Nacions Unides
per a l’Agricultura i l’Alimentació, i
d’Intermón Oxfam que, amb fotografies de Pep Bonet fetes a comunitats

• Aquest

compromís s’estén, fins i tot,
entre els mateixos empleats del Grup,
que tenen l’oportunitat de participar
en el programa CooperantsCaixa
de voluntariat internacional i fer
aportacions als comptes de projectes
solidaris que s’impulsen des de l’Obra
Social.
Com cada any una quarantena de
cooperants voluntaris de ”la Caixa”
han aportat la seva experiència per
acompanyar iniciatives de micronegoci a Bolívia, Paraguai, El Salvador,
Equador, Guatemala, Moçambic,
Nicaragua i República Dominicana.

Amb totes aquestes accions, des de
l’Àrea Internacional es vol contribuir a
ajudar a l’eradicació de la pobresa al
països de renda baixa de l’Àfrica, l’Amèrica Llatina i l’Àsia a la vegada que es
posiciona ”la Caixa” i la seva Obra Social
com a entitats de referència en l’àmbit
internacional.

Cooperació internacional 2012
25 projectes iniciats a 18 països

3 MARROC
1 NIGÈRIA
1 MAURITÀNIA
1 SENEGAL
HONDURAS 1

1 GUATEMALA
1 EL SALVADOR
1 NICARAGUA

SOMÀLIA 1
KÈNIA 3
TANZÀNIA 1

1 COLÒMBIA
3 PERÚ

ÍNDIA 1

MADAGASCAR 1

1 GUINEA
BISSAU
2 R.D. CONGO

BURUNDI 1
El desembre del 2012: 71 projectes vigents a 26 països.
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[Emprenedoria Social]
La promoció de les iniciatives
empresarials que donin resposta
a necessitats socials ha vist créixer
durant el 2012 la llavor plantada en
el decurs de la primera convocatòria
del programa d’Emprenedoria Social
amb l’impuls als primers vint projectes
seleccionats. Durant l’any s’ha obert la
segona convocatòria per a vint noves
idees de negoci més a les quals també
caldrà acompanyar en el seu camí per
passar de la fase d’idea i projecte de
negoci a activitat real de producció de
béns i/o prestació de serveis.
A les portes de completar el procés de
selecció dels vint nous projectes de la
segona convocatòria, les vint primeres
ajudes inicials a les idees i projectes
d’emprenedoria seleccionades en la
primera convocatòria estan culminant el
procés de posada en marxa.
L’Escola de negocis IESE ha tutelat en
aquest camí 48 nous emprenedors que
han seguit una formació específica i
a mida de les seves necessitats. IESE
aporta al programa el valor afegit de
l’acompanyament als emprenedors en el
procés per conduir la idea emprenedora a
negoci real.
La dimensió científica i formativa d’IESE
ha generat, en el decurs d’aquest primer
any de monitoratge dels projectes, una

xarxa de nous mentors, els quals han
estat responsables del seguiment d’entre
un i tres projectes en funció de les seves
necessitats. Amb la seva guia els nous
emprenedors han completat la definició
d’un pla de negoci per desenvolupar
un cop superada l’etapa de formació.
La concreció d’aquest pla d’empresa és
un moment transcendental del procés
per analitzar la viabilitat del projecte.
Un cop enllestit aquest pla, els projectes
reben el segon lliurament dels ajuts, de
fins a un màxim de 25.000 euros, per al
finançament de la posada en marxa de
l’activitat. El Despatx Uria-Menéndez,
a través de la seva Fundació i el mateix
despatx, col·labora en el programa per
prestar serveis jurídics estratègics.

Misericòrdia que havien quedat buits i reconverteix els recintes conventuals en una
petita cadena d’hotels, a la zona interior de
Mallorca. Aquests hotels són gestionats per
treballadors amb diferents graus de discapacitat intel·lectual.

Cadascuna de les vint idees seleccionades
té una història amb noms propis al darrere.
Totes comparteixen el foment d’actituds
emprenedores, amb objectius específicament orientats a la creació de nous llocs de
treball amb impacte social o que incorporen
un nou valor afegit incorporant criteris
d’innovació i garantint que aquesta activitat
sigui ambientalment sostenible.

Col·laboració amb el CEB

S’emmirallen en aquest model el projecte
d’Es Convent que promouen Bonifacio
Martínez Agulló i Bárbara Mestre Mora.
Es Convent recupera i reaprofita els edificis
de les congregacions de l’ordre religiosa
de les Germanes Franciscanes Filles de la

Des d’una altra òptica, Glocal Kneed és una
empresa social de nova creació que s’ha
proposat dinamitzar un sector molt castigat
per la crisi com és el tèxtil. La proposta de
negoci de Núria Castelló Egea i Anna Sáez
Rodríguez consisteix en formar una xarxa
de producció de treballs tèxtils amb tallers
de teixidores integrats per dones en risc
d’exclusió social que comercialitzen la seva
producció artesana, centrada sobretot en
productes de llana d’alta qualitat.

Dins de la línia estratègica de fomentar la
cultura d’aliances entre institucions amb vocació social, s’ha establert amb el CEB una
línia de finançament per proveir de fons de
suport a l’activitat de l’Obra Social.
El Council of Europe Development Bank
(CEB) és un banc multilateral de desenvolupament amb vocació social. Es va fundar
el 16 d’abril de 1956 per proporcionar
solucions als problemes dels refugiats, però
la seva activitat s’ha anat estenent cap a
d’altres sectors per contribuir directament al
reforç de la cohesió social a Europa.
MicroBank

Es convent reconverteix antics centres monàstics en hotels a Mallorca
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La generació d’oportunitats d’emprenedoria i autoocupació té en MicroBank un dels
majors motors. Durant el 2012 s’han concedit un total de 51.987 projectes finançats
i un total de 257 milions d’euros concedits
en préstecs. Des que MicroBank va obrir,
l’any 2007, aquesta línia d’impuls a l’emprenedoria a través de microcrèdits socials
i financers ha donat suport a 169.282
projectes i ha invertit un total de 1.045
milions d’euros. Dins les diferents línies de
MicroBank s’inclouen més de 24.166 microcrèdits per a projectes d’emprenedors i
61.074 microcrèdits personals i familiars.
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[Intervenció Comunitària Intercultural]
La construcció de la convivència des
de la participació i la implicació de
tothom en entorns amb una alta
diversitat és l’objectiu del Projecte
d’Intervenció Comunitària Intercultural. El projecte comença a recollir i a
donar fruits, un cop superada la fase
inicial d’implantació. Per una banda,
avançant en el desenvolupament de
processos comunitaris participats donant èmfasi a tres àmbits d’actuació:
salut, educació i relacions ciutadanes.
I en paral·lel, avançant en la construcció d’un model d’intervenció social
que es pugui aplicar en qualsevol
altre entorn.
El projecte es desenvolupa en 17 territoris, nuclis i barris de municipis i ciutats,
caracteritzats per una elevada diversitat.
Consolidats els equips locals d’intervenció
en cadascun dels territoris, el seu treball
per actuar com a catalitzadors i facilitadors
dels processos de comunicació entre tots
els agents implicats, ciutadania, professionals i polítics, ha visualitzat els primers
impactes del seu treball amb les diferents

accions desenvolupades. Aquestes accions
tenen l’objectiu de fomentar la convivència ciutadana intercultural. Per fer-ho,
promouen la interacció d’agents claus
de la comunitat des de la responsabilitat
compartida.
Aquesta progressiva consolidació de la
convivència ha de ser la millor vacuna
preventiva al rebuig i a l’aparició de
tensions socials i brots de conflictivitat.
Ha de permetre també avançar en valors
positius com el respecte i l’acceptació,
enfortint-los.
Les línies d’actuació han delimitat tres
àmbits específics d’acció: la salut, l’educació i les relacions ciutadanes. Les dades
sobre les activitats específiques i els seus
participants són un bon baròmetre per
mesurar el grau de consolidació del treball
fet pels equips per contribuir a la connexió i la interacció entre els implicats. En
total i des de l’inici del projecte han estat
1.130 activitats amb 104.498 participants.
Dins l’àmbit de la salut comunitària s’han
completat 232 accions amb 7.088 partici-

pants; en l’àmbit de l’educació les accions
programades han estat 484, amb 30.632
participants i, finalment, en l’àmbit de les
relacions ciutadanes han estat 414 accions
amb 66.778 participants.
El projecte ha publicat, durant el 2012,
els resultats d’un ampli estudi sobre la
Convivència intercultural en l’àmbit local
realitzat en la fase inicial del projecte,
al setembre del 2010. L’objectiu ha estat mesurar l’estat de la convivència als
17 territoris del Projecte d’Intervenció
Comunitària Intercultural. Els resultats de
l’estudi s’han obtingut de les entrevistes
fetes a 8.928 persones residents en 25 territoris, els 17 que formen part del projecte
i 8 territoris més, no inclosos en el projecte, que actuen com espais de contrast i
control. Aquests 25 espais escollits tenen
en comú una alta i complexa diversitat
derivada dels processos migratoris, interns
i externs o la presència d’assentaments
d’ètnies diferents com, per exemple, la
comunitat gitana.
Les dades recollides ofereixen indicadors
d’impacte que permetran valorar l’aplicació del Projecte d’Intervenció Comunitària
Intercultural i els seus efectes. Dóna
l’oportunitat d’incorporar ajustos i reorientar accions als territoris. D’altra banda, la
recerca conclou que els processos de nova
diversificació sociocultural i d’establiment
de noves relacions socials i interculturals
a Espanya es produeixen en un marc predominantment positiu. També estableix
paràmetres i indicadors sobre els nivells de
sociabilitat, relació i interacció. Pren el pols
a l’estat de la convivència en els territoris
analitzats i para atenció en alguns elements de risc vinculats a actituds de recel,
desconfiança o rebuig, sentiments de
discriminació i de conflictivitat latent.
Durant la tardor del 2012 s’ha realitzat
una segona enquesta per mesurar l’impacte del projecte, tenint en compte el
període de crisi que està vivint el país. És
previst que se’n publiquin els resultats a
mitjan 2013.
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[Voluntariat]
El programa de Foment i Suport al
Voluntariat de l’Obra Social porta
set anys donant suport a les entitats
socials. Contribueix a la seva consolidació i creixement col·laborant en la
gestió i la formació del seu personal
voluntari. Des de l’Obra Social es
promou també la mobilització de la
plantilla de les empreses del Grup
”la Caixa”, tant del personal en actiu
com del personal jubilat, perquè
sumin la seva aportació a iniciatives i
activitats de caràcter social adreçades
als col·lectius amb major vulnerabilitat. Les 40 associacions de voluntaris
existents apleguen un total de 4.584
voluntaris. Aquest gruix de voluntaris
ha promogut durant aquest any 2.058
activitats de les quals es calcula que
s’han pogut beneficiar un total de
127.619 usuaris.
Aquestes activitats s’organitzen prioritzant les de caràcter lúdic, educatiu i esportiu adreçades als col·lectius més desfavorits. També es treballa en col·laboració
amb programes i accions d’entitats socials
en la convocatòria d’accions conjuntes o
amb campanyes vinculades a la defensa
del medi ambient. Els voluntaris col·
laboren també amb l’Àrea Internacional
per a contribuir, des de l’experiència
professional, a la millora de la gestió de
les ONG que treballen en països en vies
de desenvolupament o aportant aquesta
experiència amb estades temporals en
aquests països.
El 2011 les 40 entitats de voluntaris
es van aplegar sota el paraigües de la

Federació de Voluntaris de ”la Caixa”
(FASVOL) com a forma de donar una
major empenta a la tasca d’aquest voluntariat. Un any després de la creació de la
Federació, aquesta unitat d’acció es va
visualitzar en el decurs de la celebració
de la segona edició del Dia del Voluntari
amb una activitat col·lectiva i unitària:
una jornada futbolística amb partits i
torneigs celebrats, simultàniament, a 27
municipis de tot el territori espanyol.
La competició va implicar 27 associacions,
va mobilitzar 552 voluntaris de ”la Caixa”
i van participar 2.775 nens en risc d’exclusió social. La iniciativa esportiva comptava amb la col·laboració de les entitats
socials del programa CaixaProinfància.
La jornada va mobilitzar clubs esportius,
entitats, ajuntaments, etc. Als estadis,
alguns de primera i de segona divisió, es
van alinear centenars d’equips infantils i
juvenils, mixtos, barrejant beneficiaris de
CaixaProinfància amb els fills dels empleats
de ”la Caixa”. Una jornada esportiva i inclusiva que va tenir com a lema Tu pots fer
que sigui un gran dia.

noves opcions, que canalitzen aportacions
des de Facebook o el telèfon mòbil.
El programa de gestió del voluntariat de
l’Obra Social és referent i pioner en la
consolidació de models d’organització del
voluntariat. La tasca de suport que desenvolupa el voluntariat complementa parts
del sistema assistencial. És un treball que
podria valorar-se en termes econòmics,
però que és d’una vàlua incalculable pel
fet que es nodreix de valors com generositat, solidaritat o humanitat.
Coherents amb aquesta rellevància i pes
específic, des de l’òrbita dels programes
de l’Obra Social s’impulsen eines per
consolidar aquest model de treball cooperatiu, compartit i altruista. El darrer
d’aquests instruments ha estat l’edició
de la Guia del voluntariat en cures pal·
liatives, una guia amb al qual adaptar la
tasca del voluntari a les especials característiques de la cura als pacients amb
malalties avançades perquè esdevinguin
un suport i una ajuda als equips d’atenció
psicosocial i als familiars dels malalts.

