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Presentació

[Més esforç, més dedicació i més compromís]

Isidre Fainé
President de ”la Caixa”

El 2013 ha estat un any complex. D’una banda, per l’encara difícil conjuntura econòmica que, tot i començar a apuntar
indicis d’un canvi cap a la millora, la reactivació i un modest creixement a escala global, encara no ens permet abaixar la
guàrdia. De l’altra, perquè, com a derivada de la mateixa situació desfavorable, emergeixen noves problemàtiques socials
i s’han exacerbat i accentuat encara més les existents.
Som davant situacions que afecten de forma més patent col·lectius i individus que presenten major fragilitat i
vulnerabilitat. I són motiu suficient per fer palesa, ara més que mai, la necessitat de continuar treballant des de l’Obra
Social per millorar la qualitat de vida de les persones i per oferir noves oportunitats a totes les que han vist engrevida la
seva situació.
L’empobriment infantil o l’atur, més enllà d’empitjorar la situació de moltes famílies, són també un llast per al progrés i el
desenvolupament col·lectius. Un fre per a una evolució més o menys harmònica i de conjunt de la societat. L’Obra Social
”la Caixa” treballa seguint el compromís adquirit amb la comunitat per minorar aquests impactes no desitjats i inherents
a la crisi i contribuir, de la forma més eficient possible, a oferir vies de sortida a les persones que pateixen i travessen
moments difícils.
Els resultats obtinguts per l’activitat financera de les empreses del Grup ”la Caixa”, CaixaBank i Criteria CaixaHolding,
permeten mantenir el projecte social de la fundació de forma estable i sostinguda amb una dotació pressupostària de
500 milions d’euros. Quantitats procedents dels dividends de l’activitat financera i de les empreses del Grup, però també
de les provisions d’estalvi realitzades.
La dotació pressupostària manté l’Obra Social com la primera fundació privada d’Espanya, una de les de major projecció i
potencial a Europa i com a referent al món. Per això la fundació s’alinea amb els compromisos derivats del Pacte Mundial
de les Nacions Unides i els deu principis universalment acceptats en matèria de drets humans, treball, medi ambient i
transparència. Punts cabdals i fonamentals que encaixen i sintonitzen plenament amb els principis i objectius estratègics
definits per l’Obra Social com a horitzó de treball a assolir.

7

Informe anual Obra Social ”la Caixa” [2013]

Presentació

Amb aquesta dotació pressupostària, l’Obra Social actua per garantir el retorn al conjunt de la societat de part dels
beneficis obtinguts des del negoci financer, tot donant resposta a necessitats apressants dels ciutadans i a d’altres
d’emergents o sobrevingudes.
En aquest sentit, el coneixement i l’anticipació resulten elements essencials. Per això són modèliques les actuacions dels
programes com CaixaProinfància, que aquest any ha fet un pas més per avançar en la concreció de models d’atenció de
proximitat a famílies amb nens en situació de vulnerabilitat, coordinats amb educadors, serveis socials i entitats del tercer
sector. O Gent 3.0, que ha situat en el punt de mira l’atenció sobre la prevenció dels riscos d’exclusió entre la gent gran
que viu en situacions de soledat no desitjada.
En la mateixa línia treballen la resta de programes que es mouen dins l’òrbita de les prioritats de l’Obra Social. Incorpora
ha situat com un dels centres d’atenció la millora i reforç de la formació i capacitació laboral dels joves. I ho ha fet
cercant la complicitat d’institucions i administracions com el Govern d’Espanya i la Junta d’Andalusia. D’aquesta manera
es compleix amb un altre dels valors de l’Obra Social, l’aprofitament i generació de treball sinèrgic que possibilita fer
front a les necessitats des de la unitat d’acció i d’intervenció i amb un estalvi dels recursos que no és sobrer en temps de
contenció. I tot això sense deixar de créixer any rere any en la generació d’oportunitats laborals a persones amb dificultats
per trobar feina. En aquesta línia, durant el 2013 també s’han assolit bona part dels objectius fixats pels programes
Habitatge Assequible i Lloguer Solidari per facilitar l’accés a pisos que contribueixin a l’emancipació del joves i
garantir habitatges en condicions per a la gent gran i les famílies amb rendes baixes.
En sintonia amb el repte que ens planteja el filòsof i sociòleg alemany Jürgen Habermas en propugnar, des dels seus
textos, la necessitat d’una major implicació de la ciutadania i dels col·lectius en la resolució de les tensions i conflictes
socials, no podem entendre el treball de l’Obra Social sense tenir ben present aquesta estreta interrelació. Uns vincles
necessaris que han de fer possible l’apoderament de les iniciatives, tant per part dels que impulsen com per part dels
receptors dels programes.
Solament així s’entén la transformació de l’activa Gent 3.0, que està treballant per impulsar un canvi en el model de
centres de gent gran, per transformar-los en espais oberts al servei de la comunitat. O la implicació i la complicitat i unitat
d’acció entre administracions, tècnics i ciutadania per aconseguir programacions comunitàries en el marc del programa
d’Intervenció Comunitària Intercultural. Sense oblidar que els projectes de Cooperació Internacional han donat
suport a molts productors locals per generar xarxes estables de producció en diferents països i crear estructures que els
permeten millorar i créixer des del propi esforç.
És a aquest esforç al que em referia recentment durant la presentació de resultats de CaixaBank, tot parafrasejant les
paraules del senador nord-americà Robert F. Kennedy, qui va dir: “El futur no és un regal, és una conquesta”. Són mots
que ens recorden que el nostre esforç present marcarà el nostre avenir.
I anem trobant signes en aquest camí que ens avalen i ens orienten en la direcció correcta. Un d’aquests senyals ha
estat la signatura del primer Compromís Municipal per la Convivència per part dels ajuntaments vinculats al programa
d’Intervenció Comunitària Intercultural. Un pacte per a l’impuls de la cohesió social compartit tant des dels governs
municipals com des de les comunitats de veïns dels barris i localitats on es desenvolupa el programa.
Amb la voluntat de seguir intensificant la nostra acció, durant aquest exercici hem creat un nou instrument, la Fundació
de l’Esperança, que ens permet avançar en la intervenció en acció social directa. El Centre Comunitari obert al barri
Gòtic de Barcelona i la Casa de Recés treballen amb l’objectiu d’esdevenir centres de referència en el treball per a la plena
integració social de famílies i persones en risc d’exclusió.
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Per la seva banda, l’espai que ja està aconseguint esdevenir un centre referent és el Palau Macaya, que durant el 2013 ha
crescut com a espai de generació de pensament, d’anàlisi de les tendències i de transferència de coneixement entorn al debat
social. A les activitats de debat organitzades per col·lectius i institucions i les promogudes des dels programes mateixos de
l’Obra Social cal afegir l’interès del Club de Roma per establir la seva seu a Barcelona en un dels espais del palau.
Els programes de ciència, recerca i medi ambient han fet aquest any un avenç decisiu cap a la internacionalització de la
promoció i la recerca científiques en ser escollit el projecte RRI Tools per part de la Comissió Europea. Aquest programa
traslladarà l’esperit per escampar el coneixement i les vocacions científiques amb la generació d’una xarxa de centres
líders que estarà repartida per tot l’Espai Europeu de Recerca. RRI Tools es planteja com a objectiu aconseguir que els
resultats de la recerca científica tinguin una translació i aplicació directa a la societat.
Són raons com aquestes les que han impulsat també la creació de vincles i aliances amb les universitats per establir
ponts de connexió per avançar en l’impuls de l’educació superior, la recerca i la innovació com la raó necessària perquè
germini un futur increment de llocs de treball d’alta qualificació.
Amb aquest idèntic horitzó de servei comunitari trobem totes les línies de recerca aplicada des de laboratoris i centres
de referència com IrsiCaixa, HIVACAT, i l’impuls a la investigació que es desenvolupa a l’Institut d’Oncologia de la Vall
d’Hebron VHIO, l’Institut Català d’Oncologia, l’Institut de Recerca Biomèdica, la Fundació Clínic, el Centre Nacional
d’Investigacions Cardiovasculars, el CSIC, la Fundació Pasqual Maragall o l’Institut de Salut Global de Barcelona
(ISGlobal), per citar alguns dels centres de referència.
L’Obra Social tampoc ha deixat de banda la seva aposta per la formació de les generacions futures, tant pel que fa a
l’adquisició de coneixements i habilitats com també dels valors, conscients que l’educació és fonamental per aconseguir
la transformació i l’avenç social. L’increment exponencial d’usuaris de la plataforma eduCaixa o la constatació, validada
científicament, del major retorn i contribució a la riquesa del país que ofereixen els beneficiaris del programa de Beques
en són la prova fefaent.
I si l’educació és un dels pilars, la difusió cultural i l’extensió del coneixement més enllà de les aules són també un dels
puntals i formen part indivisible de la missió dels programes de cultura de l’Obra Social. Els centres CaixaForum i
CosmoCaixa han rebut més de tres milions de visitants al llarg del 2013. Els continguts de les programacions segueixen
aprofundint en la consecució de l’excel·lència renovant aliances com la que mantenim amb el Museu del Prado o
tancant-ne de noves com la subscrita amb la Fundació Joan Miró. També insistim a cercar, trobar i assajar noves fórmules
per a la gestió i difusió dels continguts de la Col·lecció d’Art Contemporani, tot promovent els joves valors de la gestió
cultural des del programa ComisArt.
Les conjuntures, com la societat, no són immutables. Són i formen part, sovint en són la conseqüència, dels nostres
actes i per això mateix són obertes a evolució i canvi. Reprenent el fil del debat encetat per John Rawls en la seva anàlisi
de les desigualtats i desequilibris entre els individus en el si de les societats modernes i la reformulació del concepte de
l’Estat del benestar, podem veure l’Obra Social com una eina abastable i dimensionada per complir amb la funció del
redreçament i minoració d’aquestes desigualtats. És, doncs, a les nostres mans ser factor de canvi i és en l’Obra Social on
rau l’ànima que promou i empeny aquesta transformació en l’objectiu d’avançar cap a una societat més justa i equitativa,
en el sentit més rawlsià del terme. L’encaix precís amb el segon principi de la justícia és reveladorament coincident
amb les prioritats d’acció de la Fundació. Aprofundir en la llibertat de les persones tot incidint en la resolució de les
desigualtats i intervenint per garantir condicions d’igualtat d’oportunitats. Tot plegat, amb l’anhel de contribuir a millorar
el benestar de les persones que es troben en situació de feblesa en el nostre entorn.
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Són exactament els principis subjacents amb el quals s’identifiquen programes com CaixaProinfància o Incorpora,
són inherents als projectes d’Emprenedoria Social i als ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials i constitueixen el pilar
fonamental sobre el qual pivota la tasca dels voluntaris en programes com Gent 3.0, Atenció integral a persones amb
malalties avançades o els cooperants, coordinats des de l’Àrea Internacional, que porten a terme el seu treball en
països en vies de desenvolupament.
Com cada exercici, no vull acabar sense deixar de fer un esment explícit a la tasca, ingent, de totes les persones que
treballen directament per fer possible l’Obra Social i, per extensió, també a les que ho fan de forma derivada, traslladant
l’acció social i fent de cadena de transmissió d’aquesta acció des de les entitats socials, organitzacions, fundacions,
institucions i diferents col·lectius. A totes elles expresso el meu profund agraïment i les encoratjo a seguir treballant, a
continuar millorant en el dia a dia, amb la seva aportació per fer créixer l’abast de l’Obra Social. I faig extensiu aquest
reconeixement als clients, col·laboradors, empleats i voluntaris per fer-ho realitat.
Finalment, voldria tenir un record molt especial per al que fou president de la Fundació ”la Caixa”, Ricard Fornesa i Ribó,
qui, amb la seva visió i constància, fou un dels artífexs del que avui és i representa l’Obra Social. La seva vocació de servei
continuada i la contribució realitzada durant el seu mandat a la presidència de ”la Caixa” va aconseguir anticipar-se a les
necessitats socials del seu temps i va propiciar, ja aleshores, el retorn a les nostres arrels i el gir social que va situar l’Obra
Social ”la Caixa” on és avui. Un projecte compartit i sostingut, una essència de la qual Fornesa en va ser un fidel reflex.
Reflex, en definitiva, d’un compromís sòlid amb el nostre entorn que entronca amb els nostres orígens i en el qual se
sustenta el nostre futur.
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[Eix cronològic]
1904
Francesc Moragas funda la Caixa de
Pensions per a la Vellesa
1907
Inici de la construcció de les Cases
Barates
1915
Primer homenatge a la Vellesa
Institucionalització dels homenatges
a la gent gran
1917
Es crea l’Obra maternal
1918
Neix l’Obra Social de la Caixa de Pensions
Inici del procés d’integració d’entitats
socials civils
1920
L’Empar de Santa Llúcia per a nenes i
dones cegues
Compra del Montepío de Santa Madrona
Conversió del Montepío en l’Institut
Català de la Dona que té:
1 escola d’infermeria
3 clíniques a Barcelona i 1 a Palma
10 cases de família
Delegacions a Lleida i les Balears
1921
Promulgada la Llei Cambó d’ordenació
bancària
Institut Educatiu per a Sord-mudes i
Cegues
La Congregació de l’Esperança es fusiona
amb la Caixa de Pensions, aportant la
Casa de Recés i el Mont de Pietat
1922
Sanatori de Torre Bonica
Institut Català de Rehabilitació de
Mutilats
1923
1a biblioteca pública a Santa Coloma de
Farners
1926
Promoció al barri de la Salut xalets
“Cooperativa de periodistes”
”la Caixa” compra el Palau Meca
1927
Obre la Biblioteca Popular de Vielha
Associació Àngel de la Guarda de
colònies infantils
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1928
1a biblioteca pública a Sabadell
Xarxa de 4 biblioteques obertes i
4 en construcció

1977
Cessió del Palau Meca per al Museu Picasso
Reforma legislativa de regulació
de les caixes

1929
Punt d’inflexió d’Obra Social cap a
Obra Cultural

1978
1r Festival de Música Antiga

1932
Institut Antituberculós Francesc Moragas
Dispensaris Blancs
1934
L’Obra Agrícola s’estén a Catalunya
i les Illes
1935
42 biblioteques populars a Catalunya
i les Balears
1947
”la Caixa” adquireix el Palau Macaya
1949
Institut Educatiu de Sord-muts i Cecs
al Palau Macaya
1955
Inauguració de l’Escola Caixa de Pensions
Primeres promocions immobiliàries
de caràcter social
1957
Xarxa de 20 biblioteques a les Balears
1959
Parc de 25.000 pisos de lloguer cap
a finals dels anys cinquanta
Manteniment i gestió de 91 biblioteques
1963
Escola bressol Caixa de Pensions
a la Verneda
1972
1r centre de gent gran a Barcelona
1973
1a Exposició de Miquel Barceló Art
jovenívol a la sala ”la Caixa” de Felanitx

1979
Palau Macaya obre com a espai cultural
1980
Obre la sala d’exposicions Serrano-60
a Madrid
1981
L’estrella de Joan Miró nou logotip de
”la Caixa”
Inauguració de la Sala Montcada a
Barcelona
Inauguració del Museu de la Ciència
1r Festival de Música Antiga dels Pirineus
1982
Programa de Beques ”la Caixa”
1985
Inici de la Col·lecció d’Art Contemporani
de ”la Caixa”
1986
”la Caixa” col·labora amb entitats
d’inserció de reclusos
1989
Nou CaixaForum a Lleida
Gestió de prop de 100 biblioteques
1990
Fusió entre la Caixa d’Estalvis i el Mont
de Pietat de Barcelona
1991
Constitució de la Fundació Obra Social
”la Caixa”
1993
Nou CaixaForum a Palma de Mallorca
Primers concerts familiars

1974
Primer sorteig públic de pisos de lloguer

1994
Programa d’atenció domiciliària als malalts
Sida, saber ajuda, programa educatiu

1975
1a aparició del nom ”la Caixa” en
campanyes promocionals

1995
IrsiCaixa
1r Concert d’El Messies participatiu

1976
Redefinició de l’Obra Social: ”la Caixa”
a les escoles i extensió dels esplais de
gent gran

1996
1r Festival de Músiques del Món
Famílies Cangur, programa d’acolliment i
adopció temporal
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1997
Comencen les CiberCaixa (aules
hospitalàries)
1r programa de Cooperació Internacional
El voluntaris dinamitzen aules
d’informàtica per a la gent gran
Suport a la Recerca Biomèdica.
Neurociències
1999
1r curs de formació de gestors ONG
1r programa d’Immigració
Neix Educàlia, primera comunitat
educativa virtual
Obres d’ampliació del Museu de
la Ciència de Barcelona
2000
Els programes socials arriben a
5,8 milions de persones
Stage 2000, programa de formació
musical
Ajuts a projectes socioculturals
1r programa de microcrèdits socials
Obre CosmoCaixa Madrid
2001
Obre l’EspacioCaixa Madrid
Nou CaixaForum a Tarragona
2002
Programa Marginació 2002
El Museu de la Ciència es trasllada
al Palau Macaya
1a convocatòria d’ajuts a projectes
mediambientals
Ajuts a la recerca oncològica, Societat
i càncer
Nou CaixaForum a Barcelona
Comença el canal mediatecaonline.net
2003
1a Fundació Privada d’Espanya en volum
pressupostari
Programa d’inserció laboral de persones
amb discapacitat
2004
1r centenari de ”la Caixa”
1rs microcrèdits a emprenedors
Programa Habitatge Assequible
Obre l’EspacioCaixa Murcia
Creació del portal www.integrateXXI.es
1a ciber@aula hospitalària
Obre CosmoCaixa Barcelona

2005
Violència: tolerància zero
Programa Suport i Foment del Voluntariat
Creació Càtedra ”la Caixa” de RSE
i Govern Corporatiu
1es beques reclusos
Inici beques periodisme
CNIC, recerca cardiovascular
Programa de Conservació d’Espais
Naturals i Reinserció Social
Programa Diversons
2006
Programa Incorpora
1r programa Joves amb valors
Creació de la flota d’autobusos adaptats
Programa d’atenció a la dependència
”la Caixa” a favor del Mar
Vaixell científic La ruta del vell marí
2007
Neix MicroBank
Programa CaixaProinfància
Parlem de drogues
HIVACAT
2008
Programa Malalts Avançats
Vacunació Infantil. Gavi Alliance Espanya
1a edició premis Incorpora
Beques de Biomedicina
Oncologia
Althia Idibell i Althia Clínic
Idigbi, recerca genètica cardiovascular
Recerca Alzheimer Fundació Pasqual
Maragall
Projecte Zero Envelliment
Centre Wider
Nou CaixaForum a Madrid
Aliança Museu del Louvre
2009
1a edició Gran Recapte d’aliments
1r premi ”la Caixa” d’Estudis Socials
RecerCaixa
ISGlobal
Aliança Museu del Prado
2010
1r Informe anual de sostenibilitat de la
Fundació ”la Caixa”
Programa d’Intervenció Comunitària
Intercultural
Programa de suport a joves extutelats
1r Campus Científic d’estiu FECYT
Unitat de recerca VHIO
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Fundació investigació del càncer de
pulmó
Institut contra la leucèmia Josep
Carreras
Acord MACBA per a la gestió conjunta
de col·leccions art contemporani
1r Messies participatiu de
CaixaProinfància
2011
Reorganització del Grup ”la Caixa”
Neix CaixaBank
Programa Reincorpora
Programa Lloguer Solidari
Obre EspaiCaixa Girona
Neix FASVOL, agrupa 40 associacions de
voluntaris
1r EspaiCaixa d’atenció a malalts
terminals
KitCaixa Ingenium
1rs tallers educatius habilitats parentals
Acords amb Justícia i Interior. Violència:
tolerància zero
Ecotendències CosmoCaixa
Nou planetari 3D de CosmoCaixa
Acord estratègic amb el CSIC. Projectes
zero envelliment
eduCaixa
Aliança Fundació Miró
Inaugurat CaixaForum Girona
2012
Reestructuració del mapa financer.
Absorció de Banca Cívica
Palau Macaya reobre com a think
tank social
Aliança amb el Banc Iberoamericà de
Desenvolupament
Aliança amb el CEB Council of Europe
Development Bank
Obre l’EspaiCaixa Bruc
Oberts 3 EspaiCaixa d’atenció a
malalts avançats
XXXè aniversari Beques ”la Caixa”
Beques de Biomedicina
KitCaixa Joves Emprenedors
Projecte Ciutat Ciència
LaboCosmoCaixa
1a estació ClimaDat
Xè Aniversari CaixaForum Barcelona
1r musical participatiu
Programa DNIT CaixaForum
Barcelona
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Fundació ”la Caixa”

[Naturalesa de l’organització]
La Fundació Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona (d’ara endavant, la Fundació
”la Caixa”, la Fundació o FLC) és una
institució de naturalesa no lucrativa,
benèfica i social, de caràcter privat i
independent, l’objectiu fundacional de
la qual és el foment i desenvolupament
d’obres socials, benèfiques, assistencials,
docents i culturals. Com a entitat no
lucrativa està regulada per la Llei 4/2008,
de 24 d’abril, de la Generalitat de
Catalunya, i per la Llei 49/2002, de 23 de
desembre, del Règim Fiscal de les Entitats
Sense Finalitats Lucratives i dels Incentius
Fiscals al Mecenatge. El seu domicili
social és a Barcelona (av. Diagonal, núm.
621-629, 08028, Barcelona). Consta
inscrita amb el número d’identificació
512 del Registre de les Fundacions
Privades de la Generalitat de Catalunya.
La Fundació neix, l’any 1990, de la fusió
de la Fundació Caixa d’Estalvis i de la
Fundació Privada Caixa de Barcelona, que
va ser aprovada pel Protectorat el 20 de
febrer de 1991, i és successora legítima,
i continuadora, a títol universal, de la
personalitat de les fundacions fusionades
pel que fa a la seva naturalesa, finalitats,
drets i obligacions.
La Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona (d’ara endavant, la Caixa
d’Estalvis o l’Entitat) és la seva entitat
fundadora, i la Fundació es regeix per la
seva voluntat. Així mateix, la Fundació
té per objecte la gestió i l’administració
de les obres de caràcter benèfic i/o
social que li siguin encomanades per
qualsevol òrgan competent de la Caixa
d’Estalvis i Pensions de Barcelona, que
proveeix les dotacions o assignacions de
fons i mitjans necessaris. En compliment
d’aquesta funció, la Fundació està
subjecta a les directrius, la supervisió i el

control del Consell d’Administració i/o de
la Comissió d’Obres Socials de l’Entitat,
a qui ha de retre comptes. El Patronat
és l’òrgan superior de govern de la
Fundació ”la Caixa”, a qui corresponen
el seu govern, l’administració i la
màxima representació, així com vetllar
per la consecució i el compliment de les
finalitats fundacionals, la protecció dels
seus fons, i l’administració, conservació,
custòdia i defensa dels béns de la
Fundació.

Aquestes participacions són les seves
fonts de finançament(1).
És competència de l’Assemblea General,
òrgan suprem de govern, i decisió de la
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona
aprovar la gestió de l’Obra Social, els seus
pressupostos anuals i la seva liquidació,
d’acord amb la legislació aplicable i
segons l’article 11 dels Estatuts de
l’Entitat.
Obra Social ”la Caixa”

En relació amb l’aportació econòmica de
la Caixa d’Estalvis a la seva activitat social,
l’article 3 de la Llei de caixes d’estalvis
de Catalunya disposa que els excedents
líquids de les operacions, activitat i gestió
realitzades s’hauran de dedicar a la
constitució de reserves (en un 50% com
a mínim, de conformitat amb la legislació
sobre recursos propis d’aquest tipus
d’entitats financeres) i a la realització
d’obres socials.
La Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona, a l’empara de la modificació
introduïda a la Llei de caixes d’estalvis
de Catalunya mitjançant el Decret llei
5/2010, de 3 d’agost, adoptà la decisió,
l’any 2011, de desenvolupar el seu
objectiu propi com a entitat de crèdit a
través d’una entitat bancària, l’entitat
CaixaBank, S.A., a la qual aportà tot el
seu negoci financer, i la decisió tingué
com a conseqüència una reorganització
del Grup ”la Caixa”. La Caixa d’Estalvis
és l’accionista majoritari de CaixaBank,
el nou banc cotitzat a través del qual
l’Entitat exerceix la seva activitat
financera de manera indirecta. D’altra
banda, agrupa una important cartera de
participacions industrials i immobiliàries
en una nova companyia no cotitzada.

Informe anual Obra Social ”la Caixa” [2013]
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Un dels objectius de la Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona(2) és el finançament
i el manteniment d’activitats d’interès
benèfic i/o social, d’acord amb les bases
de la legislació sobre aquesta matèria i
seguint les orientacions del Protectorat
de la Generalitat de Catalunya. La
realització d’obra social ha de ser pròpia
i/o en col·laboració amb altres institucions
públiques o privades. El Govern de la
Generalitat de Catalunya realitza una
tasca orientadora en matèria d’obra
social i n’indica les carències i prioritats,
i respecta, però, la llibertat de cada caixa
d’estalvis pel que fa a l’elecció de les
inversions concretes i a la forma de gestió
i execució de cada actuació.

(1) Per obtenir informació addicional sobre la
reorganització del Grup ”la Caixa”, consulteu la
pàgina web corporativa del Grup ”la Caixa” o de
CaixaBank a http://www.lacaixa.com/corporate/
home_ca.html o a http://www.caixabank.com/
index_ca.html.
(2) Conforme a allò que es disposa a l’article 3 del
Decret legislatiu 1/2008 de Catalunya, d’11 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
caixes d’estalvis de Catalunya (d’ara endavant Llei
de caixes d’estalvi de Catalunya).

Fundació ”la Caixa”

És, per tant, mitjançant l’acció social
de l’Obra Social que l’entitat Caixa
d’Estalvis i Pensions de Barcelona
reverteix a la societat una part important
dels seus beneficis i compleix el seu
objectiu fundacional. L’Obra Social
”la Caixa” desenvolupa programes i
fomenta iniciatives que tenen com a
objectiu donar resposta a les necessitats
socials més vivament sentides per la
ciutadania, de forma directa o en estreta
col·laboració amb les administracions
públiques i les entitats socials. La seva
actuació es duu a terme a partir de
diversos principis, alguns dels quals
són el d’anticipació, donant resposta
a problemàtiques socials no ateses per
altres institucions, i el de flexibilitat,
adaptant els seus programes a les noves
necessitats d’una societat canviant i en
constant transformació.
El pressupost de l’Obra Social ”la Caixa”
per a l’exercici 2013 es manté en els 500
milions d’euros dels sis anys anteriors,
dels quals es destinarà un 67% (334

milions) a la realització de programes
socials, un 13% (67,1) a programes de
ciència, medi ambient i recerca, un 13%
(64,3) a programes culturals i un 7%
(34,6) a programes educatius i recerca.
L’obra social pot dur-se a terme
mitjançant els òrgans de les caixes
directament o indirectament a través
d’uns ens instrumentals, en forma de
fundació privada subjecta a la legislació
civil catalana, els quals han d’actuar
d’acord amb els criteris del Consell
d’Administració o, si li n’ha delegat la
fixació, de la comissió d’obres socials,
als quals han de retre comptes.

dels òrgans interns de la Caixa d’Estalvis
i Pensions de Barcelona, a través de les
oficines de CaixaBank i, majoritàriament,
mitjançant la Fundació ”la Caixa”, com
a entitat instrumental que gestiona i
administra aproximadament dos terços
del pressupost total de l’Obra Social
”la Caixa”.
A continuació es presenta el detall
del pressupost i la seva liquidació dels
exercicis 2014, 2013, 2012 i 2011:

L’actuació de l’Obra Social ”la Caixa”(3)
es realitza en part directament a través
(3) Per obtenir informació sobre els programes
i actuacions de l’Obra Social ”la Caixa”
gestionats directament a través dels seus òrgans
interns, consulteu l’Informe de Responsabilitat
Corporativa corresponent al Grup ”la Caixa”,
accessible a: http://www.caixabank.com/
responsabilidadcorporativa/publicaciones_ca.html.

Pressupost i liquidació del pressupost de l’Obra Social ”la Caixa”
En milers d’euros

2014

2013

2012

2011

Pressupost de l’Obra Social

500.000

500.000

500.000

500.000

Programes socials

334.860

333.920

331.540

335.277

Programes medi ambient i ciència

66.086

67.102

67.556

68.148

Programes culturals

64.359

64.357

68.997

63.888

Programes educatius i recerca

34.695

34.621

31.907

32.687

Liquidació del pressupost de l’Obra Social

363.865

361.015

408.658

Programes socials

236.349

233.464

261.102

Programes medi ambient i ciència

42.038

42.780

59.129

Programes culturals

55.551

52.620

57.621

Programes educatius i recerca

29.927

32.151

30.806

Fonts: elaboració pròpia, Comptes Anuals de la Caixa d’Estalvis i Informe Anual de l’Obra Social ”la Caixa” 2011, 2012 i 2013.
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Fundació ”la Caixa”

[El nostre ADN]
Missió

Contribuir al progrés de les persones i
de la societat, amb especial incidència en
els col·lectius més vulnerables, ja sigui a través de
programes propis, aliances estratègiques o
col·laboracions amb tercers, mitjançant actuacions
eficients i, en el seu cas, innovadores,
avaluables pel que fa als resultats i susceptibles
de ser transferides a altres entitats. Amb un àmbit
preferent d’actuació en el territori espanyol i amb
una visió global i coherent de l’entorn
internacional. Tot això, orientat per uns objectius
de transformació social sostenible i
generació d’oportunitats per a les persones

Valors
Humanisme

Solidaritat

Transcendència
Integritat

Principis d’actuació

Reflexió

Proximitat

Eficiència

Flexibilitat

Independència
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Cultura
d’aliances

Anticipació

Innovació
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[Resultats tangibles dels nostres programes]

58.242

Infants atesos
CaixaProinfància

734.434
Beneficiaris
Gent 3.0

42.546

81.837

Activitats

Activitats
comunitàries

5.460

116.114

Voluntaris
”la Caixa”

Infants
a les CiberCaixa
Hospitalàries

24
Projectes
Cooperació
Internacional

118.000

Infants vacunats

8.784.752
Beneficiaris

703

3.211

Pisos lliurats
a Habitatge
Assequible

Pisos de
Lloguer
Solidari

14.638
Insercions
laborals

13.592
Malalts
avançats
atesos

1.684.208

34.242

Usuaris eduCaixa

Espectadors als
concerts participatius

2.045.222
Visitants als
CaixaForum

963.496
Visitants als
CosmoCaixa

18

milions d’euros
en recerca

265

Projectes de
recuperació d’espais
naturals

40

Beques Severo
Ochoa
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Fundació ”la Caixa”

[Resum d’objectius, acció i compromisos]
Els nostres programes clau

[Àmbit social]

[Àmbit de cultura]

[Àmbit d’educació]

Habitatge Social. Habitatge
Assequible

Grans Aliances Culturals

eduCaixa

Exposicions d’art

Programa Joves Emprenedors

Música. Temporada de concerts

Beques

Concerts participatius

L’art d’educar

Concerts familiars

CaixaEscena

Concerts i espectacles escolars

Parlem de drogues

Habitatge Social. Lloguer Solidari
Lluita contra la pobresa infantil.
CaixaProinfància
Integració Laboral. Incorpora
Integració Laboral. Reincorpora
Gent 3.0. Informàtica i Comunicació
Gent 3.0. Salut i Benestar
Gent 3.0. Voluntariat
Atenció integral a persones amb
malalties avançades
Àrea Internacional. Programa de
Cooperació Internacional
Àrea Internacional. CooperantsCaixa

Activitats culturals d’impacte social
Programació CaixaForum
Diversons
Romànic obert i Cellers cooperatius
CaixaForum Barcelona
CaixaForum Madrid
Altres centres CaixaForum. Lleida,
Girona, Palma i Tarragona

Àrea Internacional. Programa
de Vacunació Infantil/Aliança
Empresarial per a la Vacunació
Infantil

[Àmbit de ciència, recerca
i medi ambient]

Emprenedoria Social

Recerca. Programa RecerCaixa

Intervenció Comunitària Intercultural

Medi ambient

Voluntariat

Ciència en Societat. CosmoCaixa

Programa d’Ajuts a Projectes
d’Iniciatives Socials

Universitats

Violència: tolerància zero

Programa ClimaDat

CiberCaixa Hospitalàries

Programa de Conservació d’Espais
Naturals i Reinserció Social

CiberCaixa Quedem després de
classe

RRI Tools
Ciutats Ciència

Palau Macaya
Fundació de l’Esperança. Acció social
directa
Obra Social descentralitzada
Obra Social conjunta
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Programes socials
Introducció

20

Habitatge Social

24

Lluita contra la pobresa infantil

26

Integració Laboral, Incorpora i Reincorpora

28

Gent 3.0

31

Fundació de l’Esperança

33

Atenció integral a persones amb malalties avançades

34

Àrea Internacional

35

Intervenció Comunitària Intercultural

38

Voluntariat

40

Programa d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials

41

Emprenedoria Social

42

Palau Macaya

43

Obra Social descentralitzada

44

Obra Social conjunta

45

Programes socials

[Programes socials]
La constància i el compromís sostingut en el temps per oferir a les persones
en situació de vulnerabilitat un horitzó de noves oportunitats que els
permeti allunyar-se dels límits i les fronteres de l’exclusió social han estat
una constant durant els més de cent anys de recorregut de l’Obra Social
”la Caixa”. Davant d’un teixit social debilitat i l’aflorament de bosses
de població que presenten fragilitat i vulnerabilitat pels efectes d’una
conjuntura econòmica adversa, el compromís de l’Obra Social adquireix ara
una dimensió més important que mai.
En aquest escenari, ”la Caixa” es manté
estable, igual que el pressupost de la seva
Obra Social, de 500 milions d’euros, en
els sis exercicis precedents. Són recursos
sostinguts amb els quals la Fundació, en
consonància amb la seva missió, dóna
cobertura, valors i principis d’actuació a
les necessitats de la societat on l’entitat
du a terme la seva activitat financera. I ho
fa en compliment del pacte fundacional
pel qual una part d’aquests beneficis
reverteixen en la societat en la qual
l’entitat opera i es desenvolupa.
Aquest compromís situa un any més
l’Obra Social com la primera fundació
d’Espanya en volum d’inversió i una de
les de més pes i rellevància en el món.
La distribució del pressupost del 2013 és
un reflex fidel de les prioritats. L’atenció
als col·lectius amb més vulnerabilitat,
la contribució per frenar la fragilitat
social de persones en risc d’exclusió i la
plena integració social de la gent gran
són algunes de les línies d’actuació
preferents. Tot això, sense deixar de
banda el fet que el progrés social no
és factible sense prestar atenció a la
promoció de l’educació i a la difusió del
coneixement, la cultura i la ciència.
El 2013 els programes socials van
acaparar aproximadament el 65% de
la inversió (233,4 milions d’euros); els
programes de ciència, recerca i medi
ambient van concentrar el 11,5% (42
milions d’euros) del pressupost; els

recursos destinats a programes culturals
van suposar el 15,3% (55,6 milions
d’euros) i, finalment, els programes de
suport i impuls al coneixement, l’educació
i la formació van rebre el 8,2% de la
inversió (29,9 milions d’euros).
L’Obra Social incrementa de manera
sostinguda l’eficiència i l’impacte derivat
de l’activitat dels seus programes. Ho
fa en virtut de criteris d’exigència,
excel·lència, flexibilitat i innovació en
la gestió i distribució dels recursos.
Periòdicament, els gestors dels projectes
revisen aquests criteris per situar
objectius, mesurar-los i, progressivament,
poder incrementar els índexs d’usuaris i
beneficiaris.

total d’activitats de 42.056 i 36.160,
respectivament.
Les prioritats d’actuació, les que la
missió de l’Obra Social té com a nord de
l’activitat per contribuir al progrés de les
persones i la societat, s’han mantingut
constants amb relació a les dels últims
exercicis. Crear oportunitats d’ocupació,
facilitar l’accés a un habitatge digne,
lluitar contra la pobresa, la marginació i
l’exclusió social, i promoure l’envelliment
actiu i saludable, entre altres objectius,
han estat un any més els grans focus
d’atenció.
Amb aquesta claredat de rumb i sense
canvis significatius en la conjuntura
econòmica, el traçat de les línies
estratègiques d’intervenció de l’Obra
Social ”la Caixa” manté, per tant,
el mateix enfocament i la mateixa
orientació en la recerca de la millora i la
transformació sostenible de la societat,
això és, d’una manera duradora i estable,
tant socialment com econòmicament.

Fregant els 9 milions de beneficiaris

Aprendre a abordar la inserció i crear
sinergies

L’any 2013, el nombre d’activitats es va
situar en 42.546, i el d’usuaris va arribar
als 8.784.752, dels quals un total de
151.058 van ser beneficiaris directament
atesos pels programes propis promoguts
des de la Fundació: des d’infants i
pares atesos per CaixaProinfància
fins a persones inserides laboralment
a través d’Incorpora o els becaris de
”la Caixa”; des de pacients amb malalties
avançades fins a centenars de persones
que van aconseguir una llar mitjançant
els programes Habitatge Assequible
i Lloguer Solidari. En els dos exercicis
anteriors, 2012 i 2011, aquestes xifres
havien estat de 134.769 i 118.599
beneficiaris directes, sobre un registre

La lluita contra la desocupació i la
creació d’oportunitats laborals, abordant
aquestes problemàtiques des de diferents
angles i perspectives –des de la inserció
laboral complementada amb la formació,
fins al foment de l’emprenedoria–, es
mantenen com a prioritats. L’any 2013
aquesta acció es va materialitzar en
14.638 insercions laborals, un 39,36%
més que en el darrer exercici, en el qual
es van dur a terme 10.504 insercions.
Incorpora situa primordialment la seva
acció en la integració laboral de persones
en risc d’exclusió. Un total de 9.869
insercions encaixen en aquest perfil, tot
i que també s’actua amb persones que
presenten algun tipus de discapacitat.
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Programes socials

D’aquest col·lectiu, 4.769 persones van
accedir a una oportunitat laboral en
l’exercici passat.
Un conjunt integrat per gairebé 26.800
empreses ha fet possible la inserció
laboral de 67.771 persones des que es
va posar en marxa aquest programa
el 2005. Durant el 2013, Incorpora va
posar un èmfasi especial en la relació i
els vincles amb aquestes empreses i amb
les entitats socials, a través de jornades
específiques dirigides a tècnics d’inserció
laboral, empresaris i entitats socials. En
aquests espais de debat es va treballar la
creació de sinergies conjuntes.

Si hi ha un programa de l’Obra Social que
posa en relleu el sentit de l’anticipació, la
cultura d’aliances i el treball cooperatiu
braç a braç amb les entitats socials,
aquest és CaixaProinfància. La intervenció
en la lluita i la prevenció de la pobresa i
la marginalitat infantil es va fer extensiva
a 58.242 beneficiaris, infants i les seves
famílies respectives, durant el 2013.
En l’exercici anterior, el nombre de
beneficiaris havia estat de 56.941.
Fundació de l’Esperança
L’Obra Social ha fet un pas més, amb la
creació de la Fundació de l’Esperança,
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per part de la fundació instrumental de
l’Obra Social, la Fundació ”la Caixa”.
La Fundació de l’Esperança té la
seu al barri Gòtic de Barcelona, des
d’on desenvolupa les seves finalitats,
orientades a aprofundir en la proximitat
i l’atenció a través de l’acció social
directa. Aquesta atenció personalitzada
complementa la que es desenvolupa en
coordinació amb entitats del tercer sector
i es manté en sintonia amb la detecció i la
diagnosi de les necessitats transmeses des
de l’extensa xarxa d’oficines financeres de
CaixaBank, que, per la seva capil·laritat,
exerceixen de baròmetre d’alta fiabilitat
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per al mesurament de necessitats
emergents.
En el marc de la Fundació de l’Esperança,
durant el 2013 va destacar la reobertura,
en la seva ubicació tradicional, de la
Casa de Recés (Casa de Retiro), obra
social desenvolupada juntament amb
la Congregació de Nostra Senyora de
l’Esperança. El centre acull temporalment
dones d’entre 18 i 25 anys en situació de
vulnerabilitat social. Al final del 2013, hi
havia acollides 21 joves que han iniciat
processos personalitzats d’atenció integral
amb l’objectiu d’assolir les capacitats
necessàries per facilitar la seva emancipació
i inserció social i laboral. Es tracta d’un
model d’intervenció molt similar al
desenvolupat per programes com Incorpora
o CaixaProinfància, fonamentats en una
visió global que, a més d’innovadora,
demostra que és eficient a l’hora de fer
possible la sortida del cercle de l’exclusió.
Els programes de l’Obra Social dirigits a
garantir l’accés a una llar digna van fer
el 2013 un important salt quantitatiu.
Habitatge Assequible va lliurar 703 pisos
nous a joves menors de 35 anys i a persones
més grans de 65, completant pràcticament
les previsions inicials, quan es va llançar el
programa amb l’objectiu d’aconseguir els
4.000 habitatges per a aquests col·lectius.
D’altra banda, Lloguer Solidari (centralitzat
i descentralitzat), d’incorporació més
recent, va donar 3.211 habitatges, la renda
mensual dels quals subvenciona l’Obra
Social en el 50%, i també està a punt de
complir l’objectiu de situar al mercat de
lloguer 4.200 pisos socials.

La gent gran pren la iniciativa
Seguint les línies del pla estratègic del
programa Gent 3.0 que promou el foment
de l’envelliment actiu i la plena integració
de les persones grans en la societat, el
2013 es van engegar un seguit d’accions,
amb la col·laboració de la Creu Roja,
orientades a abordar situacions de solitud
no desitjada, amb una experiència pilot en
tres municipis catalans.
El 2013, les propostes del programa Gent
3.0 van arribar a 16.231 activitats, en les
quals van participar 734.434 persones,
xifra sensiblement superior a la dels
beneficiaris el 2012, gràcies a la dinàmica
exponencial de les iniciatives promogudes
pels usuaris dels 598 centres de gent
gran on es duu a terme el projecte.
Els centres s’han convertit en el motor
real d’una experiència col·lectiva que
està fent possible que evolucionin des
d’una tradicional concepció com a espais
reservats a gent gran fins a esdevenir
espais intergeneracionals que actuen com
a veritables dinamitzadors socials.
El 2013, a més, es va consolidar la línia de
recerca científica i intervenció directa amb
grups terapèutics de familiars i cuidadors
de malalts d’Alzheimer. Aquest projecte,
iniciat el 2012, s’estén ara a tot l’Estat, i
els seus resultats es donaran a conèixer
durant el primer trimestre del 2015.
Aquesta investigació s’emmarca en la
voluntat de l’Obra Social de mesurar els
fruits dels seus projectes, com també ho
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fa l’estudi a l’entorn de l’efectivitat del
programa d’atenció integral a persones
amb malalties avançades. Un treball
d’anàlisi empírica sobre aquest estudi ha
posat de manifest que l’acció psicosocial
sobre aquests pacients, com també
sobre les persones cuidadores, gairebé
sempre familiars, comporta una millora
real del seu estat. Al llarg del 2013,
els 29 equips d’atenció psicosocial del
programa van atendre 13.592 pacients
i 18.907 familiars, tant als hospitals
com als domicilis. Aquests paràmetres
són lleugerament superiors als 12.422
pacients i 17.468 familiars que van
rebre atenció i suport en el transcurs de
l’exercici anterior.
Les dificultats, tensions i problemàtiques
derivades de la crisi econòmica han
agreujat la situació a les zones menys
desenvolupades del planeta. En aquest
sentit, l’Àrea Internacional de l’Obra
Social, que des del 1997 incideix en
l’impuls de projectes de desenvolupament
i cooperació, va donar suport el 2013
a 23 nous projectes implementats
en 16 països. Des que es va iniciar el
Programa de Cooperació Internacional, es
comptabilitzen un total de 514 projectes
impulsats en 62 països del món. Cal
sumar-hi el compromís de l’entitat amb
la immunització infantil en països en vies
de desenvolupament, un projecte que
el 2013 va tenir a Hondures i Nicaragua,
amb un xifra estimada de 164.714
infants immunitzats en els dos països, dos
dels seus punts d’actuació més rellevants.
En total, l’Obra Social ja ha fet possible la
vacunació de dos milions d’infants.

Programes socials

Violència: tolerància zero
El programa de prevenció de la violència
de gènere de l’Obra Social continua
estenent les seves accions de sensibilització,
educatives i de conscienciació a escolars,
docents i la societat en general.
Paral·lelament, teixeix una xarxa de
suport a les víctimes per oferir-los atenció
psicosocial com un recurs que els ha de
permetre superar les situacions de violència
i maltractament viscudes, i al mateix temps
les ha d’orientar vers la represa de les seves
vides. El nombre total de dones que van
participar en el programa el 2013 va ser de
1.364. Des de l’inici del programa el 2009,
la xifra de víctimes ateses s’eleva a 3.162.
El programa es complementa, a més,
amb l’atenció a altres situacions de
violència que pateixen altres col·lectius
vulnerables, com ara els infants i la
gent gran. En aquest sentit, s’han
impulsat accions de formació dirigides a
professionals que treballen en l’entorn
de la gent gran tant en el camp de la
detecció com en el de la intervenció.
El 2013, van participar en aquests
tallers 570 professionals en l’àmbit
de la detecció i 157 en l’àmbit de la
intervenció. Des del 2012 s’han format
un total de 852 especialistes. Per a la
detecció i intervenció en situacions de
violència de gènere en infants, durant el
2013, s’ha format a 236 professionals.
CiberCaixa Hospitalàries
Durant el 2013 s’han renovat els
convenis marc de col·laboració amb els
hospitals i centres de salut que acullen les

CiberCaixa Hospitalàries. Ha estat un any
de balanç per a aquestes instal·lacions
que incideixen en la minoració dels
impactes causats per l’atenció mèdica i
clínica en els pacients infantils, oferint
atenció psicosocial als més petits i a les
seves famílies.
Les 66 CiberCaixa Hospitalàries
–61 de pediàtriques i 5 de mixtes,
aquestes darreres amb adults i infants
indistintament– han atès un total de
153.971 persones, 116.114 de les quals
eren beneficiaris infantils i juvenils i
37.857, adults. El programa proporciona
atenció també als familiars durant el
2013, atenció que s’ha fet extensiva a
39.972 persones.
En aquest procés de renovació dels
convenis, es promou també una
reflexió al voltant de la necessitat
d’adaptar aquest servei a les noves
dinàmiques, als nous usos i als canvis
que es produeixen en el sistema de
salut amb relació a l’atenció pediàtrica
als hospitals. Un procés que culminarà
el 2014. Hi ha, però, alguns elements
de canvi sobrevinguts que el servei ha
d’afrontar, com ara l’extensió de la
condició de pacients pediàtrics fins als
16 anys, que comportarà redimensionar
els equipaments per atendre pacients
adolescents. En paral·lel a aquest fet, les
CiberCaixa Hospitalàries treballen també
amb grups de voluntaris per dinamitzarne els espais en horaris com més amplis
millor.

Avedis Donabedian, vinculada a l’institut
universitari homònim de la UAB, que
treballa en processos de millora de la
qualitat dels serveis sanitaris i socials.
El programa promou contactes amb les
gerències dels hospitals que participen
en el projecte i disposen de CiberCaixa
Hospitalàries, per copsar la visió que
tenen del servei i veure com es pot donar
resposta a les necessitats actuals dels
hospitals infantils.
Estudis socials
L’Obra Social està sempre atenta a
qüestions d’actualitat i promou el debat
de fons i la reflexió a través de la seva
Col·lecció d’Estudis Socials. El 2013, se’n
va publicar el volum 36, El dèficit de
natalitat a Europa. La singularitat del cas
espanyol, que analitza les particularitats
de la baixa i tardana natalitat a Espanya,
destacant que en aquest sentit el país
està a la cua d’Europa, encara que són
poques les dones en edat reproductiva
que renuncien a la maternitat. Aquest
descens es deu a la renúncia al segon
i tercer fills, consolidant la tendència
progressiva al fill únic i introduint com
un dels factors d’inestabilitat en la presa
de decisió de tenir fills el de l’estabilitat
laboral i econòmica, així com els
obstacles per a la conciliació de la vida
laboral i familiar.