La campanya de recollida de joguines
noves en col·laboració amb entitats
socials, o el Gran Recapte d’aliments del
2012 són altres activitats que tenen en
els voluntaris de l’Obra Social el principal
agent i motor. El gran recapte ha triplicat
la xifra d’aliments recollits a l’anterior
campanya, arribant a 4.821 tones de queviures bàsics. A les modalitats de recollida
clàssiques com el lliurament de productes
o els donatius en metàl·lic s’han incorporat

Les 40 associacions
de voluntaris
han impulsat 2.058
activitats el 2012
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[Programa d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials]
Les accions adreçades cap a la prevenció de la pobresa i l’exclusió social,
aquelles orientades vers la promoció de l’ocupació o bé les que posen
l’accent en la promoció de l’autonomia
personal i l’atenció a les persones
amb discapacitat i/o dependents o les
accions que permeten oferir noves
oportunitats, des de l’impuls d’iniciatives emprenedores, han d’estar molt
vinculades a activitats o intervencions
des de la proximitat. Abordar aquestes situacions de forma transversal i
solidària, incorporant tanta complicitat, col·laboració i aportacions com
sigui possible és una de les premisses
de treball dels programes de suport
que l’Obra Social adreça a les entitats
d’acció social.
D’acord amb aquestes dues premisses,
proximitat i transversalitat, i en consonància amb les línies estratègiques de l’Obra
Social, el Programa d’Ajuts a Projectes
d’Iniciatives Socials fixa l’atenció en abordar
problemàtiques que toquen de molt a prop
les persones i treballa en col·laboració amb
les entitats d’àmbit local. Aquestes entitats
són les que millor coneixen, entenen i tracten aquestes problemàtiques. Les entitats
d’acció social cerquen també la implicació
de tants agents com sigui possible, des

de les administracions públiques a altres
entitats del tercer sector afins i/o complementàries, i també altres agents socials,
econòmics i culturals.
A l’exercici del 2012, aquest treball, teixit
de complicitats amb les entitats socials i
les administracions, ha donat suport i ha
impulsat 963 projectes i iniciatives amb una
inversió total de 18,94 milions d’euros.
Les convocatòries d’Ajuts a Projectes
d’Iniciatives Socials del 2012 han estat:
• Promoció de l’autonomia i atenció
a la discapacitat i a la dependència:
projectes que promouen la qualitat de
vida i el desenvolupament personal i
social de persones amb discapacitat,
malalties mentals o situacions de
dependència i el suport psicosocial de
les famílies. El 2012 s’han lliurat ajuts
a 285 projectes per valor de 5,25
milions d’euros.
• Lluita contra la pobresa i l’exclusió social: potenciar projectes adreçats a cobrir les necessitats bàsiques i l’atenció
psicosocial de persones vulnerables.
S’han aprovat 260 projectes amb una
inversió de 5,35 milions d’euros.
• Inserció sociolaboral: iniciatives adreçades a la creació d’itineraris personalitzats d’inserció sociolaboral de per-

sones amb situació de vulnerabilitat
social. S’han impulsat 234 projectes i
invertit 5,03 milions d’euros.
• Interculturalitat i cohesió social:
iniciatives per millorar la gestió de la
diversitat cultural, facilitar la mediació
intercultural i impulsar la convivència
ciutadana. El 2012 s’han impulsat 47
projectes amb una inversió de 1,01
milions d’euros.
• Projectes d’acció social: projectes que
contribueixen a garantir la igualtat
d’oportunitats entre les persones.
S’han aprovat 81 projectes dotats
amb 1,41 milions d’euros.
• Projectes culturals d’impacte social:
iniciatives de promoció del desenvolupament personal i la inclusió social
amb l’ús de l’art i la cultura. S’han impulsat 36 projectes amb una inversió
de 400.000 euros.
• Emprenedoria social: impuls a la creació i consolidació d’empreses socials.
Afavorir la conversió d’entitats socials
en empreses socials per garantir-ne la
viabilitat. S’han impulsat 20 projectes
amb 490.000 euros invertits.
L’Obra Social potencia de forma molt clara
els projectes que es desenvolupen en col·
laboració i amb la suma de partners o socis,
i que compten amb el suport i aval dels
diferents nivells de l’administració pública,
en especial dels ajuntaments. Una aposta
que s’ha traslladat a les bases de la convocatòria dels ajuts oferint la possibilitat
d’incrementar les dotacions, de 40.000 a
60.000 euros per a projectes que acomplien aquesta premissa.
El nou abordatge, des de la unió d’esforços, és un rellevant canvi conceptual en la
convocatòria d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives
Socials. Canvi que incideix directament en
una major eficiència i estalvi de recursos.
Des del programa es promou l’extensió i
aplicació de l’acció dels voluntaris a totes i
cadascuna de les línies de suport, vinculant
encara més aquesta acció solidària amb
projectes concrets.
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[Palau Macaya]
L’Obra Social ”la Caixa” ha obert el
2012 el nou centre Palau Macaya. Un
espai emblemàtic en la història de
l’Obra Social que ara reobre les portes
amb la voluntat de ser la llavor d’un
nou concepte de centre concebut com
una plataforma de generació i difusió
de coneixement.
El Palau Macaya es proposa anar més
enllà de la dinàmica d’altres espais concebuts i orientats específicament com
a contenidors d’activitat, com a aules
o altaveus de continguts o com a punt
de trobada i debat social. Des del Palau
Macaya, l’Obra Social vol forjar i construir un nou espai d’impuls a la reflexió i
la generació de coneixement que pugui
ser compartit i debatut a través d’un
diàleg continu. Una conversa que aculli
el major nombre d’actors socials possible
i que sigui evolutiva i inclusiva. Aquesta
implicació en el diàleg entre persones,
entitats, empreses i administracions vol
propiciar la transferència de coneixement
i experiències entre tothom però també
la generació de nou coneixement i nous
models innovadors que impulsin el progrés social.
Espai hereu del coneixement
L’arquitectura mateixa recull bona part
del nou esperit que definirà la identitat
i nou rol del centre. El palau és una joia
arquitectònica, declarada bé d’interès
cultural i edifici emblemàtic de Barcelona.
Fou dissenyat per Josep Puig i Cadafalch
per encàrrec de l’industrial Romà Macaya
i Gibert el 1898.
L’edifici és una mostra del modernisme
català, un moviment singularitzat per un
volgut impuls per transformar la societat,
mogut pel desig d’introduir Catalunya en
la modernitat i en el context europeu. La
coincidència de tensions socials i econòmiques amb l’eclosió creativa de destacades individualitats i amb el naixement
d’una consciència col·lectiva i política
van desembocar en un dels períodes més
fecunds a Catalunya. Els esgrafiats de

les parets, les columnes dels finestrals,
les escultòriques gàrgoles, els vitralls i
els elements de forja del Palau Macaya
ens traslladen a un temps on la reflexió i
el pensament van posar en qüestió tota
la societat del moment amb la resultant
d’un moviment generador i impulsor de
coneixement del qual ara el nou Palau
Macaya assumeix el repte d’esdevenir un
digne hereu.
Referent dels projectes socials
Un exemple d’aquesta nova concepció
i usos que han de convertir-lo en un
referent per als projectes socials de l’entitat és el fet que en les sales del Palau
Macaya es va gestar, produir i assajar el
projecte Memòries corporals. Un projecte
en el marc de les activitats d’art amb impacte social que sota la direcció del ballarí
i coreògraf Cesc Gelabert treballaven en
la producció d’un espectacle de dansa
contemporània. Una coreografia que implicava ballarins provinents del programa
de gent gran, Gent 3.0, i ballarins joves
de l’Institut del Teatre.

àmbits. Això ajudarà a perfilar el seu rol
com a centre de referència, de connexió
i a actuar com fa el cor, bombejant la
sang del coneixement que alimentarà i
oxigenarà les cèl·lules d’aquest organisme
complex que anomenem societat.
El Palau Macaya és, a més, un compendi
de l’evolució de l’Obra Social ”la Caixa”.
L’edifici és propietat de l’entitat des del
1947. Les seves parets han acollit l’Institut Educatiu de sordmuts i cecs, sota la
direcció de les Germanes Franciscanes.
Durant els anys setanta, el palau esdevé
Centre Cultural de la Fundació amb una
intensa programació i arrelament popular
que van formar els fonaments de la posterior creació dels centres CaixaForum.
Els darrers anys, el palau va acollir també
temporalment la seu del Museu de la
Ciència mentre es completava la seva
transformació en l’actual CosmoCaixa.
Aquests centres han esdevingut referents
urbans i centres per a la promoció de la
cultural i la ciència, un camí semblant al
que acaba d’iniciar el Palau Macaya.

L’altre exemple de sinergia entre entitats
per aprofitar activitats que tindran un
impacte sobre el públic i desenvoluparan
un treball de sensibilització social respecte
qüestions d’interès és la conferència del
catedràtic d’Economia de la Universitat
de Columbia, economista en cap i vicepresident sènior del Banc Mundial i premi
Nobel d’Economia 2011, Joseph Stiglitz.
Com a membre nord-americà de la Real
Acadèmia de Ciències Econòmiques i
Financeres (RACEF), Stiglitz va parlar al
Palau Macaya sobre l’esgotament de les
polítiques d’austeritat i la proposta de
polítiques de creixement equitatiu i sostenible.
De la mateixa forma que des dels programes de l’Obra Social ”la Caixa” es treballa per la generació de nous models d’intervenció social en diferents àmbits (salut,
educació i atenció a col·lectius vulnerables) des del Palau Macaya es promourà
el debat i la discussió entorn a aquests
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[Obra Social descentralitzada]
Proximitat, vinculació a l’acció local i la
generació de vincles de col·laboració
amb les entitats d’acció social de base
promovent una millor redistribució
dels recursos són algunes virtuts que
singularitzen el treball de l’Obra Social
descentralitzada. Probablement les
actuacions socials impulsades des de la
xarxa d’oficines de ”la Caixa” siguin les
que evidencien amb més claredat els
fonaments on rau la identitat de l’Obra
Social: el retorn a la ciutadania de part
dels beneficis de l’activitat financera
de l’entitat com a última estació d’un
recorregut que vol anar més enllà de
l’activitat econòmica per encaixar i implicar-se en la construcció i millora del
benestar de totes les persones.
L’Obra Social consigna anualment en el
seu pressupost una partida específica que
es distribueix entre la xarxa d’oficines de
”la Caixa”. Aquesta xarxa es fa responsable de la gestió dels fons assignats i promou activitats en sintonia amb les línies
d’acció estratègiques de l’Obra Social. La
progressiva expansió territorial de l’activitat financera ha propiciat que, amb
els anys, la xarxa d’oficines es comporti
com el més petit dels vasos sanguinis del
sistema circulatori conferint, amb aquesta
capil·laritat, una major extensió de l’Obra
Social i un reequilibri territorial en el repartiment de recursos.

L’any 2012 la quantitat destinada ha estat
de 25 milions d’euros, que suposa un
6,9% sobre la liquidació pressupostària
de l’Obra Social.
La xarxa d’oficines permet una actuació
al detall, particularitzada i específica en
col·laboració amb entitats que també palpen la realitat territorial i les necessitats
més properes. L’observació en conjunt
d’aquestes accions, per definició amb
un caràcter micro, de petita intervenció,
dóna una panoràmica de quines són les
situacions i problemàtiques. Una visió de
conjunt orientativa i indicativa i molt útil
per prendre el pols social. La imatge de
conjunt d’aquestes accions ens mostra
que en un 75% dels casos s’han destinat
els recursos a activitats de caràcter social,
i en sintonia amb les línies estratègiques
de l’entitat: pobresa (19,8%), marginació
i exclusió laboral (8,83%), accions socials
i assistencials (25,97%), suport a la tercera edat (4,86%) tot i que no es deixen
de banda activitats culturals (16,4%),
educatives (6,23%) o les adreçades a
l’esport base amb un component social
com la promoció d’esports i competicions
inclusives amb persones amb algun tipus
de discapacitat (9,73%).
Resulta inviable reproduir aquest gran
catàleg de 20.690 accions el 2012. En

molts casos es tracta d’accions que abasten més d’un àmbit d’acció.
A mode de tast d’aquests milers d’accions podem fer esment dels tallers de
rem adaptat per persones amb discapacitat intel·lectual de l’entitat Vent
d’Estrop-Vogadors de Cambrils; un programa d’atenció i inserció laboral per a
joves mares i adolescents, embarassades
i sense recursos en risc psicosocial i víctimes de violència i abusos de la Fundació
Madrina de Madrid; el projecte Mejor en
casa que promou l’atenció per a cures
pal·liatives pediàtriques per a nens amb
malalties incurables per part de l’Associació Porque viven d’Alcorcón; el projecte
Gota de llet de la Fundació el Refugio de
Saragossa que reparteix llet per a nadons
de famílies desestructurades i sense recursos; el projecte de tallers d’equinoteràpia per a nens i adults amb discapacitats
física, psíquica i/o sensorial de la Fundació
Carriegos de Castella i Lleó o els tallers de
creació plàstica que impulsa l’Associació
Arco Iris Ríe entre les recluses de la presó
de Picassent a València.
La suma de cada petita història que hi ha
al darrere dels 20.690 projectes omple
de sentit el objecte final de la fundació:
fer que la societat i les persones que ens
envolten progressin i millorin.

Oficines, direccions territorials i direccions
d’àrea de negoci reben una part del pressupost del qual es responsabilitzen de la
gestió dels recursos i de a qui adreçar-los. El
2012 això s’ha traduït en 20.690 activitats
diferents que s’estima han tingut un impacte directe en més de 620.700 beneficiaris.
L’evolució pressupostària de la partida
assignada a l’Obra Social descentralitzada
ha crescut de forma progressiva fins a
quadruplicar la dotació en una dècada.

Les activitats promogudes han tingut més de 620.700 participants
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[Programes educatius]
L’Obra Social ”la Caixa” ha fet del
suport a la formació i l’educació en
els coneixements i en valors socials
un dels seus objectius estratègics.
Una trajectòria que, camí de complir
quatre dècades de treball, colze a
colze amb la comunitat educativa i
les famílies, i també amb la comunitat científica i acadèmica, ha sabut
adaptar-se a nous reptes i necessitats.
Un dels principals canvis als que ha
calgut donar resposta està vinculat a
la irrupció de les noves tecnologies
de la informació, les quals han fet
palès que som davant d’un canvi
transcendental on la transmissió del
coneixement ja no es pot concebre si
no és en xarxa.
Aquest és un dels trets essencials de
l’oferta educativa de l’Obra Social que,
amb la creació d’eduCaixa (www.eduCaixa.com), ha reunit, en un sol canal, tota
l’oferta pedagògica adreçada a la comunitat educativa de l’Estat espanyol. Si bé
eduCaixa ofereix aquest canal específic
adreçat a la població escolar entre els 3 i
els 18 anys, als docents i a les associacions de mares i pares dels centres (AMPA),
l’Obra Social promou també la formació
universitària i postuniversitària en campus
d’excel·lència arreu del món a través del
seu programa de beques. Un compromís amb l’educació i la formació de les
persones al llarg de tot el seu recorregut

vital per al qual l’Obra Social ha dedicat,
durant el 2012, un total de 32,1 milions
d’euros que representen el 8,9% de la
liquidació pressupostària per a aquest
exercici.
eduCaixa és una eina global i transversal que es planteja posar a l’abast de la
comunitat educativa tota l’oferta formativa de l’Obra Social facilitant projectes,
recursos i activitats que poden desenvolupar-se dins i fora de l’aula i també permeten fer-ho de forma on-line. Es tracta
d’un treball en i des de la xarxa. Com ja
succeïa amb anterioritat a la creació de
la plataforma, les propostes i activitats
s’estenen a través de tots els projectes
i programes de la Fundació. Una oferta
diversa que abasta tant les activitats dels
centres CaixaForum i CosmoCaixa com
les propostes i ac-cions sorgides a partir
de les complicitats teixides i establertes
amb institucions culturals i científiques
de primer nivell, des del Museu del Prado
a la Reial Acadèmia Espanyola, el Centre
Superior d’Investigacions Científiques o
la Fundació Espanyola per a la Ciència i
la Tecnologia. Un conjunt d’interaccions
adreçat a fer d’eduCaixa un portal educatiu de referència per a la comunitat
educativa gràcies a una oferta pedagògica rica, complexa, dinàmica i en constant
transformació, millora i creixement. Una
oferta que al llarg del 2012 ha aconseguit
arribar a 878.043 escolars de forma
presencial en els diferents projectes i
activitats i que ha arribat a 252.177 escolars a través de l’oferta d’activitats a
desenvolupar on-line.
Són recursos pedagògics que, atents a
les necessitats i a l’experiència, miren
d’adaptar-se a les necessitats que la comunitat educativa presenta. L’Obra Social
es planteja com a objectius estratègics
d’aquest canal, en consonància amb
aquestes necessitats, el foment de les
vocacions emprenedores, la potenciació
de les vocacions científiques, la divulgació
i difusió de l’art i la cultura i la promoció
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del creixement personal, fomentant els
hàbits saludables, l’educació en els valors
i la sensibilització social.
El compromís de l’Obra Social amb l’educació s’ha mantingut també en el terreny
de la formació universitària de postgrau
des que l’any 1982 es van començar a
donar les primeres beques per a ampliació d’estudis en campus dels Estats Units
d’Amèrica. D’aleshores ençà, un total de
3.760 estudiants han gaudit d’aquests
ajuts per formar-se en universitats d’Europa, Estats Units, Canadà, Xina, Índia i
Espanya.
Durant el 2012 s’han doctorat els becaris
de la primera promoció del programa
internacional de beques per fer un doctorat en centres espanyols d’excel·lència
en recerca biomèdica. Gràcies a aquest
programa, que es va posar en marxa l’any
2008, un total de 200 joves investigadors
de tot el món s’han pogut incorporar a
centres del nostre país per completar el
doctorat.
Al llarg de l’any 2012 s’han concedit un
total de 277 beques.
Un dels elements distintius del programa
de beques de ”la Caixa” és el rigor, objectivitat i transparència amb què es duen
a terme els processos de selecció, que
segueixen els estàndards internacionals
més alts d’avaluació científica.
El prestigi d’aquestes beques, d’altra
banda, rau també en la comunitat que
formen els becaris de totes les convocatòries, agrupats en una associació que
organitza nombroses activitats, tant per
als mateixos becaris com per al públic en
general.
Tot plegat ha fet que aquest programa
de beques s’hagi convertit en un referent
acadèmic no només en el nostre país,
sinó també en els centres d’excel·lència
més importants d’arreu del món.

Programes educatius

[eduCaixa]
eduCaixa recull tota l’oferta
educativa de la Fundació ”la Caixa”.
Des del mes de setembre del 2011,
eduCaixa.com actua com un servidor
de coneixement. És una web viva,
activa, dinàmica i evolutiva, amb
capacitat de créixer i adaptar-se a
les demandes i necessitats dels seus
usuaris, la comunitat educativa.
Una comunitat formada per alumnes,
docents i les associacions de mares i
pares d’aquests centres escolars.
L’any 2012 ha estat el punt d’arrencada del portal, com a accés únic a tota
l’oferta pedagògica de l’Obra Social. Des
del mes de setembre, amb l’inici del curs
escolar ho ha fet de forma plenament
operativa posant a l’abast projectes, recursos i activitats. Aquest inici havia tingut durant el curs 2011-2012 algun tast
en forma de prova pilot.

El nou portal ha rebut un total de
445.567 visites en línia, de les quals
226.022 han estat accessos directes als
projectes en línia oferts a través d’aquest
gran reposador de continguts que és
eduCaixa. I tot ha estat possible sense
cap interrupció en l’accés a l’àmplia oferta de propostes pedagògiques que l’Obra
Social ja posava a l’abast i que al llarg del
2012 ha arribat a un total de 878.043
beneficiaris. Una xifra que no inclou els
participants en les activitats desenvolupades des del portal, que ha estat de
252.177 beneficiaris. La suma de les dues
xifres ofereix un balanç de beneficiaris de
1.130.220 persones, durant el 2012.
eduCaixa respon a quatre objectius prioritaris: despertar vocacions emprenedores,
potenciar vocacions científiques, divulgar
i difondre l’art i la cultura i promoure el
creixement personal, fomentant els hàbits

saludables, l’educació en valors i la sensibilització social.
Recursos dins de l’aula. Els KitCaixa
Els kits són materials educatius que es
traslladen físicament a l’aula per al seu
ús. Durant el 2012, emmarcat en la línia
estratègica, despertar vocacions emprenedores especialment entre el públic més
jove, s’ha dissenyat un nou recurs amb
la creació del kitCaixa sobre economia
que s’ha posat a l’abast dels centres que
ho sol·liciten de forma física però que
també està disponible des del portal.
És un recurs per als alumnes de l’ESO
i de Batxillerat per assimilar qüestions
bàsiques d’economia a partir d’un recurs
audiovisual, una comèdia de situació on
es plantegen casos pràctics, un joc i una
guia pedagògica que permeten encetar
un procés de diàleg i discussió.
Al llarg d’aquest any també s’ha desenvolupat una prova pilot amb un segon
kit vinculat a aquest àmbit de l’educació
financera: el kitCaixa Joves Emprenedors.
El kit, de forma molt semblant a la
dinàmica dels treballs per projectes,
permet als alumnes adquirir nocions
sobre empresa i economia productiva,
participant en la simulació del procés de
creació d’una empresa. Una experiència
d’aprenentatge que, a més d’aportar
coneixements bàsics en el camp de l’emprenedoria i l’economia, actua de forma
transversal aportant coneixement a la
resta de matèries curriculars. Amb aquest
kit s’ha desenvolupat una prova pilot en
40 centres escolars, 38 a Catalunya i 2 a
les Illes Balears.
Entre els nous recursos generats durant
l’any 2012 hi ha el kitCaixa Una petita
mirada al món, vinculat al coneixement
de la interculturalitat tot intentant trobar
les similituds entre els nens i nenes d’Àfrica, Àsia i Amèrica.

El foment de l’educació financera ajudarà a forjar els emprenedors del futur

33

Els nous kits conviuen amb d’altres més
veterans com els kitsCaixa Valors que han
arribat a 93.113 alumnes i professors de
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tot el territori. Però, si existeix un referent pel que fa a aquests recursos físics,
aquest és el PlanetaMòbil. Actualment hi
ha 15 planetaris circulant per escoles de
tot l’Estat i es preveu la posada en marxa
de tres més per poder atendre les demandes dels centres per viure l’experiència
dels coneixements bàsics d’astronomia
i biologia. Un total de 125.659 escolars
han utilitzat el PlanetaMòbil al llarg de
l’any 2012.
Recursos on-line
El portal concentra on-line tota l’oferta
de recursos educatius per facilitar l’accés
a la comunitat educativa afegint, a l’oferta tradicional, la possibilitat de treballar
continguts a l’aula.
Aquests recursos pedagògics en línia
permeten democratitzar el contingut fent
més accessibles els projectes a l’aula. Els
docents disposen així d’un recurs a mida
per treballar una matèria, bé aprofundint-la o bé complementant-la.

321 tallers en els quals han participat
6.211 alumnes que han produït 666 representacions, aconseguint arribar a una
audiència escolar de 134.580 espectadors
a tot l’Estat.
Fora de l’aula
L’oferta educativa impregna també les
programacions dels espais de l’Obra
Social que, de forma permanent, proposen activitats educatives i propostes
didàctiques que complementen l’acció
formativa dels centres. Les activitats escolars al CosmoCaixa i CaixaForum han
propiciat el pas pels centres de 384.225
estudiants durant el 2012.
Fora dels centres de l’Obra Social, les
exposicions itinerants són una oportunitat per fer extensiu a la resta del territori
una oferta cultural de qualitat. Un total
de 111.844 alumnes les han visitat al
llarg de l’any 2012. Les exposicions i les
activitats educatives que les acompanyen
són també la millor manera de generar

un planter de futur públic interessat en
el consum de cultura. El treball conjunt
desenvolupat per l’Obra Social a partir de
les grans aliances culturals amb institucions de referència i prestigi mundial ha
permès fer avenços en aquest sentit. Ho
demostren els 53.548 escolars que han
participat en les activitats del programa
L’art d’educar, nascut de la col·laboració
amb el Museu del Prado.
Pel que fa a la programació musical, els
concerts escolars continuen sent un dels
pilars de l’activitat formativa oferint una
immersió en el coneixement i gaudi de
la música del món, la formació de futurs
espectadors sensibilitzats cap a la música
i l’expansió i creixement personal des
del foment de l’experiència sonora. Un
total de 275 concerts arreu del territori i
112.000 espectadors escolars han estat el
balanç de l’exercici del 2012.

Projectes en línia com RomanorumVita.
com, un projecte nascut arran de l’exposició itinerant sobre la vida en una ciutat
romana i que ara, de forma independent,
actua com a contingut educatiu amb
entitat pròpia, ha rebut 34.426 visites
durant el 2012. El mateix succeeix amb el
projecte Parlemdedrogues.org un recurs
vinculat a una exposició virtual sobre la
prevenció, debat i sensibilització sobre els
efectes de les drogues des d’una vessant
científica que ha tingut 89.625 visites.
Altres programes destacables són El mar
a fons, dedicat a plantejar un millor coneixement del medi marí a partir de vídeos i propostes d’experimentació i recerca
adaptades als diferents nivells escolars,
o CaixaEscena, que permet als alumnes
fer una immersió en el món del teatre i
la interpretació com a forma de desenvolupament social i cultural organitzant

L’oferta on-line d’eduCaixa ha arribat a 252.177 beneficiaris
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[Beques]
L’Obra Social ”la Caixa” porta més de
30 anys impulsant el talent i la vocació dels millors estudiants del país
oferint-los l’oportunitat de rebre formació de postgrau en les millors universitats del món. Fins al 2012 s’han
concedit un total de 3.760 beques,
que suposen una inversió acumulada
de 145,5 milions d’euros.
L’impacte social de les més de tres dècades d’història del programa de beques de
”la Caixa” es materialitza en forma de
transferència de coneixement, desenvolupament de la recerca i avenços científics.
Uns beneficis socials visibles i constatables
en les trajectòries acadèmiques i professionals del col·lectiu de becaris, que es poden
consultar al portal becarislacaixa.net.
El portal s’adreça al públic en general,
perquè qualsevol persona pugui conèixer
els resultats de cadascuna de les beques
atorgades, i quin impacte han tingut
sobre les trajectòries professionals dels
becaris, però també s’adreça, de manera
específica, a les empreses i als centres
d’investigació que necessitin incorporar
professionals i investigadors als seus
equips. D’aquesta manera es promou que
la inversió en cada beca retorni, en forma
de talent incorporat, al teixit empresarial i
científic del país.

titat ha organitzat sessions d’orientació a
Chicago, Londres, Berlín i París. En aquestes trobades s’inicia la futura xarxa de
relacions i contactes entre els becaris i els
seus entorns acadèmics i professionals.
També com cada any des del 2005, s’han
lliurat les 100 beques del programa de
postgrau en universitats espanyoles,
sumant un volum de 824 beques concedides.
Així mateix, han estat lliurades les 15
beques per fer pràctiques de periodisme a estudiants dels darrers cursos de
Ciències de la Informació i Comunicació
Audiovisual. Pràctiques que es fan en
diferents redaccions de l’agència EFE
arreu de l’Estat i en les seus de les seves
corresponsalies a l’estranger.
En darrer lloc, al llarg del 2012 s’han
lliurat 40 beques per fer el doctorat en
quatre centres espanyols d’investigació en
l’àmbit de la biomedicina.
Màxim rigor en els processos
de selecció
El programa de beques de ”la Caixa” deu
bona part del seu prestigi al rigor, objectivitat i transparència amb què s’efectuen
els processos de selecció, que segueixen
estàndards internacionals.

En total, l’any 2012 hi van participar més
de 70 professors i investigadors de centres de recerca nacionals i internacionals.
La intervenció d’aquests experts, tots ells
independents i amb una llarga experiència en processos de selecció i avaluació de
projectes científics, garanteix tant l’eficàcia com la transparència del procés.
Associació de becaris de ”la Caixa”
Les activitats de l’Associació de becaris
”la Caixa” fan visible un mapa de relacions,
en expansió continua, entre els becaris i el
seu entorn acadèmic i científic. Relacions
que han permès confeccionar programes
d’activitats cada cop més consolidats.
L’Associació ha promogut el 2012 dues
noves conferències que han portat experts de reputació mundial. La primera,
impartida al CosmoCaixa de Barcelona
pel doctor Michael Tomasello, director
del Department of Developmental and
Comparative Psychology del Max Planck
Institute for Evolutionary Antropology.
Tomasello acudia convidat per Josep
Call, director del Wolfgang Köhler
Primat Research Institute for Evolutionary
Anthropology del mateix Max Planck
Institute i becari als Estats Units el 1990.
Michael Tomasello és una autoritat en
l’estudi de processos cognitius comparats
entre humans i simis.

El programa de beques manté, en consonància amb la resta del pressupost de
l’Obra Social, el nivell d’inversió que ha
permès preservar el nombre de beques
tot i la conjuntura de crisi econòmica
global. El 2012 han estat 277 ajuts per
un import total de més de 15 milions
d’euros.
Durant l’any, s’han lliurat les 122 beques
per cursar estudis de postgrau en universitats estrangeres. Els becats s’han repartit per campus d’Europa, Estats Units,
Canadà i Àsia.
Com és habitual en cada nova edició, per
a la promoció 2012 dels becaris que cursaran els seus estudis a l’estranger, l’en-

Un moment de la conferència de Michael Tomasello a l’auditori de CosmoCaixa
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La segona de les conferències va ser impartida per Olivier Blanchard, economista en cap del Fons Monetari Internacional.
Venia convidat per Jordi Galí, director
del Centre de Recerca en Economia
Internacional (CREI) i becari als Estats Units
el 1984. Blanchard va parlar a la seu central de ”la Caixa” sobre macroeconomia.

A la promoció de 40 becats de la convocatòria del 2012 trobarem estudiants de 16
nacionalitats diferents. S’acompleix així un
objectiu vinculat a la línia estratègica d’impuls de la recerca en ciència a Espanya:
atreure talent internacional, exercir com a
catalitzador i contribuir a la consolidació
de centres de recerca nacionals.

Programa de doctorat en centres
d’excel·lència

Vist el resultat, el programa obre l’àmbit
d’estudis i es transforma, per a futures
edicions, en un programa d’estudis doctorals en centres de recerca espanyols
que comptin amb l’acreditació i segell
d’excel·lència Severo Ochoa.

El 2012 s’han lliurat les beques de la
cinquena promoció del programa internacional de doctorats en biomedicina.
Aquest és el més recent dels programes
promoguts des de l’Obra Social i aviat
començarà a oferir resultats, quan els
estudiants de les primeres promocions
presentin i llegeixin les seves respectives
tesis doctorals. Fins a l’edició del 2012
el programa ha obert la porta perquè
40 talents d’arreu del món optin
anualment a incorporar-se a quatre
centres de recerca biomèdica de referència: el Centre Nacional d’Investigacions
Oncològiques (CNIO) i el Centre Nacional
de Biotecnologia (CNB-CSIC), tots dos
a Madrid, i el Centre de Regulació
Genòmica (CRG) i el Institut de Recerca
Biomèdica (IRB), a Barcelona.

L’acord que permet obrir el programa a
nous centres de recerca s’ha tancat durant el 2012 amb la signatura d’un conveni entre el president de l’Obra Social,
Isidre Fainé, i el ministre d’Economia i
Competitivitat, Luis de Guindos. Un acord
que comporta el naixement de les beques
internacionals de doctorat ”la Caixa”
– Severo Ochoa. Són vuit els centres de
referència que rebran un màxim de 5
becaris per convocatòria: a Barcelona,
l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB),
el Barcelona Supercomputing Center –
Centre Nacional de Supercomputació
(BSC-CNS), la Barcelona Graduate

Un moment de la conferència de l’economista de l’FMI, Olivier Blanchard, amb Jordi
Galí, director del CREI, al seu costat
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School of Economics (BGSE) i l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO); a
Madrid, el Centre Nacional d’Investigacions Cardiovasculars (CNIC), l’Institut
de Ciències Matemàtiques (ICMAT)
i el Centre Nacional d’Investigacions
Oncològiques Carles III (CNIO), i a
La Laguna (Tenerife), l’Institut d’Astrofísica de Canàries (IAC).

El Programa de Beques
Definició
Programa de beques amb quatre línies
diferenciades: 1. Per cursar estudis de
postgrau a centres dels Estats Units,
Canadà, Europa i Àsia; 2. Per cursar un
màster oficial en qualsevol universitat
espanyola; 3. Per cursar estudis de
doctorat en investigació biomèdica en
quatre centres espanyols de referència
internacional en investigació biomèdica; 4. Per fer pràctiques de Periodisme i
Comunicació Audiovisual.
Actuació
Fomentar la mobilitat i donar l’oportunitat als estudiants amb més potencial de realitzar estudis de postgrau
a universitats i centres estrangers i
nacionals de primer nivell i atreure
talent a centres nacionals de recerca
de prestigi internacional.
Nombre de beques convocades
el 2012
A l’estranger: 122
A Espanya: 100
Biomedicina: 40
Periodisme: 15
Nombre de beques i inversió
acumulada des del 1982
A l’estranger: 2.627 per valor de
111.418.461 euros.
A Espanya: 785 per valor de
16.791.894 euros.
Biomedicina: 195 per valor de
14.000.432 euros.
Periodisme: 153 per valor de
3.387.954 euros.