En un horitzó a curt termini, el programa
ha buscat la complicitat de la Fundació

23

Informe anual Obra Social ”la Caixa” [2013]

Programes socials

NO
EXISTIA

67

Descentralitzat

[Habitatge Social]

2011

L’activitat d’Habitatge Social s’instrumentalitza a través de dos programes:
Habitatge Assequible i Lloguer Solidari. El programa Habitatge Assequible ha
assolit el seu objectiu des que l’any 2004 es va proposar oferir oportunitats
d’accés a l’habitatge, inicialment entre els col·lectius dels joves i la gent gran
i posteriorment i des del 2009, obrint també l’opció a les famílies. D’aleshores
ençà ”la Caixa” ha construït 4.000 pisos arreu de l’Estat. El programa ha
contribuït doncs a facilitar l’emancipació dels joves, a millorar aquest accés
a l’habitatge en condicions dignes a la gent gran i a oferir alternatives a les
famílies en un context econòmic advers, posant els actius immobiliaris de
”la Caixa” al servei de l’Obra Social.
En el Programa de Lloguer Solidari
centralitzat, iniciat a finals del 2011
amb l’objectiu de facilitar un habitatge
a persones que han vist afectats els seus
ingressos per la crisi actual, s’ha arribat a
la xifra de 3.541 habitatges lliurats fins al
2013, preveient lliurar la resta d’habitatges,
fins arribar a un total de 4.200, durant el
primer trimestre del 2014.

sofert un procés d’execució hipotecària
pel que s’han vist desposseïts del seu
habitatge i desitgen quedar-se en ell
i també per buscar una solució per a
aquells casos de dació en pagament que
ho requereixin, s’han arribat a lliurar
1.787 habitatges fins a l’any 2013, i amb
la previsió d’arribar als 2.000 habitatges
durant el primer trimestre de l’any 2014.

En el Programa de Lloguer Solidari
descentralitzat, iniciat a finals del 2012,
gràcies al qual les delegacions territorials
de CaixaBank poden gestionar el lloguer
d’habitatges per a persones que han

Habitatge Assequible
Durant l’any 2013 el programa Habitatge
Assequible ha lliurat 703 pisos arreu
de l’Estat. D’aquesta forma ha assolit
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l’objectiu de posar en el mercat 4.000
habitatges. Les diferents promocions de
pisos s’han impulsat en ciutats i en àrees
metropolitanes on s’havia detectat un
dèficit de pisos de lloguer. El programa
també va ajudar, en part, a executar
promocions d’habitatge aturades per
causa de la crisi sumant el valor afegit
de suport a un dels sectors més afectats
per la conjuntura econòmica. La inversió
realitzada des de l’inici del programa ha
estat de 650 milions d’euros.
En un primer moment, el programa
s’adreça a actuar com a facilitador
del procés d’emancipació dels joves i
millorar l’accés a l’habitatge de la gent
gran. Per això la forquilla de potencials
beneficiaris eren els menors de 35 anys
i els majors de 65. En el primer cas
contribueix a reduir el fenomen emergent
de l’emancipació tardana que afecta la
pràctica majoria dels joves. En el cas de
la gent gran la problemàtica apareix en
relació amb habitatges poc adaptats o
envellits (sense ascensor o calefacció,
amb humitats, etc.) i, a més a més, amb
les dificultats afegides per a la gent
gran que viu en pisos de lloguer, amb
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escassedat de recursos, problemes de
dependència derivats de la longevitat o
amb pensions baixes i rendes limitades.
Des del 2009, i per donar resposta a les
necessitats emergents de la difícil situació
socioeconòmica d’àmplies capes socials,
el programa va incrementar el nombre
d’habitatges i va orientar aquesta oferta
cap a les famílies, el programa Habitatge
Assequible.
Aquests increments han permès situar
en el mercat de pisos de lloguer durant
aquests nou anys un total de 4.000
habitatges amb preus per sota dels fixats
per als habitatges de protecció oficial.
Entre algunes de les condicions d’accés
per als beneficiaris d’aquests pisos hi
havia la d’acreditar ingressos no superiors
a 4,5 vegades els indicadors públics de
renda mínima i la de no disposar d’un
habitatge en propietat. La durada dels
contractes era de 5 anys prorrogables
sempre que es complissin els requisits del
règim de protecció oficial.
Lloguer Solidari
Durant el 2013 s’ha iniciat una segona
fase del programa Lloguer Solidari,
després que el programa hagi lliurat
un total de 1.491 habitatges des del
programa centralitzat, el qual és gestionat
directament des de l’Obra Social. Al
llarg del 2012 la xifra d’habitatges de
lloguer lliurats fou de 2.050. El repte
per al 2014 es fixa en aconseguir situar
novament en el mercat 1.600 immobles
més per continuar atenent les necessitats
d’habitatge de lloguer.
Lloguer Solidari va nàixer el 2011 per
atendre segments de la població amb
dificultats per accedir a l’habitatge per
haver vist afectats els seus ingressos com
a conseqüència de la crisi i amb l’objectiu

de situar en el mercat 4.200 pisos que
s’ofereixen en règim de lloguer amb
una renda per sota del mercat i que,
a més a més, és subvencionada en un
50% per l’Obra Social. La resultant de la
conjunció de mesures (renda baixa més
subvenció) és que els arrendataris dels
pisos, que haurien d’abonar un preu de
lloguer d’entre 170 i 300 euros al mes,
amb l’impost de bens Immobles (IBI) i
les despeses de la comunitat incloses,
acaben pagant un rebut d’entre 85 i
150 euros mensuals.
Les condicions per accedir a aquests
habitatges, que s’adjudiquen amb
contractes per a cinc anys i mitjançant
assignació directa, són que les famílies
sol·licitants no tinguin rendes superiors
a 2,5 vegades l’IPREM (Indicador Públic
de Renda d’Efectes Múltiples), el que
significa que no poden superar els
18.600 euros anuals. També s’estableix
un nivell d’ingressos mínims que no
poden ser menors de 5.000 euros
anuals. Així es garanteix que el nivell
de despesa dedicat a l’habitatge no
representi més del 30% dels recursos
de la família.
El programa Lloguer Solidari centralitzat
ha gestionat de forma directa aquests
4.200 habitatges. Des de la xarxa
d’oficines de ”la Caixa” es gestiona
una altra bossa de pisos de lloguer que
gaudeixen de les mateixes condicions
i subvenció a càrrec de l’Obra Social,
Lloguer Solidari descentralitzat. Són els
immobles procedents de les dacions
en pagament. En funció de l’estudi de
cada cas, s’ofereix als antics propietaris
l’opció de romandre en l’habitatge
pagant un lloguer en les mateixes
condicions de renda subvencionada que
ofereix el programa centralitzat per un
període de dos anys. Lloguer Solidari
descentralitzat va lliurar durant l’any

2012 un total de 67 habitatges, una xifra
que el 2013 ha arribat als 1.720 pisos i
que també és a punt d’assolir l’objectiu
previst d’arribar als 2.000 habitatges. La
previsió per a l’exercici 2014 és situar en
el mercat 2.000 pisos més.
Fins a l’actualitat el grup ”la Caixa”
ha situat en el mercat de lloguer,
des del programa Lloguer Solidari i
Habitatge Assequible, 9.264 habitatges.
L’explotació de tot aquest patrimoni
immobiliari ha estat objecte d’una
avaluació de procediments que es va
iniciar cap al final de l’any 2012 i que
s’ha continuat desenvolupant durant
el 2013. La consultora externa, EVERIS,
ha estat l’encarregada de dur a terme
aquesta avaluació per tal de millorar
la qualitat i el temps de resposta en la
gestió de la nostra activitat de lloguer,
adjudicació dels habitatges i gestió,
administració i manteniment dels
immobles. Algunes de les propostes de
la consultora han estat ja incorporades
al llarg del 2013. Eren suggeriments de
millora encarats sobretot a l’accessibilitat
tecnològica i als sistemes d’informació i
control dels programes.
Lloguer Solidari
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[Lluita contra la pobresa infantil]
El viatge iniciat per CaixaProinfància ara fa dos anys va dur el programa a
redimensionar la cartera de serveis i a millorar els enfocaments en l’afany i
objectiu d’ajudar i donar suport als infants, i a les seves famílies, atrapats en el
cercle excloent de la pobresa. L’atenció integral, la incidència en la globalitat
d’àmbits: educatiu, escolar, laboral, residencial però també en els aspectes
psicosocial, emocional i relacional, ha anat revelant al programa i a les entitats
que col·laboren en el seu desplegament la necessitat d’actuar cada cop més de
forma individual i específica i sempre des de la proximitat territorial.
CaixaProinfància s’ha marcat el repte
durant el 2013 d’incidir més a fons en
aquesta flexibilitat i adaptabilitat. Per això
vol que la seva acció, des de la proximitat
i amb la complicitat coordinada de tots els
agents, millori el seu model d’acció social.
Es tracta d’aconseguir plegats incidir i
provocar canvis efectius i duradors sobre
les dinàmiques de marginalitat que es
poden donar entre les famílies quan es
produeixen situacions de pobresa.
En aquest exercici, CaixaProinfància ha
promogut a través de l’acció de 367
entitats socials (41 de les quals són
coordinadores en el projecte) l’atenció de
58.242 nenes i nens i també de 37.624
famílies. L’estadística pren més relleu
quan aquesta intervenció es desenvolupa
a partir de la gestió d’ofertes d’atenció

i seguiment personalitzades a cadascun
dels infants beneficiaris i quan es fa
també extensiva a les seves famílies.
Com a conseqüència del procés de
redimensionament de la cartera de serveis,
s’ha posat l’èmfasi en aconseguir millorar
les diferents tipologies incloses en aquest
catàleg. En alguns casos arribant a la
combinació de diferents opcions ofertes
perquè les 367 entitats que en fan els
seguiments dels casos puguin adaptar
aquesta atenció a cada cas específic i
concret i a cada necessitat. Són serveis
que incideixen sobre els infants en clau
de procés i treball continuat des d’un
abordatge global. Això vol dir prestar
atenció tant als infants com al seu entorn
escolar i social i, sobretot, al seu entorn
familiar i relacional.

CaixaProinfància
Atenció pobresa infantil

58.956

56.941

58.242

Infants atesos

185.649

204.022

222.167

Acumulat des del 2007

2011

2012

2013

La clau per aconseguir aquesta
flexibilitat en una atenció a la mida de
les necessitats dels infants és el treball
des de la proximitat, però, sobretot,
des de la coordinació dels recursos
disponibles a l’abast. D’aquesta forma
tota la intervenció i tots els agents que
intervenen han d’orientar la intervenció
en la mateixa direcció.
Durant el 2013 s’han establert convenis
de col·laboració amb l’administració
local delimitant 25 zones pilot de barris
i municipis de tot l’Estat. En aquestes
zones s’han creat taules d’avaluació que
impliquen tots els agents que actuen
sobre el terreny, des dels serveis socials
municipals als educadors, així com les
entitats socials que gestionen els ajuts del
programa CaixaProinfància. També s’han
incorporat aquelles entitats socials que
intervenen en el territori, a més a més de
les universitats i de la direcció científica
del programa.
Cadascuna de les taules treballa en
aquesta prova pilot amb una mitjana de
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50 casos. L’objectiu és que les avaluacions
de les taules siguin el més personalitzades
possible. Una de les primeres mesures és
la delimitació d’un únic interlocutor per a
les famílies. Els pares i tutors dels infants
tenen així uns referents clars al llarg de
la intervenció. Això millora els canals
de comunicació, resposta i intervenció.
El repte de les taules d’avaluació és
optimar la funcionalitat de les decisions
preses de forma que es pugui visualitzar
el progrés dels beneficiaris. El treball
d’anàlisi conjunt permet, a més a més,
estalviar en els recursos disponibles i té
un efecte preventiu perquè contribueix a
no duplicar serveis o ajuts.
El treball en col·laboració i en xarxa
permetrà també treballar per a la
detecció o concentració de bosses
de pobresa en els territoris per poder
reorientar i dirigir l’esforç cap a aquestes
zones més sensibles.
En l’avenç per a la millora del model
d’acció social, CaixaProinfància ha
impulsat diferents accions, una de les
quals és la introducció d’una nova
aplicació per a ús de les entitats socials

vinculades al programa. Ara s’inclouen
nous paràmetres per afegir dades
d’avaluació i seguiment més àmplies,
seguint la mateixa dinàmica de les taules
pilot d’avaluació. Entre les noves dades
que s’inclouen hi ha, per exemple, els
indicadors i l’evolució dels estudis dels
infants. D’aquesta manera, possibles
canvis poden actuar com a detectors de
possibles problemàtiques que precisin
d’una intervenció puntual.
CaixaProinfància ha introduït un segon
procés d’avaluació, aquest cop posant
el focus en grups de famílies, i també
s’han realitzat enquestes entre els
professionals de les entitats socials i
d’altres professionals en les 11 ciutats on
es desenvolupa el programa per saber
quin grau de coneixement en tenen.
Habilitats parentals
Entre els instruments que el programa
posa a l’abast de les famílies hi ha el taller
Aprendre junts, créixer en família. Durant el
2013, aquest programa de suport específic
adreçat als pares, però on hi participa tot el
nucli familiar, ha atès 8.258 pares.

En aquests tallers es treballen les
competències parentals incidint en
aspectes com la comunicació, el diàleg
i la mediació, l’aprenentatge de normes
i límits i d’altres instruments de suport,
col·laboració i ajut. En aquest exercici
s’ha incorporat també un nou taller
específic per a mares i pares de nens
entre 0 i 3 anys. En aquest taller s’ha
treballat majoritàriament l’establiment
de vincles entre els nadons, les mares i
els pares.
Noves guies d’atenció
Per situar en context tot el treball
de CaixaProinfància la direcció
científica, coordinada i encapçalada
per la Universitat Ramon Llull, amb la
col·laboració de les universitats que
es troben en l’àrea d’influència de les
ciutats on intervé el programa, impulsa
diferents edicions i publicacions. D’una
banda, serveixen per fixar models de
treball en l’àmbit de l’acció social i,
per l’altra banda, faciliten la feina als
professionals. Durant el 2013 s’han
editat tres d’aquestes publicacions. La
primera fixa el model d’acció social que
posa les bases per a l’atenció social, els
processos i les formes d’actuar. Ofereix
algunes eines comunes i promou entre
les entitats socials que hi treballen les
bones pràctiques en aquest sentit.
Juntament amb aquest model s’han
editat també dues guies: Guia d’Atenció
Psicoterapèutica i Guia del reforç
educatiu. Són eines adreçades a les
entitats i als professionals que treballen
en l’àmbit de l’atenció a la infància en
risc d’exclusió. En elles es concentren
les estratègies i les accions, dins de
cadascun dels àmbits, i estableixen
criteris i procediments mínims que cal
aplicar.
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[Integració Laboral, Incorpora i Reincorpora]
Incorpora treballa activament per la integració sociolaboral en
les empreses ordinàries de persones vulnerables i actua com
a instrument per prevenir el risc d’exclusió social d’aquestes persones.
Ofereix noves oportunitats laborals amb l’esforç conjunt de ”la Caixa”,
les entitats socials i el teixit empresarial. Plegats contribueixen al
desplegament d’un itinerari personalitzat, un full de ruta amidat a cada
situació, que amalgama formació, orientació, intermediació, inserció laboral
i seguiment. Una combinació que al 2013 s’ha tancat amb 14.638 insercions
en empreses.
Incorpora porta vuit anys generant
ponts de relació entre les persones
amb especials dificultats per accedir al
treball i les empreses que poden oferirlos noves oportunitats laborals. Ho fa
coordinadament amb les entitats socials
que exerceixen com a mitjanceres en el
procés i amb la col·laboració de tècnics
d’inserció laboral. Aquests tècnics
assessoren, vigilen i tutelen el seguiment
dels itineraris d’inserció sociolaboral. En el
procés reben l’ajut de la xarxa d’oficines
de ”la Caixa”, les administracions
públiques i la comunitat universitària com
a agents de diagnosi i seguiment dels
processos d’inserció.

per accedir a una primera feina, aturats
de llarga durada, majors de 45 anys,
persones immigrants i dones víctimes de
la violència de gènere, l’actual conjuntura
ha evidenciat i ampliat aquest cercle de
vulnerabilitat. Com a reptes de futur a
curt termini Incorpora vol incrementar
el nivell d’eficiència de la seva xarxa per
detectar bosses de població amb més
dificultats d’accés al treball.

Si bé els primers programes van
concentrar els esforços en persones en
risc d’exclusió social: grups de persones
amb discapacitat física o psíquica i amb
trastorns mentals, joves amb dificultats

Aquest exercici ha estat també el
punt d’inflexió per impulsar una
evolució natural del programa cercant
complicitats i una major implicació de les
administracions públiques. En aquesta

Durant el 2013 el nombre d’insercions
laborals s’ha incrementat un 39% sobre
l’exercici anterior situant-se en 14.638
insercions laborals quan l’any abans en
van ser 10.504.

Incorpora
Noves oportunitats laborals

9.889

10.504

14.638

Insercions

67.771
53.133
42.629

Insercions des del 2006

2011

2012

2013

línia se situa el conveni signat amb la
Junta d’Andalusia per a la posada en
marxa del projecte pilot Incorpora Jove.
Reincorpora
ItinerarisJove
d’inserció
Incorpora
neix sociolaboral
d’una banda amb
el doble objectiu de formar joves amb
poques possibilitats o amb major
773
dificultat per trobar feina, mitjançant
441
itineraris254
formatius específics, i d’una
altra banda reconduir específicament
Insercions de població jove que havia
el segment
abandonat el sistema escolar encaminant1.751
1.628
lo de nou cap a la capacitació
1.275
professional.

Itineraris sociolaborals acabats

2011

2012

2013

2.433

2.965

Reincorpora
Serveis comunitaris

1.755

Beneficiaris

38 + 76
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36 + 42
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L’acord amb la Junta d’Andalusia és
l’exemple de la cerca de complicitats
amb l’administració pública però no és
l’única via de creixement. Un altre dels
objectius és l’increment dels acords
amb les entitats socials amb la voluntat
d’unir esforços en la mateixa direcció. En
aquest sentit el 2013 s’han tancat acords
de col·laboració amb organismes com
el Secretariat Gitano, la Creu Roja o el
programa Aprende y Trabaja.
Finalment i com a reforç en el
coneixement de la situació s’han
establert les bases per a la creació
d’observatoris de l’ocupació i
per continuar investigant sobre
metodologies a fi de plantejar quins
elements de coneixement ens cal saber
sobre els perfils dels potencials usuaris
d’Incorpora perquè encaixin millor en les
ofertes de les empreses.
Reincorpora
La reinserció laboral de la població
penitenciària en el tram final de
l’acompliment de la condemna que
promou Reincorpora, a partir de la
confecció personalitzada i coresponsable
d’itineraris d’integració sociolaboral,
continua oferint indicadors que avalen
el sentit i el grau de consolidació de la
proposta. Durant el 2013 s’han registrat
un 44,1% d’insercions sobre el nombre
total d’itineraris sociolaborals finalitzats,
xifra que suposa 773 insercions sobre
1.751 itineraris, amb una substancial
reducció del nombre de baixes dels
participants.

d’impacte del programa a càrrec d’Elvira
González, del Centre d’Estudis Econòmics
de la Fundació Tomillo.

la llibertat condicional o mesures de
llibertat vigilada.
Els itineraris d’inserció sociolaboral
suposen la creació de camins a mida
orientats i adaptats a cada situació
i condueixen en diferents fases a la
formació en oficis fora del centre
d’internament, la participació i implicació
personal en projectes de servei
comunitari i la canalització a través dels
instruments, recursos i processos del
programa Incorpora en el mercat laboral.
En aquest recorregut l’intern adquireix
no solament els coneixements específics
de la formació laboral sinó també els
valors i la capacitat d’apoderament i
lideratge del procés, amb el reforçament
de valors de compromís comunitari, els
quals l’ajudaran a trencar les barreres i
clixés socials, que són entrebancs a l’hora
de facilitar la inserció laboral. En aquest
recorregut formatiu i de trencament
d’estereotips també són fonamentals
l’acció dels tècnics de les entitats socials
implicades i els recursos consolidats del
programa Incorpora.
En complir-se tres anys de la creació
d’aquests nous itineraris d’inserció
que han remodelat el programa, s’ha
desenvolupat un estudi d’avaluació

L’estudi defineix, a través d’enquestes
a 1.384 persones participants en 82
projectes del programa durant el 2012,
el perfil tipus dels participants del
programa. I ofereix indicadors del seu
impacte, com ara que la mitjana dels
itineraris de formació comporta entre 200
i 300 hores lectives teòriques, a més dels
períodes de pràctiques en les empreses.
S’ha valorat l’empremta de la formació
sobre les competències professionals,
socials i personals. Un 68% dels
enquestats considera que la formació i les
pràctiques els beneficien ja que propicien
una millor capacitació i promouen
l’assumpció de responsabilitats; un
64% el veuen útil per demostrar-se a
si mateixos que estan preparats per
treballar, i un 54% creuen que els
encamina en el procés d’integració social.
L’estudi avala que els serveis comunitaris
previstos al llarg de l’itinerari d’inserció
són l’element diferencial de més valor
afegit del programa. De fet, els usuaris
avaluen Reincorpora amb nota atorgantli un 8,26 sobre 10. Les conclusions el
consideren un instrument eficaç de la

Des de l’inici del programa hi han
participat un total de 9.999 reclusos.
La xifra de participants de l’any 2013
representa un 16% sobre la xifra total
de potencials beneficiaris del programa.
Aquesta població sorgeix de la suma
del total de la població reclusa adulta i
dels menors o joves sotmesos a mesures
judicials en medi obert. Tots ells es
troben a la darrera fase d’acompliment
de la condemna, amb el tercer grau,
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2011

2012

2013

Insercions des del 2006

Programes socials
2011

2012

2013

Reincorpora

Reincorpora

Itineraris d’inserció sociolaboral

Serveis comunitaris

773
254

441

1.755

Insercions

2.433

2.965

Beneficiaris

1.628

1.751

38 + 76

1.275

36 + 42
26 + 28

de la responsabilitat social corporativa
FORETICA a la primera campanya del
programa Enterprise 2020 per fer valer els
esforços de sostenibilitat en el segment
Habilitats per a l’ocupació (Skills for Jobs).
Aquesta organització fomenta la cultura
de la gestió ètica i la responsabilitat
social i en la seva primera campanya ha
generat una plataforma de 36 iniciatives
de col·laboració, entre les quals hi ha
Reincorpora, com a exemples d’èxit que
puguin ser compartits.
Joves extutelats

Itineraris sociolaborals acabats

2011

2012

Projectes + entitats associades

2013

inclusió activa que treballa i reforça les
habilitats socials i personals. Destaca, com
a enfocament innovador, la integració dels
serveis a la comunitat i el fet que es faciliti
l’apropament i la reconciliació social d’un
segment de la població amb problemes
d’inclusió
a través de la participació i
Reincorpora
el compromís.
Finalment es destaca la
Serveis comunitaris
incidència en la consecució de canvis de
valors i actituds dels beneficiaris, que
avalen Reincorpora com un pont cap a
1.755
2.433
l’inici d’un
nou projecte
de vida.2.965
De cara
al futur Reincorpora sondeja la
Beneficiaris
possibilitat de donar un pas més cap a
38 + 76

2011

2012

la normalització dels itineraris d’inserció.
Per això planeja la creació de grups mixts
de persones provinents del programa
Incorpora i també de Reincorpora.
Aquestes persones es troben en la part
final del procés previ a la inserció laboral i
la voluntat és que facin aquest recorregut
conjuntament. En aquest sentit durant
el 2013 s’han realitzat proves pilot amb
aquests primers grups mixts a Catalunya
i Madrid.
Reincorpora i l’Obra Social s’han
sumat aquest 2013 a la crida de
l’agrupació d’empreses i professionals

36 + 42
26 + 28

Projectes + entitats associades

2011

2012

2013

2013
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El programa de suport a joves extutelats
que la fundació promou amb el
Departament de Benestar Social ha
donat visibilitat durant el 2013 als seus
beneficiaris amb l’exposició Mira’m. 7
històries de vida oberta al Palau Macaya.
Un conjunt de 21 retrats i 7 relats sobre
l’experiència dels joves extutelats amb
fotografies de Joan Guerrero i textos de
Bru Rovira.
El programa, que va començar l’any
2009, dóna un ajut econòmic de suport
als joves sota tutela de l’administració
quan, un cop arribats a la majoria d’edat,
s’han d’emancipar i viure pels seus propis
mitjans. Aquest ajuts complementen els
seus ingressos i per tant fan possible que
molts d’ells continuïn amb els estudis
sense veure’s obligats a interrompre la seva
formació, generalment a estudis superiors,
pel fet d’haver-se d’incorporar al mercat
laboral. El 2013 s’han repartit un total de
45 d’aquest ajuts (22 nois i 23 noies). Un
60% d’aquests joves estan cursant estudis
universitaris, estudis de grau superior o
estudis d’accés a cicles formatius de grau
superior.

Programes socials

[Gent 3.0]
Durant el 2013 els programes que promouen l’envelliment actiu i saludable
han continuat treballant per contribuir a millorar la qualitat de vida de la gent
gran, i promoure el seu paper actiu en la nostra societat i evitar les situacions
no desitjades.

tecnologies de la informació, l’any de
l’eclosió de 2.0 amb tot el que comporta
en el foment de les xarxes socials i la
interacció dels usuaris amb l’entorn web.

Amb una constant mirada fixada sobre
els col·lectius que presenten una major
fragilitat, el 2013, el programa de gent
gran ha començat una nova línia de
treball que posa el focus en el fenomen
de la soledat no volguda, com a factor
de prevenció del risc d’exclusió d’aquest
col·lectiu.

En el seu conjunt les activitats
programades al llarg del 2013 han estat
16.231, amb un volum d’usuaris de
734.434. Un any més la dinamització
d’activitats per part dels voluntaris
evidencia la força amb què el col·lectiu de
la gent gran pren la iniciativa i reivindica
el seu rol social actiu. Del total d’activitats
desenvolupades aquest any, 3.722 han
estat dinamitzades pels voluntaris i han
aconseguit mobilitzar 476.900 persones.

Per aquest motiu, s’ha iniciat una aliança
amb Creu Roja a Catalunya amb la missió
de reduir el fenomen de la soledat no
volguda en la gent gran, així com els
efectes negatius que té sobre la seva
qualitat de vida, mitjançant la construcció
d’un model d’intervenció comunitària
que pretén mobilitzar i crear una xarxa
entre els agents i recursos que existeixen
en el territori.
El projecte, que es planteja amb una
durada de tres anys, es troba en la
seva fase inicial. Durant el 2013, s’ha
posat en marxa una prova pilot a tres
municipis de Catalunya: Terrassa, Girona
i Tortosa, acompanyada d’un procés
d’avaluació que permetrà documentar els
procediments, l’actuació i l’impacte, de

cara a construir un model que pugui ser
aplicable a altres territoris.
Els usuaris, motor dels centres
Els 598 centres de gent gran són,
juntament amb els mateixos usuaris,
un dels focus principals de l’acció del
programa Gent 3.0. La seva extensió
territorial els fan un instrument cabdal en
el desenvolupament de les activitats que,
com els nous programes iniciats, tenen
en la base obeir els principis d’eficiència,
proximitat i anticipació. Cal tenir present
que moltes de les accions programades
tenen un caràcter eminentment centrat
en la prevenció. Si el 2013 ha començat
l’abordatge de les situacions de soledat no
desitjada, de cara al 2014 ja es planteja,
en la línia de promoure accions per a
un envelliment saludable, l’inici d’uns
tallers sobre el dolor crònic i adquirir el
coneixement sobre els recursos que poden
ajudar a afrontar les situacions de dolor.
El 2013 ha estat, en el marc de les
activitats encarades a la introducció,
coneixement i pràctica de les noves
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Centres oberts a la comunitat
L’any 2013 s’ha fet un pas més en la
millora de la gestió dels centres on és
essencial el paper en l’organització i gestió
per part dels usuaris mateixos. Aquest
exercici desenvolupa una experiència
de cocreació en la xarxa de 63 centres
propis, 60 esplais a més a més dels
EspaiCaixa Madrid, Múrcia i Girona. Es
tracta d’una guia d’ajuda en la gestió de
les associacions. Cada espai, des de la seva
pròpia visió, pot organitzar-se atenent al
seu volum d’activitat i als objectius que els
mateixos usuaris marquin. Tot plegat els
porta a reflexionar sobre quin ha de ser el
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paper del centre en la comunitat on es
troba i ajuda a dibuixar quin ha de ser el
perfil de centre que doni resposta a les
necessitats de la gent gran al segle xxi.
I tot sembla indicar que els centres del
futur avancen cap a una concepció
d’espais més inclusius, més vinculats al
treball en xarxa. Una de les principals
conseqüències d’això és la seva obertura
cap a d’altres col·lectius com els joves,
les persones amb discapacitats o amb
malalties mentals. Entre algunes de
les experiències que han estat realitat
durant el 2013 hi ha l’obertura d’espais
de ludoteca, la generació de vincles amb
residències de gent gran del territori, amb
entitats que treballen en el marc de la
inclusió social, o l’atenció immediata a
necessitats bàsiques de les persones, com
la gestió de bancs d’aliments.
Aquest és un procés que es retroalimenta.
En generar llaços de convivència i amb
la comunitat es desvetlla la necessitat
d’intervenció des dels mateixos usuaris.
Això potencia i fa créixer l’acció del
voluntariat i, en conjunt, reverteix en
la dinamització dels espais mateixos
que esdevenen nodes de coneixement i

relació on la gent gran comparteix la seva
experiència i competències, fent realitat
els tres eixos de la missió que hem definit
per als EspaiCaixa: la dignitat de les
persones, l’humanisme i la solidaritat.
Així mateix, i gràcies a l’impuls del
programa i la implicació i lideratge de
la gent gran, creem projectes nous,
generem idees i contribuïm a transformar
les realitats del territori.

Gent 3.0
Envelliment actiu i saludable

636.911

734.434

498.871

Usuaris de les activitats

Grups terapèutics amb cuidadors
Fruit de l’acord de col·laboració
amb la Fundació Pasqual Maragall barcelonabeta: brain research center
es va iniciar l’any 2011 una prova pilot
per a la recerca al voltant de grups
terapèutics d’ajuda als cuidadors de
persones amb malaltia d’Alzheimer. Un
cop acabada la prova pilot, durant el
2013, s’ha estès el corpus de la recerca
a diferents territoris amb la col·laboració
d’entitats socials com CEAFA, amb el
suport de les administracions locals
i la col·laboració de la Confederació
Espanyola d’Associacions de Familiars
de persones amb Alzheimer i altres
demències per estendre la investigació

8.987

12.903

16.231

2012

2013

Activitats realitzades

2011

a tot el territori. Durant el 2012 s’ha
produït el desplegament per a la
selecció de les persones que participaran
en l’estudi. Al llarg del 2013 i en
col·laboració amb les entitats socials
involucrades, s’ha fet el procés de
captació de cuidadors que poguessin
participar en la recerca.
Aquests cuidadors han de complir uns
requisits concrets en relació amb el grau
d’afectació de la malaltia que pateix el
familiar al qual estan vetllant. Han de ser
el seu cuidador principal i no tenir cap
altre suport terapèutic, entre d’altres.
El corpus de l’estudi creat l’integren 226
persones cuidadores residents en nou
territoris diferents: Burgos, Canàries,
Sabadell, Tortosa, Lleida, Barcelona,
Màlaga, Guadassuar i Castelló. La primera
fase de l’estudi s’ha iniciat durant el
2014. En una segona fase es crearan els
grups terapèutics i en la tercera i darrera
fase en recolliran les dades, s’avaluaran i
es contrastaran amb un grup de control
per poder comparar els resultats. Un dels
objectius de l’estudi és veure quina és la
incidència del cost farmacològic i també,
però no menys important, la incidència
en la qualitat de vida dels cuidadors i dels
pacients mateixos.

Informe anual Obra Social ”la Caixa” [2013]

32

Programes socials

[Fundació de l’Esperança]
L’Obra Social ”la Caixa” ha promogut la creació aquest any de la Fundació
de l’Esperança, iniciant així una nova etapa on aborda la intervenció i l’acció
social directa. Durant el 2013 ha obert un centre comunitari d’Acció Social
que treballa fent confluir tots els programes de lluita contra la pobresa
apropant-se a les persones més vulnerables. S’estreny així un cercle on
es reforça, des dels principis essencials de dignitat de la persona, equitat
i compromís social, l’objectiu de donar resposta a necessitats socials
peremptòries i reblar el compromís de treball vers la comunitat.
Els models d’intervenció amb els quals es
treballa des de la Fundació de l’Esperança
són els mateixos que desenvolupen
cadascun dels programes de la Fundació
”la Caixa” i constitueixen la primera prova
pilot de l’Obra Social d’acció directa. Són
models sustentats en l’objectiu finalista
d’aconseguir la plena integració social, la
millora de la qualitat de vida i la promoció
de l’autonomia personal i d’inclusió
social de persones en situació de pobresa
i exclusió. El centre comunitari d’acció
social de la Fundació ha atès 175 famílies
durant el 2013. Una atenció que s’ha
traduït en accions diversificades sobre 547
beneficiaris, adults, gent gran i infants,
d’aquestes famílies.
Aquesta transposició de l’acció social
continua mantenint l’accent en els
abordatges el més integrals possibles.
Es treballa des de la transversalitat
de recursos disponibles i amb un
acompanyament a les persones vinculat
a la durada de la intervenció. Un itinerari
que ha de culminar en l’assoliment de
la seva autonomia i encarar-los cap a la
sortida de la situació de risc. Tot plegat,
igual que succeeix amb la intervenció
conjunta de l’Obra Social desenvolupada
amb les entitats del tercer sector, però
a través d’un espai que té la voluntat
d’esdevenir centre de referència en
l’atenció, seguiment i reinserció de les
persones en situació de pobresa i/o
vulnerabilitat.
L’arrel històrica de la Fundació
de l’Esperança és l’acció social
desenvolupada per la Congregació de
Nostra Senyora de l’Esperança, establerta

a Barcelona des del 1740 i que va obrir
la seva primera Casa de Recés el 1744.
La casualitat va fer que el fundador de
la Caixa de Pensions, Francesc Moragas,
nasqués i visqués vora l’església de la
Congregació, al carrer Palma de Sant
Just, en ple centre del barri Gòtic de
Barcelona. Moragas va mantenir vincles
amb aquesta església des de ben petit.
Quan anys més tard va constituir la
Caixa de Pensions per a la Vellesa i
posteriorment la seva Obra Social,
ambdós projectes, les respectives obres
socials de ”la Caixa” i de la Congregació,
van convergir el 1923 amb la seva fusió.
El 2013 s’ha reobert la Casa de Recés,
al carrer Palma de Sant Just, en la
rehabilitada seu de la Congregació i
amb la gestió conjunta amb l’Obra
Social ”la Caixa” com a recurs específic
per lluitar i prevenir situacions de
vulnerabilitat extrema en dones joves.

que concentra els recursos de tots els
programes de lluita contra la pobresa de
l’Obra Social ”la Caixa”.
Un total de 67 nens i nenes han rebut
suport des del programa CaixaProinfància.
Tots ells han rebut, en funció de les
seves necessitats, ajuts per alimentació,
equipament escolar i higiene infantil per
valor de 19.500 euros. La CiberCaixa
Quedem després de classe ha atès
un total de 17 nens i nenes. També
s’ha desenvolupat un curs d’habilitats
parentals que ha comptat amb la
col·laboració de famílies de Voluntaris
”la Caixa” que esdevenen referents de les
famílies beneficiàries, i tallers de suport
maternoinfantils amb 10 mares i els seus
respectius nadons.
Pel que fa a la inserció sociolaboral, s’ha
atès un total de 83 persones més que
s’han integrat al programa Incorpora. Nou
són dones residents de la Casa de Recés i
unes altres vuit presenten diferents graus
de discapacitat. Al tancament de l’any
s’havien produït 11 insercions laborals i
s’havien completat diversos itineraris de
formació, així com cursos per aprofitar les
eines digitals en la cerca activa d’ocupació.

El centre, un immoble de cinc plantes i
terrat, es perfila com un espai d’acollida
orientat a dones joves sense l’aixopluc de
cap xarxa familiar. La Casa de Recés té
una capacitat per a 41 joves, dones entre
els 18 i 25 anys, que poden tenir un
acolliment residencial i temporal. La seva
estada es complementa amb atenció
educativa, formació o creació d’itineraris
sociolaborals, entre d’altres. Durant el
2013 han estat un total de 21 les joves
que han pogut ser ateses.
En aquest mateix edifici rehabilitat s’obre
també el Centre Comunitari d’Acció
Social de la Fundació de l’Esperança,
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[Atenció integral a persones amb malalties avançades]
Els equips interdisciplinaris d’atenció treballen des del 2009 en la millora de
la qualitat de vida de les persones amb malalties avançades i la dels seus
familiars. Aquests equips aborden, des de diferents angles, aquesta situació
de vulnerabilitat dels pacients amb malalties greus, cròniques o que es
troben en el moment final de la vida. El programa para compte als aspectes
emocionals, socials i espirituals d’aquestes persones i del seu entorn
exercint una funció que es demostra complementària a la intervenció
dels tractaments de cures pal·liatives que ja perceben des dels centres
hospitalaris o des dels serveis d’atenció domiciliària.
L’univers d’usuaris del programa abasta
el col·lectiu de persones que necessiten
atenció dels serveis de cures pal·liatives
i que conformen un 31% del total de
persones que moren al nostre país cada
any, és a dir, 120.000 persones. Els
29 equips d’atenció psicosocial (EAPS)
actuen al costat dels equips de pal·liatius
de 64 centres hospitalaris i 95 equips
d’atenció domiciliària. Una actuació
professional que rep un reforç per part
del col·lectiu de voluntaris que al 2013
ha crescut fins a les 420 persones.
Aquests voluntaris complementen l’acció
dels equips del programa. El seguiment
fet des del programa confirma que
prestar atenció a les creences, religió i
transcendència té efectes de millora en
aspectes com l’estat d’ànim, el sentit

de la vida, la reconciliació (pau/perdó) i
minoren estats d’ansietat i malestar.
Amb la fi de dotar d’eines de suport, el
programa ha publicat aquest any el llibre
L’atenció religiosa al final de la vida. Està
pensat per a què actuï com a guia per
als professionals dels EAPS, i del sector
sanitari i assistencial en general.
El 2013 aquest treball conjunt ha
permès atendre 13.592 pacients i
18.907 familiars. El total de persones
ateses al llarg dels cinc anys des de l’inici
del programa és de 128.568. El 2013
s’ha avançat en la necessitat de trobar
més implicació de les administracions
públiques establint convenis amb els
departaments i les conselleries de Salut

Atenció a malalts avançats
29 equips d’atenció psicosocial

10.203

12.422

13.592

Pacients atesos

15.378

17.468

18.907

Familiars atesos

2011

2012

2013

de les comunitats autònomes on s’estén
l’acció del programa.
També el 2013 s’han efectuat dos estudis,
un d’efectivitat sobre la millora de les
dimensions emocionals abordades des de
l’atenció psicosocial dels equips i un altre
de satisfacció. Els paràmetres mesurats
indiquen millores significatives en totes
les variables des de l’estat d’ànim al nivell
d’ansietat, malestar o patiment del malalt.
El segon estudi és una enquesta de
satisfacció sobre els pacients i l’atenció
dels equips i a 194 professionals sanitaris
receptors del treball realitzat pels EAPS.
Un 92,21% dels malalts consideren entre
excel·lent i molt bona l’atenció rebuda
i més d’un 90% la recomanaria. D’altra
banda, un 94,81% dels pacients assegura
haver rebut tot el contacte que els calia
per part dels professionals i més d’un
80% considera que l’atenció rebuda ha
reportat millores significatives en aspectes
relatius a abordar qüestions difícils,
resoldre aspectes pendents i establir una
millor comunicació entre el pacient i la
seva família.
Els col·lectius de professionals enquestats,
caps mèdics, metges, infermeres i altres
professionals, valoren amb un 4,59 (en
una escala d’1 a 5) el treball realitzat pels
equips d’atenció psicosocial.
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[Àrea Internacional]
L’Àrea Internacional trasllada a la resta del món els objectius estratègics
que l’Obra Social implementa a nivell nacional. Les fites són idèntiques:
aconseguir eradicar o minorar els efectes de la cronificació de la pobresa en
zones menys desenvolupades. Així promou programes de desenvolupament
socioeconòmic que generen oportunitats d’activitats econòmiques i/o
laborals que tinguin permanència en el temps i enforteixin el teixit
socioeconòmic dels països on s’intervé. L’Àrea Internacional desenvolupa
també programes d’ajut humanitari davant de situacions d’emergència.
Tampoc deixa de banda la tasca continuada en la formació de cooperants,
l’aportació dels voluntaris de ”la Caixa”, accions de sensibilització o
intervencions en el camp de la salut global.
El programa de Desenvolupament
Socioeconòmic treballa per trencar el
cercle excloent de la pobresa crònica
en regions de països on la manca de
recursos i la concurrència de factors,
des de debilitats infraestructurals a
mancances socials, educatives, de salut
o alimentàries, fan que les persones que
viuen en aquestes zones tinguin més
dificultats per sortir-se’n d’aquest carreró
sense sortida.
Es tracta d’iniciatives sostenibles a llarg
termini de producció, transformació i
comercialització de productes. Durant
l’any 2013 s’han posat en marxa 14
projectes en 9 països, majoritàriament
de l’Amèrica Central i del Sud i
l’Àfrica subsahariana. Les iniciatives
han implicat 37 entitats espanyoles
i contraparts locals i també més de
200 organitzacions de productors. Els
projectes desenvolupats beneficiaran
27.265 persones, un 54% de les quals
són dones i les seves famílies. L’estimació
sobre els beneficis de les iniciatives
apunta que, cap al final dels projectes,
les famílies podran veure incrementats
els seus ingressos fins a un 50%.
Formant professionals de la
cooperació
L’Àrea promou la formació dels
professionals de la cooperació tant
internacionalment com a Espanya.
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.

Durant el 2013 es van iniciar 6 projectes
a Gàmbia, Moçambic, Níger i Senegal
que beneficiaran 2.367 professionals
de la salut (metges, infermeres,
llevadores, agents de salut i gestors
sanitaris) dels quals un 58% són dones.
Aquests projectes impliquen 14 entitats
espanyoles i locals, incloent centres de
recerca i institucions governamentals
dels països en els quals s’actua.
Per altra banda el treball per impulsar
la professionalització dels quadres
directius, tècnics i voluntaris de les
ONG espanyoles ha tancat l’any amb
34 cursos i 1.687 persones formades.
Els cursos per millorar la gestió
d’aquestes organitzacions es fan amb
la col·laboració de l’Institut d’Estudis
sobre Conflictes i Acció Humanitària
(IECAH), l’Institut d’Innovació Social
d’ESADE i la Coordinadora d’ONG de
desenvolupament.
Acció humanitària: Sudan del Sud,
Guinea i RD del Congo
Les iniciatives d’Acció Humanitària
se centren en donar suport en la
lluita contra la malnutrició infantil als
països vulnerables i en les campanyes
d’emergència, ajudant les víctimes de
catàstrofes naturals o desplaçades per
conflictes bèl·lics.
El 2013, l’acció humanitària, centrada
en combatre les causes immediates
de la malnutrició de nens i nenes i
de dones embarassades i en període
d’alletament, s’ha desenvolupat a Sudan
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del Sud, Guinea Conakry i la República
Democràtica del Congo, amb més de
69.000 infants i 18.000 dones atesos.
En l’àmbit de l’ajut per pal·liar els efectes
de catàstrofes naturals, aquest any s’ha
realitzat una campanya de sensibilització
i captació de fons per ajudar la població
filipina afectada pel tifó Haiyan, que
ha recaptat més de 760.000 euros,
entre donacions de ciutadans solidaris i
aportacions de l’Obra Social ”la Caixa”.
Diners adreçats a cobrir necessitats
bàsiques (aigua i sanejament) a través
d’un programa desplegat pel Comitè
Espanyol d‘UNICEF i que es preveu
farà arribar aquests serveis essencials a
75.000 persones.
Accions de sensibilització
En l’àmbit de la sensibilització, l’Àrea
promou activitats com exposicions,
conferències i tallers als centres
CaixaForum per reflexionar i difondre la
justícia social, l’equitat i la solidaritat al
món.
Aquest any 2013 s’ha presentat
l’exposició Invents, idees que canvien
vides que mostra una selecció de les
innovacions que han contribuït amb
la seva aplicació a la millora de la vida
de milers de persones a Àfrica, Àsia
i Amèrica Llatina. Ha estat visitada
per 46.043 persones i més de 398
escolars han participat de les activitats
educatives proposades.
El cicle de conferències Trobades amb
compromís ha continuat oferint el
testimoni de professionals que treballen
amb els més vulnerables a 2.208
persones, la majoria de les quals eren
estudiants de secundària. Els cicles de
cinema i espais de projecció Finestres al
món ha arribat a 102.000 espectadors.
En l’àmbit educatiu, aquest any 451
escoles han treballat el kitCaixa Una
petita mirada al món, que fomenta la
interculturalitat a partir de les emocions
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i dels sentiments, apropant els infants als
jocs, contes i cançons de països d’Àfrica,
d’Àsia i de l’Amèrica Llatina, arribant a
50.508 alumnes d’educació infantil.
CooperantsCaixa, referents al món
El programa CooperantsCaixa de
voluntariat internacional ha continuat
aportant l’experiència financera de 40
voluntaris de ”la Caixa” per ajudar en
la gestió de micronegocis o la posada
en marxa de fons de microcrèdits a

països com Bolívia, Paraguai, El Salvador,
Equador, Guatemala, Nicaragua, Perú,
Hondures, Moçambic i Senegal.
El programa ha participat enguany en
els debats per a la posada en marxa del
programa de voluntariat humanitari de
la Unió Europea (EU AID Volunteerin),
aportant la visió del voluntariat
empresarial. També ha participat en
estudis d’avaluació de l’impacte que
tenen els programes de voluntariat
internacional sobre els beneficiaris,

sobre les empreses i també sobre els
voluntaris mateixos. Tot això reforça
CooperantsCaixa com un exemple de
bona praxis en voluntariat corporatiu.
Acords de col·laboració
Per tal d’incrementar l’impacte de
les seves intervencions, l’Obra Social
configura aliances estratègiques
amb actors rellevants de l’àmbit de
desenvolupament internacional.
Són acords que permeten millorar

Cooperació internacional 2013
23 projectes a 16 països, amb un volum acumulat de 514 projectes a 62 països del món

MARROC

GUATEMALA

SENEGAL

EL SALVADOR

ÍNDIA

GÀMBIA

FILIPINES

GUINEA C.

HONDURES

ETIÒPIA
BURKINA F.

NICARAGUA

SUDAN DEL SUD

NÍGER
R. D. CONGO

EQUADOR

TANZÀNIA

PERÚ

BOLÍVIA

MOÇAMBIC
PARAGUAI

DESENVOLUPAMENT SOCIOECONÒMIC

Bolívia, Burkina Faso, Equador, Etiòpia, Índia, Moçambic, Nicaragua, Perú i Senegal.

ACCIÓ HUMANITÀRIA

Filipines, Guinea Conakry, R. D. Congo i Sudan del Sud.

ENFORTIMENT DE CAPACITATS

Gàmbia, Moçambic, Níger i Senegal.

ALIANCES COOPERACIÓ

Marroc (Fondazione Cariplo), Moçambic (Fundación Aga Khan), Equador (Banco
Interamericano de Desarrollo, BID) i Hondures, Nicaragua i Tanzània (GAVI Alliance).