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]
El coneixement científic, l’impuls a la
innovació, la promoció de la recerca
d’excel·lència i l’extensió social dels
seus avenços, així com la defensa
i protecció del medi ambient i la
sostenibilitat, sintetitzen els objectius
estratègics de l’Obra Social ”la Caixa”.
Són objectius nascuts del convenciment que una societat basada en
el coneixement és una societat més
intel·ligent, més equitativa i més
sostenible. Per això ha destinat al
desenvolupament d’aquests objectius
estratègics el 2012 un total de 42,8
milions d’euros, cosa que significa un
11,9% el pressupost de l’Obra Social
per a l’exercici.
En l’àmbit de l’educació i la divulgació de
la ciència, en definitiva, d’apropar la ciència i la recerca a la societat, l’Obra Social
”la Caixa” té com a objectius: contribuir
a l’increment de la cultura científica de
la societat, estimular les vocacions científiques i posar en valor la recerca com a
motor del progrés social.
Les exposicions Epidèmia i Tecnorevolució
vistes durant el 2012 als CosmoCaixa
exemplifiquen aquests objectius. Les dues

exposicions acosten la recerca més puntera a la societat en dos àmbits de gran
repercussió social. La primera apropa els
esforços dels investigadors per disminuir
l’impacte de les malalties arreu del món,
en particular a països en vies de desenvolupament. La segona, Tecnorevolució,
ens descobreix el futur que ens aportarà
la sinergia entre la nanotecnologia, les
tecnologies de la informació, les neurociències i la biotecnologia.
El suport als projectes d’investigació
científica de primer nivell passa per establir acords i aliances amb les institucions
que els promouen. El 2012 s’ha consolidat la línia de col·laboració encetada amb
el CSIC amb nous projectes relacionats
amb la divulgació científica com són
Ciutat Ciència www.ciudadciencia.es,
estès en més de vint ciutats espanyoles, i
El mar a fons www.elmarafondo.com.
Ambdós es proposen apropar el coneixement científic als ciutadans i al públic escolar amb activitats recollides en sengles
plataformes virtuals. Actuen com a servidor de recursos educatius, proposen activitats de recerca, ajuden a l’aprenentatge
des d’una vessant pràctica i fomenten la
promoció de vocacions científiques.
En la mateixa línia, el 2012 ha començat
l’experiència LaboCosmoCaixa, que permet desenvolupar experiments de laboratori vinculats a la recerca en biomedicina
en un laboratori mòbil itinerant.

L’exposició Epidèmia, l’esforç científic per
eradicar les malalties

Any rere any, els equips de recerca ofereixen nous avenços en els seus respectius
camps. Així, el 2012 s’ha donat un nou
pas en el desenvolupament de la vacuna
de la sida des del programa HIVACAT
(programa liderat per IrsiCaixa i l’Hospital
Clínic de Barcelona) amb la descoberta
d’un dels agents que transporta i permet
l’expansió del virus del VIH dins l’organisme. També s’han obert noves línies de
treball com l’encetada amb la Fundació
Pasqual Maragall, l’estudi Alfa, per promoure una recerca amb persones amb
antecedents familiars d’Alzheimer per
avançar en la diagnosi precoç.
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També durant el 2012 s’ha fet el
lliurament d’una nova tanda d’ajuts
RecerCaixa adreçats a l’impuls de la
recerca des dels equips d’investigació
de les universitats i centres de recerca
de Catalunya. Un total de 23 propostes
s’han escollit en la convocatòria amb
projectes d’estudis sobre ciències socials,
humanitats i ciències de la salut.
L’Obra Social impulsa també espais de
trobada, debat i intercanvi entre els integrants de la comunitat científica que desenvolupen recerca avançada. El 2012 ha
vist néixer B-Debate www.bdebate.org,
una experiència conjunta impulsada entre
Biocat i l’Obra Social per aplegar trobades
internacionals d’alt nivell. Neurociència,
medicina làser, cardiopaties o la genòmica han estat algunes de les qüestions
tractades en aquestes trobades.
El 2012, a més, s’ha produït el nomenament del Dr. Josep Baselga, director
científic de la Unitat d’Investigació en
Teràpia Molecular del Càncer del VHIO
(Vall d’Hebron Institut d’Oncologia), com
a director mèdic del Memorial SloanKettering Center de Nova York. Aquest
és un dels més prestigiosos centres de
recerca en l’àmbit de l’oncologia clínica.
Baselga ha dedicat la seva carrera a la
recerca de nous tractaments contra el
càncer i és un dels referents mundials en
aquest camp.
En l’àmbit dels programes de medi ambient, el 2012, ClimaDat ha fet un pas
endavant amb l’obertura de la primera
estació de mesurament al Delta de l’Ebre.
El projecte conjunt de l’Obra Social i
l’Institut Català de Ciències del Clima
(IC3) crearà una xarxa de recollida de
dades d’amidament del clima. L’estació
del Delta és la primera de les vuit previstes a tot l’Estat en espais naturals singulars i emblemàtics com els de la serra
de Grazalema, de Gredos o El Hierro per
conformar una xarxa de primer nivell
dedicada a la monitorització de dades de
canvi climàtic a temps real i que serà de
públic accés.

Programes de ciència, recerca i medi ambient

[Recerca]
La recerca aplicada en els camps de
les ciències de la vida, la salut, les
humanitats i les ciències socials està
obtenint en els darrers anys importants
avenços en diferents àmbits. Sobretot
en aspectes com la diagnosi precoç i la
prevenció de determinades patologies.
L’Obra Social ha establert aliances i
complicitats amb equips científics de
primer nivell per a l’impuls de projectes
de recerca avançada. Fruit d’aquestes
investigacions, s’estan fent passos
importants en la lluita contra la sida, la
prevenció de l’Alzheimer o la malària.
L’Obra Social ”la Caixa” ha formalitzat
una d’aquestes aliances el 2012 amb la
Fundació Pasqual Maragall. Un acord que
impulsarà la presentació d’un estudi epidemiològic adreçat a determinar o identificar
factors i variables que influeixen o intervenen en l’aparició de l’Alzheimer. Una iniciativa que les dues institucions desenvoluparan conjuntament a Barcelona des del Parc
de Salut Mar de l’Hospital del Mar i el Parc
de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB).
Es tracta d’un estudi prospectiu, anomenat
Estudi Alfa, que en forma d’estudi de casos
analitzarà i seguirà la resposta a una sèrie
de proves diagnòstiques entre 400 voluntaris que són familiars de persones que han

estat diagnosticades d’Alzheimer. L’objectiu
és obtenir dades que ajudin a la detecció
precoç de la malaltia i, en posteriors fases
i a més llarg termini, analitzar la necessitat
d’anàlisi i estudi de l’efectivitat dels medicaments en persones que encara no han
desenvolupat els símptomes de la malaltia.
IrsiCaixa
L’Institut d’Investigació de la Sida IrsiCaixa,
dirigit pel doctor Bonaventura Clotet i
impulsat conjuntament per l’Obra Social
”la Caixa” i el Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya, participa en el
disseny d’una estratègia científica mundial
per a la curació de la sida que es va presentar simultàniament a Washington, París
i Barcelona l’estiu del 2012 sota el nom
Towards an HIV Cure. Es tracta de la confecció d’un full de ruta que ha d’orientar
els esforços dels equips de recerca cap a
l’objectiu d’assolir una cura per al VIH. Una
cura que es vol que sigui efectiva, assequible i aplicable a gran escala. Un tractament
que millori les condicions de vida dels
malalts infectats i minimitzi el risc de transmissió del virus. El que ha de tenir, com a
conseqüència final, un estalvi en els recursos econòmics que actualment es dediquen
als tractaments amb uns costos econòmics
i socials molt elevats. Són recursos que

podrien adreçar-se a altres necessitats i que
suposen un sobreesforç econòmic per als
sistemes de salut de molts països.
L’obtenció d’aliances estratègiques entre
grups internacionals d’investigació fa possible la col·laboració entre equips de recerca
bàsica i clínica. El treball conjunt propicia
la transferència de coneixement entre els
equips. Aquests elements, units a una
aposta per l’impuls als joves investigadors,
a la millora dels models d’assaigs i dels
marcs que els regulen, es demostren com
a essencials per a l’avenç i l’impuls de la
recerca. I tots ells coincideixen amb les línies
estratègiques dels projectes impulsats des
de l’Obra Social ”la Caixa”.
Pel que fa a les estratègies científiques
proposades s’han definit set línies de recerca que, combinades, hauran de ser les
claus en el futur desenvolupament d’una
cura. Algunes d’aquestes línies treballen
identificant els mecanismes que mantenen
la persistència del virus i la seva capacitat
infecciosa, tot i seguir tractaments amb
retrovirals. Altres vies intenten determinar
l’origen de l’activació del sistema immunitari, els seus mecanismes i els factors cel·lulars
que controlen la infecció però que permeten la persistència del virus. I finalment,
unes altres línies desenvolupen estratègies
terapèutiques i immunitàries per resoldre
les infeccions latents o dissenyen i assagen
estratègies per millorar la capacitat de resposta del pacient a la replicació viral.
HIVACAT
L’èxit dels resultats en la recerca han estat
novament durant el 2012 el millor aval
per a les línies estratègiques esmentades.
Els científics de l’Institut d’Investigació
de la Sida IrsiCaixa han publicat dins el
Programa d’investigació i desenvolupament de la vacuna contra la sida HIVACAT
l’estudi sobre la descoberta d’un dels
responsables de la propagació del virus a
l’organisme. Es tracta d’una molècula que
permet l’accés del virus a l’interior de les
cèl·lules dendrítiques del sistema immunitari. El virus, refugiat a l’interior d’aquestes

El centre de Genètica Cardiovascular de Girona
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cèl·lules, fa que actuïn com si fossin un
“cavall de Troia” propiciant la propagació
del virus i la infecció sense que s’activi la
resposta immunitària de l’organisme.
L’estudi ha estat coordinat per l’investigador ICREA d’IrsiCaixa Javier
Martínez-Picado, ha comptat amb la col·
laboració de la Universitat de Heidelberg
a Alemanya i de l’Institut de Química
Avançada de Catalunya (IQAC) del Consell
Superior d’Investigacions Científiques
(CSIC).

àmbit. Està integrat per dos centres d’investigació que són referents internacionals
en recerca sobre la sida: IrsiCaixa i el Servei
de Malalties Infeccioses i Sida de l’Hospital
Clínic de Barcelona. HIVACAT investiga
el desenvolupament de la nova vacuna
contra el VIH en coordinació amb ESTEVE
i amb el suport de l’Obra Social ”la Caixa”
i dels departaments de Salut i d’Economia i Coneixement de la Generalitat de
Catalunya.
RecerCaixa

Aquesta recerca ha estat finançada pel Pla
Nacional d’R+D+I i el Programa d’investigació i desenvolupament de la vacuna
per a la sida HIVACAT, que ja compta amb
un llarg recorregut en els assaigs sobre
diversos candidats a trobar una vacuna
terapèutica contra la sida.

Durant el 2012 ha tingut lloc la tercera
convocatòria de RecerCaixa, les beques de
recerca amb què l’Obra Social ”la Caixa”
impulsa la investigació d’alt nivell a partir
de les propostes dels investigadors vinculats a les universitats públiques i privades i
als centres de recerca.

El programa HIVACAT es desenvolupa mitjançant un consorci publicoprivat que no
té precedents a l’Estat espanyol i que situa
el país en la primera línia internacional de
la investigació desenvolupada en aquest

Durant el 2012 s’han fet efectius els lliuraments de les ajudes de la segona convocatòria. S’hi havien presentat 293 projectes
de 61 institucions dels quals en van sortir
escollits 23. Aquestes institucions presen-

ten propostes d’estudi sobre les ciències
socials, humanitats i ciències de la salut en
diferents àmbits, entre els quals hi havia
estudis sobre el patrimoni artístic, entorn
a l’impacte de les noves tecnologies en
l’educació o l’economia. D’altres plantegen treballs entorn a l’ús de noves eines
per a l’aprenentatge de les llengües, la
sociologia de la pobresa i la marginalitat,
l’envelliment actiu i l’aplicació de la tecnologia en l’accessibilitat de les persones
amb discapacitat i/o amb dependència.
Finalment hi ha propostes entorn a treballs
sobre immigració i cohesió social, ocupació i treball per a joves, recerca sobre
el dolor en pacients de llarga durada i en
joves o estudis vinculats a la salut i la qualitat ambiental, entre molts d’altres.
ISGlobal
L’any 2012 l’Institut de Salut Global de
Barcelona (ISGlobal) s’ha consolidat com
un centre de referència internacional que
dóna respostes als grans reptes de la salut
en un món globalitzat. Les iniciatives per
a l’eliminació de la malària, la reducció
dels índexs de mortalitat materna i infantil, la lluita contra la malaltia oblidada de
Chagas o la recerca de les causes de la
resistència als antibiòtics han guiat la seva
activitat, que se centra en la recerca, la
formació i l’assistència.
ISGlobal té com a objectiu millorar la salut
i el desenvolupament de les poblacions
més vulnerables a través de la generació,
gestió, transmissió i aplicació del coneixement. Treballa intentant cercar solucions
a reptes de salut global que afecten amplies franges de població i actuen com un
fre al progrés d’aquestes comunitats. El
centre és una iniciativa nascuda de la col·
laboració publicoprivada impulsada des de
l’Obra Social ”la Caixa” juntament amb
la Generalitat de Catalunya, el Ministeri
d’Afers Estrangers i Cooperació, l’Hospital
Clínic i la Universitat de Barcelona, on
també participa l’Institut Carlos Slim de la
Salut, la Fundació Bill & Melinda Gates i el
Nelson Mandela Children’s Fund.
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[Medi ambient]
La inauguració, al mes de maig, de
la primera estació de mesura de la
xarxa ClimaDat al Delta de l’Ebre ha
fet realitat un dels projectes pioners
al món per a l’observació en temps
real del clima i dels paràmetres de
canvi climàtic. El projecte ClimaDat,
que impulsen la Fundació Obra Social
”la Caixa” i l’Institut Català de Ciències del Clima (IC3), preveu la posada
en funcionament de vuit estacions de
mostreig, semblants a la inaugurada
al Delta de l’Ebre, que se situaran en
vuit sistemes naturals del territori
espanyol. Allà es recolliran dades per
veure l’evolució i l’impacte climàtic.
Informació que serà processada a
nivell local, regional i global i que
serà compartida amb la procedent
de la recerca d’equips internacionals
entorn a l’evolució del clima. Les dades obtingudes seran de lliure accés
i permetran fer un balanç de gasos
d’efecte hivernacle a nivell regional
i integrar-les en bases de referència
d’àmbit internacional per al seu ús en
la recerca sobre el clima.
A més, l’estació del Delta oferirà informació que permetrà entendre millor el
funcionament i les influències que el clima
té en aquest entorn, és a dir, com és influït
i com influeix en el clima. Entre alguns dels
elements que es mesuren hi ha l’emissió
i captació de gasos d’efecte hivernacle
d’origen metabòlic, com el CO2 absorbit
per les plantes o l’emès per la respiració,
o mesurarà el metà que es genera en la
descomposició de la matèria orgànica o
fins i tot l’òxid nitrós (N2O) relacionat amb
l’ús de fertilitzants. S’estudiarà la manera
com aquests gasos s’intercanvien amb els
ecosistemes naturals que els envolten i es
mesurarà també el radó atmosfèric, un
gas que actua com a indicador de l’origen
de les masses d’aire. L’estació amidarà aspectes com la quantitat de llum reflectida
sobre les llacunes i canyissars, les variacions de temperatura i d’altres variables
com la salinitat o la introducció de sulfats
en l’ecosistema des del mar.