COOPERANTSCAIXA

Bolívia, Equador, El Salvador, Guatemala, Hondures, Moçambic, Nicaragua, Paraguai,
Perú i Senegal.
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substantivament els entorns
d’intervenció per generar oportunitats
laborals i activitat econòmica sostenible.
Així, el 2013, l’Obra Social ”la Caixa” ha
creat la MED Confederation amb World
Savings Bank Institute-WSBI (Brussel·les),
Institut Europeu de la MediterràniaIEMed (España), Caisse de Dépôt et de
Gestion (Marroc), Caisse des Dépôts et
Consignations (Tunísia), IPEMED (França),
TEPAV (Turquia) i Al Barid Bank (Marroc).
L’objectiu és ampliar les oportunitats
socioeconòmiques dels ciutadans de la
regió mediterrània: generant marcs de
diàleg, identificant o finançant negocis
i projectes i contribuint a l’impuls de
polítiques d’integració regional així com
la millora dels teixits empresarials o els
entorns d’inversió.
En aliança amb la Fondazione Cariplo
i entitats socials d’Espanya, Itàlia i
el Marroc, s’ha posat en marxa el

projecte Educare de promoció de
l’emprenedoria social a Casablanca,
Marroc, dins del marc de l’impuls de les
relacions euromediterrànies a favor del
desenvolupament social i econòmic.
Tanmateix, l’aliança establerta l’any
2012 amb el BID, Banco Interamericano
de Desarrollo, ha donat els primers
fruits amb la selecció de dos projectes a
l’Equador que es preveu que beneficiaran
17.500 famílies en l’àmbit de la producció
i processament de lactis i cacau.
S’ha iniciat també una col·laboració
amb el World Savings Bank InstituteWSBI, donant suport i assessorament a
la Caja Municipal de Ahorro y Crédito
de Paita (Perú) amb l’objectiu de millorar
els seus índexs d’eficiència i la gestió
de la morositat a partir del treball dels
voluntaris de ”la Caixa”.

les malalties vinculades a la pobresa
a través de l’Institut de Salut Global
ISGlobal de Barcelona. Una aliança
entre les institucions acadèmiques,
governamentals i filantròpiques que
promou la salut maternoinfantil,
investiga la resistència als antibiòtics
i treballa per eliminar la malària, la
malaltia del Chagas i les malalties
infeccioses.
Finalment, s’ha continuat treballant en
el programa de Vacunació Infantil en
col·laboració amb GAVI Alliance. El 2013
s’estima que s’han immunitzat 164.714
nens menors de cinc anys contra la
pneumònia a Hondures i Nicaragua
gràcies a la contribució de l’Obra Social,
les 150 empreses adherides a l’Aliança
Empresarial per a la Vacunació Infantil
i les aportacions de 736 empleats de
”la Caixa”.

En l’àmbit de la salut global, s’ha
continuat impulsant la recerca contra
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[Intervenció Comunitària Intercultural]
La convivència i la cohesió social en contextos multiculturals és l’objectiu del
projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural des dels seus inicis el 2010.
Culminada la primera etapa del projecte, ara s’estendrà a més territoris i
continuarà evolucionant en els ja implantats a l’inici. Els canvis i millores són
fràgils i lents, precisen de temps quan parlem de la convivència, i és millor quan,
en aquesta cursa de fons, s’hi impliquen més corredors. D’això se n’han adonat
els governs de 14 municipis on incideix el projecte i han vist la necessitat i
l’oportunitat de signar el primer Compromís Municipal per la Convivència.
El projecte d’Intervenció Comunitària
Intercultural ha estat treballant des del
seu inici, ara fa tres anys, amb l’objectiu
d’implicar administracions públiques,
professionals i ciutadania en el treball
compartit del foment de la convivència
ciutadana intercultural i per millorar la
cohesió social a 17 barris de 17 territoris
d’alta diversitat cultural de tot l’Estat.

l’àmbit socioeducatiu, 280 activitats
seguides per 8.068 persones en
l’àmbit de la salut i 205 activitats
seguides per 38.606 persones en
l’àmbit de la participació ciutadana.
Cal sumar a aquestes activitats les 129
de programades per altres entitats
en el marc del projecte amb 9.306
participants.

Han estat tres anys d’impuls del treball
conjunt des de la coresponsabilitat
els que han permès consensuar les
programacions comunitàries. En
aquest temps s’han creat i consolidat
espais de treball on els professionals
coordinen la seva actuació en el territori
en una dinàmica compartida amb la
comunitat. S’han desenvolupat 17
estudis participatius que han fixat
les potencialitats i prioritats d’acció
sobre el terreny. Tots aquests treballs
previs s’han concretat i materialitzat
en 17 programacions comunitàries
compartides per administració, tècnics
i ciutadans, que han estat seguides per
milers de persones, convilatans de les
zones on es desenvolupa el projecte.
Un fet que mostra com el disseny i el
procés d’aquestes intervencions, amb
la sembra de la llavor per a la millora
de la convivència i de la cohesió social
germina en forma d’implicació de la
col·lectivitat.

Després d’aquesta etapa inicial i de
consolidació, els agents implicats
han assumit plenament objectius
i dinàmiques de treball per la
qual cosa mantindran el seu grau
d’implicació i treball conjunt per

Aquest desenvolupament comunitari
s’ha enfocat sobretot en els àmbits
de la salut, l’educació i la participació
ciutadana, i s’ha centrat en els
segments de la població infantil, juvenil
i les famílies. Durant el 2013 s’han
desenvolupat 438 activitats, amb la
participació de 30.795 persones, en
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Intervenció Comunitària
Intercultural
Convivència i cohesió social
en entorns multiculturals

75.270

86.775

43.905

Participants

521

550

1.052

Activitats programades

2011

2012

2013

contribuir al desenvolupament del
model d’intervenció social. Una
continuïtat que serà efectiva en aquesta
segona fase en 16 dels 17 territoris
d’intervenció per seguir avançant des
de les experiències compartides de
cada territori en la concreció d’aquest
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model que ha de poder ser transferible
a d’altres comunitats i municipis. Ara
però aquests territoris, plenament
apoderats del programa, vetllaran pel
seu manteniment generant estructures
mancomunades integrades en la seva
dinàmica de treball.
La culminació d’aquests tres anys del
projecte ha arribat el 2013 amb la
rúbrica del Primer Compromís Municipal
per la Convivència per part de 14
municipis, el Ministeri d’Ocupació
i Seguretat Social i l’Obra Social
”la Caixa” en una jornada celebrada
a CaixaForum Madrid. El compromís
reflecteix l’aposta formal per continuar
treballant a favor de la cohesió social, la
convivència intercultural i la solidaritat.
Cap colofó millor per a aquest programa
que l’impuls de la cohesió social s’hagi
entès com a prioritat d’acció des dels
àmbits de la governança i la societat
civil. La voluntat és que el compromís
es faci extensiu a més municipis i a

curt i mitjà termini s’integri a la xarxa
espanyola de ciutats interculturals (RECI)
i a la xarxa europea homòloga.
Durant el 2013 s’han avaluat també els
resultats de la segona enquesta amb un
univers de 9.323 entrevistes personals
als residents dels 25 territoris d’altra
diversitat ja enquestats, els 17 barris on
intervé el projecte i vuit més com a grup
de control i contrast. Tot complementat
amb una enquesta telefònica a 2.501
persones més en el conjunt de l’Estat.
Les conclusions de l’enquesta sobre
els efectes de la intervenció en el
territoris indiquen que entre 2010 i
2012 milloren globalment la major part
dels indicadors complexos estudiats i
ho fan de forma més accentuada en
els territoris d’intervenció que en els
territoris de control. La crisi ha afectat
la globalitat dels territoris però no es
prefigura com un factor influent en la
convivència. S’han mesurat aspectes

com les actituds davant la diversitat
escolar, un 44% la considera un valor
positiu i enriquidor, la diversitat religiosa,
on tres de cada quatre persones creuen
que hi ha respecte a les creences de
cadascú, i també l’opinió en relació als
drets polítics, assenyalant que un 53%
dels enquestats estan a favor que els
immigrants extracomunitaris puguin
votar a les eleccions municipals.
El 2014 el projecte encararà una nova
etapa amb l’objectiu de fer extensiva
l’experiència dels darrers tres anys a
més barris de municipis amb contextos
multiculturals i d’alta diversitat per
continuar construint coneixement
compartit que promogui nous processos
que convergeixin en noves actuacions
comunitàries a favor de la convivència i
la cohesió social.
Signants del Compromís Municipal
per la convivència
Ajuntament de Madrid
Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de Saragossa
Ajuntament de Granada
Ajuntament d’Elx
Ajuntament de Jerez de la Frontera
Ajuntament de Leganés
Ajuntament de Getafe
Ajuntament de Logronyo
Ajuntament de El Ejido
Ajuntament de Paterna
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Salt
Ajuntament de Sant Bartolomé
Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.
Secretaria General d’Immigració i Emigració
Fundació ”la Caixa”

1.189 professionals implicats en el treball pel
foment de la convivència ciutadana
intercultural i la cohesió social
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Programes socials

[Voluntariat]
El voluntariat corporatiu de ”la Caixa” i la promoció i extensió del voluntariat
que dóna suport als programes de l’Obra Social conformen les dues tipologies
de voluntari vinculades i gestionades des de l’Obra Social ”la Caixa”. L’acció del
primer grup, que aplega el col·lectiu d’empleats en actiu i els empleats jubilats
organitzats al voltant de 40 associacions diferents, constitueix un exercici
solidari de gran abast i impacte territorial que porta l’acció social més enllà dels
programes promoguts des de la Fundació. La intervenció del segon col·lectiu,
el dels grups de voluntaris vinculats a les necessitats dels programes com el
de la Gent Gran, Atenció a pacients amb malalties avançades o les CiberCaixa
Hospitalàries, esdevé, cada cop més, un dels punts on pivota part de l’èxit, la
consolidació i la major extensió de l’abast i de l’eficiència d’aquests programes.
Això és possible perquè exerceixen d’un complement i d’un suport que
difícilment es podrien aconseguir d’altra manera.
L’acció del voluntariat en els darrers
anys ha esdevingut essencial per a
complementar i donar suport al treball
desenvolupat des de les entitats del
tercer sector. La situació socioeconòmica
ha ampliat els cercles de persones en
risc i vulnerabilitat i també ha tingut
com a conseqüència la disminució de
la capacitat de les entitats socials que
amb menys recursos han vist créixer
els beneficiaris potencials de la seva
intervenció. L’ajuda, el suport i la
solidaritat dels voluntaris han contribuït
a què aquests efectes de la crisi hagin
estat menors i han introduït un element
de sostenibilitat que els converteix ja, a
hores d’ara, en un agent imprescindible
per a l’eficiència dels programes i dels
abordatges en l’atenció a les persones.

Les 40 associacions de voluntaris de
”la Caixa” conformen un gruix de 5.460
voluntaris dels quals 3.855 són empleats
en actiu i la resta empleats jubilats o
prejubilats així com amics i familiars. La
seva intervenció es circumscriu a l’àmbit
local, que té en la proximitat el millor valor
afegit. En conjunt estén la seva acció social
més enllà del que ho fa la pròpia Obra
Social a través dels seus programes.
Aquest col·lectiu configura una xarxa
capil·lar que exerceix com a instrument
de monitoratge del pols ciutadà i gran
instrument de diagnosi gràcies a la seva
extensió al llarg de les 5.524 oficines del
banc. Durant el 2013 aquests voluntaris
han participat en un total de 1.720
accions.
Pel que fa als voluntaris vinculats als
diferents programes de ”la Caixa”, la
seva activitat en les accions, ja siguin de
caràcter específic i puntual o bé recurrents,
s’estima que ha arribat a més de 141.000
persones durant el 2013.
Entre les accions destacades del 2013 hi
ha hagut la celebració de la ja tradicional
campanya de recapte d’aliments que en
aquesta edició s’ha desenvolupat en favor
de la Creu Roja i que va aconseguir recollir
un total de 500 tones d’aliments.
Pel que fa al dia del voluntariat, aquest
any la jornada esportiva inclusiva va
mobilitzar 24 associacions de voluntaris,
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700 dels seus membres, i va involucrar
més de 4.000 nens en risc d’exclusió
social que van viure una jornada
d’activitats esportives i de lleure en 31
ciutats.
Continuar avançant en la formació dels
voluntaris i incrementar el valor afegit i
abast de les seves actuacions, així com
fer convergir les dues línies de treball
de forma que el potencial humà del
voluntariat corporatiu pugui ajudar a les
necessitats puntuals dels programes són
els tres reptes de futur a curt termini.
Per aquesta raó es promouen trobades
anuals entre els presidents de les 40
entitats de voluntariat de ”la Caixa”,
integrades dins la FASVOL perquè
aquest sigui un espai per compartir i
intercanviar models d’intervenció i de
bones pràctiques. Un altre objectiu és
aconseguir forjar aliances de col·laboració
transversals amb la resta de programes de
l’Obra Social de forma que els voluntaris
puguin reforçar puntualment el treball de
les entitats socials en diferents programes.
S’establiran instruments per posar en
contacte aquestes entitats seleccionades
amb les entitats de voluntaris de la seva
àrea amb l’objectiu d’entrellaçar-les amb
l’acció social que desenvolupen. Una
d’aquestes eines serà un lloc web amb
una aplicació on es puguin consultar les
oportunitats de voluntariat de forma que
puguin convergir amb les necessitats dels
programes de la fundació i de les entitats
socials.
Durant el 2013 el programa
CooperantsCaixa s’ha sumat a la iniciativa
de la Unió Europea, EU Aid Volunteers. En
un informe encarregat per la Unió Europea
que recull exemples de bones pràctiques
com a punt de partida de les iniciatives
a desenvolupar en l’àmbit del programa,
CooperantsCaixa figura com un dels 10
millors projectes de voluntariat corporatiu
en cooperació internacional d’entre
51 projectes analitzats. És previst que
l’informe es publiqui al llarg del 2014.

Programes socials

[Programa d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials]
El suport i impuls a les iniciatives que des de les entitats socials s’adrecen
a la prevenció i millora de la situació de les persones amb major fragilitat i
vulnerabilitat és una de les línies estratègiques de l’Obra Social, la qual treballa
pel manteniment de les xarxes de suport, des de la proximitat territorial
i l’abordatge col·lectiu, cada cop de forma més eficient, de les necessitats
emergents de la societat. Ho fa amb la complicitat d’entitats del tercer sector,
però també de les administracions i dels recursos disponibles.
Durant el 2013 s’ha creat la convocatòria
d’habitatges temporals d’inclusió social.
Es tracta de donar suport a entitats
que faciliten recursos residencials
i socioeducatius per a persones en
risc d’exclusió. Durant el 2013 s’ha
aconseguit posar a l’abast de persones
en risc d’exclusió social o amb necessitats
de suport per assolir la plena autonomia
un parc d’habitatges temporals de 8.567
pisos.

per la creació de xarxes de partners que
comparteixin objectius i treballin en
comú des de la proximitat territorial. Per
això, cada cop més, s’exigeix i demana
que les entitats aconsegueixin l’aval i
la participació de les administracions
públiques així com també la participació
en xarxa dels usuaris en el disseny, el
seguiment i l’avaluació de les propostes,
sobretot les que incorporen l’acció del
voluntariat.

És una convocatòria, en la línia de reforç
a la llançada el 2012, per donar suport
a entitats que volien contribuir a la
inserció sociolaboral de col·lectius amb
dificultats com el de les persones amb
alguna discapacitat. L’objectiu és abordar
els aspectes de l’exclusió des de tots els
fronts possibles fomentant l’emancipació
i l’autonomia personal de les persones
més vulnerables i dels col·lectius que
presenten més fragilitat davant el
fenomen de l’exclusió. La premissa és
que la suma dels recursos, amb una
actuació integral, reforçarà les opcions
de l’autonomia personal i, per tant,
permetrà sortir de la dinàmica en espiral
que aboca aquestes persones a l’exclusió.

Les convocatòries d’Ajuts a Projectes
d’Iniciatives Socials del 2013 han estat:

El programa ha iniciat també el 2013
la seva col·laboració efectiva amb
les fundacions de les obres socials
de les entitats de Banca Cívica. Una
col·laboració que ha reforçat llaços
d’implicació amb les entitats socials en els
respectius territoris d’actuació.
Durant el 2013 han estat seleccionats
un total de 898 projectes que han rebut
finançament des de l’Obra Social amb
una inversió de 19,9 milions d’euros.
Les convocatòries continuen apostant

1. Promoció de l’autonomia i atenció a
la discapacitat i dependència. Projectes
per fomentar l’autonomia personal i la
qualitat de vida i de suport psicosocial a
les famílies. 203 projectes per valor de
3,96 milions d’euros.
2. Habitatges temporals d’inclusió social.
Projectes per facilitar sostres temporals
d’inclusió social per a persones en
transició cap a la plena autonomia. 42
projectes i 1,01 milions d’euros.
3. Lluita contra la pobresa i l’exclusió
social. Impuls a iniciatives per abastar
les necessitats essencials i l’atenció
psicosocial de persones en situació de
vulnerabilitat. 187 projectes amb 3,93
milions d’euros d’inversió.

5. Acció social i interculturalitat. Projectes
de suport a la gestió de la convivència i la
diversitat cultural així com a la promoció
d’una societat present i futura més justa
i cohesionada. 101 projectes amb 2,17
milions d’euros d’inversió.
6. Art per a la millora social. Ajuts a
projectes per afavorir l’ús de l’art i
la cultura com a instruments per al
desenvolupament personal i la inclusió
social. 30 projectes amb una inversió de
0,35 milions d’euros.
7. Emprenedoria social. Impuls a la
creació i consolidació d’empreses socials,
afavorint la transformació total o parcial
de les entitats en empreses socials. I
suport a noves línies de negoci. Suport a
20 projectes amb 0,48 milions d’euros.
Fruit de la fusió amb Banca Cívica i
dels acords de col·laboració amb les
fundacions de les entitats Cajasol,
Caja de Burgos i Caja Canarias abans
esmentades s’han realitzat tres
convocatòries conjuntes a les zones
d’intervenció de les respectives Obres
Socials d’aquestes entitats. El 2013 s’han
finançat 96 projectes amb una inversió de
2,22 milions d’euros.
En territori andalús s’ha tancat, a
més a més, un conveni amb la Junta
d’Andalusia. Un acord en sintonia amb
la cerca, també des de la Fundació, de
socis que permetin millorar i coordinar
el treball conjunt en una mateixa
direcció. Així, els projectes presentats a
la comunitat andalusa han comptat amb
una implicació i intervenció institucionals
que han reforçat amb la seva contribució
una mirada territorial al procés.

4. Inserció sociolaboral. Projectes
per encarrilar persones en itineraris
d’inserció sociolaboral incloent des de
la formació i la qualificació professional
fins a la intermediació amb el teixit
empresarial per aconseguir generar noves
oportunitats laborals. 219 projectes i una
inversió de 5,07 milions d’euros.
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Programes socials

[Emprenedoria Social]
La segona convocatòria del programa d’Emprenedoria Social ha impulsat la
creació de noves empreses socials i ha facilitat la transformació i reconversió
de les entitats socials promovent la seva sostenibilitat econòmica i alleugerint
la dependència dels ajuts, subjectes a fluctuacions, que posen en risc la seva
estabilitat. Durant el 2013, una vintena d’empreses i entitats socials, prèviament
seleccionades en la convocatòria de l’any anterior, han iniciat el seu itinerari.
Un camí que les porta des de la idea inicial al desenvolupament tutelat del seu
projecte emprenedor i que culmina amb la confecció d’un pla de negoci. Un
procés que les posiciona en el mercat i els permet iniciar l’activitat.

MicroBank
Suport a l’emprenedoria
55.773
34.293

40.784

Crèdits concedits

Els vint projectes seleccionats dins la
segona convocatòria del programa
d’Emprenedoria Social se sumen al
gruix de 40 iniciatives seleccionades
en l’anterior convocatòria des de la
creació del programa el 2011. Els
projectes escollits recorren un itinerari
que comprèn, en un primer estadi, la
formació en gestió empresarial, amb
la col·laboració de l’escola de negocis
IESE. Els seleccionats reben també un
acompanyament gerencial, amb el suport
de mentors, que posen coneixements
i expertesa a l’abast dels emprenedors
novells. Tots ells disposaran al llarg
d’aquest procés de treball d’instruments
i eines de suport com, per exemple, un
servei d’assessoria jurídica per part del
bufet d’advocats Uria-Menéndez.
A tot aquest bagatge s’hi afegeix la
promoció dels projectes dins una xarxa
d’emprenedors perquè, des d’aquesta
malla professional, es pugui difondre el
projecte, trobar suports, assessoraments
o socis potencials (networking), així com
establir vincles amb altres emprenedors
o clients que comparteixin interessos
professionals comuns o que puguin ajudar
a donar visibilitat a les idees de negoci.
L’itinerari es completa promovent accions
de comunicació, continguts audiovisuals
i accions de màrqueting. Cadascun dels
projectes rep una aportació de fins a
25.000 euros repartida en dos terminis,
en iniciar el cicle del programa i un cop
completat el pla de negoci.
Com en l’anterior convocatòria es manté
un equilibri entre els projectes de joves
emprenedors i els projectes impulsats des

d’entitats socials en cerca d’alternatives
de viabilitat. Ambdós grups treballen per
crear empreses socials autosostenibles
que incorporen el factor social a la seva
essència, bé sigui pels productes o serveis
oferts o per generar ocupació entre
col·lectius especialment vulnerables.
Els índexs de supervivència dels projectes
es mantenen sobre el 95%. Uns índexs
en sintonia amb l’emergència de
l’economia social que a Europa ocupava,
a principis del segle xxi, a uns 11 milions
de persones. Xifra que representa un 6%
del total d’empleats europeus, segons
les dades de l’Informe sobre l’economia
social a la Unió Europea del CIRIEC, el
Centre Internacional d’Investigació i
Informació sobre l’Economia Pública,
Social i Cooperativa.
Sent un àmbit amb potencialitat de
creixement i expansió, el programa
treballa cap a la consolidació del model
de promoció de l’emprenedoria.
Orientada en el mateix sentit s’emmarca
la col·laboració amb la Fundação
Calouste Gulbenkian, de Portugal, en un
projecte d’abast europeu o el lliurament,
en el marc dels premis EmprenedorXXI,
impulsats per Caixa Capital Risc, d’un
accèssit a l’Impacte Social per a un dels
projectes seleccionats pel programa
d’Emprenedoria Social. Caixa Capital
Risc és la gestora de capital risc de
”la Caixa”, que inverteix en les primeres
etapes d’empreses innovadores. L’accèssit
a l’Impacte social del 2013 s’ha lliurat
a l’empresa Natural World, d’un jove
emprenedor de La Rioja, que uneix el
treball amb empreses d’inserció i amb
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217,9

235,5

313,2

2012

2013

Inversió des del 2007
Milions d’euros

2011

entitats de cooperació internacional
ocupant entre 20 i 30 persones amb
discapacitats físiques, sensorials i mentals
implicats en un projecte per a la confecció
de sabates ecològiques.
Entre els sectors on majoritàriament es
concentren les iniciatives escollides en les
diferents convocatòries hi ha l’agricultura
ecològica, l’hoteleria, empreses que
treballen en el foment del reciclatge i
també empreses que incorporen aspectes
vinculats a la preservació i conservació
del medi.
MicroBank
MicroBank dóna suport a projectes
responsables i vinculats a iniciatives
emprenedores compromeses amb el
desenvolupament social i mediambiental
sostenible. Durant els darrers anys,
l’activitat de MicroBank s’ha expandit,
de forma sostinguda, donant
suport a projectes d’emprenedoria
i a microempreses. Des de l’inici de
MicroBank al 2007, aquest ha distribuït
un total de 225.056 microcrèdits que han
suposat préstecs per valor de 1.358,6
milions d’euros. Durant aquest exercici
s’han concedit 55.773 microcrèdits per
un valor de 313,2 milions d’euros. Al final
del 2013, la cartera viva de crèdits del
banc arribava als 514,3 milions d’euros.

Programes socials

[Palau Macaya]
Durant el 2013 el Palau Macaya ha començat a caminar com un centre d’impuls
del debat i la reflexió al voltant dels afers socials (social issues) entesos com
a qüestions amb incidència transcendental en la societat. Qüestions amb
necessitat d’abordatge i de resposta des de la comunitat i la col·lectivitat, anant
un pas més enllà de la projecció i dels pensaments i opinions individuals, amb
la missió de plantejar escenaris de futur que afavoreixin una societat més
sostenible des del punt de vista social, econòmic i mediambiental.
El Palau Macaya ha orientat la seva
activitat durant el 2013 per esdevenir
un veritable contenidor d’idees i de
pràctica reflexiva (think tank). La voluntat
és forjar un espai per a la creació,
desenvolupament i transferència de
coneixement sobre un ampli espectre de
qüestions socials però, sobretot, per a
l’exploració i projecció de les tendències
a l’entorn de la incidència social de les
temàtiques a debat. Entre els objectius
hi ha el de transcendir i estendre el
coneixement amb un enfoc i una visió
prospectiva, i en col·laboració també amb
els diferents agents de la societat.
Operativament i en coherència amb
aquesta funció, durant el 2013, s’han
consolidat tres tipologies d’activitats. La
primera, les activitats pròpies o també
en associació amb d’altres institucions. El
segon tipus comporta la cessió d’espais
a tercers, és a dir, a administracions
públiques, ONG i entitats del tercer
sector, organitzacions empresarials o
universitats, per acollir diverses propostes
de debat i reflexió. De tot aquest conjunt
hi ha hagut activitats tancades, en clau
de debat intern d’experts i activitats
obertes a la participació de la ciutadania.
I el tercer tipus: el centre ha començat
també a exercir el seu paper com a pol
d’atracció d’organismes i entitats que
esdevenen socis estratègics en tot aquest
procés de projecció del pensament i
les idees. Durant el 2013 destaquen la
consolidació de la col·laboració amb la
Real Academia de Ciencias Económicas y
Financieras (RACEF) i la decisió del Club
de Roma d’establir, en l’espai del Palau, la
seva seu a Barcelona, que va inaugurar al
mes d’abril. Aquesta oficina va convocar
la conferència Aigua i desenvolupament
humà.

Entre les activitats de caràcter propi o
associades durant el 2013 s’han celebrat
diferents sessions per presentar i debatre
els impactes socials del programa Incorpora
amb la participació dels grups d’inserció
laboral, coordinadors i entitats del tercer
sector que hi intervenen. Així mateix,
s’ha donat visibilitat al programa d’ajuts
per a joves extutelats, que la Generalitat
de Catalunya i la Fundació ”la Caixa”
desenvolupen conjuntament, a través
de la mostra Mira’m. 7 històries de vida
que s’ha realitzat amb la col·laboració de
l’Associació Punt de Referència. Per la seva
banda, CaixaProinfància ha promogut
diverses jornades com Els debats en clau
d’infància, juntament amb l’UNICEF. Des
d’Intervenció Comunitària Intercultural s’ha
presentat l’informe sobre la integració de
les persones immigrades a Catalunya. Amb
la Càtedra de Diversitat Social de la UPF
s’ha coorganitzat el cicle de conferències
Catalunya i la diversitat. El programa
d’atenció a malalts avançats ha presentat
el llibre L’atenció religiosa al final de la vida:
coneixements útils sobre creences i el de
convocatòries d’ajuts a iniciatives socials
ha organitzat les jornades Nous camins de
lluita contra la pobresa. Experiències per
reduir les desigualtats a Europa, juntament
amb les ECAS (Entitats Catalanes d’Àmbit
Social). Amb l’Observatori del Tercer Sector
es va convocar el cicle de conferències
El futur del tercer sector. L’Associació
d’Universitats Públiques Catalanes (ACUP)
va celebrar les jornades Innovació i Territori
també al Palau Macaya i, finalment, amb
el Consell Català del Moviment Europeu es
va promoure el cicle de conferències-debat
Repensem Europa.

Palau Macaya
45.072 visitants

Jaume Bofill; el cicle de 5 converses
especialitzades Enraonem d’ètica aplicada
a la intervenció social, socioeducativa i
sociosanitària convocat pel Campus Arnau
d’Escala d’Innovació i Recerca Social i
Sociosanitària de la Universitat de Girona.
També es van celebrar les jornades
Turisme sostenible: experiències de tot
el món sobre com mitigar l’impacte del
turisme a les ciutats, sota l’auspici de la
Generalitat de Catalunya i Social Innovation
for Comunities i, finalment, també es
va presentar l’Associació de Directius
de Responsabilitat Social Empresarial de
Catalunya (DIRSE).
El repte per al 2014 és consolidar el Palau
Macaya com a espai de projecció de les
idees debatudes. Per això es planteja
establir canals de difusió que permetin
la transferència d’aquest coneixement i
tendències. En aquest sentit es treballa per
a la creació d’un microsite que permeti
l’accés des d’Internet a la informació,
conclusions i propostes derivades de
l’activitat de debat i reflexió generades des
del Palau.

Entre les cessions d’espais a tercers cal
destacar els seminaris internacionals
d’educació, organitzats per la Fundació
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Programes socials

[Obra Social descentralitzada]
La voluntat de fer extensiva arreu l’acció de l’Obra Social i de gestionar això
des de la proximitat és el que dóna sentit a l’Obra Social descentralitzada, la
qual és l’encarregada de distribuir recursos a través de programes i activitats
convocats tant des dels seus centres com des de fora, i contribueix al treball
desenvolupat per un ampli conjunt d’entitats socials. L’acció social, educativa
i de divulgació i difusió de la cultura i el coneixement científic són els seus
àmbits d’acció. Tot orientat per aconseguir un impacte i una difusió més
amplis entre les persones i en especial entre col·lectius específics: grups de
persones amb vulnerabilitats, famílies en el llindar de l’exclusió social, la gent
gran, persones amb dificultats per trobar habitatge o ocupació, etcètera.
L’Obra Social descentralitzada és una doble
oportunitat per a l’eficiència en derivar la
gestió directa i autònoma d’una part del
pressupost a intervencions d’acció social
proposades des de l’extensa xarxa d’oficines
de ”la Caixa”. D’una banda, es referma la
implicació dels treballadors de ”la Caixa”
en l’extensió de la seva obra social i, d’altra
banda, fa que aquests puguin prendre el
pols de les necessitats emergents de les
persones del seu entorn immediat. En
conclusió, l’Obra Social descentralitzada
és eficient, autònoma i independent, i al
mateix temps encaixa plenament amb la
funció i l’esperit del conjunt de l’acció social
de la Fundació.
Una xarxa formada per més de 5.524
oficines i estesa arreu del territori és
un gran instrument a l’hora de rebre
informació sobre les necessitats de les
persones que viuen en els barris i municipis
on es desenvolupa la seva activitat. De
fet, aquesta extensa xarxa garanteix la
presència de l’Obra Social en gairebé 2.000

municipis de tot el país, amb una activitat
desenvolupada sostingudament al llarg de
tot l’any.
Cada any l’Obra Social assigna una
dotació pressupostària perquè la gestionin
directament i autònomament les direccions
territorials, direccions d’àrea de negoci i les
oficines. Cadascuna d’aquestes parts de
l’organització pot gestionar aquests fons
i quines seran les iniciatives, projectes o
entitats socials amb què col·laborarà o a
què donarà suport en alguna de les seves
propostes.
El pressupost per al 2013 ha estat de 28
milions d’euros, un 7% sobre la liquidació
pressupostària de l’Obra Social. Amb
aquesta assignació s’han desenvolupat el
2013 un total de 21.728 actuacions, que
s’estima que han tingut uns beneficiaris
potencials de més de 650.000 persones.
L’activitat diària de la xarxa d’oficines de
CaixaBank les situa en la primera línia

Obra Social descentralitzada

638.550

620.700

651.840

20.690

21.728

Beneficiaris

21.285

Activitats programades

2011

2012

2013

del contacte amb els clients. Per tant són
un baròmetre d’alta fiabilitat a l’hora de
detectar persones en risc o vulnerabilitat,
mancances en aspectes d’assistència en
el barri o municipi, problemàtiques en
la convivència o necessitats puntuals de
les persones, famílies i col·lectius. La seva
diagnosi de l’entorn immediat i aquest
coneixement de primera mà fa que la
intervenció pugui ser molt acurada i
enfocada amb precisió gairebé quirúrgica. A
més a més de donar visibilitat a l’acció social
de les oficines en un nivell local, es fomenta
el contacte amb entitats de tota mena,
socials, veïnals, de voluntariat, educatives,
etc. Al llarg del 2013 s’han fet extensius
aquests ajuts i recursos a un total de 15.000
entitats locals.
Les activitats que financen o en les quals
s’impliquen les oficines a través d’aquesta
gestió directa d’una part del pressupost
tenen molt a veure i són coincidents amb
els programes que desplega l’Obra Social
de forma diferida a través de les entitats
socials. Per això s’intervé en accions contra
la pobresa, en favor de la convivència i
la interculturalitat, en tasques de suport
a la gent gran, accions de lluita contra la
marginació i l’exclusió laboral, accions de
voluntariat, activitats vinculades a la cura i
atenció al medi ambient, activitats educatives
i culturals, i accions esportives adreçades al
suport i la promoció de l’esport base.
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[Obra Social conjunta]
El naixement de l’Obra Social conjunta és el resultat derivat dels processos
de concentració bancària del 2012 que van desembocar en la fusió per
absorció, per part de CaixaBank, de Banca Cívica. Fruit de tot aquest procés,
l’Obra Social ”la Caixa” i les noves fundacions bancàries constituïdes a
partir de les entitats que conformaven Banca Cívica: Fundació Caja de
Burgos, Fundació Caja Canarias, Fundació Caja Navarra i Fundació Cajasol,
han convergit amb la voluntat de treballar sinèrgicament en els respectius
territoris on abans actuaven de forma separada. És doncs una oportunitat
per reforçar el treball de cadascuna de les Obres Socials, respectant la seva
autonomia i personalitat, però aplegant esforços i optimant les inversions
adreçades a la millora de la qualitat de vida de les persones en les seves
respectives zones d’influència.
Es tracta de reforçar el compromís
de cadascuna de les fundacions,
desenvolupant obra social amb
independència i autonomia, ara amb la
voluntat d’unir esforços i recursos amb un
nou instrument, l’Obra Social conjunta.
La dita “la unió fa la força” pren tot el
sentit i significat al mateix temps que
referma molts dels principis d’actuació
presents en l’esperit de l’Obra Social
”la Caixa” i compartits per la resta
d’obres socials. Tot en un marc basat en
el treball forjat des de les aliances i el
treball coordinat.
Per fer-ho possible s’ha rubricat un
acord, amb les fundacions bancàries
gestores d’aquestes obres socials. Un dels
compromisos derivats del pacte permet
les respectives fundacions bancàries a
organitzar conjuntament part de les
activitats d’obra social desenvolupades
en els territoris d’actuació. En el rerefons
hi ha el mateix horitzó: arribar a donar
resposta a necessitats socials i el retorn
a la comunitat d’una part dels beneficis
obtinguts en l’activitat financera.
Les prioritats d’acció són també
coincidents: atenció a col·lectius
vulnerables i en risc d’exclusió, extensió
de programes d’envelliment actiu i
prevenció de les dependències, i atenció

feina o la col·laboració amb la Fundació
Forja XXI, també en l’àmbit de la inserció
laboral. També s’ha treballat donant
suport a l’Associació de Pares de Nens
amb Càncer d’Andalusia (ANDEX) oferint
atenció a pacients oncològics pediàtrics
o amb la signatura d’un conveni que
destina 150.000 euros a la restauració
de l’església goticomudèjar de Santa
Catalina, a Sevilla.

a la difusió de la cultura, a l’extensió del
coneixement científic o la preservació del
medi ambient.
Moltes d’aquestes col·laboracions s’han
produït en l’àmbit de la programació
cultural amb exposicions conjuntes com
Iberos, a Sevilla, Romanorum Vita, a
Cadis, o Henry Moore. Art al carrer, a
las Palmas i a Tenerife. Destaca també la
producció de la Fundació Museu Sorolla,
amb la col·laboració de la Fundació Caja
Canarias i l’Obra Social ”la Caixa”, de
l’exposició Sorolla. El color del mar.
Destaquen també dues col·laboracions
més amb la Fundació Caja de Burgos. La
primera, l’exposició d’art contemporani,
El teatro del arte, que presentava peces
de la Col·lecció d’Art Contemporani de
”la Caixa” al Centre d’Art Contemporani
de Burgos i, la segona, l’exposició Miró
último, 1963-1983, la experiencia de
mirar.
Finalment, també s’han produït concerts
participatius d’El Messies de Händel
a Sevilla, Burgos i Tenerife, així com
nombrosos concerts escolars.
Amb la Fundació Cajasol s’han
desenvolupat accions vinculades al
programa Incorpora amb la generació
de bons socials per a joves que busquen
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Les col·laboracions amb la Fundació Caja
Navarra s’han centrat en àmbits com
l’atenció a famílies en risc d’exclusió, amb
accions d’acolliment familiar per a menors
en situació de vulnerabilitat, intervencions
en prevenció de la violència de gènere i, en
l’àmbit sanitari, accions de suport a malalts
oncològics i de prevenció de la sida.
Per la seva banda, amb la Fundació Caja
Canarias s’ha desenvolupat una acció
conjunta per al programa d’esmorzars
escolar per subministrar aquests àpats
entre alumnes d’educació infantil,
primària i secundària. L’Obra Social hi ha
aportat 1 milió d’euros i la Fundació Caja
Canarias, 400.000 euros. Amb aquest
programa s’ha atès un total de 6.947
escolars de 697 centres docents de Las
Palmas i Santa Cruz de Tenerife.
Entre les accions rellevants amb la
Fundació Caja de Burgos s’ha fet una
convocatòria d’ajuts per a projectes de
voluntariat ambiental implicats en la
recuperació d’espais naturals a Burgos,
Palència i Valladolid. L’Obra Social i
Fundació Caja de Burgos s’han implicat
conjuntament en projectes singulars
com el de la restauració de patrimoni
arquitectònic emblemàtic, amb el conveni
de col·laboració per a la restauració de
la Catedral de Burgos, comprometent-hi
una inversió d‘1,15 milions d’euros fins
al 2016 per rehabilitar un temple que és
Patrimoni de la Humanitat.
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[Programes educatius]
L’oferta educativa de l’Obra Social dóna suport a la formació dels joves, posant
a la seva disposició projectes, recursos i activitats que els permeten créixer tant
en el seu desenvolupament curricular com en el personal. D’una manera especial
facilitant l’adquisició de competències i coneixements, però també reforçant
la consecució de valors i hàbits. L’Obra Social també aposta per l’impuls a la
formació d’excel·lència i de talent amb els seus programes de beques. En aquest
àmbit, durant el 2013 es van concedir les primeres 40 beques de doctorat
en centres acreditats amb la distinció Severo Ochoa, credencial atorgada pel
Ministeri d’Economia i Competitivitat als millors centres de recerca del país.
Recollint una trajectòria de suport a la
comunitat educativa amb més de 40 anys
d’experiència, l’any 2012 l’Obra Social va
concentrar tots els recursos pedagògics
en el seu projecte eduCaixa. Es tracta
d’una proposta global de continguts que
actua com a eina facilitadora de recursos
per a alumnes, docents, associacions
de pares i mares i professionals de
la comunitat educativa. Els objectius
d’aquesta plataforma s’orienten a la
promoció i al creixement personals,
fomentant hàbits saludables, l’educació
en valors, la sensibilització social, la
divulgació i difusió de l’art i la cultura,
les vocacions científiques i la promoció
d’actituds emprenedores.

L’activitat d’eduCaixa es va consolidar
plenament durant el 2013, fins a assolir
una xifra total d’1.684.208 usuaris.
Professors i alumnes tenen al seu abast
una àmplia oferta de recursos i projectes
adaptats per nivells i amb una gran
varietat d’enfocaments, per tal que els
docents els puguin aplicar tant dins les
aules com fora.
L’activitat educativa impregna la totalitat
dels programes de l’Obra Social, per
abraçar, a més dels recursos físics i de
l’ampli ventall d’activitats educatives i
tallers, la programació desenvolupada
als centres CaixaForum i CosmoCaixa,
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els concerts escolars i les activitats que
acompanyen les exposicions itinerants.
Un dels exemples de recent incorporació
d’aquests recursos físics i activitats és
el projecte Joves Emprenedors. Amb
l’objectiu de desvetllar vocacions
emprenedores, posa a disposició dels
centres escolars tres eines diferenciades:
el KitCaixa Economia, el KitCaixa Joves
Emprenedors i el CaixaLab Experience.
Els continguts d’eduCaixa creixen,
es renoven i s’actualitzen de manera
contínua i són consultables a
eduCaixa.com. Un d’aquests nous
recursos incorporats el 2013 és el
KitCaixa Hàbits Saludables, adreçat a
l’alumnat d’educació infantil i dissenyat
amb la col·laboració de la Fundació SHE
(Science, Health and Education), sota
la direcció del cardiòleg Valentí Fuster,
director general del Centre Nacional
d’Investigacions Cardiovasculars
de Madrid i director de l’Institut
Cardiovascular de l’Hospital Mount
Sinai de Nova York.

Programes educatius

El 2013 l’Obra Social va lliurar per primer
cop 40 beques associades als 8 centres
distingits amb el segell d’excel·lència Severo
Ochoa, atorgat pel Ministeri d’Economia i
Competitivitat. En la segona convocatòria,
el nombre de centres destinataris s’ha
ampliat a 13, ja que també s’han elevat fins
a aquesta xifra els centres distingits. Tots
rebran alumnes becats per l’Obra Social
”la Caixa”, quatre per a cadascun dels
centres científics excel·lents esmentats.
A més de les beques de doctorat en
centres d’excel·lència, durant l’any 2013
el programa de beques de ”la Caixa” en
va lliurar 25 per completar un doctorat en
universitats espanyoles i 115 beques per
cursar estudis de postgrau a l’estranger,
concretament a Amèrica del Nord,
Europa i Àsia.
Una altra novetat relacionada amb el
programa de beques de l’any passat

va ser la realització d’un estudi extern
per avaluar l’impacte de les beques de
postgrau a l’estranger concedides per
”la Caixa”. Un equip d’investigació de la
Universitat Pompeu Fabra va dur a terme
aquesta anàlisi.

eduCaixa

Des del 1982, el programa de beques de
la Fundació ”la Caixa” ha proporcionat
oportunitats formatives a un total
de 3.949 estudiants, que han pogut
disposar de la tutela i el suport econòmic
necessaris per poder estudiar en els
millors campus universitaris del país i de
l’estranger. L’estudi esmentat va mesurar,
específicament, l’impacte de les beques
per estudiar a l’estranger.

884.666

Usuaris programes educatius

1.684.208
1.130.220

Les conclusions de l’anàlisi són clares:
la mobilitat és un element que genera
riquesa i coneixement. L’estudi demostra
que si es comparen amb els estudiants
que no han pogut accedir a una formació
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Alumnes

2.797

3.985

6.591

2012

2013

Escoles

2011

a l’estranger, els estudiants que han
disposat d’una beca de ”la Caixa”
presenten uns índexs de productivitat
científica i una contribució a la riquesa
del país sensiblement superiors.
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[eduCaixa]
Els programes educatius de l’Obra Social generen recursos i instruments que es
posen a disposició de la comunitat per facilitar la captació del coneixement entre
els més joves i per estimular també les capacitats per adquirir-lo. Són eines que
trobarem esteses, i en diferents formats, a la pràctica totalitat dels programes de
l’Obra Social, bé sigui en forma d’exposicions, de tallers, de proposta d’activitats,
de recursos en línia o bé com a infraestructura mòbil i itinerant. Ara tots aquests
continguts educatius es troben aplegats en el canal eduCaixa.com, que ofereix
materials didàctics com a materials complementaris dels continguts curriculars
en els diferents nivells educatius. Són eines que ajuden els docents i els alumnes
en el seu treball en el centre educatiu o com a reforç fora de l’aula. eduCaixa
ofereix recursos de tota mena amb continguts que aborden aspectes de temàtica
social, cultural, científica i mediambiental.

eduCaixa
Programes educatius
344.851

110.555
34.119
Visites al portal

511.537

157.699

El 2013 ha estat per a eduCaixa l’any
de l’extensió i eclosió de tots aquests
recursos a la xarxa En sintonia amb els
temps i recollint 40 anys d’experiència
educativa, el nou canal ha esdevingut
referent en l’oferta pedagògica adreçada
a docents, alumnes i les seves famílies.
L’acollida del canal i el creixent nombre
de visites rebla l’encert de l’aposta per la
difusió del coneixement en xarxa.
Durant l’any el nombre de beneficiaris
de les activitats ha estat de 1.684.208.
Aquest volum aplega tant les activitats
presencials com les activitats en línia
des del canal a Internet. Entre les
presencials hi ha les desenvolupades en
els centres CaixaForum i CosmoCaixa;
els recursos kitsCaixa; el Planetamòbil;
el LaboCosmoCaixa; els concerts
escolars i programes com Caixa Escena
o L’art d’educar. En el cas de les
activitats a disposició des de la xarxa
trobem els projectes en línia El mar a
fons, Romanorum vita, Xplore Health,
IrsiCaixa-divulgació o Parlem de drogues,
així com el conjunt de visites fetes al lloc
web del canal.
La web d’eduCaixa ha rebut 344.851
visites que suposa una estimació d’usuaris
de 233.317. Un total de 6.591 centres
docents s’han beneficiat dels recursos a
l’abast, tant els físics com els virtuals.
El 2013 ha estat també l’any de la plena
extensió del programa Joves Emprenedors
amb el qual l’Obra Social vol desvetllar
vocacions emprenedores. El programa

articula tres eines diferents en el seu
objectiu de descoberta i potenciació de
l’actitud emprenedora entre els joves en
edat escolar. Una manera de començar
la formació dels que constituiran la xarxa
d’emprenedors del futur des de la base
és oferir als docents eines que els ajudin
a transmetre aquests coneixements.
Aquests tres instruments són: el kitcaixa
Economia, el kitCaixa Joves Emprenedors,
com a recursos a desenvolupar dins l’aula
o des de la xarxa, i el CaixalabExperience.
La primera d’aquestes eines és el kitCaixa
Economia, que s’adreça als alumnes
de secundària (ESO), batxillerat i cicles
formatius amb l’objectiu que adquireixin
els fonaments al voltant dels conceptes
d’economia financera a partir de la
reflexió, actituds i valors inherents al
que ha de ser l’esperit emprenedor.
Els diferents materials introdueixen els
joves en aquests conceptes i els planteja
propostes d’activitat com jocs o sessions
de reflexió al voltant de les habilitats
inherents a l’esperit emprenedor i alguns
dels reptes que cal abordar en la gestió
d’una empresa. Un dels objectius és que
prenguin consciència de la necessitats
de l’autonomia i la iniciativa personal,
el manteniment d’actituds obertes a
la innovació i de com l’emprenedoria
manté vincles estrets amb valors com
la solidaritat o el consum responsable.
Aquest any 60.447 alumnes han estat
usuaris del kit.
La segona de les eines, el kitCaixa Joves
Emprenedors, ha estès la seva oferta a la
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Visites a projectes en línia
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resta de l’Estat després d’assajar-la en una
prova pilot desenvolupada en 40 centres
docents i que va arribar a 1.173 usuaris
el 2012.
Els materials que es lliuren en el kit
ajuden i orienten els alumnes en sis
mòduls diferenciats sobre què significa
ser emprenedor, com detectar noves
oportunitats, com plantejar projectes
nascuts de la seva iniciativa i quins són els
procediments que els han de conduir a
aconseguir materialitzar aquestes idees. En
resum, aprenen a utilitzar la creativitat i la
capacitat d’iniciativa incorporant aquestes
habilitats al servei dels seus projectes
des de la idea inicial fins als processos
de generació de valor, l’organització dels
recursos i equips, el disseny del negoci i la
seva viabilitat, i arribant a la construcció
de prototips que puguin posar a prova.
Durant el 2013 el kit ha arribat a 11.193
alumnes de 320 centres educatius.
Els kits utilitzen una metodologia
d’aprenentatge basada en el plantejament
als alumnes de situacions, problemes o
hipòtesis sobre les quals es desenvolupa
el treball. Els joves poden, a partir
d’aquest plantejament, reflexionar i
identificar aspectes clau que els permetran
evolucionar en la cerca de solucions i
la identificació dels processos i passos
a seguir. Es tracta d’un aprenentatge
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entès com a procés continuat on el
coneixement s’adquireix simultàniament
al desenvolupament de les estratègies
per resoldre o respondre les qüestions
plantejades de sortida.
Finalment la tercera de les eines és el
CaixalabExperience, un espai obert a
CaixaForum Barcelona on les visites
escolars, entre els 14 i els 18 anys i
també el públic familiar poden introduirse en el concepte de l’emprenedoria
en un recorregut pels diferents àmbits
plantejats. Aquest laboratori s’estructura
en tres àrees i sis àmbits que es
resumeixen en els conceptes Mira, Pensa
i Fes. Els visitants poden realitzar un
recorregut de forma interactiva amb
recursos multimèdia que els permetrà
identificar necessitats i problemes,
convertir-los en potencials oportunitats
per passar posteriorment a generar
propostes de valor i models de negoci,
i arribar també a plantejar models i
prototips de producte.
Dins l’objectiu dels programes educatius
de promoure el creixement personal,
hàbits saludables, l’educació en valors i
la sensibilització social, també durant el
2013 s’ha presentat el kitCaixa Hàbits
Saludables. Aquest any 2013 un total de
13.181 alumnes han seguit les propostes
del kit.