La informació té un ús eminentment
científic però també té un impacte social
i pedagògic que justifica que l’accés a
aquesta informació sigui públic. L’estació
de mostreig del Delta permet la visualització de les dades recollides en monitors
situats al vestíbul de l’Ecomuseu de
Deltebre.
És previst inaugurar la segona de les
vuit estacions a El Hierro (Illes Canàries).
L’extensió de les estacions arreu del territori situarà el país com un dels líders en el
monitoratge del clima i es podrà obtenir
una imatge climàtica única d’un país que
rep influències climàtiques atlàntiques,
mediterrànies i subtropicals, totes afectades per la influència del canvi climàtic
i totes influint sobre ell. S’obtindrà una
imatge clara i contrastada dels efectes i
l’impacte del canvi climàtic i permetran
veure i anticipar mesures de mitigació i
adaptació.
El mar a fons
En el marc de l’aliança estratègica oberta
amb el Consell Superior d’Investigacions
Científiques CSIC, el 2012 s’ha impulsat
la plataforma pedagògica en línia El mar
a fons, amb la col·laboració de l’Institut

de Ciències del Mar (ICM-CSIC). El mar a
fons apropa el coneixement dels ecosistemes marins oferint un conjunt de propostes didàctiques vinculades amb l’experimentació, el desenvolupament d’assaigs
i tècniques de recerca. El coneixement
del medi marí s’integra com un contingut
més de currículum a escoles i instituts,
ajuden a l’aprenentatge des d’un vessant
pràctic i incideixen en el foment de vocacions científiques.
La plataforma El mar a fons ofereix vídeos
de curta durada sobre temes marins que
estan acompanyats de guies didàctiques
i propostes d’activitats que els docents
poden adaptar a cadascun dels nivells.
Les propostes de recerca poden desenvolupar-se en l’entorn dels centres escolars,
instituts o des dels domicilis i ofereixen
el tractament experimental exigit en els
continguts curriculars de primària, secundària i batxillerat. La plataforma permet
a més la interacció i compartició dels
resultats obtinguts en els experiments,
idees, materials o solucions de millora
i recerques, fet que genera un diàleg
entre alumnes, professor i investigadors
que reprodueix a petita escala el desenvolupament de la competència científica
implicant els alumnes en el procés i pro-

La primera estació de mesura del projecte ClimaDat, al Delta de l’Ebre
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movent també el treball en col·laboració
i la transferència de coneixement entre
comunitats de recerca.
Conservació d’espais naturals
L’Obra Social desenvolupa des del 2005
un programa de Conservació d’Espais
Naturals i Reinserció Social que actua
fomentant la integració laboral de persones en risc d’exclusió social a través d’una
activitat de millora i protecció dels entorns naturals que té el valor afegit d’actuar com a treball preventiu dels incendis
forestals. Totes aquestes actuacions es
desenvolupen en espais naturals i tenen
com a objecte que els treballs desenvolupats permetin la recuperació o preservin
part de l’activitat agrícola o ramadera de
la zona, una de les millors accions preventives per evitar que la manca de cura
sobre l’entorn incrementi el risc potencial
d’incendis. Les intervencions gestionen,
entre d’altres, l’excés de densitat forestal
dels boscos com a mesura de prevenció
d’incendis, s’efectuen treballs per potenciar la biodiversitat o millorar la disponibilitat i accés a l’aigua i es promou l’activitat agrícola i ramadera, com el foment de
la pastura i dels ramats, com a forma de
garantir el manteniment i gestió d’àrees
boscoses més enllà de les intervencions
de correcció puntuals. Aconseguint que
es recuperi l’activitat econòmica i fent-la
rendible es racionalitza la gestió dels espais forestals.

També durant el 2012 l’Obra Social ha
participat en la creació del centre d’interpretació ambiental la Casa de l’Ós
del Pirineu a l’antiga casa Sastres d’Isil
al Pallars Sobirà. Allà es dóna informació sobre el Parc Natural de l’Alt Pirineu
i s’ofereixen imatges sobre la vida i la
reintroducció dels óssos als Pirineus.
Altres accions en l’àmbit de la preservació
de la fauna el 2012 han estat l’impuls
del Centre de Recuperació de la Fauna
Silvestre a Santillana del Mar (Cantàbria)
o, en l’àmbit de la difusió del valor dels
espais naturals, l’obertura dels nous centres d’interpretació de la Via Verda de la
Serra d’Olvera, a Cadis, o el de la Serra
de Tramuntana, Ca s’Amitger, a Mallorca.
www.ecotendenciesCosmoCaixa.org
Fer caminar conjuntament tecnologia, innovació i progrés a la vora
d’eficiència, estalvi i sostenibilitat
és un dels objectius de la plataforma
www.ecotendenciesCosmoCaixa.org.
En aquest espai en línia es planteja un
debat entorn de qüestions ambientals i
les seves implicacions en els àmbits so-

cial, econòmic i polític. Amb una periodicitat semblant a la dels cursos acadèmics,
d’octubre a juny, es plantegen els eixos
centrals de tres ecotendències a debat. El
2012 han estat Moure’s volant, plantejant
els reptes al voltant del futur de l’aviació;
Moure informació, a l’entorn de l’ús d’Internet per reduir impactes ambientals reduint la mobilitat de persones i materials
i La ciutat del futur, primera ecotendència
del curs 2012-2013, al voltant dels reptes
urbanístics del futur en un món on les
ciutats concentren els gruixos de la població i la majoria de la demanda energètica.
Ecotendències s’estructura en sessions
periòdiques al voltant de tres aspectes
bàsics: a .tecno es convida a experts de
prestigi internacional per plantejar la
qüestió i els reptes de futurs entorn a
l’ecotendència escollida. Posteriorment,
a .idea es presenten i difonen projectes innovadors, solucions empresarials
i aplicacions imaginatives i pràctiques.
La tercera sessió i novetat del curs 2012
és .edu, a partir de la qual es posen els
continguts dels debats a disposició dels
estudiants de secundària.

Amb aquest mateix objectiu s’ha treballat
en la recuperació d’espais dunars, platges, aiguamolls i zones fluvials i de bosc
de ribera gràcies a acords i convenis subscrits amb les comunitats autònomes i les
diputacions catalanes i basques.
Al llarg del 2012 s’han desenvolupat un
total de 271 projectes que han permès
la reinserció laboral de 1.600 persones a
tot el territori espanyol. Des del 2005 han
estat 2.946 els projectes desenvolupats
a tot Espanya, en els quals han treballat
9.761 persones.

Explicant el funcionament dels equips de mesura de la primera estació de ClimaDat al
Delta de l’Ebre
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[Ciència en Societat]
La promoció de la cultura científica,
el foment de vocacions cientificotècniques i posar en valor la recerca
com a motor de progrés social són les
prioritats del programa de Ciència en
Societat de ”la Caixa”. Bé sigui des de
la base, amb l’educació i la promoció
del coneixement i les vocacions científiques entre la població estudiantil
del país, o bé sigui amb la consecució
d’acords per impulsar projectes de
divulgació científica, amb el concurs
d’institucions públiques i privades.
Conscient que aquesta no pot ser una
missió en solitari, el 2012 ha estat l’any
de consolidació, maduració i establiment
de nous acords estratègics amb el Consell
Superior d’Investigacions Científiques
(CSIC) o amb la Fundació Espanyola per a
la Ciència i la Tecnologia (FECYT). Enguany
s’ha encetat una nova experiència per a
l’extensió del coneixement científic arreu
del país amb el projecte Ciutat Ciència.
Ciutat Ciència és un projecte de divulgació científica amb la fita de fer arribar
l’actualitat científica i tecnològica a
ciutats i municipis de mida mitjana de
tot l’Estat. El projecte es va iniciar en sis
localitats i durant el 2012 s’ha estès fins
a vint municipis més. Promou activitats,
presencials i virtuals, en una oferta sota
el paraigua d’una plataforma en línia
www.ciudadciencia.es.

de científic. També es mou en aquesta
direcció el projecte Xplore Health, que
coordina un consorci europeu amb el
recolzament de l’Obra Social. És un recurs
educatiu en línia que ofereix, en diversos
mòduls temàtics, l’opció d’endinsar-se en
diferents àmbits de la investigació biomèdica a partir de la proposta de jocs, experiments virtuals i recursos audiovisuals.
Seguint les pautes de treball que s’inclouen en el portal Xplore Health s’ha
configurat el LaboCosmoCaixa, un laboratori educatiu que porta la recerca
avançada dins les aules de secundària. El
primer Labo s’ha testat enguany, en una
prova pilot a la Rioja, on 2.403 alumnes
han experimentat al voltant de la recerca
en el desenvolupament de fàrmacs. Els
alumnes s’encaren als reptes de la recerca des de l’experimentació i seguint el
mètode científic. Superada la prova pilot,
es desplegaran altres laboratoris mòbils
diferents on es treballarà al voltant de la
recerca sobre la sida i sobre la malària.

de la cultura científica entre el major
espectre social, exercint com a detonant
i estímul de les vocacions científiques
entre els més joves i estenent la divulgació i el coneixement continu entre els
més grans.
El 2012 dues grans exposicions han
centrat l’objectiu de divulgar el coneixement científic: Epidèmia i Tecnorevolució.
A Epidèmia el visitant coneixia els mecanismes de propagació dels microbis i
bacteris i com han anat modelant la nostra història. La mostra oferia també informació sobre les accions per combatre
aquestes infeccions a través dels treballs
d’investigació que desenvolupen centres
de recerca com l’Institut de Salut Global
de Barcelona (IsGlobal) o IrsiCaixa. D’altra
banda, a Tecnorevolució es mostra com
la convergència de la nanotecnologia, les
ciències cognitives, les biotecnologies i
les ciències de la informació i la comunicació han transformat el món amb la seva
aplicació a la salut, l’alimentació, la bioinformàtica o la medicina.

CosmoCaixa Barcelona
Els centres CosmoCaixa juguen un important paper en l’acompliment de l’extensió

Al llarg del 2012, exposicions i la
resta d’activitats ofertes han convocat 788.176 visitants. Entre algunes

Pel que fa a la tercera edició dels campus
científics d’estiu que impulsen l’Obra
Social ”la Caixa” i la Fundació Espanyola
per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT),
1.790 estudiants de quart curs de l’ESO i
de primer curs de batxillerat han participat en diferents projectes d’apropament
científic a 16 campus universitaris d’excel·
lència internacional. Els projectes científics introdueixen els estudiants en els
principis de la recerca, el mètode científic
i les tècniques de treball per a l’obtenció i
anàlisi de dades.
Els campus d’estiu no són l’únic recurs
orientat cap a la descoberta del mèto-

Alumnes de batxillerat treballant amb el primer LaboCosmoCaixa a la Rioja
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d’aquestes activitats hi ha la commemoració del vuitè aniversari de CosmoCaixa
Barcelona amb un programa d’activitats,
tallers, espectacles i propostes d’observació astronòmica adreçades al públic
familiar.

que va parlar a Barcelona de la campanya Mobilitza’t per la selva. També
hem pogut escoltar el catedràtic de
Cibernètica de la Universitat de Reading
(Anglaterra), Kevin Warwick, parlant del
futur de la robòtica.

El públic és convidat a participar amb un
ampli programa de propostes i formats.
Sempre, però, vinculat a la generació
d’experiències, vivències i a l’experimentació. Des del coneixement dels sons de
la natura al MeteoLab, com aportació a la
programació del Sonar 2012, fins al laboratori familiar Envoltats de pressió, plantejant experiments divulgatius per mostrar
els efectes de la pressió atmosfèrica.

Una de les més rellevants ha estat la
conferència del físic britànic Peter Higgs
titulada Inventant una partícula elemen·
tal. Higgs va explicar a CosmoCaixa
Barcelona la història del bosó o partícula
de Higgs. Una partícula postulada als
anys seixanta pel físic i que ha estat trobada pels científics del CERN, que van
aconseguir detectar-la el passat 4 de
juliol del 2012.

El 2012 s’ha celebrat el desè aniversari
del concurs literari Fem contes de ciència.
Deu edicions on s’han presentat 3.187
contes i han participat 82.791 alumnes
de 1.004 escoles de Catalunya. També
s’ha publicat el segon recull de contes
en un llibre que aplega els guardonats
des del 2008 fins al 2012.

CosmoCaixa Madrid

Ciència amb nom i cognoms

Entre les exposicions temporals que
han passat per les sales del centre hi ha
Abracadabra, Il·lusionisme i ciència, Aire.
Respiració i salut infantil, o Microvida, una
proposta per endinsar-se en el món de
l’òptica i la microscòpia.

Els espais CosmoCaixa també han estat
pol d’atracció de figures de primera línia
i prestigi internacional en el camp de la
recerca. És el cas de la conferència de
l’etòloga i primatòloga Jane Goodall

CosmoCaixa Madrid és un espai de
visita recurrent com ho demostra el fet
que al llarg del 2012 ha tingut 299.708
visitants, en canvi, el nombre d’usos en
relació amb les activitats programades
ha estat de 1.109.830.

Durant el 2012 l’auditori s’ha convertit
en una sala de projeccions en 3D amb
una programació que ha introduït els
espectadors en el món dels dinosaures o
de l’arqueologia egípcia.
CosmoCaixa Madrid ha estat escenari
de festes científiques, simpòsiums i
trobades entorn a l’ensenyament de
la ciència o la meteorologia, programacions especials d’activitats durant l’estiu,
tallers d’astronomia per a tots els públics
i activitats específiques adreçades a la
gent gran. Descobrir el món dels fòssils,
conferències i projeccions cinematogràfiques o la cinquena edició de Cosmobot,
les olimpíades robòtiques, en són
exemples.
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CosmoCaixa Barcelona
Dades
Inaugurat l’any 2004.
30.000 m2.
2.024.173 visites el 2012.
788.176 visitants el 2012.
Emplaçament
C/ 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 mur geològic
El bosc inundat
La sala de la matèria
Planetari
La plaça de la ciència
Flash i Clik
Planetari bombolla
Toca toca!
Estació meteorològica

CosmoCaixa Madrid
Dades
Inaugurat l’any 2000.
11.000 m2
1.109.830 visites el 2012.
299.708 visitants el 2012.
Emplaçament
Pintor Velázquez, s/n.
Alcobendas (Madrid).
Instal·lacions
3 sales d’exposicions.
4 aules i sales polivalents.
Sala d’actes/Auditori.
Exposicions i espais permanents
Ciències del món
Planetari
Ciència 3D
Planetari bombolla
Toca, toca!
Clik dels nens
Explora: l’aula dels cinc sentits

Programes culturals
[Introducció]
[Grans Aliances Culturals]
[Exposicions]
[Música]
[CaixaForum Barcelona]
[CaixaForum Madrid]
[Altres centres CaixaForum]

Programes culturals

[Programes culturals]
La celebració dels deu anys de CaixaForum Barcelona, la renovació fins al
2017 de l’acord de col·laboració amb
el Museu del Louvre i la concreció de
noves aliances culturals com la subscrita amb la Fundació Miró han estat
algunes de les fites del 2012 per als
programes culturals de l’Obra Social.
També ho han estat la incorporació i
cerca de noves fórmules de programació d’activitat cultural d’impacte
social. En són exemples l’extensió de
la pràctica de la dansa contemporània entre la gent gran, del videoart
entre persones sense sostre o de la
música entre la infància en risc d’exclusió. Amb l’obertura d’aquestes
diferents disciplines a nous col·lectius
s’assoleix també un dels objectius
estratègics de l’Obra Social, arribar
a nous públics i generar, suscitar i
promoure l’interès per la cultura.
En l’actual context de crisi econòmica
l’Obra Social ”la Caixa” ha redoblat
esforços per adaptar els recursos disponibles a la seva acció cultural. Una activitat
que cal fer accessible al major nombre de
persones i col·lectius. Aquest és un repte
permanent de l’Obra Social que es fa
palès, ara més que mai, en un esforç permanent per mantenir qualitat, exigència i
excel·lència en l’oferta però també per a

Les memòries corporals, a l’audició feta a
Barcelona

millorar l’eficiència i l’impacte social dels
recursos que s’hi dediquen. Durant el
2012 l’Obra Social ”la Caixa” ha destinat
52,6 milions d’euros, un 14,5% del total
del pressupost de l’Obra Social per a
aquest exercici.

fet que el 2012 el programa Diversons
ha superat la xifra de 1.000 concerts seguits per més de 540.000 espectadors
des de l’any 2005. La vuitena edició de
Diversons ha registrat 61.625 assistents
en 143 concerts programats.