Aquestes activitats pretenen fomentar
en els escolars l’elecció de carreres
STEM (ciència, tecnologia, enginyeria i
matemàtiques) i així pal·liar la dràstica
disminució del nombre de joves que
opten per aquests itineraris formatius. El
LaboCosmoCaixa és un laboratori-taller
que apropa els estudiants a la recerca
biomèdica actual (sobre la sida o el
desenvolupament de fàrmacs). Durant
el 2013 ha estat una de les activitats
més ben valorades al seu pas per les
comunitats autònomes de Canàries i
Madrid. Segons una avaluació, realitzada
el 2013, un 100% dels professors
enquestats recomanaria l’activitat, un
83% valoren com a alta la qualitat
global de l’activitat, dels materials i dels
experiments, i per un 84% dels alumnes
l’activitat ajuda a augmentar l’interès per
la ciència entre els joves.
eduCaixa estructura la seva oferta amb
projectes, recursos i activitats, que poden
ser presencials i també estan disponibles
en línia, i que es poden desenvolupar
dins i fora de l’aula. Entre les activitats
fora de l’aula destaca, per la seva gran
acollida, el PlanetaMòbil, una gran cúpula
de 5 metres de diàmetre i alçada que pot
acollir 20 alumnes a cada visita pensada

per introduir els escolars en les nocions
d’astronomia i biologia que enguany ha
estat visitada per 146.213 alumnes.
Altres propostes són a la programació
escolar dels centres CaixaForum, amb
157.212 alumnes, i CosmoCaixa, amb
241.066 visitants més; els concerts
escolars, amb 158 concerts arreu de l’Estat
i 73.459 escolars de públic, uns altres
114 concerts programats als CaixaForum,
amb 22.700 alumnes més, que fan una
audiència total de 96.159, i també les
visites escolars a les exposicions itinerants,
amb 106.507 visitants. En aquest
sentit, les activitats promogudes des del
programa L’art d’educar han arribat a
57.307 escolars de tot l’Estat.
Entre els projectes i recursos en línia al
llarg del 2013 podem destacar la proposta
Xplore Health.eu, que permet als alumnes
introduir-se en la recerca biomèdica i
ha comptat amb 104.143 usuaris, i en
l’experiència de conèixer el procés de
fabricació de vacunes i fàrmacs o com es
desenvolupa la recerca en la lluita contra
el virus VIH, amb 6.418 beneficiaris, o
activitats com Parlem de drogues, amb
78.714 participants, o Romanorum Vita,
amb 37.201 usuaris més.

El kit s’ha dissenyat prenent com a base el
programa de Salut Integral de la Fundació
SHE (Science, Health and Education) que
presideix el cardiòleg Valentí Fuster i també
compta amb la participació de la fundació
del Futbol Club Barcelona, compromesa
amb la promoció de l’esport i els hàbits de
vida saludables entre la població infantil.
El kitCaixa incideix en activitats vinculades
als àmbits de l’alimentació saludable,
l’adquisició d’hàbits preventius, des de
descans necessari, l’activitat física i el
coneixement del cos.
Finalment el LaboCosmoCaixa és un
altre instrument vinculat a les activitats
d’educació no formal de les ciències.
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[Beques]
El programa de beques ”la Caixa” compta amb una trajectòria de més de 30
anys de treball formant els millors científics i professionals, facilitant-los la
mobilitat i l’accés als millors centres d’ensenyament nacionals i internacionals.
És, amb total certesa, un dels instruments i programes que més han contribuït,
fins a la data, a la internacionalització del talent sortit del sistema universitari
espanyol. Un talent que busca projecció i millora, completant la seva formació en
centres d’excel·lència acadèmica arreu del món. El programa desenvolupa aquest
model en els dos sentits: d’una banda, afavorint la mobilitat d’aquest talent des
dels programes de beques a l’estranger i, d’una altra banda, atraient-lo cap a
universitats i centres de recerca d’excel·lència del país. Durant el 2013, un estudi
extern sobre l’impacte de les beques de postgrau a l’estranger ha conclòs que
els becaris de ”la Caixa” tenen un major rendiment acadèmic i una visibilitat
més gran, i que el seu treball redunda en un major benefici social en forma de
transferència de coneixement i contribució a la riquesa del país.
El programa de beques de l’Obra Social
”la Caixa” ha contribuït a la formació
del talent en universitats i centres
d’excel·lència acadèmica a Espanya,
Europa, Estats Units, Canadà i Àsia d’un
total de 3.949 estudiants, des de l’inici
del programa l’any 1982.
La darrera incorporació, durant el
2013, ha estat el programa de beques
de doctorat Severo Ochoa. Són ajuts
per desenvolupar estudis de doctorat

en vuit centres acreditats pel Ministeri
d’Economia i Competitivitat amb el
segell d’excel·lència. Durant el 2013
s’han lliurat les primeres 40 beques per
cursar els estudis de doctorat en els
vuit primers centres de referència que
han estat reconeguts amb aquest segell
d’excel·lència.
Aquestes beques suposen una inversió
de 4,5 milions d’euros. D’aquesta xifra
total d’inversió compromesa, 866.000

Beques
Formació de talent en centres d’excel·lència

125

122

115

Beques postgrau a l’estranger

2.508

2.627

2.739

2012

2013

Acumulat

2011

euros corresponen a l’any 2013. Aquest
any cinc centres nous han aconseguit el
segell d’excel·lència, per la qual cosa ja
en són tretze els centres acreditats, vuit
procedents de la convocatòria del 2012
i cinc de la convocatòria del 2013. És
previst que tots tretze convocaran 52
beques per iniciar els cursos de doctorat
al llarg del curs 2014-2015.
Les beques de biomedicina, que des
del 2008 i fins al 2012 convocaven
anualment 40 ajuts per poder cursar
els quatre anys de doctorat en quatre
centres d’investigació, han lliurat
les darreres quatre beques de la
convocatòria del 2013. Des dels seus
inicis han estat gaudides un nombre
total de 192 beques que han fet
possible que els doctorands treballessin
en les seves tesis en laboratoris de
prestigi amb una inversió total de més
de 23 milions d’euros compromesos
per a aquestes beques. Una part
d’aquestes beques és encara vigent ja
que es concedien per a períodes de
quatre anys.
Completant el programa de beques
doctorals, també al llarg del 2013, s’ha
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iniciat un nou programa que ha concedit
25 beques més per a estudis de doctorat
en universitats d’Espanya, amb una
aportació compromesa de 2,6 milions
d’euros per als pròxims quatre anys.
En la línia de facilitar la mobilitat i l’accés
als campus i centres d’excel·lència
acadèmica dels estudiants espanyols, el
programa concedeix anualment ajuts per
cursar estudis de postgrau en universitats
arreu del món. Els tres programes de
beques a Amèrica del Nord, Europa i Àsia
donen opció als estudiants a demanar
destinacions en centres d’aquestes
tres àrees del món. Fins al 2013 s’han
concedit beques per a 16 països diferents
en aquests tres continents.
El 2013 s’han lliurat 115 beques per a
aquest estudis de postgraduat amb una
dotació, per a aquest exercici, de 6,8
milions d’euros. Des del 1982 la inversió
acumulada ha estat de 118 milions
d’euros i des d’aleshores s’han concedit
en total 2.739 beques a l’estranger. Per
veure la magnitud de l’oferta d’estudis

i de campus universitaris a l’abast la
web http://www.becarislacaixa.net
ofereix dades sobre els llocs escollits
pels estudiants i també dades sobre els
resultats efectius de la formació amb els
seus testimonis.
L’impacte social del programa de beques
en l’increment de la qualitat i capacitació
de les persones en un futur a curt i mitjà
termini és de difícil quantificació. Amb
més motiu quan la rellevància d’aquest
impacte es troba en la mesura en què
reverteix en la millora dels nivells de
competitivitat dels sectors econòmics
del país. Per aquesta raó el programa ha
impulsat la confecció d’un estudi extern
que fixi paràmetres i indicadors que posin
en context una rellevància que fins ara
només s’intuïa. I les dades obtingudes i
contrastades per un grup de recerca de
la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona
han confirmat aquesta hipòtesi de
sortida.
L’univers de treball han estat els becats
per cursar estudis en campus universitaris
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a l’estranger. L’estudi ha fet l’exercici
de comparar els becaris de ”la Caixa”
amb altres estudiants que no van ser
perceptors de cap beca o ajut. Entre
els aspectes posats en contrast hi havia
paràmetres com els salaris, la taxa de
retorn al país i aspectes vinculats a la
seva visibilitat o a l’impacte de la seva
producció acadèmica.
Les conclusions de l’estudi evidencien
una major visibilitat dels becaris de
”la Caixa” sobre la resta d’estudiants.
Aquesta diferència també es fa
palesa en els indicadors sobre la seva
contribució a la generació de riquesa
del país i també sobre els nivells de la
seva producció científica. Els impactes
sobre la recerca o la presència i
producció científica, per exemple en
el camp de les publicacions, és força
més alt sobre la resta d’estudiants no
becats. En conjunt es detecta que en
relació amb el retorn i la contribució a la
riquesa del país, els resultats també són
més elevats en el cas dels becaris de
”la Caixa”.
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[Programes de ciència, recerca i medi ambient]
Difondre el coneixement científic des de tots els àmbits, despertar l’interès
per la ciència i les vocacions científiques, i apostar per prioritzar la recerca
innovadora d’elevat impacte social, en línia amb els reptes i les necessitats
emergents de la societat, són els tres pilars sobre els quals s’assenten els
programes de ciència, recerca i medi ambient de l’Obra Social ”la Caixa”. En
aquest terreny, a més, l’any 2013 l’entitat ha fet un salt qualitatiu rellevant
en el seu procés d’internacionalització, per situar l’Obra Social ”la Caixa” en el
camí de convertir-se en entitat de referència europea en la connexió entre la
ciència i la societat.
El 2013, els programes de ciència i recerca
van rebre el reconeixement de la Unió
Europea a través de la Comissió Europea,
que va seleccionar el projecte RRI Tools i
el va dotar amb un finançament de 6,9
milions d’euros. Liderada per l’Obra Social
”la Caixa”, aquesta iniciativa es du a
terme amb el concurs de 26 institucions
europees implicades en el foment de la
recerca i la innovació responsable per a la
societat.
Aquesta tendència i aquesta evolució
impregnen els programes de ciència,
recerca i medi ambient, fonamentats en
una xarxa de complicitats que van des
del CSIC fins a les principals universitats i
institucions científiques del país, passant
per entitats que lideren la recerca en
els camps de biomedicina, salut global,
oncologia, envelliment i malalties
neurodegeneratives (Alzheimer i esclerosi
múltiple, entre d’altres) o projectes
mediambientals d’abast global com ara
ClimaDat, la xarxa de mesurament dels
paràmetres que influeixen en el canvi
climàtic.
Amb l’objectiu de contribuir a l’extensió i
l’increment de l’interès per la ciència i la
cultura científica com a brou de cultiu de
l’avenç de la societat, l’Obra Social
impulsa un ampli ventall de propostes
i iniciatives entre les quals, el 2013,
van destacar les exposicions L’Àrtic
es trenca i Mediterrani, l’expansió
continuada de les plataformes
educatives de www.ciudadciencia.es i
www.elmarafondo.com i les plataformes

de reflexió www.bdebate.org i
www.ecotendenciesCosmoCaixa.org.
El 2013 també es va perfilar la
reorientació de les activitats del programa
Ciència en Societat a Madrid, fruit del
traspàs de les activitats del Museu de
la Ciència CosmoCaixa a Alcobendas.
Això va permetre repensar, reformular,
traslladar i reconduir a nous espais una
part de les activitats, incrementant-ne i
diversificant-ne l’oferta. En aquest sentit,
destaca la posada en marxa d’una sèrie de
col·laboracions singulars, com el conveni
signat amb la Fundació Telefónica,
l’aliança amb el Planetari de Madrid i la
itinerància, durant tot el curs escolar, de
Labo CosmoCaixa.
Aquest exercici també va servir per
fer reflexió i balanç dels programes
d’investigació de l’Obra Social en els
àmbits de ciències de vida i salut, i en els
de ciències socials i humanitat. Al llarg del
cicle 2007-2013, l’Obra Social va donar
suport de manera sostinguda a bona
part dels projectes líders en la recerca a
Espanya, i hi va dedicar més de 88 milions
d’euros. Una mostra d’aquest compromís
i dels avenços que això suposa ha estat
la publicació a la prestigiosa revista
The Lancet dels resultats del projecte
de recerca liderat pel cap del Servei
d’Oncologia Mèdica de l’Institut Català
d’Oncologia, Rafael Rosell, pioner en els
estudis moleculars dels tumors de pulmó.
Aquesta línia de treball s’intensifica
amb la convocatòria de les ajudes a la
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recerca RecerCaixa, que el 2013 va donar
suport a 25 nous projectes impulsats per
equips d’investigadors de les universitats
públiques catalanes d’entre un total
de 362 candidatures presentades. Dels
treballs desenvolupats en convocatòries
anteriors, en destaca la publicació a
la revista Cell de les conclusions de la
investigació del Dr. Marc Claret, de
l’Institut d’Investigacions Biomèdiques
August Pi i Sunyer (IDIBAPS), sobre
el paper de la fusió mitocondrial
hipotalàmica en el control de la gana i el
pes corporal.
Pel que fa als programes de medi
ambient, el 2013 va ser l’any de la
culminació del procés d’implantació de
la xarxa ClimaDat, composta per vuit
estacions pioneres de mesurament dels
diferents paràmetres reveladors del canvi
climàtic en espais naturals singulars i
emblemàtics. La protecció dels parcs
naturals, en el marc d’un projecte que,
a més, dóna prioritat a la contractació
de persones en risc d’exclusió per
al desenvolupament dels treballs de
conservació, es va sumar, un any més, a
l’esforç de l’Obra Social per contribuir a la
sostenibilitat del nostre país.
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[Ciència en Societat. CosmoCaixa]
Difondre el coneixement científic des de la proximitat és un dels reptes que
cada any concentra l’esforç dels programes de ciència i medi ambient de l’Obra
Social. Exposicions, tallers, activitats, debats o conferències, són alguns dels
instruments adreçats a fer extensiva, i el màxim d’accessible possible, la cultura
científica a tothom. És des d’aquesta actitud que l’Obra Social considera que
es podran assolir canvis que permetin superar reserves i prejudicis sobre les
capacitats per adquirir aquests coneixements. En l’àmbit europeu, dins l’última
ronda de finançament del Setè Programa Marc d’Investigació i Innovació de la
Comissió Europea (2007-2013), el projecte RRI Tools, coordinat des de l’Àrea de
Ciència i Medi Ambient, ha estat el guanyador. El seu objectiu és promoure la
recerca i la innovació responsables a tot Europa.
El projecte RRI Tools va obtenir la
màxima puntuació en la convocatòria
d’accions de suport a la recerca. Durant
els propers tres anys l’Obra Social
coordinarà aquest projecte, amb un
finançament de 6,9 milions d’euros. En
els fonaments d’aquesta iniciativa hi ha
la necessitat d’incloure tots els actors
rellevants en els processos de recerca i
innovació, de manera que els productes
i serveis resultants no deixin d’aportar
benefici i avenç a tota la societat. El
repte, aconseguir que ciència i societat
no siguin dos conceptes artificialment
excloents, sinó naturalment sinèrgics.
Per una banda, fent que els resultats de
la recerca promoguin millores i avenços
socials i, per altra banda, alimentant
aquesta recerca amb l’impuls dels reptes
socials i la creativitat que emana de
convidar a la participació de tots els
actors. Seran ells els que actuïn com el
motor d’impuls d’aquest cercle virtuós.
RRI Tools està liderat per l’Obra Social,
que des de l’Àrea de Ciència i Medi
Ambient ha teixit una xarxa de socis
i suports amb centres de recerca i
innovació, universitats, fundacions,
museus de ciència i centres de negocis,
fins a completar 26 organismes associats
i implicats en la proposta, la qual es
concreta en la creació compartida d’un
seguit d’eines digitals orientades a la
formació i difusió de la Recerca i la
Innovació Responsable (Responsible
Research and Innovation). Per fer-ho
desenvoluparà, amb la contribució dels

socis, una sèrie de nodes locals de RRI
(RRI Hubs) que seran els encarregats de
la difusió d’aquestes eines en 30 països
de l’Espai Europeu de Recerca. Tot plegat
ha de servir perquè els futurs resultats de
la recerca a Europa tinguin una aplicació
més directa en la societat, revertint en la
solució dels grans reptes del segle xxi.
El 2013 www.ciudadciencia.es s’ha fet
extensiu a 23 municipis de tot l’Estat,
després que el pacte amb el CSIC,
tancat el 2012, iniciés les activitats de
forma pilot en sis localitats. El programa
Ciutat Ciència és fruit de l’acord entre la
Fundació ”la Caixa” i el Consell Superior
d’Investigacions Científiques pel qual es
convoquen accions divulgatives, activitats,
tallers i altres recursos (conferències,
exposicions, visites a centres de recerca,
eines en línia, etc.) a la xarxa de municipis
adherits al programa. La diversitat
i multiplicitat de propostes fan que
cada municipi tingui un extens catàleg
d’opcions on escollir, un objectiu que
sintonitza coherentment amb el principi
estratègic de l’Obra Social d’apropar la
ciència a la societat.
Al llarg de l’any 2013 les exposicions
itinerants L’Àrtic es trenca o Energia, per
un futur sostenible han centrat l’interès
de milers de visitants.
En el cas de L’Àrtic es trenca s’ha
dissenyat un espai expositiu específic a
partir de la caixa d’un contenidor, l’UD
100. Un espai modular que permet
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recrear l’atmosfera gèlida de l’Àrtic amb
el suport de música i de sons enregistrats
en aquesta àrea del planeta.
Per la seva banda, l’exposició Energia,
per un futur sostenible presenta, en un
espai semblant, una proposta orientada
a conscienciar els ciutadans en el
capteniment per a un ús eficient de
l’energia i com el seu malbaratament i el
dels recursos per produir-la comprometen
el nostre futur.
Les exposicions itinerants de ciència i
medi ambient han rebut durant l’any
2013 un total de 770.693 visitants.
L’experiència Xplore Health
Al llarg del 2013 s’ha consolidat
l’experiència Xplore Health, que
forma part d’una proposta educativa
innovadora per atreure l’atenció i
l’interès per la ciència i la recerca per part
del públic juvenil. El plantejament de
www.xplorehealth.eu situa els estudiants
en les mateixes condicions de treball que
els investigadors de laboratoris com el
d’IrsiCaixa.
La nova hipòtesi de treball desenvolupada
durant el 2013 planteja apropar el món
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de l’aigua als estudiants amb Aigua:
química i molt més.

tecnologies convergents o observar els
misteris de l’evolució veient com era la
fauna en el planeta fa milions d’anys.

CosmoCaixa Barcelona
CosmoCaixa Barcelona compta amb
una trajectòria consolidada com a
espai de referència en la divulgació del
coneixement científic gràcies a un discurs
museogràfic basat en tres elements:
objectes reals, fenòmens reals i plantejar
metàfores museogràfiques que facin més
comprensibles i apropin els conceptes
als espectadors. El 2013 hi ha hagut
716.877 visitants i usuaris de la seva
oferta educativa, expositiva, de tallers,
conferències i cursos.
Un altre dels atractius del centre és el
Planetari 3D, únic a Espanya i el segon
d’Europa, així com el manteniment
d’una oferta constant d’activitats, com
ara el Clik, el Flash, espais específics per
al públic infantil d’iniciació al món de
la ciència, i també d’introducció en els
misteris de l’univers participant en el
Planetari bombolla.
Les activitats familiars han permès
aproximar els visitants al món de la
robòtica, amb el taller Paraula de robot,
i també descobrir el funcionament de les

Una de les exposicions temporals de
referència del 2013 és Mediterrani, una
mostra que, per primer cop, presenta
continguts científics i artístics, de forma
conjunta i gairebé simultània en els
espais del CosmoCaixa i del CaixaForum
Barcelona. La mostra planteja la visió de
la Mediterrània des de les perspectives
científica i ambiental, però també artística
i cultural.
Una altra de les activitats que ha
despertat interès ha estat una nova edició
del SonarKids, que ha proposat activitats
vinculades a les noves tecnologies i la
creació artística d’avantguarda.
En la mateixa línia s’ha estrenat
l’espectacle Somnis del Mediterrani, que
ha apropat al públic familiar quin ha estat
i és el paper transcendental d’aquesta
àrea geogràfica i quines són les febleses
actuals que la posen en risc.
CosmoCaixa Madrid
El programa de Ciència en Societat a la
Comunitat de Madrid ha viscut durant
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el 2013 l’adaptació de totes les activitats
davant el tancament de l’espai del Museu
de la Ciència CosmoCaixa, a Alcobendas.
La reconversió ha permès traslladar tota
l’activitat a diversos espais, reconduint
l’oferta i, en alguns casos, incrementant-la.
Entre algunes de les col·laboracions
singulars l’Obra Social s’ha implicat en
la renovació del Planetari de Madrid.
També s’ha implicat en l’impuls del
projecte de ciència ciutadana que
promou la col·laboració entre científics
professionals i aficionats, en el marc
del MediaLabPrado, l’aliança signada
amb la Fundación Telefónica, amb el
Museu Nacional de Ciències Naturals
o l’estada durant el present curs de
LaboCosmoCaixa, el laboratori de recerca
biomèdica vinculat al canal d’Internet
Xplore Health, o el Planetari mòbil, que
ha tingut un total d’11.253 visitants en la
seva itinerància per Madrid. Finalment, la
programació de les exposicions itinerants
Neolític, a Getafe, o Herois ocults, a la
Universitat d’Alcalà d’Henares ha ajudat a
diversificar territorialment aquesta oferta,
que també ha tingut suport en els centres
de l’Obra Social CaixaForum per a la
celebració dels debats d’ecotendències,
jornades educatives, simpòsiums i
congressos.
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[Recerca]
L’any 2013 ha estat un any decisiu en el procés d’internacionalització de l’Àrea
de Ciència i Medi Ambient i per a l’impuls de programes d’investigació en un
ampli espectre que vincula la Fundació amb els centres de recerca de referència
del país. L’Obra social ha destinat més de 18 milions d’euros en recerca durant
aquest exercici.
El programa de Recerca de l’Obra
Social ha continuat donant suport a
projectes en l’àmbit de les ciències
de la vida, les ciències socials i de la
salut i les humanitats, durant el 2013.
Són projectes que s’encaren cap a
l’obtenció d’uns resultats que tinguin
la major incidència social possible. El
balanç en complir el primer quinquenni
del programa indica que la inversió
acumulada, amb la suma dels 18 milions
d’euros destinats a recerca en aquest
exercici, arriba ja a un total de 89 milions
d’euros.
Els projectes finançats abasten àmbits
diversos: des de la recerca entorn de la
vacuna de la sida amb IrsiCaixa i HIVACAT
fins a la recerca sobre Salut Global amb
el treball d’ISGlobal en la seva lluita
contra la malària, que ha iniciat, durant el
2013, la fase experimental de la vacuna
en 8 centres de salut a l’Àfrica. També
continua desenvolupant-se la recerca al
voltant de la prevenció i el tractament
del càncer amb la col·laboració del

VHIO de l’Hospital de la Vall d’Hebron
i el Memorial Sloan Kettering Cancer
Center de Nova York, sota la direcció
científica dels doctors Josep Baselga
i Josep Tabernero. Aquests dos
hospitals continuen amb un programa
d’intercanvi de coneixement i resultats
de la investigació a partir de contractes
postdoctorals i trobades internacionals.
Referents en recerca al món
També en el camp de la recerca
oncològica es col·labora amb l’Hospital
Germans Trias i Pujol, sota la direcció del
cap del servei d’oncologia mèdica de
l’Institut Català d’Oncologia, el doctor
Rafael Rosell, que enguany ha estat
reconegut per la prestigiosa revista The
Lancet com un dels investigadors més
rellevants i referent pel que fa als avenços
en el camp dels estudis moleculars del
càncer de pulmó arreu del món. La
recerca oncològica compta també amb
la participació en diferents projectes de
l’Institut d’Investigació Biomèdica de
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Bellvitge (IDIBELL), la Fundació Clínic per a
la Recerca Biomèdica i la Fundació Josep
Carreras de lluita contra la leucèmia.
En el camp de la recerca sobre
l’envelliment i les malalties degeneratives
es col·labora amb la Fundació Pasqual
Maragall o amb el Consell Superior
d’Investigacions Científiques (CSIC).
Amb la Fundació Pasqual Maragall es
continua amb la primera fase d’un
estudi d’avaluació cognitiva i genètica
a familiars de persones diagnosticades
amb Alzheimer. Dos mil d’aquests
familiars, entre 45 i 65 anys, han estat
escollits per participar en una recerca
sobre les mesures preventives i les
proves farmacològiques per conèixer-ne
els efectes amb l’objectiu de prevenir
o retardar la manifestació d’aquesta
patologia neurodegenerativa. Amb el
CSIC, es desenvolupen els anomenats
Projectes Zero Envelliment.
L’Obra Social treballa també promovent
la recerca amb la Fundació GAEM
d’Afectats per Esclerosi Múltiple o amb
els investigadors que treballen en la
prevenció de les malalties cardiovasculars
amb el Centre Nacional d’Investigacions
Cardiovasculars, CNIC, la Societat
Espanyola de Cirurgia Toràcica i l’Institut
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d’Investigació Biomèdica de Girona
(IDIGBI). Completen aquesta xarxa
d’aliances en la recerca el centre WIDER
d’endoscòpia i la recerca a l’entorn de la
diabetis desenvolupada des del CIDI de
l’Hospital de Sant Joan de Déu així com
els treballs sobre patologia fetal des de
l’IDIBAPS de l’Hospital Clínic.
RecerCaixa
Al llarg del 2013 s’han lliurat els ajuts de
la tercera convocatòria RecerCaixa a 25
projectes, escollits entre 360 presentats
al llarg del 2012. Són ajuts adreçats a
projectes de recerca en ciències socials,
en humanitats i en salut pública que
desenvolupen grups d’investigadors
vinculats a centres públics i privats i
també des de les universitats.
En el decurs de l’any s’han donat a
conèixer alguns dels resultats obtinguts
arran del desenvolupament d’aquests
projectes. Un dels més destacats, que
a més a més va ser portada de l’edició
del setembre de la revista Cell, és el
dels resultats de la recerca sobre la
fusió mitocondrial hipotalàmica en el
control de l’apetit i el pes corporal com
a potencial diana terapèutica per al
tractament de l’obesitat. Un article a
partir del treball desenvolupat pel doctor
Marc Claret de l’Institut d’Investigacions
Biomèdiques August Pi i Sunyer
(IDIBAPS).
Recerca i innovació responsable
El projecte RRI Tools, liderat per l’Obra
Social, des de l’Àrea de Ciència i Medi
Ambient, promou el diàleg entre els
diferents actors de la recerca per alinear
els processos i els resultats de la recerca i
la innovació amb els valors de la societat
europea. El projecte està finançat amb

6,9 milions d’euros per la Comunitat
Europea i fomenta la recerca i innovació
responsable a Europa.

RecerCaixa
Ciències socials, humanitats i salut pública

Recerca i transferència tecnològica
20

L’Àrea de Ciència i Medi Ambient ajuda
diferents programes de suport a la
transferència tecnològica, programes
que exerceixen de pont entre la recerca
científica i les necessitats del mercat. En
aquest sentit, es col·labora, entre d’altres,
amb l’Institut de Ciències Fotòniques,
l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya,
el Centre de Regulació Genòmica,
l’Institut de recerca Biomèdica o l’Institut
Català d’Investigació Química. Alguns
dels projectes proposen components per
a microelectrònica, nano i biotecnologia
o prototips de fotosíntesi artificial per a la
generació de combustible solar.
B-Debate
L’Obra Social promou també el contacte
entre membres de la comunitat científica
en un espai de debat i confrontació
d’idees: l’espai B-Debate, que s’impulsa
des de ”la Caixa”, i Biocat. Les qüestions
que es plantegen a www.bdebate.org
generen discurs, coneixement i vies
alternatives a reptes i necessitats
socials en l’òrbita de les ciències de
la vida. Entre aquestes trobades de
científics, amb caràcter internacional, es
propicien escenaris per a l’intercanvi de
coneixements i avenços científics. Són
trobades que, a més a més, posicionen
Barcelona com a espai de referència en
la generació de coneixement i Catalunya,
com a regió d’excel·lència científica.
Durant el 2013, s’han celebrat reunions
al voltant de la mort cel·lular programada
i les seves implicacions en la indústria
agroalimentària; reunions sobre els
vincles de la pràctica de la salut pública,
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la recerca i la planificació urbanística per
a la creació d’àrees verdes saludables
als entorns urbans, i d’altres vinculades
a la recerca oncològica, l’evolució, la
resistència antimicrobiana a escala
global o els avenços recents entorn
al Plasmodium vivax, un dels paràsits
causants de la malària amb un dels
índexs més elevats d’expansió i amb una
incidència majoritària. La trobada, que va
tenir lloc a Barcelona, va aplegar alguns
dels experts més rellevants en el món de
la prevenció, el tractament i el control
d’aquesta malaltia que causa cada any
prop d’un milió de víctimes mortals, tot i
que les causes de mortalitat s’han reduït
al món en un 25% els darrers anys.
Finalment, les sessions al voltant de les
darreres teràpies en neuroregeneració i
neurorehabilitació dels danys cerebrals i
l’aplicació de la nanotecnologia a la salut
han completat el calendari de trobades
del B-Debate.
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[Medi ambient]
La xarxa de mesurament de paràmetres amb incidència en els processos de canvi
climàtic, ClimaDat, ha vist completat durant el 2013 el seu desplegament amb
la inauguració dels vuit punts de mesura previstos en diferents espais naturals
emblemàtics de tota la geografia espanyola. Amb la xarxa completa i operativa
s’oferiran dades en temps real que són obertes i compartides amb la comunitat
científica. Espanya ha esdevingut així un referent al món en el monitoratge del
clima. Durant aquest any es continuen desenvolupant programes com el de Recuperació d’Espais Naturals i Reinserció Social, que s’ha concretat amb 265 nous
projectes d’intervenció arreu de les 17 comunitats de l’Estat. D’altra banda, la
plataforma www.ecotendenciescosmocaixa.org ha estat, al llarg de l’any, atenta
a les qüestions vinculades als reptes mediambientals relacionats amb l’alimentació, la generació energètica, l’urbanisme, i el canvi climàtic.
Al llarg del 2013 ha tingut lloc el
desplegament de les vuit estacions de
mesurament que conformen la xarxa
ClimaDat, un projecte que va començar el
2012 amb la inauguració de la primera de
les estacions del delta del Ebre i que ara
és plenament operativa juntament amb
la resta dels punts de mesura. Cadascuna
d’aquestes estacions s’ha situat en
enclavaments singulars de diferents espais
naturals protegits i escollits en funció
de l’especificitat i diversitat de zones
climàtiques del territori.
El projecte ClimaDat és impulsat des de
l’Obra Social ”la Caixa” en col·laboració
amb l’Institut Català de Ciències del
Clima (IC3). Aquest institut, amb seu
a Barcelona, està integrat per un jove
equip de recerca d’alt nivell. En virtut
dels diferents acords de col·laboració,
signats amb els organismes gestors dels
espais naturals i de les administracions
públiques de les respectives comunitats
autònomes, s’ha generat una xarxa única
i singular que té com a objectiu observar
i mesurar el clima i el seu impacte en
relació amb el balanç de gasos d’efecte
hivernacle i paràmetres vinculats als canvis
sobre aquest balanç ambiental. Les dades
recollides permeten caracteritzar la present
situació climàtica i les influències que
genera en el seu entorn.

de mesurament del clima d’arreu del
món. D’aquesta forma la recollida de la
informació, que s’efectua en temps real
i és de lliure accés per als membres de la
comunitat científica, permet la confecció
de recerques combinades a diferent escala:
local, regional i amb caràcter global.
La posada en marxa de la xarxa, que aviat
començarà a reportar dades de forma
oberta i pública, ha situat Espanya com
un dels països punters en el monitoratge
i observació del clima i de la influència
que exerceix sobre els territoris, i com els
canvis influeixen també sobre les dades

climàtiques. La diversitat d’entorns i
la conjunció de les diferents tipologies
climàtiques que convergeixen en l’àmbit
territorial, hem de tenir en compte que
Espanya concentra una diversitat de climes
que van des del continental atlàntic fins al
mediterrani passant també pel subtropical,
fan de la xarxa ClimaDat un instrument
complex però al mateix temps únic i genuí.
En el seu conjunt, ClimaDat és una eina de
recollida d’informació essencial per seguir
l’evolució dels impactes sobre el clima. La
informació recollida serà definitiva a l’hora
de poder proposar mesures i polítiques
vinculades a la prevenció, mitigació i
adaptació sobre el clima. Mesures que
tenen com a objectiu influir en els efectes
no desitjats del canvi climàtic.
Les estacions es troben en els parcs
naturals del Delta de l’Ebre (Tarragona);
la Reserva de la Biosfera de El Hierro
(Santa Cruz de Tenerife); els parcs
naturals de l’estret de Gibraltar i la serra
de Grazalema (Cadis); els parcs naturals
de les serres de Cazorla, Segura i Villas
(Jaen); el Parc Regional de la Serra de
Gredos (Àvila); el Parc Natural de Baixa

Les dades recollides seran compartides
amb altres bases procedents de xarxes
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Limia-Serra do Xurés i el Parc Natural O
Invernadeiro (Ourense), i el Parc Natural
de Valderejo (Àlaba).
www.ecotendenciescosmocaixa.org
Durant el curs 2013-2014, la plataforma
www.ecotendenciescosmocaixa.org
ha plantejat tres nous temes de
debat sobre qüestions de rellevància
global relacionades amb aspectes
mediambientals. Aquest espai de discussió
desplega, amb el suport del seu canal a
la xarxa, tota una sèrie de propostes de
debat que complementa amb materials en
diferents suports (reportatges, documents
audiovisuals, recursos multimèdia) i també
amb sessions presencials.
Cada ecotendència es desenvolupa en tres
sessions amb formats i públic diferents. A
.tecno experts de prestigi internacional
debaten entorn dels reptes actuals i de
futur del tema escollit. A .idea es donen
a conèixer projectes innovadors que
intenten aportar alternatives i solucions
a problemàtiques derivades del tema
plantejat. A .edu s’apropa la temàtica
de l’ecotendència als estudiants de
secundària.

Durant el 2013 els temes escollits han
estat: els reptes de l’alimentació al
segle xx en un entorn de superpoblació
i davant la necessitat d’avançar cap a la
major vinculació entre alimentació, hàbits
saludables i equilibri entre la producció
alimentària i el respecte al medi ambient.
La segona ecotendència s’ha centrat
en les ciutats i el seu desenvolupament
sostenible, sobretot en aspectes vinculats
al consum i l’eficiència energètica.
L’elevada concentració demogràfica
de les ciutats al món i els reptes de
consum energètic que aquesta població
demanda, així com el debat entorn de
les energies renovables i el seu potencial
de creixement van centrar bona part
de la discussió d’aquesta ecotendència.
Finalment, la tercera qüestió abordada ha
estat el canvi climàtic, com un dels reptes
de major abast del segle xxi i que implica
tothom, sense excepció, com a agents
causants i també com a receptors directes
dels efectes que aquest canvi climàtic
causa arreu del món.
Conservació d’espais naturals
L’any 2005 es van començar a establir
convenis de col·laboració amb diferents
administracions públiques, governs

Conservació d’espais naturals
Inserció laboral i preservació del medi
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autonòmics, diputacions provincials i
organismes de gestió d’espais naturals per
treballar en el triple objectiu de millorar
aquests espais protegits al temps que
s’oferien noves oportunitats laborals
a persones en risc d’exclusió o amb
dificultats per accedir a un lloc de treball
i, amb la combinació d’aquestes dues
fites prèvies, aconseguir actuar de forma
anticipada en la prevenció dels incendis
forestals. El 2013 s’han desenvolupat un
total de 265 projectes en àrees protegides
de les 17 comunitats autònomes. Això ha
permès donar feina a 1.511 persones en
situació de vulnerabilitat.
Al llarg dels vuit anys que el programa
porta actiu s’han desenvolupat un
total de 3.212 projectes que han donat
feina a 11.272 persones. Bona part
dels projectes estan vinculats amb la
conservació i protecció de la massa
forestal, amb una correcta gestió dels
sotaboscos i la promoció i recuperació de
l’activitat agrícola i ramadera en aquestes
zones com a fórmula de gestió del
manteniment d’aquestes àrees naturals
protegides.
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[Universitats]
El desenvolupament de les vocacions científiques, l’excel·lència, la recerca, la
innovació i, en general, la promoció del coneixement, ha estat objectiu preferent
en l’acció de l’Obra Social ”la Caixa”. Fruit d’aquest treball s’havia anat teixint
tota una xarxa de relacions i vincles amb el sistema universitari espanyol que
ara es recull en el nou programa Universitats amb dues prioritats clares: d’una
banda, impulsar la recerca i la internacionalització del nostre sistema universitari
i, d’altra banda, fomentar l’ocupació i el creixement econòmic.
Un país competitiu necessita que el
seu model productiu tingui com a un
dels seus pilars fonamentals la recerca
i la innovació per generar fluxos de
transferència de coneixement cap a les
empreses i la societat. En un moment
econòmicament crític, que afecta la
destrucció de tants llocs de treball,
es tracta de transformar els entorns
productius aplicant coneixement
i tecnologia al servei d’una nova
mentalitat. Les universitats com a
promotores de coneixement i innovació
tenen un paper transcendental en
aquesta transformació social.
L’Obra Social ”la Caixa” inverteix en
educació terciària, recerca i innovació
amb el convenciment que es tracta
d’una fórmula necessària si volem
aconseguir canvis socials estructurals i
transformadors a mitjà i llarg termini.
Per això els acords de col·laboració entre
l’Obra Social i les universitats concentren
tots els seus esforços en fomentar la
recerca i la innovació en sintonia amb el
programa europeu Horitzó 2020.
El programa de l’Obra Social Universitats
s’estructura en tres eixos principals:
l’establiment d’aliances estratègiques
amb la major part d’universitats;
el projecte Campus Universitaris i
Creixement Econòmic, i la creació i
gestió d’un observatori de l’ocupació
universitària.
L’Obra Social manté convenis de
col·laboració amb 13 universitats

públiques i privades catalanes i 7
universitats a la resta de l’Estat.
Són col·laboracions encarades a
millorar la internacionalització del
sistema universitari, atraient alumnes,
investigadors i docents internacionals i
promovent alhora l’intercanvi de talent
entre països.
El projecte Campus Universitaris i
Creixement Econòmic és un programa
pilot amb quatre campus d’excel·lència
internacional espanyols (CEI) que té per
objectiu impulsar polítiques eficients
de creixement econòmic a partir de
l’aliança entre els sectors del triangle del
coneixement (formació, investigació i
innovació).
En la primera fase d’aquest programa
(2012-2013), 4 CEI representatius de 4
sectors productius, tots estratègics per a
l’economia del nostre país, han elaborat
un pla d’acció destinat a promoure el
creixement econòmic en el sector del
turisme, l’alimentació, el transport i les
ciències marítimes.
Els CEI i sectors productius implicats són:
Euromediterrani del Turisme i l’Aigua,
format per les universitats de Girona i
Illes Balears (sector productiu turisme);
Campus Iberus, format per les universitats
de Saragossa, Pública de Navarra, Lleida i
La Rioja (sector agroalimentació); Campus
Tricontinental Atlántico, format per les
universitats de La Laguna i Las Palmas
(sector ciències marítimes), i Campus
Andalucía Tech (sector transport).
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En la segona fase del projecte (20132014), el treball s’ha focalitzat al voltant
d’un únic sector productiu: el sistema
agroalimentari. L’elecció d’aquest sector
està relacionada amb la posició vital de
l’àmbit agroalimentari en l’economia
espanyola i europea i amb el fort
lideratge que tenen les comunitats del
coneixement en els consorcis alimentaris.
També, durant el 2013, s’ha creat
l’Observatori d’Ocupabilitat i Ocupació
Universitaris (OOOU) gestionat per l’Obra
Social ”la Caixa”, la càtedra UNESCO
de Gestió i Política Universitària de la
Universitat Politècnica de Madrid (UPM) i
la Conferència de Rectors d’Universitats
Espanyoles (CRUE). L’observatori ha
generat una xarxa de deu equips
d’investigació distribuïts en diferents
universitats de tot el territori que actuen
com a espais de recollida i anàlisi de
la informació al voltant de l’ocupació
i inserció en el mercat de treball dels
universitaris del país.
Finalment, s’ha donat suport a un
projecte d’acord estratègic amb
l’Alianza 4 Universidades formada per
la Universitat Autònoma i la Universitat
Pompeu Fabra, de Barcelona, i la
Universitat Autònoma i la C3, de Madrid.
L’acord promou el projecte Diàlegs
Barcelona-Madrid, amb dues trobades
anuals a les dues ciutats per debatre
temes contemporanis de ciència, política
i societat i també ha impulsat una nova
titulació de grau, inèdita a l’Estat, sobre
Filosofia, Política i Economia.
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[Programes culturals]
Els programes culturals de l’Obra Social ”la Caixa” mantenen un rumb i una
exigència constants amb l’objectiu de posar a l’abast dels públics de totes
les edats i tots els nivells de formació el màxim nombre possible de formes
d’expressió de la cultura, entesa com un instrument cabdal per al creixement
de les persones i l’avenç de la societat.
En aquest viatge, adquireixen cada
cop més pes i rellevància les activitats
educatives vinculades a la programació
cultural, tant la que es desenvolupa
als mateixos centres CaixaForum com
la que es fa a través d’exposicions
itinerants. L’objectiu és contribuir a una
millor comprensió de les propostes, ja
siguin exposicions, concerts, cicles de
conferències o tallers. Les iniciatives,
en aquest sentit, estan concebudes
per generar l’hàbit del consum cultural
entre un públic com més ampli millor. I,
tot això, amb la voluntat permanent de
buscar l’excel·lència en els continguts.
Aquesta exigència permet posar a l’abast
dels ciutadans i les ciutadanes projectes
rigorosos i complexos, com l’exposició
dedicada a la civilització sumèria Abans
del diluvi. Mesopotàmia 3500-2100 aC,
al costat de propostes més amables,
com la dedicada al geni pioner de la
cinematografia Georges Méliès.
Durant el 2013, els centres CaixaForum
van rebre 2.045.222 visitants, una
audiència atreta per propostes tan
variades com les dirigides a una millor
comprensió dels codis i llenguatges de
l’art contemporani o a la valoració dels
grans mestres de la pintura, amb una
atenció especial als creadors que han
influït decisivament en la història de l’art
durant els segles xix i xx. En aquest àmbit,
ha destacat, per exemple, el projecte
Art, dos punts, que explora el concepte
de modernitat i la seva relació amb
l’avantguarda a través de les col·leccions
d’art contemporani de ”la Caixa” i del
MACBA; o, en el pla contrari, la gran
exposició dedicada a Camille Pissarro, un
dels primers impressionistes.

La fotografia i el cinema han estat també
objecte d’atenció a través de la mostra
Seduïts per l’art, que ha suposat la
primera col·laboració amb la National
Gallery de Londres. D’altra banda,
l’exposició Japonisme. La fascinació per
l’art japonès ha proporcionat claus per
entendre millor l’eclosió i la vitalitat del
modernisme des de la influència que l’art
oriental va tenir sobre aquest moviment
en totes les disciplines: pintura, escultura,
arts decoratives, arquitectura, etc.
Entre les exposicions coproduïdes amb
altres museus i col·leccions, ha destacat
Mòmies egípcies. El secret de la vida
eterna, impulsada juntament amb el
Rijksmuseum van Oudheden de Leiden
(Països Baixos), que ha batut el rècord de
visitants a CaixaForum Palma i ha itinerat,
a més, pels centres de Lleida –on es va
estrenar– i Tarragona. Aquest any seguirà
el seu periple per Girona i Saragossa.
També ha tingut una acollida excel·lent
el recorregut per la tradició paisatgística
de la pintura catalana emmarcat en la
mostra Rusiñol, Monet, Gauguin, Sunyer.
Paisatges a la col·lecció Carmen ThyssenBornemisza, que ha visitat Girona,
Tarragona i Lleida.
Els continguts itinerants han permès
estendre la difusió cultural més enllà
dels límits físics dels mateixos centres. En
aquest sentit, les exposicions itinerants
han aconseguit atraure 761.072 visitants.
Els programes culturals de l’Obra
Social aposten també per iniciatives
culturals d’impacte social, a partir
d’experiències de creació i coproducció
o donant veu a nous valors emergents
en àmbits multidisciplinaris per tal
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que ofereixin noves mirades, lectures i
interpretacions del fet artístic i creatiu.
És el cas de Migranland, un projecte
de teatre comunitari estrenat dins de la
programació del festival Temporada Alta
de Girona. El repertori incloïa, entre
els actors protagonistes, un col·lectiu
de persones immigrants de Salt. Sota
la direcció d’Àlex Rigola, el Programa
d’Interculturalitat i Cohesió Social de
l’Obra Social ”la Caixa” ha col·laborat
en aquesta producció. L’espectacle
ha donat veu a 14 immigrants per
explicar la seva trajectòria vital. La
dramatúrgia i la posada en escena
empenyia els espectadors a convertirse en immigrants per fer-los viure
una experiència en l’òrbita del teatre
documental, que combina el viatge físic
i l’emocional.
Un altre exemple de la capil·laritat dels
programes i la seva extensió territorial
són els concerts promoguts per l’Obra
Social en les seves diferents modalitats.
Els concerts participatius, que es van
iniciar fa divuit anys amb El Messies, de
Händel, van reunir durant l’any 34.242
espectadors. Després de l’estrena el juliol
del 2012 del primer musical participatiu,
durant el 2013 es va repetir l’experiència
a CaixaForum Barcelona en el marc de la
programació de les Nits d’Estiu. Aquesta
variant de concert participatiu ofereix un
repertori més actual, amb partitures de
George Gershwin, Stephen Sondheim,
Cole Porter i Leonard Bernstein, entre
d’altres.
D’altra banda, els concerts escolars
plantegen produccions i repertoris guiats
per apropar i introduir el públic en el
gust per la música. Com a exemple, la
recuperada producció, El col·leccionista
de paisatges, que mostra com els
compositors del segle xx han incorporat
els sons de la natura a les seves obres,
per crear climes i atmosferes sonores que
els més petits també descobreixen d’una
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manera divertida i suggeridora. Van
participar en aquests concerts escolars i
les activitats que els acompanyen 96.159
espectadors, tots estudiants dels cicles
d’infantil, primària i secundària, que
van assistir a un total de 272 concerts.
També el 2013 es van incorporar nous
espectacles al repertori de produccions
escolars com, per exemple, L’arca de Noè.
El 2013 també va ser l’any de
consolidació del programa DNit, que va
prorrogar la bona acollida de la primera
edició, amb motiu del desè aniversari
de CaixaForum Barcelona. El centre
va allargar durant tot l’any l’horari
d’obertura dels divendres fins a les 23
hores, cosa que va fer possible incloure
una programació multidisciplinària
dedicada a mostrar les últimes tendències
de la música electrònica, performances,
instal·lacions interactives i espectacles de
dansa, entre d’altres.

En el capítol de les grans aliances, l’Obra
Social ha renovat fins al 2015 l’acord de
col·laboració amb el Museu del Prado,
que ha permès dotar el museu d’un
nou pavelló adreçat al públic escolar
que, a partir d’ara, acollirà les iniciatives
vinculades al projecte L’art d’educar.
Amb relació a la col·laboració amb el
Museu d’Art Contemporani de Barcelona
(MACBA) per a la difusió conjunta de les
col·leccions d’art contemporani, el 2013
va ser l’any de la internacionalització de
la projecció d’aquests dos grans fons
d’art contemporani. Així, l’exposició La
persistència de la geometria ha viatjat
fins a Mèxic, on es va exhibir al Museo
Universitario de Arte Contemporáneo
(MUAC).
També el 2013 es va estrenar el projecte
Comisart, un nou programa per donar
suport a comissaris emergents en l’àmbit
de l’art contemporani. L’Obra Social
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”la Caixa” posa a la seva disposició els
fons de la seva col·lecció per tal que
els reinterpretin mitjançant discursos
expositius innovadors que posteriorment
s’exhibeixen a CaixaForum Barcelona.
De cara al futur, l’Obra Social ”la Caixa”,
el Museu Nacional d’Art de Catalunya i la
Fira de Barcelona, en col·laboració amb
diferents administracions, han posat les
bases que permetran crear, en l’àmbit
de Montjuïc, un pol d’atracció cultural
aprofitant la gran concentració d’oferta
museística de la muntanya.
El 2014 serà un any de creixement en el
nombre de centres culturals de l’Obra
Social, amb la inauguració de CaixaForum
Saragossa, les obres del qual van iniciar
la fase definitiva el 2013 amb vista a què
s’incorpori ben aviat a la programació i la
producció cultural de la Fundació.
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[Grans aliances]
Al llarg de 2013 s’ha renovat l’acord de col·laboració amb el Museu del Prado.
L’acord amb aquesta institució museística estén el compromís per continuar
impulsant iniciatives conjuntes fins al 2015. L’Obra Social manté l’aposta per
excel·lir en les seves propostes expositives, basada en una fórmula que ha
contribuït a enriquir amb obres d’art de qualitat excepcional i que milloren
substancialment els resultats de la programació. Gràcies a aquesta renovació
dels vincles amb el Prado s’obren noves línies de treball com la que permetrà
aprofundir en la difusió de l’art entre el públic infantil. Al 2013 s’ha formalitzat
també l’acord de col·laboració amb la Fundació Joan Miró i, per tant, ja s’estan
executant quatre grans aliances culturals: Museu del Louvre (2008), Museu del
Prado (2009), MACBA (2010) i Fundació Joan Miró (2013).
L’Obra Social ”la Caixa” ha anat
estrenyent llaços amb el Prado des
que l’any 2009 va signar la primera
aliança amb la pinacoteca nacional. Dos
anys més tard, el 2011, ”la Caixa” va
esdevenir soci benefactor del museu. Ara,
l’acord de col·laboració s’ha prorrogat
fins al 2015, un cop vistos els fruits de la
posada en comú del potencial qualitatiu
dels fons del Prado amb el disseny i la
conceptualització de les exposicions
programades des de la Fundació i que
s’han plasmat fins ara en tres grans
exposicions −Goya Llums i Ombres;
Rubens, Brueghel, Lorrain. El paisatge
nòrdic al Prado, i Els objectes parlen−
però també en el desenvolupament del
projecte de difusió dels fons del museu a
través del programa L’art d’educar.
Amb aquestes aliances l’Obra Social
compleix un dels seus objectius per
establir acords estratègics amb institucions
culturals nacionals i estrangeres de
primer nivell. La col·laboració potencia
l’acció cultural, estableix canals fluids de
col·laboració, incrementa qualitativament
els resultats d’aquest treball conjunt i
permet explorar noves formes de difusió.
La renovada aliança amb el Museu del
Prado n’és un exemple ja que en el marc
de l’acord s’ha obert una nova línia de
difusió adreçada als més petits, el públic

escolar, ens els cicles de 2n i 3r d’Infantil i
1r i 2n curs de Primària.
La primera gran aliança, subscrita amb
el Museu del Louvre l’any 2008, va ser
renovada el 2012. Un pacte que ha
estat extraordinàriament fructífer en
la promoció de mostres especialment
centrades en la difusió de la història, les
civilitzacions antigues i l’arqueologia,
però també sobre l’art antic i modern.
Les exposicions Prínceps etruscos. Entre
Orient i Occident; Rutes d’Aràbia. Tresors
arqueològics de l’Aràbia Saudita; Un altre
Egipte. Col·leccions coptes del Museu del
Louvre; Abans del diluvi. Mesopotàmia
(3500-2000 aC) i Delacroix (1798-1863)
han estat possibles gràcies a aquesta
col·laboració i en el seu conjunt han estat
vistes per més de 840.000 persones.
Els acords més recents s’orienten a la
promoció i difusió dels nous llenguatges
artístics. És l’objectiu del pacte entre
l’Obra Social i la Fundació i Consorci
del MACBA per a la gestió i difusió
conjunta de les respectives col·leccions
d’art contemporani. Un volum conjunt de
5.500 obres sense les quals és impossible
entendre la creació contemporània
espanyola i del sud d’Europa en el
període comprès des de la segona meitat
del segle xx fins a avui.
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L’acord s’ha materialitzat en
exposicions com Volum! (MACBA),
La persistència de la geometria
(CaixaForum Barcelona i Madrid), Mirall
invertit (Museu Guggenheim de Bilbao)
o Mirades creuades (CaixaForum
Palma). Al 2013 s’ha fet un pas més
i els fons de les dues institucions ha
traspassat fronteres. L’exposició La
persistència de la geometria. Obres
de les col·leccions de la Fundació
”la Caixa” i del MACBA ha viatjat
fins al Museo Universitario Arte
Contemporáneo (MUAC) de Mèxic.
D’altra banda i pel que fa a les noves
propostes, al 2013 s’ha produït la
primera mostra organitzada Art, dos
punts que ha estat exhibida de forma
conjunta i sincrònica a les dues seus,
MACBA i CaixaForum.
El darrer dels pactes ha estat el subscrit
amb la Fundació Joan Miró, en virtut
de la qual es dóna suport a l’edició
del prestigiós guardó bianual d’art
contemporani. Un premi que en la seva
quarta edició ha estat lliurat a l’artista
novaiorquesa Roni Horn que se suma a
la llista formada pels anteriors premiats:
Olafur Eliasson, Pipilotti Rist i Mona
Hatoum.
L’Obra Social manté vincles de
col·laboració amb altres institucions
de prestigi que s’han materialitzat
en propostes com les produccions
realitzades en col·laboració amb el
museu Thyssen Bornemisza, amb el
museu etnoantropològic Quai de Branly
i la Cinémathèque Française, ambdós
situats a París; així com amb La Tate
Britain, El Victoria and Albert Museum
o la National Gallery, de Londres, a més
a més, d’altres museus i col·leccions
d’arreu d’Europa i del món.
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[Exposicions]
Entre les exposicions de l’any 2013 han destacat les mostres Què desitjar i
Què fer, que completaven la trilogia Què pensar, Què desitjar, Què fer posant
de relleu el fons de la Col·lecció d’Art Contemporani de la Fundació. Ha estat
una nova oportunitat per refermar i consolidar la projecció d’una de les més
importants col·leccions d’art contemporani, amb més de 900 peces, que formen
un conjunt únic i singular de la creació plàstica de la darrera meitat del segle xx
fins a l’actualitat. En igual mesura, el públic ha respost massivament a les
exposicions dedicades a Georges Méliès o al mestre de l’impressionisme francès
Camille Pissarro.
El camí per a la projecció de l’art
contemporani iniciat fa alguns anys
per posar de relleu les manifestacions i
els llenguatges artístics més recents ha
aconseguit a més, en aquesta ocasió,
promoure el debat sobre els aspectes
socials de la creació i de l’expressió
artística més actual. Ho ha fet amb
l’interrogant plantejat per la comissària
Rosa Martínez durant la primera mostra
del 2012 Què pensar entorn de la
necessitat de l’art per viure que ha tingut
continuïtat en Què desitjar i Què fer.
Un dubte existencial sobre la finalitat, el
paper i la funció del creador i de les seves
obres que establia el punt de partida per
aplegar i mostrar obres fonamentals del
fons de la col·lecció de la Fundació, a la
vora de peces d‘incorporació recent i mai
exposades fins ara o d’altres procedents
de préstecs o produïdes expressament

per al projecte. Que la pregunta suscitava
interès ho demostra el fet que la suma
del conjunt d’espectadors de les dues
exposicions la situa com una de les més
vistes del 2013 amb 192.257 visitants.
També en l’àmbit de les manifestacions
plàstiques més actuals i en el marc de
l’aliança del Museu d’Art Contemporani
de Barcelona (MACBA) per la gestió
i exhibició conjunta de les seves
col·leccions, Art, dos punts. Barcelona
viu l’art contemporani ha estat una de
les mostres que ha suscitat més interès
amb 112.126 visitants.
Una xifra d’espectadors parell l’ha tingut
la mostra dedicada al geni i pioner del
cinema i dels efectes especials, Georges
Méliès. L’exposició Georges Méliès. La
màgia del cinema recorria al llarg de tres

àmbits diferents la concepció del cinema
d’aquest pioner. Una visió que va tenir un
paper cabdal en l’aplicació de tècniques
i dels efectes especials en els inicis de la
cinematografia. Una proposta que ha
aplegat un públic heterogeni i divers al
seu pas per Barcelona (112.474 visitants)
i per Madrid (183.998 visitants).
La gran exposició de pintura del 2013 ha
estat la dedicada al pintor impressionista
Camille Pissarro, amb més de 100.000
visitants fins al desembre de 2013 a
Barcelona. Aquesta ha estat la primera
gran retrospectiva de Pissarro que es
presenta a la Península i una de les
més completes, amb 67 teles de tots
els períodes i provinents de préstecs de
museus i col·leccions privades de tot el
món.
En l’àmbit de les exposicions dedicades
a la història antiga, les cultures passades
i la seva influència posterior, la mostra
sobre la civilització sumèria Abans del
diluvi. Mesopotàmia, 3500-2100 aC ha
atret 124.847 espectadors a Barcelona
i 79.414 a Madrid. Una exposició amb
400 peces procedents de 32 museus i
col·leccions de tot el món que constituïen
una panoràmica sobre una civilització
considerada el bressol de la humanitat.
La transversalitat de les propostes és
una de les constants en la programació
dels continguts. D’aquesta manera els
visitants poden posar en context un
determinat moment històric o entendre
com influències decisives han determinat
moviments artístics i culturals posteriors.
Influències sense les quals no seria
possible entendre el temps present.
En aquesta línia trobem Japonisme.
La fascinació per l’art japonès que ens
presenta el que va significar l’entrada en
contacte amb l’art i la cultura japonesos
per als artistes europeus i espanyols
de finals del segle xix i principis del xx.
L’exposició explica com d’inspiradora va
ser aquesta presa de contacte per a tots
els pintors, des del modernisme a les
avantguardes.
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[Música]
La divuitena edició de la programació dels concerts participatius ha mobilitzat un
any més milers d’espectadors i centenars de cantaires amateurs. Aquestes veus han
tingut l’oportunitat d’assajar i compartir l’experiència de participar en una producció
musical, amb partitures emblemàtiques, sota la direcció i tutela de directors de
prestigi internacional i formacions orquestrals i solistes d’alt nivell. El 2013 també ha
tingut lloc la quarta edició del concert participatiu de CaixaProinfància que segueix
el model del concert participatiu, però amb veus infantils, i que comporta també la
participació en tallers de creació musical. Els cantaires tenen en comú que participen
també en el programa de lluita contra la pobresa infantil.

Espectadors dels concerts

Els concerts participatius constitueixen una
experiència compartida que permet a un
conjunt de cantants afeccionats formar
part d’una producció musical d’alt nivell
des de la seva gestació, fins als assajos, la
posada en escena i l’actuació en escenaris
i auditoris emblemàtics. Aquest 2013 s’ha
celebrat la divuitena edició des que va
començar el 1995 amb el primer Messies
de Händel. D’aleshores ençà uns 330.000
espectadors han pogut gaudir d’aquest
oratori i d’altres propostes del repertori
simfònic coral que, amb els anys, s’han
anat incorporant. Enguany s’han fet 16
concerts amb una audiència total de
34.242 persones.

Temporada, escolars i familiars

La producció d’un concert com aquest
comporta un intens treball previ on els
cantaires reben formació i assagen la
partitura. L’aiguabarreig de veus amateurs
i músics professionals genera un espai
per al creixement, la millora personal i la
formació.

L’èxit i el ressò del format del concert
participatiu ha propiciat que, amb el
anys, s’hagin afegit nous convenis, amb
diferents espais, per tal que les orquestres
residents d’aquests auditoris s’impliquin
en la producció de nous repertoris. Durant
el 2013 a més d’El Messies a Burgos,
Sevilla, Barcelona, Madrid, Palma, Bilbao
i Granada s’han pogut escoltar Els Cors
d’Òpera a Lleida, Girona, Tarragona,
Tenerife i Pamplona.
El 2013 s’ha celebrat també la quarta
edició del concert participatiu d’El
Messies de CaixaProinfància. Aquest
concert específic forma part del programa
Art per a la millora social. En aquesta
producció els cantaires són uns 200
infants, d’entre 10 i 11 anys, que han
participat en els tallers de creació Cantem
El Messies on treballen per aconseguir
una versió pròpia a partir de l’oratori
de Händel. En la present edició, s’han
afegit també per primer cop infants
d’escoles que col·laboren en el programa
d’interculturalitat i cohesió social de
”la Caixa”.
La incorporació més recent a aquesta
fórmula de concert participatiu és el
Musical participatiu, orientat bàsicament
a cridar l’atenció de nous públics oferint
una producció amb partitures més
contemporànies en l’òrbita del repertori
del Musical. La primera edició es va fer
el 2012, en el marc de les nits d’estiu
de CaixaForum i, vist l’èxit, s’ha repetit
l’experiència el 2013. L’any vinent es
vol fer un pas endavant, amb un nou
plantejament de la producció donant-li
format orquestral i obrint la possibilitat
que es pugui veure arreu.
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La resta de la programació musical del
2013 s’ha completat amb els 366 concerts
familiars i escolars que han reunit 113.409
espectadors i la resta de concerts programats
dins els cicles i temporades musicals i que han
comptabilitzat un total de 173 concerts amb
una audiència total de 103.833 espectadors.
Aquest any s’ha recuperat la producció
El col·leccionista de paisatges, que posa
en valor la música contemporània de
compositors del segle xx com Igor Stravinsky
o Béla Bartók. Els concerts escolars promouen
el coneixement de la música en tota la seva
diversitat de gèneres i estils. A aquesta peça
recuperada cal afegir noves produccions
escolars com l’Arca de Noé.
Amb la mirada posada sobre el públic més
jove es troba la programació musical de
CaixaForum Barcelona, DNIT, dedicada a
mostrar les darreres novetats en tendències
i artistes emergents en el camp de la música
electrònica.
El 2013 ha culminat la seva trajectòria el
programa Diversons. Han estat vuit anys de
promoció de la música d’arrel amb concerts
gratuïts celebrats arreu de l’Estat. En 2013
s’ha fet la gira final, acabada al setembre
pels escenaris de 57 localitats. El balanç, un
total de 134 grups, més de 1.300 concerts
i una audiència que supera els 600.000
espectadors.
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[CaixaForum Barcelona]
CaixaForum Barcelona ha estat proposant a la ciutat, un any més, una oferta
d’activitats i exposicions orientades a tots els públics en el seu objectiu
d’alimentar i fer créixer el coneixement i reforçar l’hàbit del consum cultural.
Entre els plats forts del 2013 es troba l’exposició dedicada a Méliès. Visitada
per un públic eminentment familiar, era una mostra especialment pensada per
a què l’espectador mirés, toqués, jugués i s’amarés, per contacte, de la màgia
del pioner del cinema i dels efectes especials. Però també ha estat l’any de
l’eclosió de l’aposta per l’experimentació en la difusió de l’art contemporani
amb la posada en marxa del projecte Comisart. Una experiència que dóna
veu a nous valors en el comissariat d’exposicions al mateix temps que difon
els fons de l’extensa col·lecció de l’Obra Social des d’una nova perspectiva:
jove, fresca i alternativa. L’any 2013 també ha estat l’any de l’extensió de
la vida cultural nocturna al CaixaForum amb el cicle DNIT allargant l’horari
de tancament dels divendres per explorar vies alternatives a partir de la
música experimental, les instal·lacions interactives, concerts, danses i tallers.
Activitats, però, que també mantenen vincles i són complementàries de la
programació diürna de l’espai.
Qui no ha demanat mai la lluna?
CaixaForum Barcelona també festeja
la idea. La inèrcia de la celebració del
desè aniversari, el 2012, no ha fet
més que donar un nou impuls i forces
renovades per encarar una nova dècada
de programació cultural amb el mateix
objectiu: divulgar amb rigor; educar,
ensenyar i formar els espectadors; fer els
continguts sempre accessibles i, fer-ho,
tot plegat, amb excel·lència i exigència en
la qualitat de l’oferta del centre. I durant
el 2013 CaixaForum ha posat rumb, ha
apuntat i ha tocat algunes d’aquestes
llunes desitjades.
Una primera lluna apareixia en el cartell de
l’exposició Georges Méliès. La màgia del
cinema. Ha estat una de les exposicions
emblemàtiques de l’exercici amb una
extraordinària acollida a Barcelona, amb
112.474 espectadors i també a Madrid
on ha superat aquesta xifra de visitants
amb escreix. Una mostra dedicada al
primer pioner del cinema que trobà
en el setè art el seu potencial com a
factoria de somnis que ha estat i és avui
en dia. Una proposta amb 400 objectes
entre pel·lícules, fotografies, dibuixos,
pòsters i aparells originals de l’època i
algunes maquetes i preproduccions que
podien ser manipulades pels visitants.
Uns nivells de connexió que van fer de
la mostra una veritable exposició per
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a tots els públics on famílies senceres
compartien coneixements, aprenentatge i
experimentació a l’entorn de la vida i obra
d’aquest geni del cinema.
Altres llunes són les que han pogut veure
els assistents al CaixaForum Barcelona
durant els capvespres del cicle DNIT. Aquest
any s’ha consolidat una programació
estable un divendres al mes. Vist l’èxit
de la convocatòria de l’any anterior, amb
l’obertura en un comptat nombre de nits
com a experiència pilot, ara es consolida
com a experiència alternativa. El cicle
s’orienta cap al públic més jove i cap a
la promoció d’una programació amb un
caràcter més experimental i de suport a les
noves tendències en el camp de la música,
la música electrònica, performances,
instal·lacions interactives i espectacles de
dansa o tallers vinculats a les exposicions. És
el cas dels concerts amb peces d’Erik Satie o
Frederic Mompou o les variacions Goldberg
com a complement a la mostra Seduïts per
l’art. Passat i present de la fotografia o els
concerts de música electrònica d’Holy Other
i la projecció del film Kamikaze Girls com
a activitats complementàries de l’exposició
Japonisme. La fascinació per l’art japonès,
entre d’altres.
Si Méliès ha estat l’aposta del 2013,
pel que fa al cinema, per dur al públic
les exposicions entorn de les formes
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artístiques pròpies del segle xx, en el cas
de la fotografia Seduïts per l’art. Passat i
present de la fotografia ha estat la mostra
dedicada a aquesta disciplina amb el
valor afegit que també ha significat la
primera col·laboració conjunta de l’Obra
Social amb la National Gallery de Londres.
L’exposició posava en diàleg obres de
grans pintors, de pioners de la fotografia
i de fotògrafs contemporanis mostrant la
interrelació de les dues disciplines. Pintura
i fotografia han evolucionat des de les
primeres vinculacions de subordinació de
la primera a la segona fins a la descoberta
de les propietats expressives i creatives
intrínseques de la fotografia amb l’inici de
l’experimentació i desenvolupament artístic
amb entitat pròpia.
Les dues sales de CaixaForum Barcelona
tradicionalment dedicades a la difusió de
l’art contemporani han acollit enguany les
dues exposicions que completaven el cicle
iniciat en 2012 Què pensar, Què desitjar,
Què fer. Tres exposicions que plantejaven
una visió de l’art contemporani des de
la perspectiva del pensament, el desig i
l’acció a partir del qüestionament de la
necessitat i funció de l’art en l’actualitat.
Una proposta que exhibia els treballs de
creadors amb un marcat perfil d’implicació
social i dels quals la col·lecció de l’Obra
Social posseeix part de les seves obres.
El 2013 ha estat el punt de partida del
nou projecte Comisart, una convocatòria
d’ajuts per promoure l’organització
d’exposicions en l’àmbit de l’art
contemporani alhora que es promou la
professionalització del sector. Es tracta
d’oferir l’oportunitat d’organitzar les
mostres a joves comissaris emergents.
La primera convocatòria va aplegar una
seixantena de candidats. D’entre tots
aquests s’han escollit tres projectes, el
primer dels quals, Art ficció. Comisart:
noves mirades sobre la Col·lecció
”la Caixa”, va obrir la tardor del 2013.
L’Obra Social posa a l’abast els recursos i la
qualitat dels seus fons d’art contemporani
perquè els joves comissaris puguin crear
un discurs d’exhibició que signifiqui

l’aportació del valor afegit oferint noves
lectures i mirades innovadores sobre els
continguts de la col·lecció.
Art ficció és la primera de les tres
exposicions programades per a aquesta
convocatòria que té periodicitat
bianual. Jaime González Cela i Manuela
Pedrón Nicolau aborden la visió de l’art
contemporani des de l’òptica de la
ciència-ficció. Incorporant codis propis del
gènere, com la possibilitat d’existència
d’altres mons, l’alteració de les dimensions
conegudes o l’aparició d’objectes
procedents de realitats alternatives,
aquesta mostra proposa un recorregut
pels universos artístics a partir de les obres
seleccionades i de la trajectòria dels seus
creadors.
La tercera gran exposició en l’àmbit de
l’art contemporani ha estat Art, dos
punts. Barcelona viu l’art contemporani,
la primera exposició conjunta i simultània
de les obres de les respectives col·leccions
a les dues seus, CaixaForum Barcelona i
MACBA. Una exposició de 400 obres amb
més de 125 artistes representats, tota una
exhibició de la contundència i la potència
de les dues col·leccions que en aquesta
ocasió intentaven posar llum sobre els
vincles entre modernitat i avantguarda
com a forma d’entendre l’actual
contemporaneïtat.
Pel que fa a les exposicions d’art,
CaixaForum ha acollit dues cites
importants. D’una banda Japonisme.
La fascinació per l’art japonès sobre la
influència de l’art japonès a Espanya des
de principis del segle xx com a fenomen
a escala internacional i que va ser decisiu
per la seva influència en la pintura de la
primera meitat del segle passat. D’altra
banda, la segona gran mostra amb la
qual CaixaForum ha tancat el 2013 està
dedicada al pintor impressionista Camille
Pissarro. Una exposició organitzada
conjuntament per l’Obra Social i el
Museu Thyssen-Bornemisza i que,
en tancar l’any, ja havien vist més de
100.000 persones.
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Exposicions
•

Les arts de Piranesi. Arquitecte,
gravador, antiquari, vedutista i
dissenyador

•

Abans del diluvi. Mesopotàmia
3500-2100 aC

•

Seduïts per l’art. Passat i present
de la fotografia

•

Georges Méliès. La màgia del
cinema

•

Cicle: Què pensar, Què desitjar,
Què fer
Què desitjar: febrer-abril de 2013
Què fer: maig-setembre de 2013

•

Japonisme. La fascinació per l’art
japonès

•

Art, dos punts. Barcelona viu l’art
contemporani

•

Cicle: Comisart: noves mirades
sobre la Col·lecció ”la Caixa”
Art ficció

•

Pissarro

DNIT
•

Artistes: Boxcutter / Mar Coll /
Kike Maillo / The Japan Photo
Project

•

Escena local. Art i foto / Méliès

•

Fira Fem 22

•

Tallers. Sumeris / Méliès

•

Música: Holy Other

•

Cinema: Kamikaze Girls

Nits d’estiu 2013
Espectacles
•

Musical participatiu

•

A pas d’Edgar Allan Poe

•

La nit del Japó
Mieko Miyazaki i Guo Gan

•

Maria Rodés

•

Concert del bicentenari Verdi /
Wagner

•

Oh Fantasma!

•

Nits de circ

Conferències nits d’estiu
•

Inventi la seva realitat aquí

•

Viatge al Japó més insòlit
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[CaixaForum Madrid]
CaixaForum Madrid ha registrat aquest 2013 un total de 763.856 visitants a les
exposicions programades en aquest centre. Les de major èxit han estat Georges
Méliès. La màgia del cinema, dedicada al geni cinematogràfic de Georges Méliès,
Abans del diluvi. Mesopotàmia 3500-2100 aC, dedicada a la civilització sumèria
i Mestres del caos: artistes i xamans, que barrejava objectes procedents de
col·leccions d’antropologia i etnografia amb peces d’art modern i contemporani.
Georges Méliès. La màgia del cinema
ha estat, tal i com també va succeir a
Barcelona, una de les exposicions més
celebrades per un públic eminentment
familiar que es va bolcar en la seva visita
a una exposició que s’endinsava en la
vida i obra d’aquest pioner del cinema.
L’exposició va tancar les seves portes amb
183.998 visitants entre els mesos de juliol i
desembre de 2013.
Méliès no és el primer geni cinematogràfic
objecte d’una exposició als centres
CaixaForum. En el seu objectiu d’estar
atents a les manifestacions artístiques i
culturals més contemporànies com són
el cinema i la fotografia, els centres de
l’Obra Social ja havien acollit mostres
retrospectives dedicades a Charles
Chaplin o Federico Fellini o d’altres
exposicions dedicades al setè art com
L’efecte del cinema. Il·lusió, realitat i
imatge en moviment. El 2013 ha estat
el torn d’un dels precursors dels efectes

especials que van, literalment, néixer de
la seva mà i que avui en dia conformen
una veritable indústria que no deixa
de créixer i alimentar les produccions
cinematogràfiques.
Els espectadors de la mostra podien
contemplar alguns dels instruments
que Méliès va incorporar al cinema:
trucs de màgia i prestidigitació a la
tècnica de la llanterna màgica, efectes
pirotècnics, òptics, trucs escenogràfics,
imatges sobreimpressionades, l’ús de
fosses encadenades, jocs amb la càmera,
efectes de muntatge o l’acoloriment
de la pel·lícula. Aquests són exemples
de recursos que la tecnologia potser ha
superat amb escreix, però que, en el seu
moment, van marcar per sempre el curs de
la història del cinema i que , avui en dia,
encara corprenen els espectadors.
Una altra de les exposicions que més públic
ha congregat ha estat Abans del diluvi.

Visitants
1.115.536
831.331

790.732

154.758

109.197

2012

2013

Exposicions

161.717
Activitats pròpies

2011

Mesopotàmia, 3500-2100 aC amb un total
de 156.890 espectadors. Com a part de la
voluntat de l’Obra Social d’apropar-nos a
la història antiga i com sovint aquest llegat
del passat manté vincles i relacions amb el
món present, aquesta exposició convidava
l’espectador a un viatge a Mesopotàmia
segles abans que Egipte, i posteriorment la
Mediterrània, agafés el relleu com a centre
de referència cultural al món. Un relleu
però que no hauria estat possible sense
l’emergència cultural exercida pels sumeris
i els perses.
A l’exposició s’hi podien veure objectes
d’art, artesania, joies i objectes rituals
que mostraven la manera com els
habitants de les terres entre els rius Tigris
i Èufrates entenien el món. Es parlava
dels orígens divins de la ciutat, de la
creació de la humanitat i de mites més
propers a nosaltres com el del diluvi i
la posterior reconstrucció de la Terra
com a fruit d’un pacte entre els déus i
l’home. Mites i llegendes formen part
del substrat cultural occidental amb
influència sobre les posteriors cultures
egípcia i grega que en l’exposició es feia
palesa a través de la pervivència de les
llegendes del Pròxim Orient en els textos
sagrats i en la tradició literària.
La tercera de les exposicions que ha
enregistrat un major nombre de visitants
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ha estat Mestres del caos: artistes i
xamans. L’exposició va passar únicament
per CaixaForum Madrid en el marc
d’una itinerància internacional. Estava
concebuda i produïda pel Musée du Quai
Branly de París i organitzada per l’Obra
Social ”la Caixa”, amb la col·laboració
del Kunst-Und Ausstellungshalle der
Bundesrepublik Deutschland (Bonn,
Alemanya). Al seu pas per Madrid va
aconseguir atreure l’atenció de 148.106
espectadors.
La mostra girava entorn a la idea del
caos, des del món antic fins al present, i
de com aquesta idea ha ocupat un lloc
determinant en moltes cultures. El públic
era convidat a experimentar, a través
de centenars d’objectes procedents
de col·leccions antropològiques i
etnogràfiques situats a la vora de peces
d’art contemporani, com aquesta tensió
entre ordre i desordre, i com aquesta lluita
de forces contràries formen part de la
tensió necessària per activar el motor de la
creació i per trobar ordre, sentit i equilibri
en l’univers.
També ha passat per Madrid l’exposició
que explorava la relació entre la primera
fotografia, la història de la pintura i el
treball dels fotògrafs contemporanis,
Seduïts per l’art. Passat i present de la
fotografia, aconseguint que 101.862
espectadors se sentissin atrets per la
proposta. Una altra mostra fotogràfica
presentava les imatges de José
Manuel Ballester per documentar les
infraestructures construïdes per l’empresa
Ferrovial en 40 localitzacions diferents
de països d’Amèrica i d’Europa, i també
d’Espanya.
L’any 2013 s’ha tancat a CaixaForum
Madrid amb la mostra Japonisme. La
fascinació per l’art japonès, que es va
inaugurar el mes d’octubre i que fins al
desembre havia estat visitada per 62.456
persones. Japonisme proposava als
visitants un recorregut per la influència
de l’art nipó i la seva cultura en la pintura
i en d’altres manifestacions artístiques,

les arts aplicades i l’arquitectura,
mostrant quadres de Fortuny, Picasso,
Manel, Rusiñol, Tolousse-Lautrec, Miró o
Nonell. Artistes l’obra dels quals es va fer
permeable a aquesta influència de l’art
oriental.
La programació de CaixaForum Madrid,
igual que la de la resta de centres de
l’Obra Social, va més enllà dels espais
d’exposició amb cicles de concerts,
conferències, tallers i activitats diverses.
Entre algunes d’aquestes programacions
podem destacar cicles de conferències
com Gozar el arte per entendre l’art
actual a partir de l’apropament específic
a cinc obres d’artistes del segle xx o
els cicles de conferències com Madrid,
¿ciudad abierta? o Entre déus i homes.
La bellesa en el món clàssic per endinsarnos en l’origen, les característiques
i l’estructura del cànon de la bellesa
masculina i femenina en l’art occidental.
CaixaForum Madrid ha celebrat també
una temporada de concerts de música
clàssica que es va encetar amb l’actuació
del prestigiós Quartet Quiroga. La
programació de la temporada va oferir
programes amb peces d’obres mestres de
Beethoven, Schubert, Brahms, Listz i Wolf.
Per la seva banda, la Fundació Arte y
Mecenazgo ha lliurat un any més els
premis adreçats a reconèixer el treball de
col·leccionistes, galeristes i creadors en la
difusió i divulgació de l’art. Els premiats
d’aquesta edició han estat l’artista Eva
Lootz, la galerista Elvira González i la
col·lecció de la Fundació Joan March;
el jurat seleccionador ha destacat les
seves respectives i llargues trajectòries i
especialment el seu caràcter innovador.
El premi a l’artista, dotat amb 20.000
euros, es destina a l’edició d’un llibre,
dels creadors guardonats. Un altre premi
de 40.000 euros és per al galerista i es
destina a promoure projectes expositius,
publicacions o a la producció específica
d’obra plàstica que tingui per objecte el
reconeixement, l’impuls i la promoció de la
galeria premiada.
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Exposicions
Cartografies contemporànies.
Dibuixant el pensament
• Torres i gratacels. De Babel a
Dubai
• Abans del diluvi. Mesopotàmia
3500-2100 aC
• Seduïts per l’art. Passat i present
de la fotografia
• Georges Méliès. La màgia del
cinema
• Japonisme. La fascinació per l’art
japonès
• Mestres del caos: artistes i xamans
• 60 mirades a Ferrovial. José
Manuel Ballester
Espectacles familiars
• El bosc de Grimm
• Acaba’t la sopa
• Fet a mà
• Troia
• Moussakis
Cinema
• Cinema familiar cooperació
• Cinema familiar japonès i cicle
Japonisme
• Cinema familiar Méliès
• Cicle Ravi Shankar
Concerts
• El col·leccionista de paisatges
• Los adioses
• Quartet Quiroga
• Tomas Djupsjöbacka
• Javier Perianes
• Daniela Lehner
• Jose Luis Gayo
• Concert Ravi Shankar
• Concert de música japonesa
contemporània (Japonisme)
• Concert Mamut (Méliès)
Conferències
• Bellesa i món clàssic
• Escriptura sumèria
• Sumeris
• Mestres del caos
• Japonisme
• Méliès i el cinema del seu temps
•
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[Altres centres CaixaForum]
CaixaForum Palma
CaixaForum Palma ha celebrat aquest any el seu 20è aniversari amb diferents
activitats entre les quals ha destacat l’exposició Rubens, Brueghel, Lorrain.
El paisatge nòrdic al Prado, amb obres de mestres flamencs i dels Països
Baixos procedents dels fons del Museu del Prado. El centre de l’Obra Social
”la Caixa” a Mallorca va començar l’any 2013 amb el tram final de l’exposició
Mirades creuades. Abstracció i realisme, mostra especialment produïda per
a CaixaForum Palma, on s’evidenciaven les tensions entre l’art abstracte i
l’art realista i figuratiu a partir de les peces del fons de la Col·lecció d’Art
Contemporani de ”la Caixa” i del MACBA. Però la gran producció de l’any, pel
que fa a nombre de visitants, ha estat Mòmies egípcies. El secret de la vida
eterna. Les exposicions i activitats culturals de CaixaForum Palma han rebut
durant l’any un total de 288.294 visitants.
El recorregut que Mòmies egípcies
plantejava a l’entorn de la vida i la mort
a l’antic Egipte va atreure al centre un
total de 60.202 visitants, confirmant
així l’interès que la cultura egípcia i en
especial el misteri que envolta les mòmies
desperta entre la ciutadania.
Pel que fa a la difusió de la col·lecció
permanent d’Hermen Anglada Camarasa,
aquest any s’ha presentat una nova
selecció de peces sota el títol Gitanes,
l’encís del ball. Col·lecció ”la Caixa”
Anglada-Camarasa. En aquesta ocasió
el tema central de les obres era la
representació del moviment i el ball en
l’obra de l’artista. El ball gitano va ser
una de les fonts d’inspiració contínua
en l’obra d’Anglada Camarasa. Entre
les peces exposades, el mural de gran

format El tango de la corona, amb figures
de gitanes i un conjunt de dibuixos que
són el millor exponent d’aquest interès
sostingut per captar l’essència del
moviment en la figura.
Per a la celebració del 20è aniversari
de l’obertura del centre de Palma de
Mallorca i el centenari de ”la Caixa” a
les Illes Balears, l’espai ha acollit una
exposició amb obres d’art procedents
del Museu del Prado, fruit de l’aliança
estratègica de l’Obra Social amb aquest
museu. La primera, Rubens, Brueghel,
Lorrain. El paisatge nòrdic al Prado, és un
recorregut pel món del paisatge nòrdic
a partir de les teles d’aquests mestres
flamencs i dels Països Baixos durant el
segle xvii i ha estat visitada per 35.058
persones. L’exposició mostrava com
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aquests pintors representaven amb tot
luxe de detalls accidents geogràfics,
boscs, camps, rius i mars, prats nevats
o rius de glaç embolcallats d’una llum
naturalista.
La programació s’ha completat amb la
mostra Torres i gratacels. De Babel a
Dubai, un itinerari per l’obsessió humana
per trencar els límits materials a través de
l’arquitectura. La mostra ha atret 38.385
visitants.
Exposicions
Cultura
• Torres i gratacels. De Babel a
Dubai
• Mòmies egípcies. El secret de la
vida eterna
• Rubens, Brueghel, Lorrain. El
paisatge nòrdic al Prado
• Mirades creuades. Abstracció i
realisme
• Gitanes, l’encís del ball.
Col·lecció ”la Caixa” AngladaCamarasa
Social
• Parlem de drogues
• Justícia alimentària. Sembrant
esperança
Música
• Concerts familiars 8
• Concerts escolars 8
• Temporada musical febrer i març
• Concerts d’Elena Gragera
• Quartet Quiroga
• Javier Perianes
Conferències
• El 2013 s’han celebrat 64
conferències
Cessions de sala
• 209 cessions de sales per a
activitats
Espectacles familiars
• Saltasomnis
• L’arca de Noé
• Acaba’t la sopa
• Fet a mà
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CaixaForum Girona
La Fontana d’Or va encetar el 2013 amb el tram final de l’exposició Rusiñol,
Monet, Gauguin, Sunyer. Paisatges a la col·lecció Carmen Thyssen-Bornemisza,
que durant tot aquest any ha itinerat pels centres de Lleida i Tarragona i que
ha esdevingut una de les mostres de més èxit en aquests tres centres. Les
exposicions i activitats programades a CaixaForum Girona han tingut 103.482
visitants durant aquest any.
La mostra de paisatgisme català recollia 52
obres procedents de la col·lecció Carmen
Thyssen-Bornemisza que explicaven la
relació i els punt de contacte entre la
pintura catalana i els corrents i tendències
de l’art a la resta d’Europa i en especial a
París, que fou un gran pol d’atracció per
a molts pintors catalans, des dels primers
viatges de Martí i Alsina a la capital
francesa durant la segona meitat del segle
xix fins a la influència que va tenir per a
figures com Joan Miró o Antoni Clavé.
La segona gran mostra d’art és una
exposició inèdita a partir dels fons del
Museu del Prado produïda en el marc
de l’aliança de col·laboració que l’Obra

Social manté amb aquesta institució.
Els objectes parlen. Col·leccions del
Museo del Prado posa en valor objectes
quotidians i que han estat recollits per
nombrosos pintors en les seves teles al
llarg de la història. La mostra recollia
una selecció de 60 quadres i objectes
d’artistes de les escoles espanyola,
flamenca, italiana i francesa pintats entre
els segles xvi i xix. L’exposició evidenciava
com els pintors disposaven els objectes
amb diverses funcions, per identificar i
per destacar la rellevància de les persones
representades o bé com a manera de
tractar aquests objectes com a peça de
col·leccionista. Entre les teles hi havia
obres de Goya, Rubens, El Greco, Luca

CaixaForum Tarragona
El gran èxit de públic de l’exposició Rusiñol, Monet, Gauguin, Sunyer. Paisatges
a la col·lecció Carmen Thyssen-Bornemisza l’ha convertit en la tercera mostra
més visitada d’aquest centre, amb 38.138 persones. L’exposició, que durant la
primavera i estiu del 2013 la va substituir, Mòmies egípcies. El secret de la vida
eterna, va assolir també un rècord amb 48.627 visitants, convertint-se així en la
més visitada fins ara a la capital tarragonina, tot superant l’exposició Entre Picasso
i Dubuffet. La col·lecció Jean Planque de l’any 2007 i que ostentava fins aquest
any el rècord d’assistència, ja que va arribar als 44.000 visitants. Durant el 2013 el
total de les exposicions i activitats a CaixaForum Tarragona han convocat 120.062
visitants.
L’interès que va aixecar l’exposició va
quedar palès des del primer dia, quan la
mitjana de visitants va superar les 500
persones diàries. Una xifra que duplicava
la mitjana habitual del centre. La mostra
i la seva proposta de recorregut per
l’evolució del paisatgisme català modern
amb una escollida selecció de teles del
fons de la col·lecció Carmen ThysssenBornesmisza està en sintonia amb
l’interès de l’Obra Social per plantejar
noves mirades sobre la història de l’art i,

específicament, sobre l’art dels segles xix
i xx com un període de transcendental
rellevància per entendre les arrels
culturals que han nodrit les generacions
posteriors fins a l’actualitat.
A l’exposició s’hi aplegaven teles de
Martí i Alsina, Vayreda, Modest Urgell,
Santiago Rusiñol, Meifren, Sunyer,
Togores, Joan Miró, Antoni Tàpies i
Antoni Clavé a la vora de paisatges
d’artistes estrangers que van influenciar
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Giordano, Sorolla, Murillo, Velázquez,
Zurbarán, Francisco de Ribera i Jan
Brueghel el Vell. Aquesta exposició va ser
visitada per 21.539 persones.
Exposicions
Cultura
•

Rusiñol, Monet, Gauguin,
Sunyer. Paisatges a la col·lecció
Carmen Thyssen-Bornemisza

•

Els objectes parlen. Col·leccions
del Museo del Prado

•

Temps de flors, 58a exposició

Social
• Parlem de drogues
•

Haití, 34 segons després

Conferències
•

El 2013 s’han celebrat 29
conferències

Cessió d’espais
•

El 2013 s’han fet 27 cessions
d’espais per a activitats

de forma decisiva la pintura catalana
com Théodore Rousseau, Maximilien
Luce, Claude Monet, Paul Gauguin,
André Derain, Matisse, Pierre Bonnard o
Georges Braque, entre d’altres.
Pel que fa a les exposicions dedicades
a l’extensió del coneixement sobre les
grans cultures antigues Mòmies egípcies.
El secret de la vida eterna ha estat una
nova oportunitat per endinsar-se en la
cultura sobre la vida i la mort a l’antic
Egipte. L’exposició comptava amb
la cessió de peces del Rijksmuseum
van Oudheden de Leiden, el Museu
Nacional d’Antiguitats dels Països
Baixos, reconegut internacionalment
pels importants fons de d’egiptologia
que conserva. Una de les peces més
significatives de l’exposició, la mòmia
d’Ankhor, un sacerdot de Tebes que va
viure al voltant del 650 aC, permetia
mostrar com les noves tècniques de
recerca forense, amb tecnologies no
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invasives, han aportat noves dades sobre
l’anatomia dels cossos momificats, el
seu estat de salut abans del decés i les
possibles causes que li van causar la
mort, així com també més dades sobre
les tècniques de momificació emprades
o com van evolucionar amb el temps,
afegint-hi complexitat i sofisticació en
els procediments.
La tercera gran mostra que ha tancat la
temporada a CaixaForum Tarragona l’any
2013 ha estat Cellers. Cooperativisme
+ Modernisme. A data 31 de desembre
havien passat un total de 15.077
visitants. L’exposició, que durant el 2012
va estar a CaixaForum Barcelona i també
a Brussel·les, ofereix un recorregut per

les anomenades “catedrals del vi”,
els cellers cooperatius modernistes
construïts a principis del segle xx.
L’exposició posava en context aquesta
eclosió arquitectònica amb el moviment
cooperativista i el moviment modernista
com a motor de la innovació i punt
d’inici de la modernització i mecanització
del camp català. L’exposició ha estat
organitzada per l’Obra Social ”la Caixa”
i el Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya i s’emmarca
dins el programa de rehabilitació de vuit
d’aquests cellers cooperatius a Catalunya
amb una aportació de l’Obra Social de
3,6 milions d’euros.

CaixaForum Lleida
CaixaForum Lleida ha repetit el mateix èxit de convocatòria amb les
exposicions de paisatgisme català de la col·lecció Carmen Thyssen i Mòmies
egípcies, seguint el que ja havia succeït també a la resta de centres de l’Obra
Social ”la Caixa”. El 2013 s’ha saldat en aquest centre amb un total de 83.377
visitants a les diferents mostres i activitats programades.
Les audiències aconseguides pel tàndem
d’exposicions Paisatgisme català i Mòmies
egípcies han acabat de reblar l’èxit de
la itinerància de les dues propostes pels
centres CaixaForum de Catalunya.
Mòmies egípcies. El secret de la vida
eterna assolia la xifra de 30.529 visitants
a la capital del Segre, mentre que

Rusiñol, Monet, Gauguin, Sunyer.
Paisatges a la col·lecció Carmen ThyssenBornemisza aconseguia convocar un total
de 16.394 persones.
CaixaForum Lleida, com la resta de
centres, programa, coincidint amb
aquestes exposicions, diferents cicles de
conferències i activitats vinculades a elles.
És el cas dels cicles naturalesa i cultura
dedicats a l’abordatge del tractament
del paisatge en la pintura del final del
segle xix fins a les avantguardes de la
postguerra o el cicle de conferències al
voltant de l’exposició Mòmies egípcies,
on es plantejaven aspectes vinculats al
coneixement i divulgació de la història
antiga però també de les tècniques
contemporànies d’anàlisi forense o la
influència de les mòmies com a icona del
terror en la literatura i el cinema actuals.
Els centres també acullen diferents
exposicions produïdes per l’àrea de
cooperació internacional, durant el 2013
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Exposicions
Cultura
• George Grosz. De Berlín a Nova
York. Obres 1912-1949
• Mòmies egípcies. El secret de la vida
eterna
• Rusiñol, Monet, Gauguin, Sunyer.
Paisatges a la col·lecció Carmen
Thyssen-Bornemisza
• Cellers. Cooperativisme +
Modernisme
Social
• Haití, 34 segons després
Conferències
• El 2013 s’han celebrat 46
conferències

ha passat per Lleida Haití, 34 segons
després per l’àrea de ciència i medi
ambient. CaixaForum Lleida ha acollit
aquest 2013 l’exposició Energia. Per un
futur sostenible, un recorregut científic
sobre com es genera i transforma
l’energia. La mostra planteja des dels
diferents tipus de fonts energètiques que
s’utilitzen una reflexió sobre les accions
que cal mantenir per garantir un futur
sostenible. Aquesta exposició va ser
visitada a CaixaForum Lleida per 9.566
persones.
Exposicions
Cultura
• Mòmies egípcies. El secret de la vida
eterna
• Rusiñol, Monet, Gauguin, Sunyer.
Paisatges a la col·lecció Carmen
Thyssen-Bornemisza
Social
• Haití, 34 segons després
Ciència
• Energia. Per un futur sostenible
Conferències
• El 2013 s’han celebrat 62
conferències
Cessió d’espais
• 54 cessions d’espais per a activitats
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Compromís amb els nostres grups d’interès

[Grups d’interès de la Fundació ”la Caixa” (G4-24 i G4-25)]
Esquema dels grups d’interès de la Fundació ”la Caixa” (G4-24)

La Fundació concep la Responsabilitat
Social Corporativa des del diàleg i l’acord
possible entre tots els grups d’interès. Per
a la FLC, la contribució a la sostenibilitat
i la bona gestió de la responsabilitat
corporativa dependrà del treball conjunt
d’ella mateixa amb els seus grups
d’interès, ja siguin aquells que poden
influir en, o que poden veure’s afectats,
de manera significativa, per les activitats
que duu a terme la FLC.
Per això, la FLC, compromesa amb la
millora contínua de les relacions amb els
seus grups d’interès, ha realitzat una tasca
d’identificació i estudi, a nivell integral
de l’organització, dels seus principals
grups d’interès. L’abast d’aquest estudi
és l’anàlisi des de la perspectiva interna
de l’organització. L’univers de l’estudi
han estat els trenta-set projectes que
constitueixen la seva activitat principal i
que s’agrupen en quatre grans àmbits
d’activitat de la FLC. La metodologia
emprada ha estat un qüestionari online dirigit als responsables de cada un
dels diferents programes i projectes, als
quals se’ls ha preguntat sobre (i) quins
grups d’interès consideraven que podien
influir en o podien veure’s afectats, de
forma significativa, per l’activitat duta a
terme pel seu projecte/programa/ àrea de
responsabilitat, així com per (ii) el grau
d’influència/afectació, i sobre (iii) el seu
tipus i nivell de participació. Informació
complementada amb (iv) l’anàlisi de
documentació de l’organització aplicable
als grups d’interès.
Aquest estudi ens permet establir les
bases per a la realització del posterior
treball de participació i consulta als grups
d’interès identificats, és a dir, a l’àmbit
extern de l’organització, en els propers
anys. La finalitat d’aquest treball es
concretarà, al seu torn, en:
• Comprendre millor les seves
expectatives i interessos envers la
sostenibilitat, així com recollir les
seves opinions sobre les expectatives
d’actuació i comportament de la

Caixa 
d’Estalvis 
i Pensions de
Barcelona
i entitat
financera
CaixaBank

Clients 
de CaixaBank

Patronat

Protectorat
(Generalitat de
Catalunya)

Empleats

Fundació
”la Caixa”

Govern 
i administracions
públiques (AP)

Proveïdors

Comunitat
acadèmica

ONL 
i associacions
del tercer
sector
Beneficiaris

Fundació en la seva contribució a la
sostenibilitat, amb la finalitat d’integrarles en el procés de reflexió estratègica
de l’organització.
• Identificar aquells aspectes/àmbits de
potencial col·laboració, per treballar
de forma conjunta en la creació de
programes que permetin ajuntar
esforços i trobar solucions consensuades
en la creació de valor compartit.
• Estrènyer i reforçar les relacions amb
cadascun dels grups d’interès.
Addicionalment, la consecució d’aquest
treball també ens permetrà definir i
establir dinàmiques de relació i diàleg més
sistemàtiques.
Després del treball ja realitzat
d’identificació i anàlisi, per a l’àmbit
intern de l’organització, els grups
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Mitjans de
comunicació

d’interès de la Fundació ”la Caixa”
són: la Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona i l’entitat financera CaixaBank,
el Patronat, el Protectorat de fundacions
de la Generalitat de Catalunya, les
administracions públiques i el Govern,
la comunitat acadèmica, així com els
mitjans de comunicació, les múltiples
tipologies de beneficiaris dels programes i
activitats desenvolupades per la Fundació
(entre els quals hi ha els nens, els joves,
la gent gran, els malalts i en particular
els col·lectius en risc d’exclusió social
com els discapacitats, els immigrants i els
reclusos, així com la societat en general),
les organitzacions no lucratives, així com
les entitats/associacions del tercer sector,
els proveïdors de serveis i els empleats de
la Fundació, així com els clients mateixos
de l’entitat financera CaixaBank.