El 2012 ha estat l’any del desè aniversari
de CaixaForum Barcelona. En aquesta
dècada, CaixaForum ha esdevingut un
referent cultural de la ciutat. La seva
activitat està avalada pels 7,3 milions
de visitants que han passat pel centre. Des del 2002, quan l’Obra Social
recuperava per a Barcelona l’edifici de
Puig i Cadafalch i antiga fàbrica tèxtil
Casaramona, CaixaForum ha organitzat
105 exposicions i prop de 14.000 activitats per a tots els públics. Les mostres
dedicades a Goya i Delacroix encetaven
el programa de celebració de l’aniversari.
Després, la celebració va continuar amb
experiències com la mostra L’art ets tu on
es tractava de posar en valor el principal
actiu de l’espai durant aquest temps:
el públic i usuaris que han consolidat
CaixaForum com un contenidor i com un
servidor cultural de primer nivell.

Es tracta de fugir de la zona de confort
que l’estadística ofereix per anar a cercar públic i espectadors que encara no
s’han sentit atrets per l’oferta proposada. Aconseguir-ho requereix avançar
en la millora del coneixement d’aquests
públics i dels seus interessos per afinar
millor la programació. Tot això, sense
oblidar que generar nous públics no pot
deixar de banda que l’hàbit i la necessitat
de consumir i adquirir cultura són també
fruit d’un treball educatiu, el qual ha de
generar continguts i propostes de treball
per a dins i fora de les aules. En aquest
sentit, dur l’activitat més enllà dels espais
CaixaForum serà una de les línies de
treball futures.

En els programes culturals s’ha continuat treballant en fórmules per ampliar la base social dels usuaris de les
activitats programades i dels espais. Els
CaixaForum, que el 2012 han enregistrat
2,4 milions de visitants, han de continuar
avançant per esdevenir àgils, participatius, establint diàleg amb l’audiència, i
porosos. Han de ser capaços de ser generadors d’experiències, actuar com a punt
de trobada i promoure la interacció amb
la xarxa amb una oferta multidisciplinària
i, fins i tot, obrir-se a la cocreació amb la
intervenció de les audiències.
Segueixen aquest model els concerts
participatius, on el resultat final té bona
part de l’aportació dels espectadors. El
2012 han estat 19 concerts arreu de l’Estat, amb 44.009 assistents als auditoris.
L’oferta musical es completa amb els més
de 129.000 espectadors entre concerts
familiars i escolars programats i amb el
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Apunten en aquesta direcció experiències
com la mostra itinerant Herois ocults.
Invents genials. Objectes quotidians, que
explica la història de 27 objectes quotidians que han esdevingut clàssics des del
llapis i la pinça d’estendre la roba fins a
la cremallera o els brics. Les exposicions
itinerants, com Herois ocults o l’exposició El paisaje nórdico en el Prado, entre
d’altres, han tingut 436.238 espectadors durant aquest 2012 en la seva rotació per tot el país. També amb caràcter
itinerant, les exposicions del programa
Art al carrer, que han dut arreu les
escultures d’Auguste Rodin, han estat
vistes per 705.108 persones.
La consolidació de les aliances culturals
vigents com la subscrita amb el MACBA
per a la difusió i gestió conjunta de les
respectives col·leccions d’art contemporani (MACBA + Fundació ”la Caixa”)
ha produït dues noves exposicions
específicament dissenyades per espais
emblemàtics: Mirall invertit al Museu
Guggenheim de Bilbao i Mirades creua·
des al CaixaForum de Palma.

Programes culturals

[Grans Aliances Culturals]
Les grans aliances culturals amb
institucions museístiques de prestigi
són part inseparable de la dinàmica que nodreix l’oferta cultural de
l’Obra Social ”la Caixa”. Les dues
més emblemàtiques, amb els museus
del Louvre (París) i el Prado (Madrid), han permès la coincidència al
CaixaForum de Barcelona de les dues
exposicions de pintura més rellevants del 2012, les dedicades a Goya
i Delacroix.
Goya i Delacroix han estat fites i referents per la qualitat indiscutible dels fons
exposats, pel nombre de visitants i per la
seva complementarietat. La simultaneïtat, durant dos mesos a Barcelona, de
les dues exposicions posava els quadres
d’ambdós artistes en diàleg entre ells.
Aquesta retroalimentació oferia l’oportunitat de comparar estils i tècniques
d’aquests dos genis pictòrics que es
professaven mútua admiració.
La tercera gran aliança ofereix el maridatge de dues de les col·leccions d’art
contemporani més importants d’Europa, la del MACBA i la de la Fundació
Obra Social ”la Caixa”. El 2012, l’acord
ha fructificat en dues exposicions més

nascudes de l’experiència de gestió i
exhibició conjunta d’aquests fons: Mirall
invertit (Museu Guggenheim) i Mirades
creuades (CaixaForum Palma).
Mirall invertit ha comportat l’exhibició,
per primera vegada, com a unitat d’exposició, d’obres dels respectius fons
d’art contemporani fora de les seus
habituals (independentment dels molts
préstecs puntuals fets). La tercera planta
del Museu Guggenheim de Bilbao va
acollir la mostra dissenyada específicament per als 2.000 m2 d’exposició. La
mostra proposava un recorregut pels
darrers seixanta anys de creació contemporània amb un centenar d’obres, d’una
cinquantena d’artistes, amb especial
focus cap a la fotografia, el vídeo i l’escultura de gran format.
La quarta de les exposicions, que s’ha
pogut veure al CaixaForum de Palma de
Mallorca és Mirades creuades. Abstracció i
realisme. Una selecció de 112 obres de 37
artistes que planteja un doble recorregut a
través dels conceptes de realisme i abstracció al llarg de dos moments diferents de
la segona meitat del segle xx, el pas de les
dècades del cinquanta al seixanta i dels
vuitanta als noranta.

Amb Mirades creuades ja són quatre les
propostes d’exhibició conjunta d’aquestes
dues col·leccions, juntament amb Mirall
invertit, Volum! i La persistència de la
geometria que durant el 2012 va rebre
105.940 visitants al CaixaForum de Madrid.
La novetat pel que fa a aquests acords
estratègics durant el 2012 ha estat el
conveni signat amb la Fundació Joan Miró
en virtut del qual les dues fundacions
organitzaran conjuntament les pròximes
edicions del Premi Joan Miró. Un guardó
que reconeix la trajectòria d’un creador
en l’àmbit de les arts plàstiques. L’aliança
obre la porta a la futura organització el
2015 d’una gran mostra monogràfica
dedicada a Joan Miró.
Durant l’any 2012, l’exposició Cellers.
Cooperativisme + Modernisme
(CaixaForum Barcelona, 92.481 visitants) ha donat visibilitat als compromisos de l’acord entre l’Obra Social
i el Departament de Cultura de la
Generalitat. El conveni, formalitzat el
2009 i en virtut del qual s’han invertit
3,6 milions d’euros per rehabilitar vuit cellers cooperatius modernistes, les Catedrals
del vi. Després del seu pas per Barcelona
l’exposició ha viatjat fins a Brussel·les.
Cellers va més enllà de posar en valor
l’arquitectura i el patrimoni artístic
situant-los en el context històric.
Evidencia com l’impuls del Modernisme,
lligat a la innovació, la tecnologia i el
creixent moviment cooperativista es van
aliar propiciant un esclat de creativitat i
enginy amb el qual es va superar la crisi
de la fil·loxera, es va rellançar la pagesia,
la viticultura i el camp català va modernitzar-se. Un nou exemple de com les aliances són camí i garantia de futur.
L’acord amb la Generalitat està en sintonia amb el programa Romànic obert
que també treballa en la recuperació del
patrimoni arquitectònic, amb la rehabilitació de 74 monuments emblemàtics
del romànic català i on s’han invertit 18
milions d’euros.
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[Exposicions]
Les grans exposicions del 2012 han
estat Goya. Llums i ombres i Eugène
Delacroix. Són l’exemple del que
s’obté combinant excel·lència i
qualitat dels continguts amb el treball
cooperatiu entre les institucions, fruit
de la consolidació de pactes i aliances:
una programació de primer nivell.
Les exposicions han obtingut audiències
rècord que han superat totes les previsions
fetes. Les dues exposicions van atreure, al
seu pas per Barcelona, 293.581 i 232.340
visitants respectivament. És a dir, juntes
van superar els 525.000 visitants en un sol
centre. Cal recordar que Delacroix ja havia
tingut 292.762 espectadors més al seu
pas per CaixaForum Madrid, a cavall entre
el 2011 i el 2012. Són audiències excepcionals que situen el nivell de visites en els
3.000 visitants diaris.
Fer accessible i difondre la cultura, des
de les seves múltiples formes d’expressió,
és objectiu estratègic de l’Obra Social,
la qual fa un treball continuat per situar
l’espectador en el context de l’art contemporani intentant trencar les barreres
que tradicionalment l’embolcallen i en

dificulten la recepció. Ho fa sense renunciar a mostrar cap dels llenguatges i vehicles d’expressió a l’abast al mateix temps
que actua com a canal de difusió tant
de valors i creadors consolidats com dels
emergents. Les exposicions per difondre
la Col·lecció d’Art Contemporani de la
Fundació ”la Caixa” i les darreres peces
incorporades a la col·lecció des de la sala
2 de CaixaForum Barcelona responen a
aquest objectiu.
Seguint la trajectòria encetada en les
mostres prèvies dedicades a Omer Fast
i Pierre Huyghe s’ha continuat mostrant
instal·lacions de gran format. El 2012
l’exposició s’ha centrat en una gran instal·
lació de dos dels joves artistes catalans
amb més projecció internacional: David
Bestué i Marc Vives. La instal·lació Accions
a l’Univers és la quarta de la sèrie Accions,
instal·lacions de diferents formats que
són una reflexió sobre l’espai urbà, domèstic, el cos humà i la idea de l’univers.
Bestué-Vives construeixen situacions amb
elements quotidians, ens duen de la realitat a la ficció i transiten des de l’absurd
a l’humor o la paradoxa fent-nos qüestionar, remoure i replantejar l’existència.

Madrid i Barcelona van acollir la retrospectiva més important mai dedicada a Delacroix
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Amb idèntica missió, la difusió de la
Col·lecció d’Art Contemporani, durant el
2012 s’ha donat impuls a un cicle de tres
exposicions a partir de peces dels fons propis sota el comissariat de Rosa Martínez.
Tres exposicions per respondre una pregunta: és l’art necessari per viure? Per donar
resposta, s’ha enfocat la visió de l’art contemporani amb les lents del pensament, del
desig i de l’acció. Què pensar és la primera
mostra. Oberta al novembre de 2012, en
poc més de dos mesos, ha tingut 46.771
visitants. A Què pensar li seguiran Què
desitjar i Què fer. Majoritàriament, les obres
provenen dels fons propis de l’Obra Social
situant peces essencials de la col·lecció
juntament amb adquisicions recents que,
sovint, no han estat vistes a Barcelona.
El 2012 s’ha materialitzat la cinquena gran
col·laboració amb la Tate Britain londinenca amb una vasta exposició dedicada
a William Blake del CaixaForum Madrid,
seguint l’estela de les mostres dedicades
a William Turner, William Hogarth, Lucian
Freud i al tractament del paisatge i la visió
de la natura dels pintors prerafaelites. Una
oportunitat per admirar aquarel·les, gravats, dibuixos i pintures d’un artista britànic
considerat com precursor de la modernitat.
Una mostra amb més de setanta obres de
Blake i altres trenta d’artistes influïts per la
seva obra que han vist 174.619 persones.
Universalitzar l’accés a la cultura porta
implícit estendre-la més enllà dels centres
de l’Obra Social. El 2012 les exposicions
itinerants han complert amb escreix l’objectiu amb la producció de mostres vinculades als acords i aliances. Mirall invertit ha
dut una selecció de les millors peces d’art
contemporani dels fons del MACBA i la
col·lecció de l’Obra Social ”la Caixa” fins al
Guggenheim de Bilbao i El paisaje nórdico
en el Prado ha ofert una selecció de les
seves obres mestres flamenques a València.
Les exposicions itinerants han arribat a
436.238 visitants. En el cas de les mostres
del programa Art al carrer, que també
recorren la geografia nacional, 705.108
persones han pogut veure les escultures de
l’exposició dedicada a Auguste Rodin.
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[Música]
La programació musical de l’Obra Social manté el mateix propòsit que els
centres CaixaForum: espais oberts per
a la difusió de la cultura per a tots els
públics fent de l’extensió del coneixement una eina de transformació i
d’integració social. Per fer-ho es promouen activitats musicals heterogènies com ara temporades musicals estables, tallers de creació i estimulació
sonora, activitats educatives, concerts
participatius, etc., adreçades a públics
diversos i que en algun moment es
programen en col·laboració amb institucions musicals de referència com
l’Auditori o el Palau de la Música o
diverses orquestres i auditoris de tot
l’Estat. D’aquesta manera es promou
que l’experiència musical esdevingui
una vivència col·lectiva, participada
i compartida on les persones prenen
protagonisme i esdevenen actors
de l’experiència musical a la vora de
solistes i directors de prestigi. Els concerts participatius i especialment els
del programa CaixaProinfància són
exemples de com la música trenca
barreres i estereotips esdevenint un
instrument d’integració.

Carmina Burana de Carl Orff; el Rèquiem
de Brahms; la cantata Alexander Nevski,
de Sergei Prokofiev; reculls de Grans
cors d’òpera i el Rèquiem i la Missa de
la Coronació, de Mozart. Els concerts
d’aquesta experiència musical compartida
han viatjat pels auditoris de 17 capitals de
tot l’Estat.
La programació musical el 2012 ofereix
un balanç de 628 concerts programats
amb 296.697 assistents. Un bon gruix
d’aquests assistents són espectadors dels
concerts familiars i escolars. El 2012, han
estat 361 concerts amb 129.358 espectadors (17.358 assistents als 86 concerts
familiars i 112.000 espectadors als 275
concerts escolars).
Fruit de les aliances de la Fundació, set
ciutats han programat el concert Els
colors del metall. És una producció específicament adreçada al públic escolar per
introduir-lo en el món de la música, del
repertori clàssic al jazz.
Entre les fites assolides per l’oferta
musical de l’Obra Social, el programa
Diversons ha superat el miler de concerts

amb 540.000 espectadors en més de
400 municipis des de l’inici, ara fa vuit
anys. La vuitena edició de Diversons, l’any
2012, ofereix un balanç de 143 concerts i
61.625 assistents.
El programa posa en valor la interculturalitat i la integració a través del coneixement de les músiques del món d’arrel
tradicional i moderna. A més, difon i
promou els grups participants seleccionats d’entre els centenars de propostes
presentades.
Probablement l’activitat que visualitza
millor la capacitat integradora de la
musica és el concert d’El Messies de
CaixaProinfància. Fins a 200 cantaires
infantils, beneficiaris del programa, que
interpreten, en un concert familiar, fragments de l’oratori d’El Messies de Händel.
Els intèrprets, d’entre 8 i 11 anys, participen prèviament en tallers d’iniciació i
creació musical. Junts aprenen jugant i
experimentant amb la creació de versions
pròpies i després preparen, assagen i interpreten, amb una orquestra i un director
de reconegut prestigi, fragments de l’emblemàtica partitura.