Compromís amb els nostres grups d’interès

[Determinació d’aspectes rellevants i cobertura (G4-18a)]
a objectiu donar resposta a les
necessitats dels nostres grups d’interès
incloent aquells aspectes que es poden
considerar rellevants (materials) per
a l’organització. Aquests aspectes
inclouen tant els que reflecteixen els
impactes econòmics, ambientals i socials
significatius de l’organització com els que
influeixen de forma substancial en les
anàlisis i les decisions dels nostres grups
d’interès.
Per a la detecció i l’anàlisi d’aquests
assumptes, s’han seguit els ”Principis per
determinar el contingut de la memòria”
de la Global Reporting Initiative (GRI
en endavant) d’acord amb la Guia
per a l’elaboració de memòries de
sostenibilitat – Versió G4. Aquest
procediment inclou quatre principis
bàsics que la memòria ha de complir:

3. La memòria ha d’incloure els aspectes
rellevants, és a dir, aquells que reflecteixin
els impactes econòmics, ambientals i
socials significatius de l’organització o
influeixin de forma substancial en les
anàlisis i les decisions dels grups d’interès.
4. La memòria ha d’incloure l’abast dels
aspectes materials (exhaustivitat).
D’acord amb aquests principis, i amb
l’objectiu de detectar els assumptes
veritablement rellevants per a la FLC,
s’han seguit les diferents etapes incloses
en el “Manual d’Aplicació” de la Guia
per a l’elaboració de memòries de
sostenibilitat - Versió G4 de la GRI:

A. Identificació: anàlisi de la cadena
de valor de la FLC (G4-18a)
El punt de partida per determinar quins
assumptes es poden considerar com
a rellevants per a una organització
és dibuixar la seva cadena de valor.
D’aquesta manera, es pot detectar i
analitzar en quines etapes o activitats
hi ha assumptes rellevants per a
l’organització.
Per donar resposta a aquesta primera
etapa, la FLC va realitzar un estudi intern
on va definir la seva cadena de valor
considerant tant la seva activitat com els
diferents inputs/outputs que interactuen i
afecten la gestió de la Fundació.

1. Identificació: anàlisi de la cadena de
valor.
2. Priorització d’assumptes.

1. La memòria ha d’identificar els
grups d’interès i incloure una explicació
sobre com la FLC ha respost a les seves
expectatives i interessos.
2. La memòria ha d’incloure el
desenvolupament de l’organització en el
context de sostenibilitat.

3. Validació.
4. Revisió.
Aquestes etapes han permès a la FLC
detectar aquells assumptes rellevants tant
a nivell intern com extern i que per tant,
la present memòria ha d’incloure i donar
resposta.
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Cadena de valor de la FLC (G4-18a)

“Contribuir al progrés de les persones i de la societat, amb especial incidència en els col·lectius més vulnerables, ja sigui a través de
programes propis, aliances estratègiques o col·laboracions amb tercers, mitjançant actuacions eficients, i, si fos el cas, innovadores,
avaluables respecte dels seus resultats i susceptibles de ser transferides a altres entitats. Amb un àmbit preferent d’actuació al
territori espanyol, i amb una visió global i coherent de l’entorn internacional. Tot això orientat pels objectius de transformació social
sostenible i generació d’oportunitats per a les persones.”

La nostra missió

Recursos clau
Persones:
empleats, voluntaris
Patronat
Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona
CaixaBank
Socis, entitats socials,
administracions,
universitats, museus,
bancs, fundacions

Activitats clau que generen
valor (inclou programes i
projectes)

Resultats clau
i creació de
noves oportunitats laborals
d’un model de
promoció i desenvolupament
de la infància en situació
de pobresa i vulnerabilitat
•Lliurament d’habitatges de
lloguer a joves, gent gran
i famílies
•Inserció laboral de col·lectius
en risc d’exclusió social
•Promoció de l’envelliment
actiu i saludable
•Millora de la qualitat de
vida de les persones amb
malalties avançades
•Tutela de nous emprenedors
•Millora de la convivència

•Aprofitament
•Creació

Àrea social

A destacar: Reincorpora,
Incorpora, Habitatge
assequible i lloguer solidari,
Atenció integral a persones
amb malalties avançades,
CiberCaixa, Tolerància zero,
CaixaProinfància,
Emprenedoria Social,
Gent 3.0, Cooperació
Internacional, Intervenció
comunitària intercultural,
Voluntariat, Convocatòria
d’ajudes socials

Àrea educació

Proveïdors
Socis, entitats socials,
administracions,
universitats, museus,
bancs, fundacions
Finançament:
Obra Social ”la Caixa”
Recursos propis
Sistema d’informació
i processos
Energia, aigua,
altres materials

Solidaritat

Parlem de drogues,
eduCaixa, Beques, Activitats
educació, Programa
educatiu, Estudis socials

•Creació

d’un portal
pedagògic adreçat a escolars,
associacions, mares i pares
•Concessió de beques de
formació

Àrea de ciència

•Aproximació

de la recerca
a la societat
•Estimulació de les vocacions
científiques i posada en valor
de la recerca com a motor
del progrés social
•Aliances amb institucions
de recerca científica
•Recollida de dades de
mesurament sobre el clima

Recerca en general,
RecerCaixa, Conservació
d’espais naturals i reinserció
laboral, ClimaDat, Ciència
en Societat

Àrea de cultura

Exposicions d’art,
Diversons, Concerts
participatius, CaixaForum:
BCN i Madrid, Lleida,
Palma, Programa
d’Impacte social

Integritat
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Beneficis per a la societat

•Aliances

culturals
•Exposicions d’art
•Organització de concerts

Valors
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Humanisme

•Integració

laboral
de l’emprenedoria
•Accés a un habitatge digne,
especialment per als
col·lectius com ara els joves,
la gent gran i les famílies
amb rendes modestes
•Lluita contra l’exclusió social
de les persones que viuen en
situacions de pobresa, amb
especial atenció a la població
infantil
•Foment

•Expandir

el coneixement
la transferència
de coneixement, el
desenvolupament de la
recerca i els avenços
tecnològics

•Fomentar

•Increment

de la cultura
científica de la societat i la
innovació
•Foment de l’excel·lència
•Intercanvi de coneixement
científic
•Millora i cura del medi
ambient

•Expansió

de la cultura;
acostar el món de la cultura
a tots els públics i a tota la
geografia

Transcendència

Compromís amb els nostres grups d’interès

(G4-18a)
El 2010, dins del seu Pla Estratègic
2010-2016, la FLC va fixar la seva missió
i valors a partir dels quals desenvolupa
la seva activitat d’acord a una estratègia
robusta i d’acord amb unes directrius
clares i transparents. L’objecte de la FLC
és el desenvolupament de programes
i projectes que aportin un benefici i
un valor actiu a la societat. Per això, la
FLC porta a terme un gran nombre de
projectes i programes en quatre àrees
diferents que responen a les necessitats

els seus socis, el Patronat, El govern
de la Generalitat i les administracions
públiques, la comunitat acadèmica, les
entitats socials i associacions del tercer
sector, els beneficiaris i els proveïdors.

actuals de la societat. De fet, el context
de crisi econòmic actual ha comportat la
readaptació de programes socials des de
2010 ençà.
La FLC necessita una sèrie de recursos
principals que li permeten desenvolupar
la seva activitat alhora que li asseguren
una estabilitat financera i reputació. Els
recursos clau necessaris per a la Fundació,
d’acord a l’estudi previ realitzat, se centren
en els seus principals grups d’interès:
els seus empleats, la Caixa d’Estalvis
i Pensions de Barcelona, CaixaBank,

Finalment, un cop identificada la cadena
de valor de la Fundació, s’han identificat
els assumptes rellevants així com l’àrea
d’activitat que poden afectar dins de
la FLC. A continuació es presenta un
esquema sobre els principals assumptes
considerats i també les etapes a què
poden afectar la FLC.

Aspectes clau i abast (G4-19 i G-20)

“Contribuir al progrés de les persones i de la societat, amb especial incidència en els col·lectius més vulnerables, ja sigui a través de
programes propis, aliances estratègiques o col·laboracions amb tercers, mitjançant actuacions eficients, i, si fos el cas, innovadores,
avaluables respecte dels seus resultats i susceptibles de ser transferides a altres entitats. Amb un àmbit preferent d’actuació al
territori espanyol, i amb una visió global i coherent de l’entorn internacional. Tot això orientat pels objectius de transformació social
sostenible i generació d’oportunitats per a les persones.”

La nostra missió

Recursos clau

Activitats clau que generen valor
(inclou programes i projectes)

Ocupació
Seguretat i salut ocupacional
Compromís amb grups d’interès
Diversitat i igualtat d’oportunitats
Igualtat en la remuneració
entre homes i dones
Gestió econòmica
Impactes econòmics indirectes
Gestió de la cadena de subministrament
Bon govern
Gestió ambiental
Imatge de la Fundació ”la Caixa”

Solidaritat

Integritat

Resultats clau

Criteris per a la selecció de projectes
Transparència en els programes i projectes
Seguiment, avaluació i aprenentatge dels
programes i projectes
Integració de gènere i diversitat
en els programes
Coordinació amb les activitats
i programes d’altres actors
Aliances i finançament de
projectes i programes
Incidència política i campanyes
de sensibilització pública
Projectes ambientals

Valors
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Humanisme

Beneficis per a la societat

Benefici social que aporta la
Fundació ”la Caixa”
Rellevància de les accions
i contribució al progrés
de la societat

Transcendència
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B. Priorització (G4-18a, G4-26
i G4-27)
Els aspectes rellevants van ser identificats
en un estudi, fet a cavall entre el 2012
i el 2013, per completar l’etapa de
priorització. Dins d’aquesta etapa, es
van realitzar diferents entrevistes amb
les àrees de l’organització per tal de
determinar com es tradueix cada aspecte
a la realitat de l’organització i quina és
la rellevància de cada un d’ells per a
l’activitat de la FLC. De la mateixa manera,
també es van considerar en aquest
punt els assumptes rellevants inclosos
en el document de la GRI anomenat
”Sustainability Topics for Sector: What
Stakeholders want to know”. Aquest
document estableix, per sectors, els
assumptes que es poden considerar
rellevants. Això va permetre assegurar que
tots els assumptes amb un impacte social,
econòmic i ambiental significatiu, fossin
considerats d’acord el tipus d’activitat que
desenvolupa la FLC. D’altra banda, també
es va avaluar la influència d’aquests
assumptes en les avaluacions i decisions
dels grups d’interès. Per a aquest procés,
es va realitzar un procés de consulta amb
els diferents grups d’interès així com una
anàlisi de premsa.
Per a la consulta amb els grups
d’interès, destaca l’estudi de percepció
realitzat per la FLC sobre els aspectes i
perspectives d’aquests grups sobre la
FLC. L’estudi consistia en la realització
de diverses enquestes en línia entre
els mesos de desembre del 2012 i
febrer del 2013, a dos diferents grups
d’interès de l’organització: els agents
implicats o Stakeholders (que incloïen
les organitzacions col·laboradores,
organitzacions no lucratives, la comunitat
acadèmica, l’Administració Pública,
organitzacions similars i empreses i
proveïdors de serveis), i el personal de
CaixaBank. Dins d’aquest estudi, es

sol·licitava als participants que valoressin
una sèrie d’aspectes des del punt de vista
de la seva percepció sobre l’activitat i el
benefici de la FLC.
Com a resultat de l’estudi, es va obtenir
que els assumptes més importants per
als diferents grups d’interès consultats
s’englobaven dins de l’acció social de la
FLC. Les enquestes realitzades mostraven,
a més, que els diferents grups d’interès
eren partidaris de prioritzar i assignar
més recursos a l’àrea d’acció social en
comparació amb la resta d’àrees. D’altra
banda, els aspectes esmentats amb més
recurrència per part dels grups d’interès
es referien a la contribució al progrés
de la societat de la FLC, la imatge de
la Fundació en la societat, el benefici
social de la FLC i la rellevància de les
accions que porta a terme l’Obra Social
”la Caixa”.
De la mateixa manera, dins de l’estudi
es preguntava per aquells aspectes que
l’enquestat valorava amb més o menys
puntuació. Els resultats van mostrar
que els aspectes més ben valorats eren
el nivell de transparència i de rigor,
l’amabilitat i accessibilitat de la FLC, la
satisfacció en la relació, la contribució al
progrés de la societat, el benefici social
i la rellevància en les accions, mentre
que els aspectes més mal valorats
eren la manca de suport i fluïdesa en
la comunicació, el nivell de revisió i la
millora dels programes i activitats.
Cal esmentar que les preguntes
realitzades als empleats van ser diferents
que les realitzades als altres grups
d’interès en ser aquest un grup d’interès
que treballa directament per al grup
”la Caixa”. En aquest cas, les preguntes
es relacionaven més amb les àrees de
coneixement dels empleats i les àrees
en què la Fundació ”la Caixa” hauria
de prioritzar. El resultat d’aquesta part
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de l’enquesta va mostrar que l’àrea de
coneixement pitjor valorada i, per tant,
amb un menor coneixement per part dels
empleats era la de medi ambient mentre
que l’àrea més coneguda era la social
en línia, per tant, amb les respostes dels
altres grups d’interès.
Finalment, es va dur a terme una anàlisi
de premsa que va permetre detectar
possibles assumptes que poden suposar
un risc per a la reputació de la FLC ja que
són tractats àmpliament pels mitjans de
comunicació i que per tant requereixen
d’una resposta d’acord amb els valors
i principis bàsics de la Fundació com
són l’honestedat i la transparència.
Dins d’aquesta anàlisi, l’assumpte més
àmpliament tractat per la premsa es
referia al benefici a la societat que realitza
la FLC, seguit del suport, finançament
i coordinació amb altres actors. També
van ser recurrents les notícies relatives a
la gestió i la transparència dels projectes
i programes en els seus diferents
àmbits: acció social, educació, lloguer
social, salut, emprenedoria social, ajuda
humanitària, inclusió social, lluita contra
la pobresa i exclusió social.
Un cop avaluat i ponderat cadascun dels
inputs consultats, es va obtenir el següent
mapa de distribució dels assumptes
materials.
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Gràfic de priorització (G4-19 i G4-27)
ALT

MITJÀ

BAIX

ALT

Benefici social

Suport, finançament
i coordinació amb
altres actors

Imatge de l’Obra Social

Bon govern

Gestió econòmica

MITJÀ

Criteris en la
selecció dels projectes

Gestió dels projectes i
transparència
Integració de gènere i
diversitat en els
programes

Gestió cadena subministrament

Desenvolupament
professional empleats

Salut i seguretat

Projectes ambientals

Incidència política i
campanyes de sensibilització
pública

Gestió de residus

C. Validació (G4-18a)
La tercera etapa realitzada va ser la
validació d’aquestes qüestions per
part del Comitè Executiu de la FLC per
assegurar-ne la realitat d’acord amb

l’activitat de la FLC. Durant el procés de
validació no es van modificar els aspectes
considerats en les etapes prèvies sent per
tant aquestes les referències incloses en
la priorització dels assumptes materials
finals.
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BAIX

Canvi climàtic
i energia

Consum d’aigua i recursos
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D. Revisió (G4-18a)
Aquesta última etapa és l’etapa de revisió
del procés de determinació d’aspectes
rellevants així com l’actualització dels
assumptes materials depenent de
l’estratègia i el context de la Fundació.
El 2012, la FLC va dur a terme un primer
estudi en profunditat de determinació
d’aspectes rellevants que li ha permès,
a partir de la seva cadena de valor,

identificar i assignar per àrea d’activitat
cadascun dels aspectes rellevants. En
els propers anys, l’estratègia de la FLC,
se centrarà en plantejar el procés de
determinació d’aspectes rellevants com
un procés iteratiu de millora contínua
que ens permeti aprofundir en els
aspectes materials considerats aleshores,
així com actualitzar-los d’acord amb
les necessitats i el canviant context
social en el qual desenvolupem la
nostra activitat.

En la següent taula es presenten els
diferents aspectes rellevants així com
els temes inclosos a partir de l’estudi
de materialitat. De la mateixa manera,
s’ha afegit una columna amb els
aspectes rellevants considerats en
la guia GRI d’acord a la versió G4.
Això permet identificar els aspectes
rellevants que s’han de considerar en
l’índex de contingut adjuntat al final
d’aquesta memòria.

Els aspectes rellevants identificats, per ordre de rellevància, han estat: (G4-19, G4-20 i G4-21)
Aspectes
rellevants
considerats
en l’estudi de
materialitat

Benefici social

Assumptes

Indicadors G4 i GRI sectorials

Principals projectes d’acord amb l’estratègia de la FLC dels
diferents àmbits: acció social, educació, lloguer social, salut, ajuda
humanitària, inclusió social, lluita contra la pobresa i exclusió
social, llocs de treball a persones amb baixa formació, programa
Incorpora, emprenedoria social
Benefici i valor social de la Fundació ”la Caixa”

G4-EC1: Valor econòmic directe generat
y distribuït
NGO7: Assignació de recursos

Rellevància de les accions i contribució al progrés de la societat
Suport,
finançament i
coordinació amb
altres actors

Coordinació amb les activitats i programes d’altres actors, aliances
amb altres entitats/fundacions

Imatge de l’Obra
Social

Imatge

Suport econòmic a altres entitats/fundacions

Aspectes diferencials respecte a altres institucions
Estructura, diversitat, remuneració i transparència del Patronat i els
diferents òrgans de govern d’acord a bones pràctiques en govern
corporatiu

Bon govern

Codi de valors ètics i plans de formació i comunicació del codi
Comitès de direcció existents
Procediments interns per evitar conflictes d’interès
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NGO6: Processos que permetin tenir en
compte i coordinar amb les activitats i
programes d’altres actors

No s’ha trobat un aspecte equivalent

G4-LA12: Composició dels òrgans de
govern i desglossament de la plantilla
per categoria professional i sexe, edat,
pertinença a minories i altres indicadors
de diversitat

Compromís amb els nostres grups d’interès

Els aspectes rellevants identificats, per ordre de rellevància, han estat: (G4-19, G4-20 i G4-21) (continuació)
Aspectes
rellevants
considerats
en l’estudi de
materialitat

Assumptes

Indicadors G4 i GRI sectorials

G4-EC1: Valor econòmic directe generat
i distribuït
Polítiques de gestió financera

G4-EC4: Ajudes econòmiques atorgades
per ens del govern
NGO8: Fonts de finançament per
categories i els cinc majors donants, així
com el valor monetari de la contribució

Gestió econòmica

Assignació pressupostària per àrees

G4-PR7: Nombre de casos d’incompliment
de la normativa o dels codis voluntaris
relatius a les comunicacions de
màrqueting, com ara la publicitat, la
promoció i el patrocini, desglossats en
funció del tipus de resultat

Polítiques i mecanismes de control financer
Ajudes rebudes per governs
Fonts de finançament i valor de la contribució

G4-EN31: Desglossament de les despeses
i les inversions ambientals
NGO7: Assignació de recursos

Criteris en la
selecció
dels projectes

Criteris considerats en la selecció de projectes d’acord amb
l’estratègia de la FL

No s’ha trobat un aspecte equivalent

Transparència, sistemes de monitoratge, avaluació i aprenentatge
dels programes i projectes
Eficiència i impacte dels programes i projectes

Gestió dels
projectes i
transparència

Mesures establertes per comunicar els canvis en els programes i
projectes

NGO2: Mecanismes per a l’obtenció de
feedback i queixes en relació amb els
programes i les seves polítiques, i per
determinar les accions que cal prendre per
respondre-les
NGO3: Sistemes per al seguiment,
avaluació i aprenentatge (incloent-hi
sistemes de mesura de l’eficàcia i impacte
del programa), els canvis resultants en els
programes i com són comunicats

Mecanismes de feedback i queixes

Integració de
gènere i diversitat
en els programes

G4-PR8: Nombre de reclamacions
fonamentades sobre la violació de la
privacitat i la fuga de dades dels clients

Canvis implementats en els programes i projectes per tal de
millorar-los

Privacitat i seguretat dels clients/beneficiaris

G4-SO1: Percentatge de centres
on s’han implantat programes de
desenvolupament, avaluacions d’impactes
i participació de la comunitat local

Mesures per integrar gènere i diversitat en el disseny,
implementació, avaluació i cicle d’aprenentatge dels
programes i projectes
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NGO4: Mesures per integrar la
component de “gènere i diversitat” en el
disseny, execució, seguiment, avaluació i
cicle d’aprenentatge del programa
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Els aspectes rellevants identificats, per ordre de rellevància, han estat: (G4-19, G4-20 i G4-21) (continuació)
Aspectes
rellevants
considerats
en l’estudi de
materialitat

Assumptes

Indicadors G4 i GRI sectorials

Implantació d’un sistema per a l’atracció i retenció de talent
(polítiques de remuneració i beneficis socials)

Estabilitat en l’ocupació (sindicats, plans de jubilació)

ENG4-EC5: Relació entre el salari inicial
desglossat per sexe i el salari mínim local
en llocs on es desenvolupen operacions
significatives
G4-LA1: Nombre i taxa de contractacions i
rotació mitjana d’empleats, desglossats per
grup d’edat, sexe i regió
G4-LA2: Prestacions socials per als empleats
a jornada completa que no s’ofereixen
als empleats temporals o a mitja jornada,
desglossat per ubicacions significatives
d’activitat

Retribució
Desenvolupament
professional
empleats

G4-LA3: Índexs de reincorporació al treball
i de retenció després de la baixa per
maternitat o paternitat, desglossats per sexe
Formació i desenvolupament dels empleats

Polítiques sobre la diversitat, igualtat i integració dels seus empleats

Diàleg amb sindicats i existència d’un conveni col·lectiu

Implantació d’un sistema de gestió de salut i seguretat estàndards
internacionals

Salut i seguretat

G4-EC3: Cobertura de les obligacions de
l’organització derivades del seu pla de
prestacions

Foment de la sensibilització i formació en matèria de salut i
seguretat en empleats

G4-LA10: Programes de gestió d’habilitats
i de formació continuada que fomenten
l’ocupabilitat dels treballadors i els ajuden
a gestionar el final de les seves carreres
professionals
G4-LA11: Percentatge d’empleats que
reben avaluacions regulars de l’acompliment
i de desenvolupament professional,
desglossat per sexe i per categoria
professional
G4-LA12: Composició dels òrgans de
govern i desglossament de la plantilla
per categoria professional i sexe, edat,
pertinença a minories i altres indicadors de
diversitat
G4-LA5: Percentatge de treballadors que
està representat en comitès formals de
seguretat i salut conjunts per direcció i
empleats, establerts per ajudar a controlar
i assessorar sobre programes de seguretat i
salut laboral

Gestió del risc

G4-LA6: Tipus i taxa de lesions, malalties
professionals, dies perduts, absentisme i
nombre de víctimes mortals relacionades
amb el treball per regió i per sexe

Sistema de registre de dades d’accidentalitat, absentisme i dies
perduts d’empleats

G4-LA8: Assumptes de salut i seguretat
coberts en acords formals amb els sindicats
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Els aspectes rellevants identificats, per ordre de rellevància, han estat: (G4-19, G4-20 i G4-21) (continuació)
Aspectes
rellevants
considerats
en l’estudi de
materialitat

Assumptes

Indicadors G4 i GRI sectorials

G4-EN3: Consum energètic intern
G4-EN4: Consum energètic extern

Identificació, avaluació i objectius de reducció del consum
d’energia així com les seves emissions (petjada de carboni i/o
emissions associades a l’activitat de l’organització)

G4-EN6: Reducció del consum energètic
G4-EN15: Emissions directes de gasos
d’efecte hivernacle (abast 1)

Canvi climàtic i
energia

G4-EN16: Emissions indirectes de gasos
d’efecte hivernacle en generar energia
(abast 2)
Foment de l’eficiència i les energies renovables per mitigar el canvi
climàtic

G4-EN17: Altres emissions indirectes de
gasos d’efecte hivernacle (abast 3)
G4-EN19: Reducció de les emissions de
gasos d’efecte hivernacle

Identificació, avaluació i objectius de reducció del consum de paper
i consumibles d’impressió
Consum d’aigua i
recursos

Gestió cadena
subministrament

G4-EN9 Fonts d’aigua que han estat afectades
significativament per la captació d’aigua
G4-EN22: Abocament total d’aigües, segons
la seva qualitat i destinació

Processos de formulació, comunicació, implementació i canvi en la
defensa de posicions de l’organització respecte a temes concrets
així com de realització de campanyes públiques de conscienciació
Estratègies, activitats i actuacions realitzades en relació amb la
sensibilització pública
Sistemes de gestió de proveïdors per estendre compromisos
laborals, ambientals, de seguretat i salut, ètics, etc., amb la cadena
de subministrament
Mesures per a identificació, avaluació i seguiment de proveïdors

Projectes
ambientals

Gestió de residus

Tasques forestals en la prevenció d’incendis, plantació d’espècies
per part de comunitats, CosmoCaixa i medi ambient, participació
en l’apagada mundial
Identificació, avaluació i objectius de reducció de residus

d’interès. Per l’activitat de la FLC, un
dels principals grups d’interès com ara
els beneficiaris, disposen, depenent del
tipus de projecte i programa, de diferents
canals (tant físics com virtuals) que els
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NGO5: Processos per a la formulació,
comunicació, implementació i canvi
en posicions d’incidència política i en
campanyes de sensibilització pública

G4-EC9: Percentatge de la despesa en els
llocs amb operacions significatives que
correspon a proveïdors locals

No s’ha trobat un aspecte equivalent

G4-EN23: Pes total dels residus, segons
tipus i mètode de tractament

Sistema de gestió de residus

Tots els assumptes detectats en els
estudis previs són tractats en la present
memòria de forma anual, i de forma
periòdica i continuada a partir dels
diferents canals existents amb els grups

G4-EN2: Percentatge dels materials utilitzats
que són materials valoritzats
G4-EN8: Captació total d’aigua segons la font

Identificació, avaluació i reducció de l’impacte que genera
l’organització sobre els recursos hídrics
Promoció de la reutilització d’aigua

Incidència política
i campanyes de
sensibilització
pública

G4-EN1 Materials per pes o volum

permeten transmetre qualsevol dubte o
pregunta relacionada amb qualsevol de
les fases del projecte.
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[Obra Social ”la Caixa”]
Un dels objectes de Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona és el finançament i
manteniment d’activitats d’interès benèfic
i/o social, d’acord amb les bases de la
legislació sobre aquesta matèria i seguint
les orientacions del Protectorat de la
Generalitat de Catalunya. La realització
d’obra social ha de ser pròpia i/o en
col·laboració amb altres institucions
públiques o privades.
És, per tant, mitjançant l’acció social de
l’Obra Social que l’entitat Caixa d’Estalvis
i Pensions de Barcelona reverteix a la
societat una part important dels seus
beneficis i compleix el seu objectiu
fundacional. L’Obra Social ”la Caixa”
desenvolupa programes i fomenta
iniciatives que tenen com a objectiu donar
resposta a les necessitats socials més
vivament sentides per la ciutadania, de
manera directa o en estreta col·laboració
amb les administracions públiques i les
entitats socials. La seva actuació es porta
a terme a partir de diversos principis,
alguns dels quals són el d’anticipació,
donant resposta a problemàtiques socials
no ateses per altres institucions, i el de
flexibilitat, adaptant els seus programes
a les noves necessitats d’una societat
canviant i en constant transformació.
En relació amb l’aportació econòmica
de la Caixa d’Estalvis a l’Obra Social,
l’article 3 de la Llei de caixes d’estalvis
de Catalunya disposa que els excedents
líquids de les operacions, activitat i gestió
realitzades per la Caixa d’Estalvis s’hauran
de dedicar a la constitució de reserves i a
la realització d’obres socials.
La Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona, a l’empara de la modificació
introduïda en la Llei de caixes d’estalvis
de Catalunya mitjançant el Decret llei
5/2010, de 3 d’agost, va adoptar la
decisió, l’any 2011, de desenvolupar
el seu objecte propi com a entitat de
crèdit a través d’una entitat bancària,
l’entitat CaixaBank, SA, a la qual va

aportar tot el seu negoci financer, tenint
com a conseqüència una reorganització
del Grup ”la Caixa”. La Caixa d’Estalvis
és l’accionista majoritari de CaixaBank,
el nou banc cotitzat a través del qual
l’Entitat exerceix la seva activitat
financera de manera indirecta. D’altra
banda, agrupa una important cartera de
participacions industrials i immobiliàries
en una nova companyia no cotitzada, sent
aquestes les seves fonts de finançament.
És competència de l’Assemblea General,
òrgan suprem de govern i de decisió de
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona,
aprovar la gestió de l’Obra Social, els seus
pressupostos anuals i la seva liquidació,
d’acord amb la legislació aplicable i
segons l’article 11 dels Estatuts de
l’Entitat.
Procés de selecció i homologació
de proveïdors
La FLC, per la seva activitat, requereix
la contractació tant de serveis com
de productes a proveïdors externs. Els
principals productes i serveis que la
FLC contracta són per a la realització
d’exposicions i activitats dels programes
culturals i mediambientals, així com per
a l’execució dels programes socials. Cada
àrea de la FLC s’encarrega de detectar les
necessitats i formalitzar els contractes i
comandes que siguin necessaris i seguint
les normes i processos interns establerts
per a la selecció i contractació de
proveïdors.
La FLC disposa d’una norma interna
on s’estableix el procés de selecció
dels proveïdors, i els requeriments de
contractació necessaris. Aquesta norma
és aplicable a qualsevol contracte, així
com a qualsevol compra que realitza
la FLC. A l’hora de seleccionar els
proveïdors, s’estableixen diferents
tipologies de selecció: concurs de
proveïdors (amb criteris econòmics, de
qualitat, experiència, etc.), pressupostos
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comparatius i homologació de tarifes i
proveïdors.
Cada àrea de la FLC és l’encarregada
de seleccionar el proveïdor i formalitzar
els contractes d’acord amb els models
disponibles a la Intranet, disposant així
mateix de la revisió del departament
d’Assessoria Jurídica. Hi ha certs encàrrecs
i serveis, que es detallen en la normativa
interna, que requereixen que sigui la
Comissió de Contractacions la que
s’encarregui de revisar i ratificar el procés
de selecció.
La Comissió de Contractacions està
composta per les dues subdireccions
generals de la FLC i per representants de
l’àrea de Recursos i Serveis. Els acords que
es prenen són ratificats per la Direcció
General. La Comissió està recolzada pel
departament de Control de Gestió en la
gestió diària de les propostes rebudes de
les diferents àrees.
Procés de contractació
Un cop s’han seleccionat els proveïdors,
l’àrea amb el suport del departament
d’Assessoria Jurídica elaboraran i revisaran
que els contractes inclouen una sèrie
de requeriments per a la contractació
relacionats amb el compliment dels
aspectes legals en matèria tributària i en
matèria laboral i de prevenció de riscos
laborals.
De la mateixa manera, en la fase de
contractació la FLC inclou en els seus
contractes una clàusula sobre l’obligació
del contractista de conèixer i complir amb
els Principis del Pacte Mundial de Nacions
Unides.
En alguns casos són gestors de serveis
els qui s’encarreguen de contractar en
nom de la FLC. En aquests casos, els
gestors de serveis també tenen l’obligació
de complir amb la normativa vigent de
contractacions.
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[Òrgans de Govern]
El govern, l’administració i la
representació de la Fundació ”la Caixa”
s’atribueixen per part de l’entitat
fundadora a un Patronat i a la Comissió
Permanent, atenent a les competències
que estableixen la Llei i els estatuts de la
Fundació. Aquests estatuts regulen també
l’estructura i la participació dels òrgans
de Govern: el Patronat i la Comissió
Permanent. Tots els òrgans de govern
desenvolupen cadascuna de les seves
funcions d’acord amb el codi de valors
ètics de la Fundació.
El Patronat
El Patronat és l’òrgan superior de govern
de la Fundació ”la Caixa”, al qual en
correspon el govern, l’administració i la
màxima representació, així com vetllar
per la consecució i l’acompliment de les
finalitats fundacionals, la protecció dels
seus fons i l’administració, conservació,
custòdia i defensa dels béns de la
Fundació. A més, té les funcions i
facultats que li atribueixen els estatuts de
la Fundació i totes les altres que la llei no
li prohibeixi exercir.
Els patrons han de vetllar per la
consecució i l’acompliment de les finalitats
fundacionals, la protecció dels seus fons
i l’administració, conservació, custòdia i
defensa dels béns de la Fundació. També
han de mantenir la seva productivitat,
seguint criteris financers de prudència
adequats a les circumstàncies econòmiques
i a les activitats que faci la Fundació.
El 31 de desembre de 2013, el Patronat
l’integraven 29 membres. La seva

composició, d’acord amb allò que
disposen els estatuts, l’han d’integrar
almenys: el president del Consell
d’Administració de la Caixa d’Estalvis
(que ocupa el càrrec de president del
Patronat), els vicepresidents i vocals
del Consell d’Administració de la Caixa
d’Estalvis, el director general de la
Caixa d’Estalvis (que ocupa el càrrec
de vicepresident), el director executiu
de l’Obra Social de l’Entitat fundadora,
quan no ostenti la condició de director
general de la Fundació, i el secretari i el
vicesecretari del Consell d’Administració
de la Caixa d’Estalvis, que assumeixen
aquests càrrecs en el Patronat.
Forma part del Patronat, també, un
president d’honor designat pel mateix
Patronat, per la seva especial significació
en el funcionament de la Fundació i per
haver ostentat el càrrec de president
del Patronat. Les seves funcions són
exclusivament de representació honorífica
de la Fundació. És facultatiu del Patronat
completar el nombre dels seus membres,
fins a un límit màxim de 40, amb
persones qualificades en qualsevol dels
àmbits propis de l’objecte de la Fundació.
Els patrons estaran subjectes a complir
els requisits d’honorabilitat comercial
i professional que, en tot moment,
s’exigeixin als membres dels òrgans de
Govern de l’Entitat. Per altra banda,
la normativa aplicable i els estatuts
de la Fundació estableixen diferents
incompatibilitats per a l’exercici del càrrec
de patró. Totes són exposades en detall
als estatuts de la Fundació ”la Caixa”.
S’entendrà que tenen honorabilitat

91

comercial i professional els qui hagin
tingut una trajectòria personal de
respecte a les lleis mercantils o d’altres
que regulin l’activitat econòmica i la
vida dels negocis, així com les bones
pràctiques comercials i financeres.
D’altra banda, i com la resta de membres
que integren la Fundació ”la Caixa”,
estan vinculats al codi de valors ètics
aprovat per la Fundació en el seu
compromís per aspirar a l’excel·lència
en el desenvolupament de les activitats i
l’exercici de responsabilitats d’acord a les
més altes exigències jurídiques i ètiques
i amb òptims estàndards de conducta
professional. Els valors continguts en
aquest codi de valors ètics regeixen
els principis d’acció fonamentals de
la Fundació. Principis que inspiren i
es desenvolupen en les seves normes
i reglaments interns i també en les
directrius d’organització i funcionament.
Al Patronat, els càrrecs seran de
confiança i gratuïts, sense perjudici
del dret dels seus membres a ser
anticipats o reemborsats per les
despeses degudament justificades i a la
indemnització pels danys produïts per raó
de l’exercici del càrrec.
La durada del càrrec de patró és de sis
anys, exceptuant aquells que ho siguin
com a conseqüència del càrrec que
ocupen a la Caixa d’Estalvis, i podran
ser reelegits per a un segon període de
sis anys més. Quan s’esdevingui patró
com a conseqüència del càrrec ocupat a
l’Entitat, el seu exercici estarà supeditat
a aquest càrrec. En conseqüència,
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el cessament en el càrrec o la funció
exercits a la Caixa d’Estalvis comportarà,
automàticament, el cessament com a
patró de la Fundació.
En cap cas no es podrà ostentar el
càrrec de patró, de forma continuada o
discontínua, per un període superior als
12 anys, llevat que això vingui motivat
exclusivament per raó del seu càrrec a
l’Entitat. No obstant això, transcorreguts
vuit anys des de l’acompliment de l’últim
mandat, es començarà a computar
novament el límit fins als 12 anys.

exerceix una funció que té per objecte
vetllar perquè s’acompleixin les finalitats
fundacionals, les disposicions legals i els
estatuts de les fundacions i perquè es
respecti la voluntat fundacional.

President

La Comissió Permanent

Vicepresidents

Comissió Permanent del Patronat

Isidre Fainé Casas

Ricard Fornesa Ribó (Vicepresident 1r) †
La Comissió Permanent és la comissió
delegada designada pel Patronat. Li
corresponen totes les competències i
facultats del Patronat exceptuant les
establertes pels estatuts i per la llei com a
indelegables.

Salvador Gabarró Serra
Javier Godó Muntañola
Juan Maria Nin Génova
Patrons
Montserrat Cabra Martorell

A causa del fet que la Fundació està
subjecta a les directrius, la supervisió i
el control del Consell d’Administració
o de la Comissió d’Obres Socials de la
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona,
el Patronat retrà comptes de la seva
gestió davant dels òrgans de Govern
de l’Entitat esmentats, sotmetent al seu
coneixement, cada any, els comptes
anuals i el pressupost.
D’acord amb allò disposat en matèria de
responsabilitat en la legislació aplicable a
la Fundació, els fundadors, qualsevol dels
patrons o el Protectorat, que exerceixin
les seves funcions mitjançant la Direcció
General de Dret i Entitats Jurídiques del
Departament de Justícia de la Generalitat
de Catalunya, poden exercir una acció
de responsabilitat contra els patrons de
la Fundació ”la Caixa”. A banda d’això,
els estatuts de la Fundació regulen
diversos supòsits de conflicte d’interès i el
procediment de presa d’acords en aquells
casos en què s’estimi que es pugui estar
en un d’aquests supòsits. El Protectorat

Formen part de la Comissió Permanent el
president del Patronat, el vicepresident,
que sigui director general de la
Caixa d’Estalvis, així com la resta de
vicepresidents i membres del Patronat
que designi. Actualment la Comissió
Permanent està formada per 17
membres.
Les normes de funcionament de la
Comissió Permanent són anàlogues
a les del Patronat; tanmateix, s’haurà
de reunir, almenys, quatre vegades
l’any. A més, quan la urgència del cas
ho justifiqui i sempre que el president
ho consideri justificat, podrà adoptar i
executar les mesures extraordinàries o
excepcionals que consideri necessàries o
convenients, dins de l’àmbit dels serveis
i les operacions de la Fundació o de
la gestió i administració del patrimoni
fundacional o de tercers, mesures de les
quals haurà de retre comptes a la primera
sessió del Patronat que es convoqui
amb posterioritat a la presa de decisions
extraordinàries.
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Josep Francesc de Conrado i Villalonga
Francesc Homs Ferret
Mario López Martínez
Justo Bienvenido Novella Martínez
Jordi Portabella Calvete
Jordi Roglà de Leuw
Josep Joan Simon Carreras
Javier Solana Madariaga
Roberto Tapia Conyer
Secretari (patró)
Alejandro García-Bragado Dalmau
Vicesecretari (patró)
Óscar Calderón de Oya
Director General
Jaume Lanaspa Gatnau
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Direcció de la Fundació ”la Caixa”
El director general de la Fundació és
designat pel Patronat i el seu cessament
en el càrrec vindrà per les causes i les
condicions establertes en la llei o en els
estatuts de la Fundació. El director assistirà
i podrà intervenir, amb veu però sense
vot, a les reunions del Patronat i a les de
la Comissió Permanent. Per altra banda,
l’exercici del càrrec de director general no
exclou el d’altres activitats autoritzades per
la Comissió Permanent de la Fundació.
Les funcions principals del director general,
d’acord amb les instruccions i directrius del
Patronat o la Comissió Permanent, són:
• Vetllar perquè es compleixin les normes
laborals vigents i exercir com a cap
superior dels treballadors de la Fundació.
• Dirigir i executar tots els actes que
pertanyin al gir i tràfic de l’Entitat.
• Portar la signatura administrativa
de l’Entitat en la correspondència i
documentació de tota índole, en la

els pressupostos de les ja existents, així
com llur gestió i administració conforme a
criteris de racionalitat econòmica i màxim
servei als interessos generals del territori on
es desenvolupin. Entre les seves funcions
està la supervisió i el control de la gestió
econòmica del Patronat de la Fundació
”la Caixa”.

mobilització de fons i valors, obertura
i liquidació de comptes corrents,
constitució i cancel·lació de dipòsits de
qualsevol entitat de crèdit i/o dipòsit, i, en
general, portar la signatura de l’Entitat en
les seves relacions amb les autoritats i els
organismes oficials.
• Estudiar i preparar el/els programa/es
d’actuació, els pressupostos i els comptes
anuals, així com els acords pertinents,
que la Comissió Permanent proposarà a
aprovació del Patronat.

El 31 de desembre de 2013, el Patronat
estava format per 13 membres. Formen
part de la Comissió el president del Consell
d’Administració a qui correspondrà la
presidència d’aquesta comissió. També
en forma part el director general de
”la Caixa”, que assisteix a les reunions
amb veu i vot, i el director executiu de
l’Obra Social de l’Entitat fundadora, quan
no ostenti la condició de director general
de la Fundació. La Comissió d’Obres
Socials es completa amb vuit vocals elegits
pel Consell d’Administració d’entre els seus
membres, en proporció als sectors que
l’integren, i un secretari i un vicesecretari,
que no són consellers. L’ostentació del
càrrec de vocal està supeditada a llur
pertinença al Consell d’Administració.

• I, en general, totes les activitats pròpies
de la gerència d’una empresa, tret de les
facultats que legalment corresponen al
Protectorat.
Comissió d’Obres Socials
La FLC ret comptes a “la Caixa” a través
de la Comissio d’Obres Socials, la qual
proposa al Consell d’Administració, per
a la seva aprovació, si escau, les obres
noves d’aquesta naturalesa per a les quals
s’hagi demanat suport a la Caixa d’Estalvis
i Pensions de Barcelona i proposa també

G4-LA12. Composició dels Òrgans de Govern per categoria professional, sexe, edat i pertinença a minories(*)
Entre 30 i 50 anys
Òrgans de Govern
Patronat

Dones

Homes

4

Comissió Permanent
Direcció

3

> 50 anys
Dones

Total

Homes

3

4

18

29

3

1

13

17

6

1

8

18

(*) No hi ha membres menors de 30 anys.

Patronat

Comissió
Permanent

Direcció

Dones entre 30 i 50 anys

4

12,9%

Cap

3

16,7%

Homes entre 30 i 50 anys

3

9,7%

3

16,7%

6

33,3%

Dones >50 anys

4

12,9%

1

5,6%

1

5,6%

Homes >50 anys

18

58,1%

13

77,8%

8

44,4%
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Esquema de l’estructura de govern i abast de la gestió de l’Obra Social ”la Caixa” (G4-17a)

Caixa d’Estalvis i Pensions
de Barcelona ”la Caixa”
Assemblea General

Comissió de Control

Consell
d’Administració

Altres Comissions:
– C. Executiva
– C. de Retribucions
– C. d’Inversions

Comissió
d’Obres Socials

Fundació ”la Caixa”

Obra Social
gestionada
directament per
òrgans interns de
Caixa d’Estalvis
i Pensions de
Barcelona

Patronat

Comissió Permanent

Caixa d’Estalvis i Pensions
de Barcelona ”la Caixa”

Entitats que gestionen
el pressupost de
l’Obra Social ”la Caixa”

Programes/línies
d’actuació

Fundació ”la Caixa”

Àmbit Social:
Acció Social;
Integració Social;
Internacional

Ciència,
Recerca i
Medi Ambient
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Obra Social directa

Beques
i Estudis
Socials

MicroBank

Habitatge
Assequible

Pressupost
descentralitzat
xarxa d’oficines
de CaixaBank
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[Gestió econòmica]
La gestió econòmica és un dels aspectes
rellevants per a la FLC per la voluntat
i compromís de transparència amb els
nostres grups d’interès. Això permet
donar resposta a dos aspectes rellevants
evidenciats en els diferents estudis
realitzats amb els grups d’interès, com són
l’eficiència en l’assignació de recursos i el
valor social generat.
La dimensió econòmica de la FLC es
nodreix, majoritàriament (en més del 95%
del seu finançament), de les aportacions
monetàries que realitza l’Obra Social
”la Caixa” per equilibrar el flux d’ingressos
i despeses anuals; tanmateix, encara que

en un percentatge no significatiu, també es
nodreix dels recursos generats per les seves
pròpies activitats.

realitzada per l’Obra Social ”la Caixa” per
tal d’equilibrar les despeses per activitats i
les inversions de la FLC.

Els comptes anuals de la FLC corresponents
a l’exercici 2009 van ser els primers que
els patrons de la Fundació van formular
aplicant la Llei 4/2008, del 24 d’abril, per a
associacions i fundacions catalanes. També,
i d’acord amb la llei aplicable, la Fundació
sotmet els seus comptes anuals a auditoria
externa, i l’informe d’auditoria s’ha de
presentar al Protectorat en els terminis
establerts per la legislació. La liquidació
del pressupost aprovat pel Patronat de la
Fundació correspon a l’aportació financera

La Fundació ”la Caixa” està acollida a la
Llei 49/2002, del 23 de desembre, del
règim fiscal de les entitats sense ànim de
lucre i dels incentius fiscals al mecenatge
i, per tant, li són aplicables les exempcions
previstes als articles 6 i 7 d’aquesta llei
corresponent a l’impost sobre societats pel
conjunt d’activitats que realitza, situació
que suposa la inexistència de despesa per
raó d’aquest impost. El valor econòmic
directe creat i distribuït per la Fundació en
els últims tres anys és aquest:

Fundació ”la Caixa”

Principal grup d’interès

En milers d’euros

2013

2012

Valor econòmic directe creat
(VEC)

284.063(*)

261.932

8%

283.790

–8%

Ingressos (subvencions
rebudes, prestacions de
serveis i altres ingressos de
gestió)

284.063

261.932

8%

283.790

–8%

Valor econòmic distribuït
(VED)

284.063

261.932

8%

283.790

–8%

Costos operatius

31.785

15.032

53%

14.253

5%

Proveïdors

Salaris i beneficis socials,
per als empleats

31.658

29.092

8%

28.724

1%

Empleats

725

994

–37%

628

37%

219.895

216.814

1%

240.185

–11%

Pagaments a governs (tributs)
Serveis externs i ajuts
concedits (Inversions a la
comunitat)

Variació
interanual
(2013-2012)

2011

Variació
interanual
(2012-2011)

Entitat financera ”la Caixa”

Govern i administracions
públiques
ONL, entitats del tercer
sector; múltiples beneficiaris
dels programes i activitats de
FLC i proveïdors

(*) La inversió en acció social de la Fundació ”la Caixa” es complementa amb el pressupost gestionat per l’Obra Social ”la Caixa”.
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A continuació es presenta el detall
del pressupost d’aportació de Caixa
d’Estalvis i Pensions de Barcelona a
l’Obra Social i de Fundació ”la Caixa”.
El pressupost de l’Obra Social ”la Caixa”
per a l’exercici 2013 s’ha mantingut en
els 500 milions d’euros dels tres anys
anteriors, dels quals se n’ha destinat
un 65% (236 milions) a la realització

de programes socials. D’acord amb el
que disposa l’article 4 de l’esmentada
LRCA, l’obra social es pot dur a terme
mitjançant els òrgans de les caixes
directament, o, indirectament, a través
d’uns ens instrumentals, en forma de
fundació privada subjecta a la legislació
civil catalana, els quals han d’actuar
d’acord amb els criteris del Consell
d’Administració o, si li ha delegat

la seva afixació, de la Comissió d’Obres
Socials, als quals han de retre comptes.

NGO7. Pressupost exercici 2014 i liquidacions pressupostàries de l’Obra Social ”la Caixa” dels anys 2013, 2012 i 2011

Pressupost
total 2014
500.000€

Pressupost
total 2013
363.865€

Programes socials

67% 334.860

65% 236.349

65% 233.464

64% 261.102

Programes de medi ambient i ciència

13%

66.086

12%

42.038

12% 42.780

14%

59.129

Programes culturals

13%

64.359

15%

55.551

14% 52.620

14%

57.621

7%

34.695

8%

29.927

9% 32.151

8%

30.806

Programes educatius i recerca

L’actuació de l’Obra Social ”la Caixa”(1)
es realitza, en part, directament a través
dels òrgans interns de la Caixa d’Estalvis
i Pensions de Barcelona, a través de les
oficines de CaixaBank desenvolupant
la seva Obra Social descentralitzada

i, de forma majoritària, des de la
Fundació ”la Caixa”, com a entitat
instrumental que gestiona i administra
aproximadament dues terceres parts
del pressupost total de l’Obra Social
”la Caixa”.

(1) Per obtenir informació sobre els programes i
actuacions de l’Obra Social ”la Caixa”gestionats
directament a través dels seus òrgans interns,
consulteu l’Informe de Responsabilitat
Corporativa corresponent al Grup ”la Caixa”,
accessible a: http://www.caixabank.com/
responsabilidadcorporativa/publicaciones_ca.html.

En els últims anys la FLC ha portat a
terme
actuacions
per a l’optimització
Programes
Culturals
dels
recursos
econòmics,
entre
les quals
Programes Ciència. Recerca
i Medi
Ambient
cal destacar l’aplicació de procediments
Programes Educatius
objectius de selecció de proveïdors,
Programes
Socials atenció a la contenció
parant
una especial

Pressupost
total 2012
361.015€

Pressupost
total 2011
408.658€

de les despeses estructurals i generals.
Una mesura de millora i estalvi a favor de
l’eficiència de la gestió dels recursos que
quan s’assoleixen reverteixen en el Fons
de l’Obra Social per a futures actuacions.
Compliment normatiu
2013

Per a la FLC
el compliment
Programes
Socials normatiu
236.349
Programes
Educatius
42.038
és clau, per
això disposa
de l’Àrea
Programes Ciència. Recerca i
d’Organització
que centralitza
les
Medi Ambient
55.551
normatives
existents
a la FLC,29.927
i les
Programes
Culturals
manté actualitzades a disposició de tot

65
12
14
9

Programes Culturals
Programes Ciència. Recerca i Medi Ambient
Programes Educatius
Programes Socials
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2012
Programes Socials
233.464
Programes Educatius 42.780
Programes Ciència. Recerca i
Medi Ambient
52.620
Programes Culturals 32.151

Compromís amb els nostres grups d’interès

el personal a la Intranet, i de les àrees
gestores transversals especialitzades que
vetllen pel compliment normatiu, com
ara el Departament d’Assessoria Jurídica,
de Gestió Pressupostària o de Recursos
Humans.
Polítiques i objectius
Les principals polítiques i objectius en
la gestió del pressupost de la Fundació es
concreten en:
• Dedicar la major part dels recursos
econòmics a la realització d’accions
socials, mantenint un nivell adequat i
proporcionat dels programes de ciència
i medi ambient, de recerca, culturals i
educatius.
• Mantenir un equilibri territorial a tot
l’Estat espanyol.
• En els programes propis, optimitzar l’ús
dels recursos mitjançant:
–u
 n èmfasi especial en la contenció de
les despeses estructurals/generals;
– la contractació de serveis i compres
a través de procediments de selecció
objectius que assegurin un equilibri
adequat entre la qualitat i l’eficiència
en el cost (concursos);
– la definició d’objectius de programes
orientats a la consecució de resultats
que assegurin una ràtio cost/
beneficiari eficient.
• En els programes realitzats en
col·laboració amb altres entitats,
assegurar la transparència en els
processos de selecció i en els resultats
obtinguts en els projectes finançats:

– a través de la distribució dels recursos
mitjançant convocatòries adreçades
a la xarxa d’entitats socials, liderades
per un jurat independent d’experts en
la matèria que assegura l’elecció dels
projectes més adequats;
– e fectuant una revisió del projecte
abans de completar el pagament
final, per avaluar la correcta aplicació
dels fons aportats per la FLC;
– a uditant els projectes per assegurar
la correcta gestió dels projectes
finançats.
Gestió pressupostària i control intern
L’Àrea de Gestió Pressupostària de la
Fundació disposa i aplica els processos
interns de control financer següents:
• A partir de les principals línies
estratègiques definides, es fa la
distribució dels recursos a través
de la confecció i seguiment d’una
comptabilitat analítica de costos per
projectes, centres i programes.

• Al llarg de l’any, l’Àrea de Gestió
Pressupostària realitza un seguiment
i un control diari de la consecució
del pressupost aprovat i de les seves
possibles desviacions (traspassos entre
projectes).
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• Trimestralment, s’elabora un estat de
previsió de tancament.
• Finalment, la liquidació del pressupost
és aprovada pels Òrgans de Govern
de la Fundació i de l’Obra Social
”la Caixa”(Comissió de l’Obra Social).
Dels processos interns de control financer
exposats més amunt, se’n desprenen unes
Normes del Sistema de Seguiment
perfectament definides per la FLC:
• Seguiment de la consecució del
pressupost i gestió de les possibles
desviacions a través de procediments
d’aprovació/disposició de fons de forma
centralitzada a través de sol·licituds
de despesa per part de les àrees
executores dels programes.
• Control específic i detallat de les
despeses generals i de funcionament,
segons directrius marcades pel Grup
”la Caixa”.

• El pressupost resultant és aprovat pels
Òrgans de Govern de la Fundació
(Patronat) i de l’Obra Social ”la Caixa”
(Comissió de l’Obra Social).

• El seguiment pressupostari, la marxa
dels programes i les possibles noves
propostes de projectes es reporten

periòdicament a la Direcció General i als
Òrgans de Govern de la Fundació.

• Existència d’una Normativa de
Contractació que assegura:
– la realització de contractacions de
proveïdors sense risc;
– la contractació vetllant per unes
relacions cost/qualitat eficients.
• La Fundació ”la Caixa” està sotmesa a
les revisions que periòdicament emprèn
l’Àrea d’Auditoria Interna de CaixaBank
i a l’auditoria externa obligatòria que fa
dels seus comptes anuals cada any.
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Generació de valor
i activitats de la
Fundació ”la Caixa”
Àmbits i programes
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Participació dels grups d’interès en les diferents
etapes del projecte (disseny, execució, seguiment i
avaluació) (G4-25 i G4-26)
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[Àmbits i programes]
Des de la seva creació, l’Obra Social
”la Caixa” ha estat l’encarregada de
reinvertir en la societat una part molt
important dels beneficis que genera la
Caixa d’Estalvis. Això ha permès avançar
any rere any en el compromís amb les
persones i ha esdevingut un dels trets
diferencials de ”la Caixa”. La major part
de les activitats de l’Obra Social són
gestionades per la Fundació ”la Caixa” a
través d’una estructura de quatre grans
àmbits o àrees amb les seves respectives
actuacions (vegeu l’apartat Resum
d’objectius, acció i compromisos).
Tot i que els programes estan estructurats
en aquestes diferents àrees, hi ha punts
en comú entre àrees, la qual cosa permet
una eficiència més gran en la gestió dels
recursos. L’àmbit geogràfic d’actuació de
la majoria dels programes se circumscriu
al territori espanyol. No obstant això, els
projectes de Cooperació internacional
i Vacunació infantil operen, a més, a
escala mundial; Àfrica, Àsia i Amèrica
Llatina són les principals regions
beneficiàries d’aquests programes.
El 2013, la FLC ha dedicat als programes
socials un total de 236 milions d’euros,
que signifiquen el 65% de la liquidació
pressupostària de l’exercici. Per a l’Obra
Social, són prioritàries les accions de
lluita contra la pobresa, la desocupació
i l’accés a l’habitatge. Aquestes accions
són possibles gràcies a la capacitat
innovadora i d’adaptació de la FLC a

les problemàtiques reals de la societat.
Aquestes capacitats resulten fonamentals
en el context actual de crisi econòmica
en el qual recruen els problemes ja
existents i alhora provoquen l’aparició
de noves problemàtiques en la societat.
L’índex d’atur és un dels problemes que
més s’han accentuat els darrers anys.
L’atur afecta de diferent manera els
integrants de la societat i, en alguns
casos, és un factor afegit per entrar
en el cercle excloent de la pobresa,
especialment per a determinats col·lectius
amb més dificultats a l’hora d’accedir al
mercat laboral. Aquesta problemàtica
és considerada com a eix prioritari per
a l’Obra Social ”la Caixa”, per això
desenvolupa diferents programes en
aquest àmbit com ara el programa
Incorpora i el programa Reincorpora.
És prioritària, també, la lluita contra
l’exclusió social de les persones que
viuen en situacions de pobresa, amb
especial atenció a la població infantil. El
programa CaixaProinfància és un dels
programes que se centra en l’atenció
als infants i també en el seu entorn. Un
altre dels problemes que s’han agreujat
a causa de la crisi actual ha estat l’accés
a l’habitatge. Des de l’Obra Social es
posa especialment accent, a través del
programa Habitatge Assequible i
Lloguer Solidari a crear les condicions
per tal de garantir l’accés a un habitatge
digne, especialment per a col·lectius que
tenen més dificultats afegides a l’hora de
fer front a aquesta necessitat com són
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els joves, la gent gran i les famílies amb
rendes modestes.
Per una altra banda, l’acció de l’Obra
Social s’entén com una acció compartida
amb el treball de les entitats socials del
nostre país. Juntament amb aquestes
entitats es desenvolupa el programa de
Convocatòries d’Ajuda a Projectes
Socials, que ha impulsat 898 iniciatives
adreçades a persones i col·lectius en risc
d’exclusió social. Paral·lelament a aquests
programes i amb la mateixa voluntat de
servei des de la proximitat al territori,
s’han impulsat més de 21.728 accions
amb el suport de la xarxa d’oficines de
”la Caixa” a través de l’Obra Social
descentralitzada.
Educació, ciència, recerca, medi ambient
i cultura són, també, eixos prioritaris en
l’estratègia de la FLC. Dins de l’àmbit
d’educació, destaquen els projectes que
donen suport a la formació i l’educació
en el coneixement i valors socials, per
exemple el projecte eduCaixa. Dins de
l’àmbit de ciència, recerca i medi ambient
destaca el RecerCaixa l’objectiu del qual
és la promoció del coneixement científic i
el programa de Ciència en Societat per
a la promoció de la cultura científica i el
foment de vocacions cientificotècniques.
Finalment, dins dels programes culturals,
destaquen els diferents CaixaForum que,
a través de les exposicions i activitats que
acullen, són fonts rellevants d’expansió
de la cultura.
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[Participació dels grups d’interès en les diferents etapes del projecte
(disseny, execució, seguiment i avaluació) (G4-25 i G4-26)]
La FLC pretén involucrar els seus diferents
grups d’interès en cada una de les
activitats que desenvolupa. D’aquesta
manera, la FLC procura millorar la
implantació i l’eficiència de cadascun
dels programes que desenvolupa gràcies
a la capacitat de compartir el know how
i els recursos necessaris que aquesta
interrelació genera en el moment de
desenvolupar i implantar el programa.
La participació dels grups d’interès en
els programes, i en concret en les seves
diferents etapes –disseny, implementació,
monitoratge i avaluació–, és un
indicador del seu grau de col·laboració i
implicació en els processos d’activitat de
l’Organització.
Així mateix, i en un context de
participació efectiva al llarg d’un
compromís sostingut amb els agents,
aquesta implicació també palesa el grau
d’inclusió de les perspectives de les parts
interessades, element clau per asegurar
l’efectivitat, la qualitat i la legitimitat dels
programes.
Per tot això, la FLC promou, com a
entitat, la participació dels seus grups
d’interès en les diferents etapes del
projecte.
Aquest procés de participació s’inicia amb
la decisió del Comitè Executiu de la FLC
sobre les línies de programes i projectes

a finançar i donar suport d’acord amb les
prioritats estratègiques de la Fundació
i les necessitats dels diferents grups
d’interès.
Amb això, el Comitè, que es reuneix
setmanalment, influeix de manera directa
sobre quins grups d’interès es veuran
beneficiats de qualsevol tipus de relació
o col·laboració la FLC. No obstant això,
atesa la diferència d’activitats que la
FLC desenvolupa, en última instància
són els responsables de cada projecte
els encarregats, de manera individual
i d’acord amb les necessitats dels
projectes, de detectar i crear els diferents
canals de comunicació definitius que
permetin al grup d’interès identificat
participar en el programa o projecte
concret.
En general, del conjunt de grups d’interès
de la FLC, aquells amb els quals la FLC
estableix dinàmiques de relació i diàleg
més freqüents i sistemàtiques són: els
beneficiaris, l’Administració Pública (AP),
els proveïdors de serveis, la comunitat
acadèmica i les entitats del tercer sector
i ONL.
El seu treball coordinat, permet identificar
aquells aspectes i/o àmbits de potencial
col·laboració per treballar de forma
conjunta, així com participar en la creació
de programes i projectes que permetin
unir esforços i arribar a solucions
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consensuades en la creació de valor
compartit.
A continuació, es presenta una taula
i uns gràfics per a cada un dels cinc
grups d’interès amb una vinculació més
directa en els projectes –beneficiaris,
administracions públiques, proveïdors de
serveis, comunitat acadèmica i entitats
del tercer sector i ONL– en què s’inclou
el grau de participació en les diferents
etapes del projecte, així com el nivell
de participació efectiva de cada grup
d’interès (entenent per efectiva el fet que
aquesta participació sigui mitjançant el
diàleg i partnership o aliança).
Cal subratllar que si bé tots els grups
d’interès inclosos aquí participen en més
del 79% dels projectes i programes,
les AP (87%), els beneficiaris i la
comunitat acadèmica (ambdues amb
un 78%) i els proveïdors (84%) són els
que participen de forma majoritària en
alguna de les etapes dels projectes. De
la mateixa manera, cal esmentar que
la inclusió de les diferents AP es porta
a terme principalment en els processos
d’implementació i en el seguiment dels
projectes i programes, mentre que la
participació dels beneficiaris es produeix
principalment en l’etapa d’implantació
del projecte. Els proveïdors, per la seva
banda, participen principalment també
en la implementació del projecte així com
en l’avaluació.
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NG01. Processos de participació dels grups d’interès directes en les diferents etapes del projecte (G4-26)
Beneficiaris

Administracions
públiques

Agents tercer
sector

Comunitat
acadèmica

Proveïdors

Participació
total

78,79

87,88

57,58

78,79

84,85

Participació
continuada
mitjançant diàleg
o aliances

31,33

60,61

42,42

75,76

60,61

Proveïdors

% participació

Processos de participació dels grups d’interès directes en les diferents etapes del projecte

NG01.E.2

57,58

NG01.E.3

75,76

66,67

NG01.E.4

69,70

69,70

NG01.E.5

51,52

NG01.D.2

72,73

51,52

84,85

NG01.D.3

63,64

51,52

66,67

NG01.D.4

69,70

57,58

(NG01.E)

NG01.D.5

78,79

NG01.C.2

(NG01.D)

NG01.C.3

(NG01.C)

NG01.C.4

(NG01.B)

NG01.B.2

48,48

Comunitat
acadèmica

NG01.B.3

NG01.A.4

63,64

Agents tercer
sector

NG01.B.4

NG01.A.3

51,52

Administracions
públiques

NG01.B.5

NG01.A.2

51,52

NG01.A.5

(NG01.A)

NG01.C.5

Beneficiaris

% participació
en l’etapa de:

72,73

Disseny

Implementació

Seguiment

Evolució
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(G4-26)
La FLC duu a terme diferents accions que
permeten incloure els diferents grups
d’interès en el cicle de cada projecte.
Entre algunes de les accions que de forma
cíclica formen part d’aquesta dinàmica
inclusiva dels grups d’interès en els
projectes podem destacar les reunions
de seguiment amb les entitats socials
que desenvolupen les accions vinculades
al programa Violència: tolerància zero i
que recullen l’evolució dels beneficiaris
mensualment i semestralment. D’altra
banda s’avalua també la intervenció a
partir de quatre enquestes desenvolupades
per la Universitat de Barcelona sobre grups
de dones beneficiàries i es redacta una
memòria final.
Les direccions i assesories científiques
dels programes realitzen seguiments
periòdics de la seva evolució. És el cas
dels qüestionaris que responen els infants
i familiars beneficiaris de les CiberCaixa
Hospitalàries i confeccionats des de la
Universitat de Barcelona i la Fundació
Bosch i Gimpera. Aquests qüestionaris,
a més a més, es complementen amb
les dades que recullen mensualment
els voluntaris del programa sobre les
activitats, els materials necessaris i les
incidències produïdes.
Jornades
Durant el 2013 i dins del programa
Reincorpora s’ha celebrat una jornada
a CaixaForum Madrid en el decurs de la
qual es va presentar l’estudi d’impacte
confeccionat per al programa per
part del Centro de Estudios Tomillo.
L’estudi caracteritza els perfils personals,
professionals i penitenciaris dels
participants, les seves motivacions i els
impactes que la formació profesional
tenia sobre les seves competències
professionals, socials i personals.
Reincorpora s’ha sumat també el 2013
a la crida de l’Agrupació d’Empreses i

professionals de la Responsabilitat Social
Corporativa FORETICA per afegir-se
com a exemple de bones pràctiques
per a la primera campanya del pla
Enterprise 2020. Aquesta organització
per al foment de la cultura de la gestió
ètica i la responsabilitat social ha creat
una plantaforma de 36 inciaitives
col·laboratives que posen en valor
esforços de sostenibilitat en l’àmbit de les
habilitats per a l’ocupació (Skills for Jobs).
Per la seva banda, el programa Incorpora
ha celebrat una reunió de coordinadors
del programa en la qual es van analitzar
els resultats del 2013 i plantejar els
reptes per al 2014. L’encontre va ser
per donar compte d’algunes de les
novetats implementades durant l’exercici,
com ara la nova web Incorpora, eines
d’anàlisi de dades i nous sistemes
d’avaluació qualitativa per a les entitats
col·laboradores i sistema d’auditoria del
programa. Entre els reptes de cara al
2014 el programa es planteja:
• Incrementar més l’eficiència del servei
Incorpora.
• Experimentar models formatius per a
usuaris Incorpora.
• Consolidar la relació amb CaixaEmpresas
i iniciar altres línies de col·laboració amb
CaixaBank.
• Consolidar la visibilitat del programa
en la societat en general i en el teixit
empresarial.
• Paquetitzar la metodologia del
programa.
• Conceptualitzar i experimentar un
sistema de qualitat del servei Incorpora.
Una altra de les mesures d’implicació
dels grups d’interès és mitjançant la
repartició de funcions dins d’un projecte.
En el programa d’Emprenedoria Social,
per exemple, a més de tenir el suport
de les diferents AP, com ara el Govern
i la Generalitat de Catalunya, s’implica
el sector acadèmic. La universitat, en
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particular l’IESE, Escola de Negocis,
assumeix la direcció científica del projecte
validant tant el disseny com l’execució,
seguiment i avaluació, ja no només del
programa sinó també de les empreses
socials seleccionades.
Per altra banda, una altra de les accions
empreses per la FLC és la participació
de forma directa en la preparació i la
realització dels projectes. Per exemple, en
el projecte d’Intervenció Comunitària
Intercultural (ICI) s’hi porten a terme
accions que involucren els diferents grups
d’interès.
El projecte té per objectiu crear un
model d’intervenció social en un context
multicultural que impulsi el treball conjunt
entre administracions, professionals i
ciutadania per avançar en el foment de la
convivència intercultural i la cohesió social
a través d’accions en l’àmbit educatiu, de
la salut i de les relacions ciutadanes amb
especial atenció a la infància, la joventut
i les famílies. La FLC estableix relacions
tant amb les entitats socials (mitjançant
convenis de col·laboració i reunions de
seguiment periòdiques) com amb els
ajuntaments i les universitats encarregats
de la direcció científica del projecte
(reunions periòdiques).
A nivell estatal s’estableixen convenis
de col·laboració amb el Ministeri de
Treball i Immigració i la Federació
Espanyola de Municipis i Províncies. El
2013 ha estat significativa la signatura
del primer Compromís Municipal per
la Convivència, en un acte celebrat a
CaixaForum Madrid, amb 14 consistoris
implicats, com a Administració Pública,
en el desenvolupament del projecte a
més de la FLC i el Ministeri d’Ocupació i
Seguretat Social a través de la Secretaria
d’Immigració i Emigració.
El projecte ICI vol impulsar dinàmiques de
col·laboració, entre els diferents agents
socials d’un territori, que contribueixin
al foment de la convivència ciutadana
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i intercultural. Els equips que executen
el projecte a cada territori estableixen
relacions amb els tres protagonistes de
la comunitat: administracions (polítics
i responsables d’entitats privades),
professionals i ciutadania. Ells són els
impulsors reals de les accions conjuntes
a partir de la creació d’espais de relació
i de coordinació tècnica (comissions i
espais tècnics de relació), administracions,
professionals i ciutadania participen en el
desenvolupament de les accions amb la
possibilitat d’implicar-se en les diferents
etapes del disseny, execució, seguiment i
avaluació.
Fruit del treball diari dels professionals de
diferents àmbits també s’obtenen dades i
informació essencial que pot ser recollida
i revertir en la millora de diferents
aspectes del programa. N’és un exemple
d’això la nova plataforma de seguiment
dels equips que treballa on-line les
diferents línies del programa d’Atenció
Integral als malalts avançats: atenció
emocional, espiritualitat, voluntariat,
comunicació o treball social, entre
d’altres. El 2013 s’han introduït millores
significatives a la plataforma on-line
del programa per incidir en la millora
de la qualitat assistencial dels equips,
així com també s’han incorporat noves
variants per a la confecció dels estudis
d’efectivitat anual del programa.
La comunitat científica és un altre dels
grups d’interès que la FLC involucra en
les diferents etapes dels seus programes
i projectes. En el projecte eduCaixa,
per exemple, s’involucra la comunitat
educativa tant en la definició com en el
seguiment del projecte tenint en compte
la informació facilitada a través del
desenvolupament de diferents focus grup.
Un altre exemple d’implicació entre la FLC
i la comunitat científica ha estat el recurs
educatiu KitCaixa hàbits saludables
dissenyat en base al programa de Salut
Integral de la Fundació Science Health
and Education (SHE) sota la supervisió
del seu president, el cardiòleg Valentí

Fuster. O la col·laboració amb l’Institut
Català de Ciències del Clima (IC3) per al
desenvolupament de la xarxa ClimaDat
que s’ha completat durant el 2013 amb
la posada en funcionament de les vuit
estacions de mesurament del clima previstes
en vuit espais naturals de tot l’Estat.
Finalment, la implicació de la direcció
científica del programa CaixaProinfància.
La Universitat Ramon Llull ha coordinat,
amb la col·laboració de les universitats
pròximes als territoris on s’intervenen
des del programa, l’edició de tres guies
que fixen el model d’acció social i
que serveixen de guia per a les bones
pràctiques en l’atenció a la infància en
risc d’exclusió.
Mecanismes per a l’obtenció
de feedback en relació amb els
programes i projectes (G4-26)
Canals formals
La FLC, compromesa amb la millora
continuada dels seus programes i
projectes, així com amb el diàleg i les
relacions amb els seus grups d’interès,
posa a la seva disposició, diferents
mecanismes i eines per tal que puguin fer
arribar a l’Organització les seves opinions,
suggeriments, queixes o sol·licituds
d’informació. La Fundació concep el
feedback rebut dels seus grups d’interès
(interns i externs) com una mesura
d’avaluació dels seus programes. Això
permet ser més eficient a l’hora de revisar
els programes per tal de donar resposta
a les necessitats dels seus grups d’interès.
Tot el feedback que rep l’Organització és
tractat d’acord amb i en el marc d’actuació
definit per la Fundació ”la Caixa” amb la
finalitat que els usuaris de les activitats
i centres de la FLC puguin fer arribar
les seves reclamacions o suggeriments
als responsables corresponents. A més,
compleix la doble finalitat d’habilitar un
mitjà d’expressió que permeti expresar
necessitats, problemes i suggeriments de
millores, i convertir les propostes de millora
en realitats operatives dins del procés de
millora continuada de l’Organització.
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El 2013, s’han reforçat els mecanismes
establerts de feedback existents al
2012 alhora que se n’han implementat
de nous, atès l’interès que té per a la
FLC disposar de canals eficients que
fomentin la comunicació entre les
parts interessades dels programes i
activitats amb la FLC. Podem remarcar
com a exemple que durant el 2013
l’Àrea Internacional ha implementat
una plataforma on‑line de comunicació
amb totes les entitats amb les quals
manté vigents convenis de col·laboració
en matèria de desenvolupament
socioeconòmic. L’eina ajuda a establir
un millor canal de comunicació amb les
ONG espanyoles i les ONG locals dels
països on es desenvolupen els projectes.
La plataforma facilita el seguiment dels
projectes, la realització de formacions en
línia i incrementa l’alineació dels projectes
executats per les ONG amb els objectius
finalistes del programa.
Igualment rellevant aquest 2013 ha
estat la introducció d’una nova apliació
per part del programa CaixaProinfància
adreçada específicament a les entitats
socials vinculades al programa. Aquestes
entitats poden ara incloure nous
paràmetres d’avaluació i seguiment dels
beneficiaris com per exemple el progrés
educatiu dels nens i nenes beneficiaris.
En aquest sentit, i atesa la importància
que l’Organització confereix a la recepció
de feedback sobre la seva activitat,
aproximadament el 78% dels projectes
de la FLC inclouen algun mecanisme
que la facilita. El 66% dels projectes
ofereixen mecanismes per a la sol·licitud
d’informació i per expressar opinió, i un
altre 66% posa a disposició mecanismes
per fer arribar queixes i per rebre
suggeriments.
S’ha de dir que no es palesen diferències
significatives pel que fa a la disponibilitat
de mecanismes per àmbits d’activitat ni
en les diverses categories de feedback:
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NG02. Mecanismes de feedback (G4-26)
Total

% Projectes
inclouen queixar-se

Projectes

Cultura

NG02

% Projectes
inclouen suggerir

Investigació,
ciència i medi
ambient

26

78,13

70,59

100

66,67

NG02.1

% Projectes
inclouen opinar

Educatiu

22

66,67

61,11

100

50

83,33

NG02.2

% Projectes
inclouen sol·licitud
d’informació

Social

21

63,64

55,56

100

50

83,33

NG02.3

% Projectes
incorporen
feedback

%

22

66,67

55,56

100

50

83,33

NG02.4

Casos

Àmbit d’activitat

21

66,67

55,56

100

50

83,33

3

6

33

La FLC disposa de procediments i
canals establerts a nivell d’organització
que permeten a qualsevol dels seus
grups d’interès donar un feedback dels
programes i projectes de la FLC; el telèfon
genèric de l’Obra Social és el principal
mecanisme genèric que es fa servir. Un
cop rebuda la sol·licitud d’informació/
opinió/suggeriment/queixa, es redirigeix
al responsable del projecte al qual fa
referència. No obstant això, només
alguns programes depenen únicament i
exclusiva d’aquests mecanismes genèrics
per sol·licitar informació.
La majoria de programes han
desenvolupat diferents mecanismes
específics que s’hi adapten. Els principals
mecanismes específics utilitzats pels
diferents projectes i programes són,
de més a menys freqüència: la posada

18

a disposició d’una adreça de correu
electrònic específica, o bé un formulari
de reclamació/suggeriment a través del
portal de la web, així com els formularis
de reclamació/suggeriment en paper
distribuïts en els punts pertinents (centres
i exposicions itinerants), els sistemes
d’atenció presencial o contacte directe
(com l’OAC –Oficina d’Atenció al
Client–) i les línies de contacte telefònic
específiques del projecte.

100

6

de les xarxes socials com a canals de
comunicació bidireccional amb els grups
d’interès; en són exemples, el ClimaDat
o el programa de Ciència en Societat.
Per la seva banda, aquest percentatge
varia en funció de la tipologia de
feedback (63,64% per donar opinió,
66,67% per expressar queixes i proposar
suggeriments).

La FLC preveu l’accés a aquest conjunt de
mecanismes de feedback prioritzant l’ús
de les noves tecnologies; de tal manera
que, aproximadament, el 78,13%
dels projectes de l’Organització inclou
mecanismes de sol·licitud d’informació
el canal d’accés dels quals és Internet.
Cal destacar que el 2013 s’ha posat
especial èmfasi en les possibilitats
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Mecanismes de feedback

(G4-26)
Reunions específiques
El 2013, la FLC ha implementat
diferents millores dins dels seus
programes que permeten canalitzar
de forma més eficient els feedbacks
rebuts incrementant-ne a la vegada la
capacitat de resposta, en especial amb
els beneficiaris dels seus programes.
El projecte ICI, per exemple, preveu
els mecanismes per a l’obtenció dels
feedbacks següents: reunions de
seguiment periòdiques tant amb els
equips d’intervenció, és a dir, els equips
contractats per les entitats socials per
executar el projecte en cada territori, com
amb els ajuntaments amb els quals s’ha
establert un conveni de col·laboració.
Els equips d’intervenció disposen d’un
entorn col·laboratiu amb un fòrum. Tots
els agents amb els quals la FLC ha signat
un conveni de col·laboració disposen de
l’adreça de correu electrònic i telèfon per
a consultes, suggeriments, opinions, etc.
Als equips d’intervenció se’ls distribueix
un formulari de valoració cada vegada

63,64%

NG02.4.1

63,64%

54,55%

NG02.4.2

54,55%

NG02.3.1

66,67%

NG02.3.2

60,61%

NG02.2.1

66,67%

NG02.2.2

Mecanismes
diferents
d’Internet

NG02.1.1

Mecanismes
específics
(Internet)

NG02.1.2

Tipologia

60,61%

que la FLC organitza una trobada de
formació. També se’ls distribueix un
qüestionari de valoració electrònic que
serveix per recaptar informació sobre el
desenvolupament d’aspectes clau del
projecte.
Enquestes de satisfacció
Un altre dels canals que es fan servir
de manera recurrent, quan és possible,
són les enquestes de satisfacció. La
sistematització d’aquestes enquestes
permet disposar d’un canal de feedback
que proporciona informació directa dels
beneficiaris per poder ser considerada
en futures millores del programa. Els
programes Reincorpora, Atenció
integral a persones amb malalties
avançades o el programa de Ciència
en Societat incorporen aquests tipus
d’enquestes.
Dins del programa d’Atenció integral
a persones amb malalties avançades,
per exemple, és el mateix equip que
participa en el projecte, el qui realitza les
enquestes de satisfacció als beneficiaris
per tal de conèixer individualment el
feedback de cadascun d’ells. Aquest
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El projecte
permet
interposar
queixes

El projecte
admet
suggeriments

El projecte
permet
opinar

El projecte
permet sol·licitar
informació

2013 s’ha desdenvolupat una d’aquestes
enquestes de satisfacció que han mostrat
que un 92% dels malalts qualifiquen
d’excel·lent o de molt bona l’atenció
rebuda, i prop del 90 % asseguren que
han pogut resoldre temes difícils gràcies
al suport rebut. Millores centrades
sobretot en l’àmbit de la comunicació
i de la relació amb la família i el seu
entorn. El 80% dels pacients atesos
no troben cap aspecte de l’atenció
psicosocial proporcionada pel programa
que es pugui millorar i un 90% la
recomanarien a persones en situacions
similars a la seva.
La FLC no solament exigeix canals de
comunicació robustos i eficients per als
projectes que lidera sinó que també
ho exigeix a les entitats amb les quals
col·labora. Per exemple, per al programa
de Cooperació Internacional, la FLC
estableix en els bases del programa, que
les entitats de cooperació espanyoles
sol·licitants, especifiquin els criteris/
mecanismes utilitzats per a la inclusió/
participació dels beneficiaris en tot el
procés del projecte.
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Sistemes de control, avaluació i
aprenentatge
La mateixa naturalesa de les entitats
sense ànim de lucre, juntament amb
la funció que desenvolupen al si de la
societat en el context socioeconòmic
actual, estableix la responsabilitat
inherent de demostrar la legitimitat,
el valor i l’eficiència de les accions
que porten a terme. La FLC, conscient
d’això, aposta per la rendició de
comptes i la transparència com a
premisses indispensables per complir
el seu compromís davant dels seus
grups d’interès, i d’acord amb els seus
valors i principis, pilars bàsics de la seva
estratègia.
La capacitat d’innovació en cada un dels
programes i projectes es fonamenta en
la capacitat de detectar les possibles
millores a partir dels sistemes de
seguiment i valoració per així implantarles en dissenys futurs dels projectes. Una
correcta gestió del control i l’avaluació
dels programes i projectes resulta
essencial a l’hora d’aconseguir els
objectius plantejats per la FLC.
De fet, una de les prioritats estratègiques
de la Fundació ”la Caixa”, per al
període 2010-2016, és la d’aprofundir
en els aspectes metodològics i en els
sistemes de mesurament de resultats
amb l’objectiu de millorar l’eficiència de
l’Obra Social. Per això, i tal com va ser
el cas l’any 2011, la FLC està donant un
impuls decidit al nou pla de sistemes de
la informació que ja està revertint en una
clara millora de l’eficiència interna.
La FLC concep els processos de millora
continuada com a eixos de treball clau

per determinar la qualitat i l’eficàcia,
així com per mesurar l’impacte dels
seus programes, projectes i activitats,
i d’aquesta manera poder donar
resposta a les necessitats canviants de la
societat actual. Per a la FLC, la correcta
implementació d’aquests sistemes és
un recurs clau que permet redissenyar
i incloure els canvis necessaris en els
programes i projectes per tal de millorar i
augmentar-ne les possibilitats d’èxit.
Tots els projectes i programes de la
Fundació, en els seus quatre diferents
àmbits d’activitat (social, cultural,
educació i recerca, ciència i medi
ambient) disposen d’algun sistema de
monitoratge i/o seguiment, avaluació i
aprenentatge. El 100% dels projectes
tenen sistemes per realitzar seguiment
i control, un objectiu que ja es va assolir
durant l’exercici del 2012. D’altra banda
un 93,75% dels projectes fan exercicis
de valoració o anàlisis de resultats
per avaluar els seus projectes. Dels
resultats que se n’obtenen deriva la fase
d’aprenentatge.
El 90,32% dels projectes van introduir
canvis i millores el 2013 a partir
dels sistemes de control i avaluació
implementats. En relació amb aquesta
última etapa, cal comentar que els
àmbits en què els projectes i programes
han introduït més canvis i millores han
estat l’educatiu i el social, en un 100%
dels casos, mentre que en els àmbits de
recerca, ciència i medi ambient i cultura
han fet un avenç significatiu durant
l’exercici passant del 50% i el 33% dels
casos en 2012 al 83% en el cas dels
programes de ciència, recerca i medi
ambient i un altre 83% per als programes
de cultura, durant el 2013.

107

Els sistemes de seguiment i control més
utilitzats pels projectes i programes de
la FLC són de naturalesa quantitativa,
amb una freqüència de registre i/o
producció de dades tant contínua, al
llarg de l’execució del projecte, com
única, al final del projecte (aplicats
per més del 90,9% dels projectes per
a ambdós sistemes). En aquest sentit,
quan la freqüència només és puntual o
única, al final del projecte, el sistema o
els indicadors derivats del projecte es fan
servir tant per al seguiment com per a
la fase d’avaluació. La gran majoria dels
projectes i programes de la FLC també
apliquen sistemes d’informació qualitativa
i freqüència contínua (75,6%) i sistemes
de seguiment de naturalesa qualitativa al
final del projecte (72%).
Per altra banda, les actuacions i/o
activitats de seguiment realitzades
el 2013, es concreten en: el registre
continuat de dades d’activitat en un
63%, i les visites de seguiment en un
84% dels programes. A més, la majoria
de projectes tenen comissions de
seguiment (79%), i s’hi fan auditories
i/o assessories d’experts externs (48%),
enquestes de valoració a col·lectius
determinats i sol·licitud d’auditoria de
comptes (94%) i estudis qualitatius
(75%). Finalment, les operacions
de seguiment menys realitzades el
2013 continuen sent les auditories de
processos (42%). En l’etapa d’avaluació,
els exercicis de valoració i anàlisi que han
fet servir la majoria de projectes de la FLC
es concreten en: reunions de valoració
(96% projectes) i memòries o informes
de valoració dels indicadors quantitatius
i/o de la informació qualitativa (90,9%
dels projectes).
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NG03. Sistemes de monitoratge, avaluació i aprenentatge
Total

Introdueixen
millores i canvis
per al 2013

NG03

Fan exercicis de
valoració o anàlisi
de resultats

NG03.1

Fan accions
i activitats de
seguiment
el 2013

33

NG03.2

Disposen de
sistemes de
seguiment i
control

33

33

NG03.3

Disposen de
monitoratge,
avaluació i
aprenentatge

%

31

93,75

NG03.4

Casos

Àmbit d’activitat

28

90,32

Social

Investigació,
ciència i medi
ambient

Cultura

100

100%

100%

100%

100%

100

100%

100%

100%

100%

100

100%

100%

100%

100%

100%

100%

66,67%

100%

83,33%

94,2%

33

Projectes

Educatiu

18

3

6

100%

83,33%

6

Projectes que disposen de sistemes de seguiment i control
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75,76%

Tenen sistemes
d’informació
qualitativa finals
NG03.1.4

90,91%

NG03.1.3

96,97%

Tenen sistemes
d’informació
quantitativa
continuada

Tenen indicadors
quantitatius
finals
NG03.1.2

NG03.1.1

Tenen indicadors
quantitatius
continus (al llarg
del procés)

72,73%
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Cadascun dels programes i projectes
gestiona de manera independent els seus
sistemes de seguiment, control i avaluació
depenent de les seves pròpies necessitats.
El programa d’Emprenedoria Social per
exemple, ha identificat l’acompanyament
i el suport personalitzat a l’emprenedor
com a factors clau per a l’èxit del
projecte. Per això el programa ofereix a
tots els projectes seleccionats:
• Formació a mida. Els emprenedors
socials seleccionats tenen una formació
centrada en l’emprenedoria i la gestió
d’empreses impartida per l’escola de
negocis IESE.
• Acompanyament gerencial. Tutoria
durant un any per tal de:
– Acompanyar l’emprenedor en els seus
processos de decisió.
– Identificar riscos, amenaces i
oportunitats des d’una visió externa.
– Facilitar una xarxa de contactes per tal
d’assegurar l’èxit de la iniciativa.
Aquest acompanyament el porten
a terme persones experimentades
en emprenedoria i empresa social.
Addicionalment, es posa a disposició
de l’emprenedor un suport especialitzat
en àrees tècniques pròpies de la gestió
d’empresa (finances, operacions,
màrqueting, comunicació, etc.) i/o
en sectors específics (tèxtil, gran
consum, agricultura, etc.) en els quals
l’emprenedor i/o el tutor identifiquen una
necessitat. Els participants en el programa
es comprometen a aportar informació
rellevant de forma diligent i periòdica per
a la supervisió de les iniciatives.
En aquest sentit, l’aprofitament del
programa formatiu per part dels
emprenedors socials es deriva de la
presentació del pla de negoci, en el
qual han de demostrar que incorporen
l’estratègia i les eines de gestió tractades

en el programa formatiu del pla de
negoci de la seva empresa social. La
concreció d’aquest pla de negoci és un
moment transcendental del procés per
analitzar la viabilitat del projecte.
A més, la FLC pot examinar i auditar,
directament o bé a través d’entitats
designades a aquests efectes, la
destinació de les ajudes als fins previstos
pel programa. Per això, els participants
en el programa han de facilitar l’accés
a la documentació requerida, i han de
mantenir entrevistes i reunions amb
els auditors designats. Per consegüent,
l’assessorament, control i seguiment i
l’avaluació de tot el procés, és clau en el
procés d’aprenentatge dels emprenedors,
atès que els permet concretar els
objectius i assolir les metes fixades.
Actualment i des del programa de
Cooperació Internacional es treballa
per crear una plataforma per a la
sistematització dels requeriments de
control per a les auditories que han de
contractar totes les ONG que mantenen
conveni amb l’Obra Social per poder
procedir a la revisió financera dels
projectes als quals es dóna suport.
A banda d’això, com ja s’ha comentat
més amunt, alguns dels projectes de la
FLC utilitzen les enquestes de satisfacció
com a mitjà per determinar el feedback
dels beneficiaris. En aquest feedback,
alguns dels projectes hi inclouen
preguntes que permeten avaluar la
consecució dels objectius. En el projecte
Reincorpora, per exemple, s’ha mesurat
l’impacte a través d’una enquesta a
1.384 participants de 89 projectes de
l’exercici anterior amb un qüestionari la
confecció del qual es va desenvolupar
en un grup de treball que implicava els
mateixos benficiaris, els responsables de
les entitats col·laboradores i la direcció
dels centres penitenciaris. Això permet
introduir preguntes que permeten
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identificar el grau de millora de les
competències, tant professionals com
socials i personals aconseguides pel
projecte. D’aquesta manera, s’obtenen
dades reals dels beneficiaris que
poden ser utilitzades com una variable
d’avaluació d’impacte del programa que
s’afegeix a l’estudi anual d’impacte del
programa.
Convé esmentar també per al 2013,
les enquestes realitzades en el marc
del projecte ICI, sobre convivència
i interculturalitat en territoris d’alta
diversitat. Aquestes enquestes portades
a terme el 2010 i el 2012 han permès
a la FLC analitzar la primera fase de
desenvolupament del projecte (2010 a
2013) i la repercussió que va tenint el
projecte en el territori focalitzat. El 2013
s’han avaluat els resultats de la segona
enquesta que va recollir més de 9.000
entrevistes personals als residents de 25
territoris d’alta diversitat i més de 2.500
enquestes telefòniques a persones del
conjunt de l’Estat. El programa preveu
la realització d’una nova enquesta l’any
2015, un cop decidit que el programa
ampliarà la seva acció a un major nombre
de territoris que s’afegiran als que ja hi
participen.
Aquesta enquesta, a més, la FLC l’utilitza
com un recurs d’avaluació d’impacte
del projecte que s’afegeix als sistemes
d’avaluació estàndards que comporta
el projecte mateix com són els informes
setmanals, mensuals, trimestrals i les
memòries anuals.
Un dels objectius que persegueixen els
sistemes d’avaluació, és la capacitat
d’avaluar l’abast dels objectius a través
del mesurament de tres aspectes:
eficàcia, eficiència i impacte. El
mesurament dels tres aspectes permet
dotar la FLC de transparència en la seva
gestió alhora que incrementa el valor
social associat als projectes de la FLC.
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Per exemple, des dels programes
culturals s’ha desenvolupat una eina per
al control de l’eficiència i la despesa dels
concerts participatius i els responsables
de la programació cultural dels centres
CaixaForum estan desenvolupant una
eina semblant orientada a l’avaluació
qualitativa de les activitats educatives
que es desenvolupen en els centres de
l’Obra Social.

o l’impacte, mentre que el 88%
permeten mesurar l’eficiència. Per
als tres mesuraments, s’observen
diferències per àmbit d’actuació.
El 100% dels projectes dels àmbits
d’educació i més d’un 94% dels
programes socials disposen de
sistemes que permeten mesurar
tant l’eficàcia com l’eficiència. Els
programes de l’àmbit de ciència,
recerca i medi ambient han donat un
salt considerable passant al 50% dels

Del total de programes i projectes,
el 84% permeten mesurar l’eficàcia

programes que fan mesuraments de
l’eficàcia i l’eficiència.
Un 88% dels projectes de l’àmbit social
disposen de sistemes per mesurar
l’eficiència, en canvi, només ho fan
un 50% dels programes de l’àmbit
de cultura. De forma anàloga, el
88% dels projectes de l’àmbit social
tenen sistemes que permeten mesurar
l’impacte, en canvi, els de recerca i medi
ambient només ho fan un 33%.