L’Obra Social ha subscrit també acords
i aliances estratègiques amb entitats
que són referents en el seu àmbit
d’actuació. El 2012 s’han signat convenis
amb el Consorci de l’Auditori i l’Orquestra per desenvolupar propostes musicals i
orientar-les especialment cap a l’educació
i foment del coneixement musical.
Un dels programes referents de l’Obra
Social per a tot el territori és el dels
concerts participatius. El 2012 han estat
dinou concerts, amb una audiència de
44.009 espectadors. El programa de
concerts aplega sobre l’escena cantants
voluntaris juntament amb directors i
orquestres professionals de prestigi i
junts interpreten obres de referència de
la història de la música. El projecte va
començar amb la interpretació col·lectiva
d’El Messies de Händel i posteriorment
ha anat incorporant altres repertoris:

Un moment del concert d’El Messies de CaixaProinfància al Palau de la Música Catalana
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[CaixaForum Barcelona]
CaixaForum Barcelona ha complert
deu anys el 2012. Una dècada exercint com a altaveu cultural de primera
magnitud. L’aniversari mereixia una
programació especial dedicada a
commemorar aquests deu anys de
vocació de servei que han convertit el
primer espai cultural de l’Obra Social
en referent a Barcelona i model a la
resta del món.
En un símil biològic, CaixaForum Barcelona
és l’adolescent precoç que, amb només
deu anys, ha aconseguit remoure el panorama cultural de la ciutat que l’ha vist

néixer. Com tot adolescent, és enèrgic,
inquiet, curiós de mena, fort i vigorós en
les propostes. Propostes que persegueixen
el mateix desig de tots els éssers immersos en la convulsa aventura d’esdevenir
adults, trobar el seu espai en el món. Per
fer-ho, no dubta a experimentar, provar i
assajar com i de quina manera fer-se lloc.
Lluita, si cal, es rebel·la en el camí de la
descoberta de la pròpia identitat. Amb
els seus flamants deu anys, CaixaForum
Barcelona continua cercant maneres de
compartir i fer créixer el cercle d’amics,
allò que més l’importa en aquesta etapa:
el públic. CaixaForum Barcelona, ha registrat 1.615.551 visitants només a les sales
d’exposicions el 2012. La xifra s’eleva als
2.080.180 comptant el públic de la resta
d’oferta programada al centre.

L’acte que encetava la celebració del
desè aniversari fou la inauguració de les
exposicions dedicades a Goya i Delacroix.
Goya. Llums i ombres s’ha convertit en
la segona exposició més vista en els deu
anys de CaixaForum amb 293.581 visitants, únicament superada per l’exposició
Dalí. Cultura de masses (2004). D’altra
banda, la mostra retrospectiva més gran
mai feta a l’Estat sobre Delacroix no es
va quedar enrere, amb 232.340 visitants.
Ambdues exposicions van coincidir a
Barcelona. Va ser una oportunitat sense
precedents per contemplar i comparar
punts en comú i mútues influències entre
els dos mestres, considerats com dos dels
precursors de la pintura moderna per les
seves aportacions quant a tècnica, estil i
temàtica pictòrica.

Aquesta és la raó per la qual el públic va
tenir, en la celebració d’aquest aniversari,
un paper protagonista amb l’exposició
participativa L’Art ets tu. L’experiència
recollia la memòria del centre, seleccionant deu exposicions que han passat per
CaixaForum, i buscava la complicitat del
públic. El repte era crear un autoretrat a
partir d’alguna de les peces exposades
en un joc de participació i interacció. El
joc de textures, tècniques i estils permetia
revistar la multiplicitat de disciplines artístiques passades pel centre. Els autoretrats
resultants es van exposar als carrers modernistes de CaixaForum durant la celebració de les nits d’estiu.

Pel que fa a la difusió de l’art contemporani i dels fons propis, CaixaForum Barcelona
ha acollit les mostres Bestué-Vives. Accions
a l’Univers i Què pensar, la primera d’un
cicle de tres exposicions que conviden a
reflexionar sobre la necessitat de l’art des
del pensament, el desig i l’acció.

La programació DNIT ha encetat una
nova etapa per l’espai adreçant al públic
jove una programació orientada cap a
propostes en el camp de la música experimental i electrònica, la dansa i instal·
lacions interactives. El darrer divendres
de cada mes el centre tancava més tard
per donar cabuda a exposicions com
Làser Graffiti o col·loquis amb artistes del
panorama contemporani del disseny, l’art,
la fotografia o l’arquitectura.
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En la mateixa línia de descoberta al
públic de l’art contemporani la mostra
Cartografies contemporànies ha estat
també cabdal. La proposta parteix de la
visió que els artistes contemporanis fan dels
sistemes de representació del món a partir
de mapes físics, polítics, mentals i emocionals. Les peces exposades són les reinterpretacions que més de 140 artistes contemporanis han fet a partir de les formes
de representació tradicionals. L’exposició ha
estat vista per 71.324 persones.
Atent a plantejar noves mirades sobre
les disciplines artístiques, CaixaForum
ha dedicat una exposició a Gianbattista
Piranesi. La mostra abordava l’obra
d’aquest arquitecte i gravador com a una
de les grans figures de l’art per la seva visió i anticipació al treball dels arquitectes i
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dissenyadors contemporanis. Gràcies a les
tecnologies de reproducció en 3D es mostraven objectes dissenyats per Piranesi
però mai executats fins ara. Un total de
79.271 visitants que hi van passar van
poder veure aquesta reinterpretació dels
gravats i dissenys.
La mirada a la història antiga i les cultures
del passat ens ha conduït el 2012 cap a la
civilització que fou el bressol de l’escriptura, Mesopotàmia, amb la mostra Abans
del diluvi. L’exposició ens transporta a la
vida, costums, rituals, cultura i organització urbanística i administrativa de la ciutat
sumèria al territori comprés entre els
deltes dels rius Tigris i Èufrates. La influència d’aquestes ciutats va ser decisiva
fins al punt que es consideren bressol de
la història i la cultura urbanes.
L’obsessió humana per vèncer el cel assolint major cotes d’alçada en els edificis és
el punt de partida de l’exposició Torres i
gratacels. De Babel a Dubai per oferir una
panoràmica sobre la història recent. Ho fa
mostrant algunes de les fites que la verticalitat arquitectònica ens ha deixat com a
testimoni en forma de gratacels. Alguns
han esdevingut icones de la modernitat,
des del Chrysler Building de Nova York,
a la torre Burj Khalifa de Dubai. Ens evoquen una antiga obsessió aèria amb referents que es remunten a la Torre de Babel
del Gènesi (11:4).
Entre les exposicions de fotografia, el
treball del periodista Pedro Madueño
amb una selecció de retrats que condensen 35 anys d’exercici professional. En
el camp de les col·laboracions puntuals
per mostrar fons d’art d’entitats com Gas
Natural/Unión Fenosa o el Banc Central
de la República de Turquia, CaixaForum
ha acollit mostres dedicades a les escultures d’Angel Ferrant o una selecció del
panorama de l’art contemporani turc
de les últimes dècades.

Exposicions
• Goya. Llums i ombres
• Eugène Delacroix (1798-1863)
• La ciutat de Sagnier. Modernista,
eclèctica i monumental
• Els ballets russos de Diaghilev, 19091929. Quan l’art balla amb la música
• Impressionistes. Mestres francesos de
la col·lecció Clark
• Ombres i veritat. Una selecció de la
col·lecció d’art del Banc Central de la
República de Turquia
• Bestué-Vives. Accions a l’Univers
• Torres i gratacels. De Babel a Dubai
• Pedro Madueño. Retrats periodístics,
1977-2012
• Cellers. Cooperativisme +
Modernisme
• Ángel Ferrant. Entre el dibuix i
l’escultura
• Cartografies contemporànies.
Dibuixant el pensament
• Les arts de Piranesi. Arquitecte,
gravador, antiquari, vedutista i
dissenyador
• Què pensar, Què desitjar, Què fer.
Col·lecció d’Art Contemporani
Fundació ”la Caixa”
• Abans del diluvi. Mesopotàmia
3500-2100 aC
DNIT (programació especial d’estiu)
• Exposició Laser Graffiti
• Concert de Golf panda
• Concert de Radian
• Dvein
• Recitals de Miguel Marín i Mireia
Calafell
• Divendres amb Artistes
• Alex Trochut i els equips dels estudis
Brosmind i Dvein

Encarar el futur, els propers deu anys,
suposa recollir el repte de continuar
creixent amb nous públics, esdevenint
un espai que generi, creï experiències i
que esdevingui un punt de trobada, amb
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Conferències
El 2012 s’han celebrat 98 conferències
al centre:
• Delacroix
• Goya
• Torres i gratacels / Cultura Vertical
• Cartografies / Aprendre a gaudir de l’art
contemporani
• Piranesi
• Art sumeri / Matins d’Art Sumeris
• Aprendre a gaudir de l’art contemporani
• Edat mitjana (divulgació història)
• Lliçons d’història. Les crisis (divulgació
història)
Música
• Temporada musical (set. Delacroix /
oct. Piranesi)
• Concerts de jazz (Nit dels museus)
• Concerts de música electrònica (DNIT)
Golf Panda, Radian, Dvein, Miguel
Marín i Mireia Calafell
• De la paraula a la música
• Cicle de divulgació d’òpera
• Concerts familiars
Cinema
• Cinema Torres i gratacels
• Cinema i còmic
• Cineastes contemporanis
• Cinema familiar
Activitats de cooperació
• Trobades amb compromís
• Cinema familiar
• Cinema adults
• Contacontes
• Finestres al món
• Exposició Justícia alimentària
Col·laboracions
• ASVOFF
• Fundació Ernest Lluch
• UNESCO

continguts multidisciplinaris que tenen en
Internet i les noves tecnologies un recurs i
una nova font de coneixement, interacció
i participació.
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[CaixaForum Madrid]
L’exposició William Blake (1757-1827).
Visions en l’art britànic és un exemple
de la voluntat de l’Obra Social per
posar en valor artistes i creadors que
han significat un punt d’inflexió en els
moviments artístics i culturals i l’empremta dels quals ha influït i marcat
les generacions posteriors. L’exposició,
que és fruit d’un acord amb la Tate
Britain de Londres, ha estat una de
les més rellevants que han passat pel
centre de Madrid durant el 2012, amb
un total de 174.619 visitants. Únicament superada per una altra gran cita
cultural de l’any que va ser l’exposició
dedicada a Delacroix i que va ser vista
al llarg del 2011 i la primera quinzena
del 2012 per 292.762 persones.
La influència de William Blake en l’art
britànic dels segles xix i xx és indiscutible
si bé aquest reconeixement va arribar de
forma tardana, ja que els seus coetanis
no van acceptar la seva original, visionària
i avançada visió de la creació artística.
Avui es considera Blake com un creador
multidisciplinari que va excel·lir tant en
la seva faceta com a gravador com en
les de pintor i poeta. Blake va obrir el
camí als artistes posteriors amb la seva
concepció de l’art sense la cotilla dels
dogmes socials, religiosos i acadèmics del
seu temps. La seva obra plàstica i literària
traspua aquesta faceta rebel. Com a lliurepensador, no va dubtar a enfrontar-se
a les convencions del seu temps des de
la independència i la radicalitat. Per això
moltes de les seves obres posen en qüestió la moralitat i els problemes socials del
quals era i donava testimoni des del compromís personal.
La qualitat de les obres exposades, garantida per les institucions amb què la
Fundació Obra Social ”la Caixa” estableix
acords estratègics, ha propiciat que la
programació d’exposicions de CaixaForum
Madrid hagi atret 831.331 espectadors
el 2012. La xifra puja fins als 1.010.847
visitants en sumar la resta de les audiències registrades per la globalitat de l’oferta
cultural del centre.

Per les sales d’exposicions de Madrid han
passat també les exposicions Els ballets
russos de Diaghilev, 1909-1929. Quan
l’art balla amb la música que ens mostra
l’eclosió creativa i la seva posterior i decisiva influència en les generacions posteriors
de la companyia de Sergei Diaghilev a
principis del segle xx. La mostra ha estat
vista per 171.883 persones. Èxits de públic
similars han tingut també les exposicions
Les arts de Piranesi. Arquitecte, gravador,
antiquari, vedutista i dissenyador i Torres i
gratacels. De Babel a Dubai.
Les arts de Piranesi mostrava, mitjançant
250 gravats originals, la versatilitat artística
d’aquest gravador, arquitecte i dissenyador des de la seva visió de l’arquitectura
i l’ordenament de l’espai urbà fins als
estudis per dissenyar objectes i mobiliari.
La mostra oferia també maquetes de vuit
prototips d’objectes planejats per Piranesi
i mai fabricats: dos trípodes, una gerra,
un canelobre, un altar, una cafetera i una
llar de foc. L’exposició ha estat vista per
159.684 visitants el 2012.
L’exposició Torres i gratacels planteja com,
des de l’arquitectura i a través de la història,
l’home ha fet de la verticalitat en la cons-

trucció un afany de la humanitat per allò
inaccessible, per la desmesura i el desig de
trencar les fronteres materials. Una cursa
iniciada als Estats Units i que s’ha estès cap
als països de l’Orient Mitjà i Àsia. La mostra
ha rebut un total de 158.459 visitants.
La difusió de l’art contemporani és una
part fonamental de les mostres que es
programen en els centres CaixaForum.
Enguany La persistència de la geometria i
Cartografies contemporànies han estat les
dues exposicions referents en aquest àmbit que contribueixen a aquest objectiu de
generar coneixement i sensibilitat vers les
mostres d’art més actuals.
La persistència de la geometria ho ha fet
potenciant les peces de la Col·lecció d’Art
Contemporani de la Fundació ”la Caixa” i
les del fons del MACBA gràcies a l’aliança
amb què ambdues entitats projecten al
públic aquests fons. La mostra proposava
a l’espectador un recorregut des de l’òptica de l’ús i la recurrència a la geometria
en l’escultura i la instal·lació des dels anys
seixanta fins a l’actualitat a partir d’una selecció de peces d’ambdues col·leccions. Els
105.940 espectadors que van passar pel
CaixaForum van fer aquest recorregut per

La mostra dedicada a William Blake, al CaixaForum Madrid
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un recurs comú amb el qual els creadors
inicien el camí de l’abstracció allunyant-se
de la representació de la realitat. Un camí
que els va situar en posició d’obrir nous
llenguatges visuals. La geometria va ser
cabdal en corrents com el minimalisme,
el postminimalisme i l’art conceptual.
Despullada de valor simbòlic, com a eina
per allunyar-se de la plasmació de la realitat o revestida novament de valors per
transmetre conceptes i idees, la geometria
ha estat una constant.
Per la seva banda, Cartografies contempo·
rànies ha estat vista per 41.286 visitants.
L’exposició proposa una reflexió sobre la
necessitat de l’home de representar i entendre el món amb l’ajut de projeccions,
de mapes que l’ajudin a entendre aquest
món físicament, políticament i, fins i tot,
emocionalment. L’exposició utilitza aquest
codi i les diferents fórmules emprades pels
creadors, subvertint-lo i transformant-lo
en un instrument que tant ajuda a la comprensió del món com a qüestionar-lo.
CaixaForum Madrid ha organitzat un
any més un programa per omplir les nits
d’estiu amb concerts de música tradicional
índia, jazz-rock, fanfàrria sud-americana,
dansa hindú i un recital poètic sobre
William Blake, coincidint amb l’exposició
dedicada a l’artista.

Exposicions
• Eugène Delacroix (1798-1863)
• La persistència de la geometria
FlC + MACBA
• Els ballets russos de Diaghilev, 19091929. Quan l’art balla amb la música
• Les arts de Piranesi. Arquitecte, grava·
dor, antiquari, vedutista i dissenyador
• William Blake (1757-1827). Visions en
l’art britànic
• Torres i gratacels. De Babel a Dubai
• Cartografies contemporànies.
Dibuixant el pensament
Conferències
El 2012 s’han celebrat un total de
81 conferències:
• Piranesi
• Cicle de conferències Torres i gratacels
• Cartografies
• Cicle de conferències de divulgació
d’art Gaudir de l’art
• Cicle de conferències Ballets Russos
• Cicle de conferències El somni de la
història: el mirall de les vinyetes
• Cicle: Paisatges del món clàssic
• Càtedra ”la Caixa”
• Conferències de divulgació històrica
• Aspirar al més alt: inspirant la propera
generació de científics Charles F.
Bolden Jr
• Cicle: Clàssics moderns
• Cicle: Redescobrir les “obres mestres”

Literatura i poesia
• Dia del llibre, espectacle literari-musical de Manuel Rivas Tot és silenci
Música
• Temporada musical
• Bach després de Bach
• Música electrònica
• Redescobrint les obres mestres
• Concerts familiars
Cinema
• Cinema i còmic
• Cicle. Cine en plano vertical
Arquitectura y cine
• Cicle. Àfrica
• Dansa filmada
• Torres i gratacels
• Cinema familiar
• Cinema adults
Espectacles familiars
• Arts escèniques
• Arts de carrer
Programació especial
• Nits d’estiu
Activitats de cooperació
• Contacontes
• Trobades amb compromís: Explicar la
guerra en temps d’Internet
Activitats en col·laboració
• F. Ernest Lluch, cicle Projecte Diàlegs
sobre educació i cohesió social
• Cicle de conferències: Van Dyck en Es·
paña. Una esperança truncada pel destí

La Fundació Arte y Mecenazgo que impulsa la Fundació ”la Caixa” ha lliurat,
al llarg del 2012, la segona edició dels
premis que convoca per reconèixer les
trajectòries artístiques i també els responsables de la seva difusió i divulgació. Els
respectius jurats han distingit l’artista Elena
Asins, la galerista Soledad Lorenzo i la
col·leccionista Helga de Alvear com a referents i estímuls del panorama artístic. Els
guardons estan dotats amb 50.000 euros,
dels quals 20.000 es dediquen a finançar
l’edició d’un llibre d’artista. El premi de la
categoria galeria està dotat amb 40.000
euros, els quals s’adrecen a finançar un
projecte d’exposició, de publicació o la
producció d’una obra que contribueixi al
reconeixement i impuls de la seva galeria.
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[Altres centres CaixaForum]
CaixaForum Girona
La Fontana d’Or ha aconseguit durant
el 2012, un any després de la seva
inauguració, la seva consolidació com
a espai central de difusió i trobada
cultural com a CaixaForum Girona.
El 2012 podem destacar entre la
programació d’exposicions que ha
estat la primera ciutat a acollir la
mostra dedicada al paisatgisme
modern gràcies a l’acord per a la
difusió de peces de la col·lecció d’art
de Carmen Thyssen-Bornemisza en els
centres CaixaForum.
L’exposició Rusiñol, Monet, Gauguin,
Sunyer. Paisatges a la col·lecció Carmen
Thyssen-Bornemisza planteja un itinerari
per la història i la tradició paisatgística
de la pintura catalana. Visualitza com
els artistes catalans mantenien vincles
i connexions amb la resta d’artistes
i tendències europeus. De la pintura
romàntica a les avantguardes, l’espectador
podia veure juntes peces relacionades de
l’impressionisme i el postimpressionisme,
des de Monet i Gauguin fins a Joaquim
Mir i Santiago Rusiñol. Hi havia també

teles de Joaquim Sunyer, Rafael Benet i
Josep de Togores juntament amb peces
d’André Derain, Matisse i Pierre Bonard
i obres d’avantguarda de Braque, Léger
i Joaquim Torres García amb d’altres de
Cuixart o Tàpies. La mostra posa de relleu
l’art dels segles xix i xx, un període que la
Fundació considera essencial per entendre
la cultural actual i que sintonitza amb
l’exposició inaugural de la Fontana, La
Febre d’Or. Fins al final de l’any l’exposició
havia estat visitada per 42.074 persones.
Girona ha acollit altres exposicions com
la que ens mostra quatre segles d’història
del gravat amb 110 peces procedents de
la col·lecció suïssa de la Fundació William
Cuendet i que mostra peces de Dürer,
Rembrandt, Canaletto, Piranesi, Goya,
Degas, Picasso o Morandi, entre d’altres.
I pel que fa a la història també s’han
pogut veure l’exposició que ha dut les
col·leccions d’art Copte del museu
del Louvre pels diferents centres de
l’Obra Social. Teles, tapissos, pintura,
ceràmica, vestuari i eines de feina i
mobiliari funerari ens expliquen la
història de la cultura i l’art dels primers
cristians egipcis.
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Exposicions
• CULTURA: Un altre Egipte.
Col·leccions coptes del Museu
del Louvre; De Dürer a Morandi.
Gravats de la Fundació William
Cuendet & Atelier de Saint-Prex;
Rusiñol, Monet, Gauguin, Sunyer.
Paisatges a la col·lecció Carmen
Thyssen; Temps de flors
• CIÈNCIA: Nombr3s de bona
família
• COOPERACIÓ: Maternitats.
Fotografies i narracions de Bru
Rovira
Conferències
El 2012 s’han celebrat
48 conferències:
• Cicle de conferències Thyssen;
Savis i filòsofs; Clàssics moderns;
Cicle divulgació històrica
Música
• Temporada musical; Cicle
Beethoven; Viatge operístic
per l’amor i la mort; Concerts
familiars
Cinema
• Canal visual
Espectacles i tallers
• Arts escèniques; Tallers familiars
Activitats de cooperació
• Trobades amb compromís
Col·laboracions
• UNESCO
Activitats de ciència
• Fira de la ciència; Cicle de
conferències Com percebem
el món; Cicle de conferències
Entrevista en directe
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CaixaForum Palma
La gran producció de l’any 2012 ha estat
Mirades creuades. Abstracció i realisme.
Aquesta és la quarta gran exposició
sorgida de l’aliança entre el MACBA i la
Fundació ”la Caixa” per a la difusió de
les col·leccions d’art contemporani de les
dues entitats i és la primera concebuda
específicament per a CaixaForum Palma.
Mirades creuades ens ofereix el contrast
entre la tensió de les diferents mirades
dels creadors al voltant del realisme i
l’abstracció. Més de cent obres, sobretot
pintures, escultures i fotografies realitzades en dos moments diferents, entre els
anys cinquanta i seixanta en un primer
període, i en un segon període entre els
anys vuitanta i noranta. En l’exposició
es posa en context el camí i l’evolució
seguits, tant pels artistes com per les
diferents disciplines en la cerca d’un nou
llenguatge que els permetés alliberar-se
dels cànons establerts i cercar camins expressius propis. L’exposició ha estat visitada al llarg del 2012 per 16.675 persones.
Durant el 2012 s’ha remodelat la sala on
s’exhibia l’exposició permanent dedicada
a Anglada Camarasa. Per a la reobertura de l’espai s’ha presentat una nova
selecció de peces. L’objectiu és que cada
tardor l’espai renovi els fons exposats
que formen part d’una àmplia col·lecció
de pintures i dibuixos d’aquest artista
integrada per 328 obres i 194 objectes
personals recollits al llarg de la seva vida.
Durant el 2012, les peces exposades han
posat l’accent en les seves obres de l’època parisenca on va plasmar la bohèmia i
l’ambient de la Belle Èpoque fins a l’esclat
colorista de les seves teles pintades a
Mallorca, illa on Camarasa es va refugiar
fugint de la Primera Guerra Mundial i que
es va convertir en la seva Arcàdia.

Exposicions
• CULTURA: L’efecte del cine. Il·lusió,
realitat i imatge en moviment.
Somni i Realisme; Col·lecció
Hermen Anglada-Camarasa
de la Fundació ”la Caixa”; Un
altre Egipte. Col·leccions coptes
del Museu del Louvre; George
Grosz. De Berlín a Nova York.
Obres 1912-1949; España oculta.
Fotografies de Cristina García
Rodero; Mirades creuades.
Abstracció i realisme
• SOCIAL: Parlem de drogues
• COOPERACIÓ: Haití, 34 segons
després
Conferències
El 2012 s’han celebrat un total
de 80 conferències:
• Un altre Egipte / Cicle de
conferències Art Copte; Clàssics
moderns; Dona i història; XVI Curs de
pensament i Cultura clàssica (Palma,
Eivissa i Maó); IX Aula d’humanitats
Música
• Temporada musical; Beethoven;
Òpera; Concerts familiars
Programació especial
• Nits d’estiu - Cabaret literari
(Act. Comp. Expo. Grosz);
Nits d’estiu - Cinema express
(Act. Comp. Expo. Grosz)
Cinema
• Canal visual; Cinema i còmic
Espectacles i tallers
• Visita comentada exposició; Arts
escèniques; Tallers familiars
Activitats de cooperació
• Contacontes; Trobades amb
compromís; Cicle de cinema
Emergències (Haití)
Activitats de ciència
• Taller familiar ciència; Cicle
de conferències Neurociència
cognitiva
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CaixaForum Tarragona
La programació del CaixaForum
Tarragona condensa el necessari i volgut
equilibri dels continguts que defineix un
centre CaixaForum, combinant activitats i
exposicions vinculades a la cooperació internacional, com l’exposició Maternitats.
Fotografies i narracions de Bru Rovira,
amb d’altres dedicades a la divulgació
científica i educativa, com és el cas de
Parlem de drogues, vora de dues grans
mostres culturals que són dues visions
panoràmiques en contrast de diferents
moments del segle xx.
La primera d’aquestes grans mostres és
la mostra fotogràfica Un món flotant,
amb imatges de Jacques Henri Lartigue.
Considerat com un nom destacat de la
fotografia del segle xx, la seva visió ens
trasllada a la cara amable d’un període
històric convuls. La memòria que ens llega aquesta exposició ens parla de la fragilitat, la felicitat o la dona i des d’aquestes
visions va reflectir també les ombres d’un
temps marcat per la rapidesa i la transformació. En l’altre plat de la balança la
mostra dedicada a George Grosz (1893-

Una de les peces de la col·lecció de
Carmen Thyssen-Bornemisza
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1959) ens mostrava l’obra d’un artista
compromès amb una obra amb una forta
càrrega social. El seus dibuixos traspuen
denúncia, ironia i imatges impactants del
període d’entreguerres anticipant, des de
la seva obra, les conseqüències de l’ascens del feixisme i el nazisme que desembocaran en la Segona Guerra Mundial.

Exposicions
• CULTURA: Un món flotant.
Fotografies de Jacques Henri
Lartigue (1894-1986); George
Grosz. De Berlín a Nova York. Obres
1912-1949
• CIÈNCIA: Parlem de drogues
• COOPERACIÓ: Finestres al món;
Maternitats. Fotografies i narracions
de Bru Rovira
Conferències
El 2012 s’han celebrat
54 conferències:
• Cicle de conferències Lartigue; Cicle
Grosz; Clàssics moderns; Ficcions
arqueologicoliteràries; Crisis i figures
del s. xx; Cicle de conferències Com
percebem el món
Música
• Temporada musical; Cicle
Beethoven; Tarragona urbana;
Concerts familiars
Cinema
• Cinema Fellini; Cinema i ciutat; Cicle
de cinema Grosz; Canal visual
Espectacles i tallers
• Arts de carrer; Arts escèniques;
Tallers familiars
Activitats de cooperació
• Trobades amb compromís; Cinema
exposició Maternitats
Activitats de ciència
• Curs astronomia
Col·laboracions
• DIXILAND; UNESCO

CaixaForum Lleida
CaixaForum Lleida ha tingut el privilegi de
veure com es programava per primer cop
la mostra Mòmies egípcies. El secret de la
vida eterna. Una exposició que permetia
fer un recorregut pel món dels rituals
funeraris de l’antic Egipte des de les col·
leccions del Rijsmuseum van Oudheden
de Leiden (Països Baixos). Les mòmies
ajuden a revelar en aquesta mostra el
complex món de la cultura egípcia, les
creences sobre la vida i la mort i els rituals
bastits al redós d’aquesta voluntat de

Exposicions
• CULTURA: Un món flotant.
Fotografies de Jacques Henri
Lartigue (1894-1986); Mòmies
egípcies. El secret de la vida eterna
• CIÈNCIA: Nombr3s de bona família
• COOPERACIÓ: Haití, 34 segons
després
Conferències
El 2012 s’han celebrat un total
de 71 conferències:
• Cicle Mòmies egípcies. El secret de
la vida eterna; Cicle de conferències
de l’exposició Un món flotant.
Fotografies de Jacques Henri Lartigue
(1894-1986); Clàssics moderns; Savis
i filòsofs; Cicle de divulgació històrica;
Cicle de conferències Com percebem
el món; Cicle de conferències La
química espectacular; Vespres de
ciència o Conferències de ciència
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transcendir des de l’altra vida. A l’exposició s’hi podien veure mòmies humanes
i animals, sarcòfags, joies, amulets, màscares, escultures, esteles i objectes personals i s’explicava amb detall l’evolució del
complex ritual de la momificació.
En consonància amb la resta de centres,
la programació de CaixaForum Lleida es
completa amb mostres dedicades a la
divulgació científica, Nombr3S de bona
família i a la cooperació internacional
com l’exposició de fotografies Haití, 34
segons després.

Música
Temporada musical; Música al carrer
(Nit dels museus); Cicle Beethoven;
Cicle de divulgació d’òpera;
Concerts familiars
Cinema
• Matinal de cinema; Amb veu
pròpia; Dansa filmada; Canal visual;
Cinema familiar
Espectacles i tallers
• Arts de carrer; Arts escèniques;
Tallers familiars
Activitats de cooperació
• Trobades amb compromís
Col·laboracions
• Filmoteca; UNESCO; UNESCO.
Tallers per la Pau; Fira de titelles;
ANIMAC; Mostra de cinema
Llatinoamericà
•

Dades de l’Obra Social ”la Caixa” 2012
[Pressupost de l’Obra Social ”la Caixa”]
[Directori de la Fundació ”la Caixa”]
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[Pressupost de l’Obra Social ”la Caixa”]
Liquidació del pressupost

[Liquidació del pressupost de l’Obra Social de l’exercici 2012]
En milers d’euros

Programes
Programes socials

233.464

Programes medi ambient i ciència

42.780

Programes culturals

52.620

Programes educatius i recerca

32.151

Total

361.015

Pressupost total:
361.015

Programes socials

65% 233.464

Programes de medi ambient i ciència

12% 42.780

Programes culturals

14% 52.620

Programes educatius i recerca

9% 32.151

Per naturalesa
Inversió en immobilitzat

26.032

Despeses de manteniment de programes

334.983

Total

361.015

[Pressupost de l’Obra Social per a l’exercici
En milers d’euros

233.464
42.780
52.620
201332.151

]

Programes
Programes socials

333.920

Programes medi ambient
65 i ciència
Programes culturals 12
14
Programes educatius i recerca
9
Total

Pressupost total:
500.000

67.102
64.357
34.621
500.000

Programes socials

67% 333.920

Programes de medi ambient i ciència

13%

67.102

Programes culturals

13%

64.357

7%

34.621

Programes educatius i recerca

Per naturalesa
Inversió en immobilitzat

27.425

Despeses de manteniment de programes

472.575

Total

500.000
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67.102
64.357 58
34.621

Dades de l’Obra Social ”la Caixa” 2012

[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
Palau Macaya
Passeig de Sant Joan, 108
08037 Barcelona
Tel. 93 457 95 31
EspaiCaixa Bruc
Bruc, 72-74
08009 Barcelona
Tel. 93 488 01 71

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

EspaiCaixa Girona
Pl. Poeta Eduard Marquina, 10
17002 Girona
Tel. 972 21 54 08
obrasocial.lacaixa.es/ambitos/
centros/espaciocaixa_ca.html

Lleida

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

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

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

Tarragona

EspacioCaixa Madrid
Arapiles, 15
28015 Madrid
Tel. 91 444 54 15
Fax 91 444 54 18
obrasocial.lacaixa.es/ambitos/
centros/espaciocaixa_ca.html

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

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

EspacioCaixa Murcia
Av. del Río Segura, 6
30002 Múrcia
Tel. 968 22 63 13
Fax 968 22 63 18
obrasocial.lacaixa.es/ambitos/
centros/espaciocaixa_ca.html

Servei d’Informació
de l’Obra Social - Fundació ”la Caixa”: 902 22 30 40
www.laCaixa.es/ObraSocial
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/
http://twitter.com/fundaciolacaixa
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