NG03.5 Mesurament eficàcia, eficiència i impacte
Total

NG03.5

Casos

28

Àmbit d’activitat

%

84,38

Social

Educatiu

Investigació,
ciència i medi
ambient

Cultura

94%

100%

83,3%

50%

NG03.5 Mesurament eficàcia, eficiència i impacte

NG03.5.1

94,44%

NG03.5.2

88,89%

NG03.5.3

Social

88,89%
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Educació

100%

66,67%

100%
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Ciència, recerca
i medi ambient

Cultura

50%

50%

66,67%

50,00%

83,33%

33,33%
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En el mesurament d’aquests aspectes
destaca, per exemple, el programa
CaixaProinfància i les CiberCaixa
Quedem després de classe que han
promogut fórmules de pilotatge per
promoure el treball en xarxa.
En el cas del programa d’atenció a la
pobresa infantil, CaixaProinfància,
la mesura forma part de la voluntad
d’extendre l’acció social des d’un
treball coordinat que impliqui totes les
institucions públiques i/o privades que
treballen amb les famílies. Una fórmula
que ajuda a millorar l’eficiència, l’eficàcia
i l’impacte del programa. En aquests
pilotatges es fomenta el treball compartit
específic en l’atenció, a una mostra de
famílies, entre quatre grups d’agents
socials: els serveis socials municipals, els
serveis de salut del territori, els centres
educatius i les entitats del tercer sector.
El pilotatge desenvolupat des de les
CiberCaixa forma part d’un programa
per a la detecció i desenvolupament
del talent per al qual s’han
desenvolupat formacions específiques i
acompanyament als educadors.
Cal esmentar també, com a exemple de
bona pràctica, el programa d’Atenció
integral a malalts avançats. El 2013
ha continuat activa la plataforma de
seguiment on-line amb la finalitat de
millorar la qualitat de l’assistència dels
equips, així com la incorporació de noves
variants en l’estudi d’efectivitat anual
pel qual es mesura l’eficàcia d’atenció
psicosocial proporcionada. A més a més,
durant aquest exercici s’ha realitzat una
avaluació de satisfacció dels pacients
atesos des del programa.
Un altre dels exemples rellevants són les
millores implementades en el programa
d’Emprenedoria Social per mesurarne l’eficiència. En el marc d’aquest
programa, en acabar l’exercici, la FLC fa

una avaluació qualitativa dels diferents
processos de suport als beneficiaris de la
convocatòria amb una enquesta anual de
valoració per part dels emprenedors, dels
agents de suport (formadors, mentors,
coordinadors del programa i assessors
jurídics). Destaca específicament el
mesurament sobre els nivells de sinergia
generats amb una enquesta a tots
els emprenedors sobre la rellevància
del desenvolupament de llaços de
col·laboració entre projectes semblants.
El programa fa un seguiment semestral
de l’acompliment de l’impacte social
i econòmic dels projectes d’empresa.
Tot plegat es complementa amb visites
anuals als projectes, en el seu inici i al
final amb la fi de contrastar expectatives,
necessitats i millores que puguin ser
traslladades al programa. Finalment es
produeix una trobada anual entre els
equips de coordinació i els mentors amb
l’objectiu d’aplicar millores a partir dels
resultats tangibles de les avaluacions dels
projectes.
Finalment des del programa d’Habitatge
Social s’ha desenvolupat una avaluació de
procediments, iniciada al final del 2012
i desenvolupada durant el 2013 a càrrec
d’una consultora externa, Everis, amb
l’objectiu de millorar la qualitat i el temps
de resposta en la gestió de les activitats
de lloguer, adjudicació d’habitatges i
gestió, administració i manteniment
del parc d’immobles dels programes
Habitatge Assequible i Lloguer Solidari.
Integració del component de gènere
i diversitat
La FLC concep els factors de gènere
i altres de diversitat en tant que
components clau que s’han d’integrar als
seus programes, tant per a l’assoliment
d’aquestes finalitats com per avaluar
el grau de coherència i solidesa entre
les seves polítiques i el funcionament i
resultats dels seus programes. Dins de
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cadascun dels programes, els qui en són
responsables de la gestió, s’encarreguen
de fixar i establir uns criteris de diversitat
i igualtat amb l’objectiu de fomentar no
solament l’eficiència del projecte sinó la
igualtat entre les persones participants.
Un 93% dels projectes incorporen el
component de gènere i diversitat. La
fórmula o mecanisme més generalitzat
per incorporar el criteri d’atenció a la
diversitat de gènere, aplicat al 87% del
total de projectes de la FLC, és l’aplicació
del principi de no discriminació.
Addicionalment un altre 86% dels
projectes fan un seguiment de la igualtat
real d’oportunitats que els diferents grups
tenen per participar en el programa,
i un 63,3% dels projectes apliquen
una política de discriminació positiva,
assegurant així un nivell de presència
i/o participació dels col·lectius pactats.
Finalment, cal destacar que el 33% dels
projectes de la FLC aborden de manera
directa problemàtiques específicament
de gènere, és a dir, la mateixa finalitat
del projecte és donar resposta a una
problemàtica de gènere. Addicionalment
al component de gènere, els projectes
de la FLC (87%) integren altres factors
d’atenció a la diversitat per tal de garantir
la igualtat d’oportunitats. Entre els factors
d’atenció a la diversitat sovint incorporats
pels projectes destaquen: la discapacitat,
l’edat (infància, joves, gent gran) i
l’estrangeria i/o immigració. La fórmula
més generalitzada d’aplicació d’aquests
factors, igual que per al component
de gènere tot i que en un percentatge
menor, és l’aplicació del principi de nodiscriminació (84% del total de projectes
de la FLC). És necessari subratllar que el
54% dels projectes de la FLC aborden de
forma directa problemàtiques pròpiament
de diversitat, és a dir, la finalitat mateixa
del projecte és donar resposta a una
problemàtica de diversitat i igualtat
d’oportunitats.
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NG04. Integració del component de gènere i diversitat
Total

% Projectes
incorporen
component de
diversitat

Educatiu

Investigació,
ciència i medi
ambient

Cultura

NG04

% Projectes
incorporen
component de
gènere

Social

30

93,94

94,44

66,67

NG04.1

% Projectes
incorporen
component
de gènere i/o
diversitat

%

27

87,10

87,50

66,67

83,33

100

NG04.2

Casos

Àmbit d’activitat

29

87,88

94,44

66,67

66,67

100

33

Projectes

18

3

100

6

NG04. Integració del component de gènere i diversitat
Component de gènere
(NGO4.1)
NG04.2.1

87,10

NG04.2.2

72,73

64,52

NG04.2.3

60,61

35,48

NG04.2.4

Abordament directe
de problemàtiques
de gènere

NG04.1.1

Apliquen
discriminació
positiva

84,85

NG04.1.2

No-discriminació
i control de la
igualtat
d’oportunitats

87,10

NG04.1.3

Principi de nodiscriminació

Altres factors de diversitat
(NGO4.2)

NG04.1.4

% Programes
que integren

54,55
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Hi ha diferents exemples destacables
sobre mesures implementades el 2013
amb la finalitat d’assegurar la integració
del component gènere i diversitat en els
programes de la FLC. En general, per a
tots els programes que desenvolupa la
FLC en entorns educatius (Cibercaixa
escolar i CaixaProinfància per exemple),
el gènere i/o la diversitat cultural actua
com un element inclusiu i és present
de forma continuada i transversal
en l’activitat quotidiana del projecte/
programa.
El 2013 el programa Violència: tolerància
zero ha participat en el programa del
Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i
Igualtat “Empreses per a una societat
lliure de violència de gènere”.
Paral·lelament, la finalitat/missió
pròpia del programa de Cooperació
Internacional preveu i inclou ambdós
components, de gènere i diversitat,
i, per tant, es tenen en compte a les
diferents fases de desenvolupament del
programa. En aquest sentit, es continua
mantenint a les bases del programa el
requeriment que les propostes incloguin
les mesures necessàries per promoure
els factors determinants en les polítiques
de desenvolupament, com el suport als
sectors i col·lectius més vulnerables i
afectats per la pobresa i l’enfocament
de gènere. A més, es prioritzen aquells
projectes que incorporen mesures
explícites referides a l’equitat de
gènere. La integració del component de
gènere i diversitat també és present de
forma continuada en els continguts de
sensibilització (exposicions, conferències,
etc.) ja que es tracta d’apropar el
públic dels centres a la realitat dels
col·lectius més vulnerables dels països
en desenvolupament.
Altres projectes, a causa del seu objectiu
i del seu univers de beneficiaris, apliquen
una discriminació positiva en el tema

gènere, per exemple el programa
Reincorpora, on la proporció de dones
participants (10%) en el programa és
superior a la proporció de dones internes
en els centres penitenciaris.
Quant a la consideració dels factors
de gènere i de diversitat, el programa
Incorpora inclou, ja per definició
d’objectius i en totes les etapes del
programa, la integració laboral de
persones en situació de vulnerabilitat
com un dels seus valors indissociables.
En aquest sentit, un 67,5% del total
d’insercions realitzades durant el 2013
ha correspost a persones en situació
d’exclusió social, principalment joves,
persones més grans de 45 anys,
dones víctimes de violència de gènere,
immigrants, etc., i un 32,5% han estat a
persones amb algun tipus de discapacitat
(física, intel·lectual, sensorial i mental).
La proporció en el cas de les insercions
de persones amb discapacitats s’ha
incrementat en un 40% en relació amb el
nombre d’insercions laborals de l’exercici
del 2012.
El programa d’Ajuts a Projectes
d’Iniciatives Socials inclou en les seves
convocatòries referències explícites a les
línies d’actuació amb especial atenció
als components de gènere i diversitat.
Així el programa d’Acció Social inclou
com a línia prioritària la prevenció de les
diverses formes de violència, obrint la
possibilitat de donar suport a projectes
de violència de gènere. D’altra banda la
convocatòria d’Interculturalitat i cohesió
social té per objectiu impulsar projectes
que promoguin la igualtat de tracte
entre totes les persones i la convivència
ciutadana intercultural.
El component diversitat és indissociable
del projecte d’Intervenció Comunitària
Intercultural per la qual cosa el trobem
plenament integrat ja des de l’etapa del
seu disseny.
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El projecte impulsa dinàmiques de
col·laboració entre els agents socials d’un
territori en què la presència significativa
de diversitat cultural, provinent tant de la
migració internacional com de processos
de migració interna, i/o amb presència de
minories immigrades o autòctones (poble
gitano, etc.), plantegen nous reptes i
noves oportunitats per a la cohesió social.
El projecte fomenta la igualtat
d’oportunitats a totes les persones
que viuen o treballen en la comunitat
d’intervenció per tal que puguin
participar en els espais de treball o en
les accions que es porten a terme des
del projecte. A la vegada, els equips
s’asseguren la presència de col·lectius
minoritaris.
Per una altra banda, en relació amb el
component de gènere cal destacar que els
equips d’intervenció vetllen perquè en el
seu equip hi hagi un equilibri de gènere.
De la mateixa manera, el projecte també
té cura que hi hagi un equilibri entre
homes i dones en els espais de treball i en
les accions que es fan, així com en cada
etapa de formulació del projecte.
Igualment passa amb el programa de
Vacunació Infantil, els beneficiaris del
qual són nens i nenes menors de cinc
anys d’Hondures i Nicaragua.
Finalment la component de la diversitat
ha estat un dels eixos centrals dels
projectes de teatre comunitari
MIGRALAND, desenvolupat en el
context del Festival Temporada Alta o
els projectes en col·laboració amb els
programes d’Interculturalitat i Cohesió
Social i CaixaProinfància per al projecte
de creació musical Cantem el Messies
amb la participació de més de 200 infants
en risc d’exclusió o també dels tallers de
vídeo-art per persones sense sostre i de
música per a persones amb discapacitat
intel·lectual.
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Coordinació amb les activitats i
programes d’altres actors
Un dels principis d’actuació de la
Fundació ”la Caixa” és la creació
d’aliances i treballs en xarxa entre els
programes de la FLC i els col·laboradors
externs de forma que es puguin aprofitar
les sinergies existents. I aquesta filosofia
de treball és, a la vegada, la que assenta
les bases perquè es compleixi la seva
vocació transformadora i el seu principi
d’efecte multiplicador, accentuat en la
seva declaració de missió en manifestar:
«Contribuir al progrés de les persones
[…] ja sigui a través de programes
propis, aliances estratègiques o
col·laboracions amb tercers, […]
susceptibles de ser transferides a altres
entitats.»
És per això que la FLC concep la
coordinació i la col·laboració en el treball
com a elements clau per evitar o reduir
possibles duplicitats en els programes,
així com per identificar oportunitats de
participació amb altres actors (propis de
la FLC o externs) o per tal de millorar la
eficàcia mateixa dels programes.
El 98% dels projectes de la FLC
mantenen una vinculació amb altres
iniciatives (ja sigui amb la resta de
projectes interns de la mateixa FLC o amb
iniciatives externes a la Fundació). En
concret, el 84% del total de projectes de
la FLC es vincula internament amb altres
projectes de la mateixa organització, i
un 90% del total participa, a la vegada,

en iniciatives externes. Del total de
projectes de la FLC, el 69% manté una
activitat de coordinació estable amb
iniciatives alienes, de freqüència contínua
o periòdica.
Entre algunes d’aquestes aliances podem
destacar la que el 2013 ha promogut la
creació de l’Observatori d’Ocupabilitat
i Ocupació d’Universitaris que gestiona
l’Obra Social, la Càtedra UNESCO de
Gestió i Política Universitària de la
Universitat Politècnica de Madrid (UPM) i
la Conferència de Rectors d’Universitats
Espanyoles (CRUE). També és remarcable
l’acord estratègic amb l’Aliança 4
Universitats que aplega els campus de
Barcelona de la Universitat Autònoma
i Pompeu Fabra i els de Madrid de la
Universitat Autònoma i de la C3 que
impulsarà una nova titulació de grau
inèdita fins ara.
Així mateix, un 44% del total de
projectes participa en iniciatives d’àmbit
europeu i/o internacional. En són
exemples Reincorpora, participant a
la primera fase del projecte Enterprise
2020, una iniciativa presentada en el
marc de la Unió Europea que constitueix
una línia d’acció de l’estratègia europea
de Responsabilitat Social Empresarial
que promou la Comissió Europea i està
liderada per CSR Europe.
També podem citar els projectes de
Ciència en Societat, RRI Tools, per
promoure la implantació a la societat
del concepte de Recerca i la Innovació
Responsable, Responsible, Research and
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Innovation (RRI), a 30 països de l’Espai
Europeu de Recerca o la consolidació
del projecte europeu Xplore Health
de generació de mòduls referents en
la investigació biomèdica; el programa
CooperantsCaixa afegint-se a la iniciativa
de la Unió Europea Aid Volunteering en
els debats per a la posada en marxa del
programa aportant la visió del voluntariat
corporatiu i també com a socis fundadors
del Employee Volunteering European
Network que treballa per a l’increment del
nombre de companyies i de treballadors
d’aquestes fundacions que realitzen accions
i programes de voluntariat o, finalment,
col·laborant també amb el World Savings
Bank (WSBI), millorant establiments
bancaris associats a l’entitat al Perú. També
en l’àmbit internacional la FLC ha contribuït
a la creació de la MED Confederation amb
diferents institucions bancàries (World
Savings Bank Institute-WSBI, l’Institut
Europeu de la Mediterrània-IEMED, Caisse
de Dépôt et de Gestion (Marroc), Casise
des Dépôts et Consignations (Tunísia),
IPEMED (França), TEPAV (Turquia) i Al
Barid Bank (Marroc) per generar marcs
de diàleg i col·laboració per millorar les
oportunitats de desenvolupament de la
conca mediterrània. Des del programa
d’Emprenedoria Social també s’han
presentant diverses iniciatives a la Comissió
Europea en el marc de la Social Bussiness
Initiative i treballa en un projecte d’abast
europeu amb la Fundação Calouste
Gulbenkian.
Hi ha diferents projectes i programes
portats a terme per altres entitats, en
els quals participa la FLC. Cal destacar
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el programa del Ministeri de Sanitat,
Serveis Socials i Igualtat “Empreses
per una societat lliure de violència
de gènere”. La participació rau en el
projecte de Violència de gènere. El
projecte del Ministeri té com a objectiu
la creació d’una xarxa d’empreses i
entitats compromeses en la lluita contra
la violència de gènere mitjançant la
signatura de convenis per a la promoció
d’accions de sensibilització i per a la
inserció laboral de les víctimes. Igualment,
la FLC dins d’aquest programa, participa
en el projecte europeu Daphne III: Circles,
el propòsit del qual és la reinserció de

l’havien abandonat per aconseguir la seva
recapacitació laboral.

delinqüents sexuals en el moment de
l’excarceració. A més, té per objectiu
afavorir una inserció positiva i completa
de persones que han comès delictes
sexuals i reduir l’índex de reincidència
d’aquest col·lectiu.

La FLC també pretén coordinar, quan és
possible, els projectes que realitza amb
altres projectes propis. D’aquesta manera,
la FLC millora l’eficiència dels programes
atès que distribueix els recursos i
aprofita les sinergies entre els diferents
programes. N’és un exemple rellevant
la CiberCaixa: Quedem després de
classe. El projecte es coordina en algunes
de les ciutats on es desenvolupa amb
les activitats vinculades al programa de
CaixaProinfància.

També durant el 2013 s’ha signat un
acord amb la Junta d’Andalusia per
a la posada en marxa del programa
pilot Incorpora Jove que es dirigeix a
la reinserció laboral dels joves i a la
millora dels nivell formatius, atenent
específicament a la reintroducció en
el sistema de formació de joves que

NG06. Processos de coordinació amb les activitats i programes d’altres sectors
Total

% Projectes
participen en
programes o
iniciatives

Projectes

NG06

% Projectes
coordinats amb
projectes interns
de la FLC

Social

32

96,97

NG06.1

% Projectes amb
vinculacions
internes o externes
a l’organització

%

28

84,85

83,33

NG06.2

Casos

Àmbit d’activitat

30

90,91

94,44

100

33

18
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Educatiu

100

66,67

100

3

Investigació,
ciència i medi
ambient

Cultura

83,33

100

83,33

100

66,67

100

6
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Posicionament i comunicació
institucional en sensibilització
pública
Atesa l’activitat de l’Obra Social, la
seva estratègia i les campanyes de
comunicació i màrqueting són molt
rellevants ja que donen a conèixer l’Obra
Social i la seva activitat als seus grups
d’interès (en especial als beneficiaris) i
a la societat en general. L’Obra Social
”la Caixa” concep les seves campanyes
de comunicació i màrqueting amb un
triple objectiu:
• Per una banda, sensibilitzar la ciutadania
pel que fa a les principals necessitats i
problemàtiques de les persones, mirant
d’incentivar la implicació i el compromís
de tots els seus receptors respecte
de la gestió d’aquestes necessitats i
problemàtiques. La superació de la
pobresa infantil, la integració laboral
de les persones amb dificultats,
l’envelliment actiu i la plena participació
de les persones grans a la societat,
la prevenció del consum de drogues,
etc. són algunes de les causes que
requereixen el compromís de tots. La
sensibilització és, doncs, una de les

últimes motivacions de les accions
de comunicació externa, publicitat i
màrqueting de l’Obra Social.
• La informació és el segon dels grans
objectius. A través de la divulgació
de totes les seves iniciatives, l’Obra
Social busca ampliar el seu nombre de
beneficiaris, tractant d’arribar a més
persones.
• La posada en valor de la importància
dels clients i empleats de ”la Caixa”,
com a part essencial de l’engranatge de
l’Obra Social suposa la tercera finalitat.
Són ells, amb la seva confiança i amb el
seu treball diari, els responsables últims
que ”la Caixa” pugui continuar dotant la
seva Obra Social amb 500 milions d’euros
–per setè any consecutiu el 2014–, amb
els quals promoure programes socials,
educatius, culturals i mediambientals.
En termes de gestió, les accions de
comunicació s’executen conforme a
criteris de respecte amb la sostenibilitat
i el medi ambient, des de la planificació
fins a l’execució. També s’implica
als beneficiaris reals en el seu
desenvolupament. Les accions es guien
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per l’objectiu de l’eficiència, entesa
com el màxim retorn possible de la
inversió en termes de sensibilització i
d’augment del nombre de beneficiaris.
L’impacte d’aquestes accions està
convenientment mesurat i auditat per
empreses homologades en el seguiment
de mitjans.
La valoració econòmica de les notícies i
les informacions sense cost per a l’entitat
publicades o emeses en premsa, ràdio
i televisió al voltant de les iniciatives i
programes promoguts per l’Obra Social
”la Caixa” (atenent entre altres criteris
els de tirada/audiència, valor publicitari
de l’espai/temps ocupat, presència
institucional en la notícia, entre altres)
creix moderadament en els mitjans
premsa, ràdio i televisió i creix de forma
més rellevant en els mitjans on-line.
El valor econòmic dels impactes en el
primer cas el 2013, és de 72,13 milions
d’euros, mentre que en els mitjans a
Internet és de 55,7 milions. El total del
valor és de 127,83 milions d’euros,
mentre que el 2012 aquest impacte va
ser de 114,75 milions d’euros. La inversió
en publicitat s’ha mantingut estable i, el
2013, ha estat de 14 milions d’euros.

Compromís amb
les persones
Millorant el benestar i les capacitats dels nostres
empleats i proveïdors
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[Millorant el benestar i les capacitats dels nostres empleats i proveïdors]
Capital humà de la flc
Un dels eixos d’actuació per aconseguir les
finalitats institucionals és mantenir unes
polítiques i unes accions que fomentin el
benestar i la generació de capacitats dels
nostres empleats i proveïdors. Les polítiques
i línies d’actuació que defineixen i guien la
gestió del capital humà en la FLC són part
inherent i, al seu torn, deriven dels seus
valors i la seva visió. L’aplicació i promoció
de bones pràctiques laborals i d’igualtat de
gènere, la recerca de l’equitat retributiva,
el desenvolupament de les capacitats, el
foment de la conciliació laboral i familiar, el
respecte als drets humans i el compliment
de la legislació espanyola aplicable són
alguns dels principis en què es fonamenta
aquesta gestió.
L’organització disposa d’un Conveni
Col·lectiu Propi (en endavant, CCP),
que és d’aplicació a la FLC, a tots els
centres de treball inclosos en el seu
àmbit funcional, que es troben situats en
el territori de l’Estat espanyol, i al qual
estan subjectes el 100% de les persones
que tenen la qualitat de treballadors
per compte de la FLC, inclosos els
treballadors en situació d’expatriació a
un altre país diferent de l’Estat espanyol.
El CCP va entrar en vigor l’1 de gener de
2012, és el VII Conveni que es redacta i
aplica, i té una durada de dos anys, per la
qual cosa la seva aplicació ha estat vàlida
fins al 31 de desembre de 2013. El gener
de 2014, aquest conveni ha estat renovat
i millorat per dos nous anys, fins al 31 de
desembre de 2015.
Una Comissió Paritària entre
representants dels treballadors i
representants institucionals ha exercit
funcions de conciliació, mediació i
arbitratge en aquells casos que les parts
han considerat oportú.
Els representants dels treballadors es
conformen en: 1 comitè de Serveis
Centrals (9 membres), 1 comitè
d’agrupació de centres província de
Barcelona –CaixaForum Barcelona i

CosmoCaixa Barcelona (5 membres)–,
1 delegat de personal per a CaixaForum
Palma i 1 delegat de personal per a
CaixaForum Madrid. Aquest col·lectiu
representa i gestiona les consultes rebudes
directament per part dels treballadors
de l’organització. I a ells els competeix
traslladar a l’Àrea de Recursos Humans,
en les reunions mensuals o bimensuals
establertes, aquells requeriments i/o
situacions plantejades pels empleats i que
ells consideren procedents. Així mateix,
qualsevol incidència de caràcter urgent
que pogués arribar a sorgir es tracta al
moment amb l’Àrea de Recursos Humans.
Una fita important del 2013 ha estat
la implantació d’una prova pilot per
a l’impuls de la flexibilitat horària,
anomenada “Borsa d’hores”. Aquest
mecanisme ha permès l’adaptació
de l’horari particular a necessitats de
conciliació personals i ha estat usat per
part de la plantilla sense distorsions
significatives de la interacció laboral i la
productivitat dels empleats. La positiva
valoració d’aquest instrument ha permès
acordar la seva ampliació tant en temps
com en col·lectius de la seva aplicació.
Seguretat i salut
La seguretat i salut és un altre dels temes
que resulten rellevants tant a nivell
d’impacte en la FLC com en la influència
en les decisions i l’anàlisi dels grups
d’interès. Aquest és un tema important
per a la FLC, ja que la prevenció és
un bon indicador de la implicació
de l’organització en el control de
processos i en aquest aspecte s’integren
perfectament la totalitat dels processos,
que s’inicien amb una avaluació de
riscos, amb l’efectiva aplicació de les
mesures preventives i la formació del
personal corresponent, així com l’efectiva
implantació dels plans d’emergència.
Per aquest motiu, la FLC estableix un
sistema de gestió que permet realitzar
una anàlisi contínua de salut preventiva
de l’organització.
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Actualment la FLC compta amb un
servei de prevenció aliè que li dóna
suport en les tasques preventives,
relacionades amb l’activitat de la
Fundació. Els riscos del personal de la
FLC varien clarament en funció de la
seva ubicació i funció (oficines, centres
singulars, exposicions itinerants, etc.). A
més del servei de prevenció aliè, la FLC
compta amb una estructura de gestió
pròpia liderada per un responsable de
prevenció a nivell FLC i més amb els
delegats de prevenció, la tasca principal
consisteix en mantenir un contacte
regular amb l’estructura jeràrquica de
l’empresa.
El personal de la FLC també compta
amb representació en el comitè de
seguretat i salut per al conjunt de
l’organització, establert per ajudar en el
control i l’assessorament de programes
de seguretat i salut laboral. En aquest
comitè hi ha representats el 100%
dels empleats de la Fundació. Celebra
quatre reunions ordinàries a l’any. Els
aspectes en matèria de seguretat i salut
coberts mitjançant els acords formals
establerts amb els sindicats a nivell local
són: els equips de protecció individual;
comitès conjunts de seguretat i
salut; participació de representants
dels treballadors en les inspeccions,
auditories i investigacions d’accidents
relacionats amb la seguretat i la salut;
formació i educació; mecanismes de
reclamació, dret a rebutjar el treball
perillós, i inspeccions periòdiques.
Així mateix, els acords formals presos
a nivell global cobreixen els aspectes
de: conformitat amb l’Organització
Internacional del Treball (OIT), acords
o estructures per a la resolució de
problemes i els compromisos sobre els
objectius de resultats, o sobre el nivell
de pràctiques per aplicar.
Paral·lelament s’ha de destacar que
la tasca de la seguretat i salut pel que
fa a la Fundació implica, a més, la
necessitat de coordinar les activitats amb
les diferents contractes que treballen
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diàriament en els centres de treball de
la FLC i les especificitats en matèria de
riscos laborals són efectivament diverses
en funció del seu treball, ja siguin
transportistes, contractes d’exposicions
itinerants o contractes fixes a cada centre.
Finalment, una altra de les qüestions clau
en matèria de seguretat i salut rau en el
benestar dels visitants que diàriament
acullen els diferents espais singulars
o exposicions itinerants de la FLC. En
aquest sentit, la Fundació disposa de
procediments específics per assegurar
l’adequada atenció dels visitants en
termes de seguretat, i treballa de
manera regular amb tots els empleats
i proveïdors dels diferents espais amb
la finalitat d’incorporar les mesures
necessàries per fer segura l’estada dels
visitants en els seus espais.

estableixen accions preventives en matèria
de riscos laborals, quins són els mètodes
de treball que utilitzen i quins riscos
laborals existeixen al centre de treball on
realitzen l’activitat.

El 2013 s’ha dut a terme un procés
d’auditoria externa del sistema de la
prevenció de riscos laborals per tal de
millorar-ne l’eficiència.
D’altra banda, la FLC va implantar
la plataforma CTAIMA.CAE per a
la coordinació empresarial. Aquest
programari es basa en un potent gestor
documental que permet verificar que els
proveïdors i socis que treballen per a la FLC
compleixen amb els requisits documentals
necessaris per al desenvolupament de
qualsevol activitat. Entre d’altres, aquesta
aplicació web automatitza i optimitza els
fluxos de documentació, el mètode de
valoració i l’arxiu d’una gran quantitat
d’informació, inclosa la informació
relativa a la Llei 31/1995 de prevenció de
riscos laborals. D’aquesta manera, la FLC
assegura que els seus proveïdors i socis

Per al 2014, la FLC també s’ha plantejat
diferents reptes que permetran millorar
el seu sistema de prevenció de riscos
laborals alhora que integrarà i involucrarà
de forma sistemàtica a tots els seus
empleats. El 2014 la LFC pretén:
• Augmentar la formació en línia de PRL
al web de Virtaula. Això vol garantir el
compliment de la formació en tots els
nivells de l’empresa.
• D’acord amb la Llei 31/1995, oferir la
possibilitat de realitzar un examen de
salut a tots els empleats.

G4-LA6. Tipus i taxa de lesions, malalties professionals, dies perduts, absentisme i nombre de víctimes mortals
relacionades amb el treball per regió i per sexe(1)
2013
Total accidents de treball(2)

2012

2011

Dones

Homes

Dones

Homes

Dones

Homes

2

1

2

1

2

2

Total contingències comunes

63

16

58

7

58

14

Total absentisme

65

17

59

18

59

23

Índex de freqüència
Índex de gravetat(3)
Índex d’incidència

1,1
n.d.
5,7

0

2,2

0

2,2

n.d.

n.d.

0,2

0

0,2

n.d.

4

0

4

n.d.

2,8

(1) Total contingències comunes: nombre de persones que han causat baixa per incapacitat temporal per malaltia durant l’any.
Total absentisme: nombre de persones que s’han absentat del seu lloc de treball, per qualsevol tipus d’incapacitat, no només com a resultat d’un accident o una
malaltia professional. No es consideren absentisme les absències autoritzades, per exemple, per vacances, estudis, maternitat o paternitat.
Índex de freqüència: (nombre d’accidents amb baixa / nombre hores treballades) x 106;
Índex de gravetat: (nombre jornades perdudes / nombre hores treballades) x 103;
Índex d’incidència: (nombre d’accidents / nombre de treballadors) x 103.
(2) Inclou tant els accidents in itinere com no in itinere.
(3) El total d’hores treballades s’ha estimat a partir del total d’hores per conveni pel nombre total d’empleats (dona i home).
n.d.: no disponible.

Pla d’igualtat
La FLC es posiciona a favor de la igualtat
d’oportunitats i el tracte igualitari entre
homes i dones.
El Pla d’Igualtat 2012-2015, que
substitueix al pla de 2009-2011, és reflex
del compromís de la FLC amb els seus

empleats i el respecte per la diversitat,
i s’inscriu dins de la seva filosofia
organitzativa, a més de perseguir el
compliment de la legalitat vigent,
en particular, del que disposa la Llei
Orgànica 3/2007, del 22 de març, per a
la igualtat efectiva de dones i homes. La
principal diferència entre els dos plans
rau en l’objectiu: mentre que el pla de
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2009-2011 consistia en un conjunt
de mesures orientades a garantir la
igualtat de tracte i d’oportunitats de
dones i homes, el pla de 2012-2015
es caracteritza més per la consolidació
del conjunt de mesures aconseguides
que per fomentar noves mesures.
En concret, la seva fi és contribuir
a millorar l’ambient de treball, les
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relacions laborals, la satisfacció del
personal de la plantilla, la seva qualitat
de vida i la salut laboral. Així mateix,
un dels principals objectius del Pla és el
de promoure i consolidar la formació
en igualtat d’oportunitats, formant i
sensibilitzant els empleats en aquesta
matèria, i especialment el col·lectiu de
directius i comandaments intermedis,
que ostenten un ampli poder de decisió i
autonomia en el desenvolupament de les
persones al seu càrrec.
El Pla és d’aplicació a tots els treballadors
i treballadores de la Fundació, i té una
vigència de quatre anys, transcorreguts
els quals serà objecte de revisió per
determinar noves línies de millora.
Aquest Pla neix, a més, amb vocació
de ser una eina efectiva de treball per
la igualtat entre dones i homes dins de
l’organització, i és amb aquesta finalitat
continuista que es crea una Comissió
d’Igualtat, que té la funció de vetllar pel
compliment de la gestió del Pla d’Igualtat
i que, alhora, ha de participar activament
en tots els processos de l’organització,
canalitzant qualsevol incidència o consulta
respecte a la no discriminació per raó de
gènere. La Comissió d’Igualtat es reuneix
semestralment i està composta per dos
representants socials i dos representants
de l’empresa. Així mateix, la Comissió
d’Igualtat realitza una avaluació anual
del Pla mitjançant anàlisi d’assoliment
d’objectius, implementació de mesures i
mostreig d’indicadors de diagnòstic.
Durant el 2013, el segon any d’aplicació
del Pla, s’han impulsat diferents mesures
en matèria d’igualtat:
• S’estableix una prova pilot del nou
sistema de flexibilitat horària sota el
nom de “Borsa d’hores” per tal de
facilitar la flexibilitat horària (més

informació a l’apartat Capital Humà
de la FLC).
• S’amplien les mesures per a la conciliació
laboral i familiar mitjançant permisos
retribuïts, excedències i flexibilitat de
l’horari d’entrada i sortida. Es realitza un
seguiment a través d’indicadors i anàlisis
de la nova política de retribució variable
de l’organització, per tal de garantir la
igualtat de la retribució variable entre
homes i dones.
• Es desplega completament el pla de
retribució flexible, que permet a cada
professional dissenyar el seu paquet
retributiu per adequar-lo a les seves
necessitats personals.
• Finalment, es realitza el seguiment de
diferents indicadors per a la consolidació
i seguiment de les mesures d’igualtat
de gènere en la Fundació, com ara
percentatge de dones en l’entitat,
percentatge de dones en llocs de presa
de decisions, percentatge de plantilla
que participa en sessions formatives
amb contingut d’igualtat, percentatge
d’incorporacions masculines a nivell
general entre altres.
Addicionalment, la FLC manté vigent el
Protocol de prevenció, tracte i eliminació
de l’assetjament sexual i laboral. Des de la
seva creació fins a l’actualitat, l’organització
no té constància d’haver tingut cap cas
d’assetjament moral, sexual, per raó de
sexe o discriminació. Així mateix, el 2013
s’ha seguit la distribució i la formació en
matèria de bones pràctiques per part dels
empleats a través del Manual de bones
pràctiques creat el 2011. Aquest manual
va ser elaborat i publicat des de l’Àrea
de Recursos Humans, i en col·laboració
amb l’Àrea de Medi Ambient i l’Àrea
d’Organització i Serveis Generals. L’objectiu
principal del manual és sensibilitzar els
empleats en matèria de bones pràctiques
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laborals, incloent per exemple “Situacions
especialment ateses” i “Integració a la
diversitat”, que busquen sensibilitzar els
treballadors en el tracte igualitari entre
dones i homes, a més d’afavorir la gestió
per a la integració efectiva de la diversitat.
Fruit de tot aquest esforç, l’any 2012
es va renovar, per part del Ministeri
de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat en
l’Empresa, la concessió a la FLC de la
distinció d’excel·lència en “Igualtat en
l’Empresa”. Aquest distintiu acredita el
caràcter innovador, així com el compromís
i la implicació de l’organització en les
polítiques d’igualtat d’oportunitats entre
dones i homes.
Finalment, cal destacar que prèviament
al desenvolupament dels Plans d’Igualtat
2012-2015 i 2009-2011, la Fundació
havia portat a terme diferents iniciatives
en aquest camp, moltes d’elles amb
anterioritat a la publicació de la Llei
d’Igualtat; en concret, havia realitzat en
diferents moments accions i projectes
orientats de manera específica a la
promoció i sensibilització interna o externa
en matèria d’igualtat de gènere, com ara
el programa Violència: tolerància zero o el
programa Incorpora.
Indicadors clau en matèria
de recursos humans
L’any 2013, el col·lectiu d’empleats de
la FLC el constitueixen un total de 350
professionals. D’aquest total, el 99,7%
dels empleats té un contracte indefinit i
el 97,43% està ocupat a temps complet.
Les dones representen el 69,15% del
total de la plantilla de l’organització
davant el 30,85% dels homes. D’altra
banda, el 99,71% dels empleats de la
FLC treballa al territori espanyol.
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G4-10. Desglossament de plantilla per gènere, tipus de contractes i tipus d’ocupació
2013
Total

(%)
Respecte
al total
d’empleats

2012

2011

Home

Dona

Total

(%)
Respecte
al total
d’empleats

Home

Dona

Total

(%)
Respecte
al total
d’empleats

30,9

69,15

381

0

31,2

68,8

396

0

Nombre total d’empleats

350

Contracte indefinit
o permanent

349

99,71

30,7

69,6

379

99,5

30,9

69,1

391

98,7

1

0,29

100,0

0,0

5

0,5

100,0

0,0

5

1,3

341

97,43

30,5

69,5

372

97,6

30,9

69,1

388

98

9

2,57

44,4

55,6

9

2,4

44,4

55,6

8

2

Homes

108

30,85

–

–

119

31,2

–

–

121

30,6

Dones

242

69,15

–

–

262

68,8

–

–

275

69,4

Espanya

349

99,71

31,0

69,1

379

99,5

31,4

68,6

394

99,5

1

0,29

0,0

100,0

2

0,5

0,0

100,0

2

0,5

Contracte de durada
determinada o temporal
Empleats a temps complet
Empleats a temps parcial

Fora d’Espanya

100,0

Contractes
indefinits o
permanents

Nombre total
d’empleats

Dones

69%

69%

Homes

31%

31%

Tal com mostren els indicadors de
desglossament de la plantilla per
contracte i tipus d’ocupació, la FLC
manté una cultura organitzativa de
promoure i proporcionar una ocupació
estable, de manteniment dels llocs de
treball i de qualitat per als treballadors.
L’any 2013 s’ha produït una significativa
reducció de la plantilla a causa de
la implementació del programa
de reestructuracions denominat
“Redimensionament Equitatiu”. Aquest
programa tenia com a objectius principals

simplificar l’organització, reduir la dotació
de persones als diferents departaments
de la Fundació i millorar la productivitat
institucional. Aquesta reestructuració
ha partit d’un nou esquema voluntari
de jubilacions anticipades que la FLC ha
ofert als seus empleats i que ha tingut
una àmplia acollida pel col·lectiu afectat;
per a la seva implementació ha comptat
amb un procés participatiu que ha
Dones
inclòs, entre altres accions, entrevistes
Homes
individualitzades per a la millora
organitzativa a 170 persones, un 40%
de la plantilla.
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Un altre fet rellevant del 2013 que ha
afectat la plantilla ha estat la finalització
de les activitats al centre CosmoCaixa
de Madrid, situat a Alcobendas i dedicat
a la divulgació científica a la comunitat
de Madrid. El conjunt de la plantilla
afectada, 23 persones, va rebre una
oferta de reubicació laboral dins de la
Fundació. La majoria de reubicacions, un
70%, es van donar en els altres centres
de la Fundació a Madrid; per a la resta
la proposta de reubicació contemplava
el desplaçament a altres centres de la
Fundació d’altres ciutats espanyoles.
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Així mateix, els indicadors de rotacions
d’empleats, d’antiguitat a l’organització
i d’absentisme, així com els nivells de
reincorporació al treball i de retenció
després de la baixa per maternitat/
paternitat són indicadors que reflecteixen
el nivell d’estabilitat de la força de
treball i el grau de compromís que
tenen als treballadors envers els resultats
de l’organització. Els valors obtinguts

per aquests indicadors són la mostra i
el reflex de la importància del capital
humà per a la FLC i de l’esforç que
l’organització dedica a mantenir i millorar
l’ambient de treball i la satisfacció i
motivació dels empleats.
Així, la representativitat per antiguitat i
gènere, segons mostren la taula i el gràfic
següents, ha estat:

Altres indicadors de diversitat i igualtat d’oportunitats
2013 (a 31/12/2013)
Trams d’antiguitat

Homes (%)

Dones (%)

2012
Homes (%)

2011

Dones (%)

Homes (%)

Dones (%)

Menys de 5 anys

45

55

31

69

32

68

Entre 5 i 9 anys

33

67

37

63

36

64

Entre 10 i 14 anys

20

80

22

78

24

76

Entre 15 i 19 anys

31

69

36

64

30

70

Entre 20 i 24 anys

34

66

39

61

38

62

Entre 25 i 29 anys

40

60

47

53

33

67

30 anys

20

80

17

83

22

80

En relació amb la taxa de rotació,
indicador que proporciona dades
rellevants sobre la satisfacció de la
plantilla, les potencials situacions
d’iniquitat que poden donar-se per raó
d’edat, gènere, etc., i la capacitat de
l’empresa per atraure i retenir persones
qualificades, la FLC mostra taxes de
rotació inferiors a les de l’exercici del

2012, tant en termes generals i pel seu
sector d’activitat com, ja entrant en detall,
per trams d’edat i/o per gènere. De fet, els
valors obtinguts per a la taxa de rotació
continuen sent negatius ja que el nombre
de persones contractades ha estat menor
que el nombre de persones que han sortit
de l’organització a causa, principalment,
del context de reorganització en què
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es troba el Grup Caixa d’acord amb el
moment econòmic actual. És en aquest
context que la plantilla s’ha redimensionat
situant-se en 350 treballadors, 31 menys
que l’any 2012 en què es va iniciar el
programa de reestructuració. Així mateix,
la taxa de nous contractes s’ha situat al
2,57% registrant un creixement d’1,7
punts el 2013 sobre l’any anterior.
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G4-LA1. Nombre i taxa de contractacions i rotació mitjana d’empleats desglossats per edats, sexe i regió
2013 (plantilla a 31/12/2013)
Rotació
(%)

Total
Nombre total d’empleats

Nous
contractes
(%)

350

2012
Total

Rotació
(%)

2011
Nous
contractes
(%)

381
–3

Taxa de rotació

Total

Rotació
(%)

396
–4,46

Taxa de noves contractacions

2,57

0,79

Homes

–1

0,57

–0,52

0,53

0,51

Dones

–2

2

–3,94

0,26

2,78

Edat < 30 anys

0

0

–0,26

0,26

0,25

Edat entre 30-40 anys

0

0,86

–0,26

0,26

1,26

0,1

1,43

–0,26

0,26

0,00

Edat > 50 anys

–3,1

0,28

–4,72

0

1,77

Espanya

–3

2,57

–4,46

0,79

3,28

0

0,00

Edat entre 41-50 anys

0

0

Fora d’Espanya

0

G4-LA3. Índexs de reincorporació a la feina i de retenció després de la baixa per maternitat o paternitat, desglossats per sexe
Plantilla a 31/12/2013
Nombre total d’empleats

Total

Taxa

Homes

Taxa

Dones

Taxa

350

(%)

108

(%)

242

(%)

Nombre total d’empleats amb dret a la
baixa per maternitat/paternitat

21

6

4

1,14

17

4,86

Nombre d’empleats que van exercir la baixa
per maternitat/paternitat

21

6

4

1,14

17

4,86

Nombre d’empleats reincorporats després
de la baixa per maternitat/paternitat

16

4,57

4

1,14

12

3,43

Nombre d’empleats reincorporats després
de la baixa per maternitat/paternitat i que
continuen en la seva feina durant els 12
mesos següents a la reincorporació

16

4,57

4

1,14

12

3,43
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A la Fundació, les dones predominen
en la majoria dels nivells organitzatius.
El 51% dels llocs directius i de
responsabilitat de la FLC són dones
(directores d’àrea, subdirectores i
directores de centre), un percentatge
molt superior en comparació amb la dada

que desenvolupa cada nivell i les
competències, coneixements i experiència
(perfil professional) que es requereixen
per al seu exercici.

nacional estimat del 20% en direccions
funcionals ocupades per dones de l’estudi
realitzat el 2012 pel grup Isotés.
Al CCP es defineixen i especifiquen els
diferents grups i nivells professionals
dels empleats, a més de les tasques

G4-LA12. Desglossament de la plantilla per categoria professional i sexe, edat, pertinença a minories i altres indicadors
Plantilla a 31/12/2013
Nombre
total

Homes

Dones

Nombre total d’empleats

< 30
anys

30-40
anys

41-50
anys

> 50
anys

350

108

242

5

112

152

81

Directius (nivell D)

14

11

3

0

1

7

6

Responsables (nivell C)

82

32

50

0

13

42

27

221

57

164

1

80

99

41

33

8

25

4

18

4

7

Gestors (nivell B)
Suport a la gestió (nivell A)

Cal esmentar que es realitza
una avaluació per competències
periòdicament que implica
aproximadament a més del 85% dels
empleats. La propera avaluació per
competències està programada per a
l’any 2015. Encara que no es realitzin
avaluacions per competències amb
periodicitat anual, sí es produeixen
trobades anuals, entre responsables i
empleats, que permeten establir uns
objectius i unes accions que facilitin la
millora de l’acompliment de l’empleat.
Aquests objectius i accions es revisen
i s’avalua el seu grau de compliment
durant els primers mesos de l’exercici.
Sistemes de retribució
Els empleats de la FLC disposen d’un
sistema de retribució que es compon
d’una part fixa i una altra de variable,
a més d’altres beneficis socials. La
contribució fixa dels seus empleats
s’estableix en funció del CCP i es
determina d’acord amb les aptituds
professionals, responsabilitats i graus
d’autonomia, i tasques professionals
requerides en el sistema de grups i nivells
professionals.

Respecte a la retribució variable, l’any
2013 s’ha implementat un nou sistema
de retribució variable per objectius per a
tots els empleats i empleades de la FLC.
Aquest nou sistema de retribució variable
basat en objectius té com a objectiu:
• Focalitzar el temps i esforç dels empleats
amb objectius que vagin alineats als
objectius estratègics de l’organització.
• Augmentar el grau d’objectivitat del
pagament de la retribució variable;
passar del pagament d’un bonus en
funció de la subjectivitat a un sistema
de retribució variable en funció del
compliment d’uns objectius definits
prèviament.
• Reconèixer i recompensar les diferències
individuals lligades principalment a
l’eficiència i l’alt rendiment perquè els
col·laboradors s’hi s’orientin.
• Assegurar que els col·laboradors tinguin
un feedback del seu superior sobre
el seu rendiment, per ser informats
sobre aquest rendiment i reorientar la
seva actuació en cas que es consideri
necessari, completant així el feedback
donat en l’avaluació per competències.
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Els directors d’àrea són els encarregats
d’informar sobre els objectius de l’àrea i
assignar una quantitat de bonus estimat a
cada persona de la seva àrea d’acord amb
uns objectius anuals. Seguidament es fixa
el calendari i els indicadors d’avaluació
d’aquests objectius per, posteriorment, ser
validats per l’àrea de recursos humans. A la
finalització de l’any, es realitza la valoració
sobre la consecució dels objectius i es fixen
tant els objectius com els bonus per a l’any
següent.
A més, el 2013, la FLC ha implementat
completament el Pla de Compensació
Flexible amb l’objectiu d’oferir als empleats
la possibilitat d’escollir, de forma voluntària,
com percebre part de la seva retribució
dinerària. En aquesta compensació
s’inclouen diferents productes com
són la formació, l’assegurança de salut
d’empleats, l’assegurança de salut de
familiars, la guarderia, la targeta transport
i la compra d’ordinadors. Cadascun
dels productes es regeix d’acord amb
uns requisits concrets que permeten als
empleats escollir entre el producte que més
s’adeqüi a les seves necessitats personals i
familiars en cada moment.

Compromís amb les persones

mínima (salari inicial estàndard) dels
empleats de la FLC, establerta en el CCP,
està aproximadament 2,5 vegades per
sobre del salari mínim interprofessional
anual a Espanya per a l’any 2013.

Per tot això, en les polítiques retributives
de la FLC no hi ha diferències per raó
de gènere a igualtat de nivell en matèria
salarial; és a dir, el salari base dels homes
respecte al de les dones, en els diferents
grups / nivells professionals, és el mateix.
Així mateix, cal destacar que la retribució

G4-LA13. Relació entre el salari base dels homes respecte al de les dones, desglossat per categoria professional i per ubicacions
significatives d’activitat
Plantilla a 31/12/2013
Nombre
total
Nombre total d’empleats

Nombre
d’homes (H)

Nombre
de dones (D)

Total

%

Total

%

Total

%

Relació
Relació
salari base remuneració
[SB] (D/H)
[R] (D/H)

Relació
entre [R]/[SB]
Homes Dones

350

100,0

108

30,9

242

69,1

–

–

–

–

Directius (nivell D)

14

4,0

11

3,1

3

0,9

1

1,30

–

–

Responsables (nivell C)

82

23,4

32

9,1

50

14,3

1

1,00

–

–

221

63,1

57

16,3

164

46,9

1

0,96

–

–

33

9,4

8

2,3

25

7,1

1

1,35

–

–

Gestors (nivell B)
Suport a la gestió (nivell A)

Formació
La FLC considera com a factor clau
en el desenvolupament professional i
personal de la plantilla, la necessitat de
formar els seus treballadors. Al llarg del
2013, el 69,41% del total d’empleats
dels diferents nivells professionals van
rebre formació, la inversió ascendeix
aproximadament a 168.739 euros.
Tota la formació dels empleats es
coordina a través del departament de
recursos humans de la FLC, des d’on
se centralitzen totes les peticions de
formació alhora que s’assignen un
determinat nombre i contingut de cursos
depenent de la posició i funció de cada
empleat.
En general, la plantilla presenta un
nivell de formació elevat i d’acord
amb les seves funcions i tasques.
Aproximadament el 73% del col·lectiu
d’empleats de la FLC té un nivell mínim
de formació equivalent als estudis de
llicenciatura i/o diplomatura, dels quals
un 27% també ha cursat estudis de
postgrau i un 5%, el títol de doctor/a.

La FLC detecta les necessitats dels
seus empleats mitjançant diferents
mètodes. D’una banda amb el sistema
d’avaluació per competències, que
mitjançant un espai de conversa entre
responsable i col·laborador, es puntua el
nivell competencial, i pacten les accions
de millora per al desenvolupament
professional del col·laborador, fins a
formacions específiques a nivell tècnic
o d’habilitats o accions de mentoring
o acompanyaments personals. D’altra
banda, a la intranet dels empleats de la
FLC, està a disposició un formulari de
petició de formació específica que pot
sol·licitar el treballador sempre que ho
consideri oportú i que està avalada per
la direcció.
Finalment també es dissenyen
programes específics de
desenvolupament i habilitats a petició
de les direccions d’àrea, per poder
donar resposta a les noves necessitats
de canvi que es puguin implantar.
L’any 2013 s’ha continuat amb accions
de desenvolupament i de formació
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universal per a tots els empleats i
empleades des de la plataforma interactiva
d’aprenentatge virtual “Virtaula”,
en la qual s’han desenvolupat dues
aules formatives amb 35 empleats i
tres grups d’aprenentatge en l’entorn
becaris, internacional i el programa
d’intercanvi internacional denominat
“Tiepolo”. Aquesta plataforma té com
a objectiu ser, en el futur, la principal
eina de desenvolupament dels empleats
i empleades de la FLC, a causa de la
possibilitat d’accedir-hi des d’un ordinador
amb independència de la ubicació.
De les 161 accions formatives que
la FLC realitzà el 2013 destaquen: la
formació a CaixaForum Madrid (amb la
participació de 21 empleats), la formació
d’atenció al visitant (amb la participació
d’11 empleats), la formació dels gestors
socials (amb participació de 10 empleats),
i la formació específica de directius en
lideratge, transformació i coaching.
També destaca la primera edició del
postgrau en gestió social que s’ha
realitzat tipus blended, és a dir, alternant
classes presencials amb classes des de
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la plataforma d’aprenentatge virtual de
Virtaula. El postgrau consta de 60 hores
lectives en matèria de gestió social que la
Universitat Pompeu Fabra ha organitzat
juntament amb la Fundació per potenciar
la formació en aquest camp entre els seus
empleats. Aquest curs s’ha continuat
amb una edició més i s’ha format, a dia
d’avui, un total de 157 empleats. De la
mateixa manera que anys anteriors s’ha
continuat amb la formació en matèria
d’igualtat dins del Programa de Postgrau.
Així mateix i com a continuació del
compromís de la Fundació ”la Caixa”
d’anar avançant en el model de
conciliació per als seus empleats, s’ha
participat en un taller organitzat pel
Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i
Igualtat amb l’objectiu de potenciar
i aplicar noves mesures d’igualtat i
corresponsabilitat, i així poder compartir i
conèixer noves pràctiques per aplicar a la
Fundació ”la Caixa”.
A més, per tal d’impulsar la formació
contínua i la millora en la gestió
d’habilitats, la FLC ofereix als seus
empleats programes de formació i/o
suport per a la millora de capacitats

mitjançant cursos de formació interns
(ofimàtica i idiomes), finançament per a
formació i/o educació externa, així com
participació en congressos i seminaris.
Beneficis socials
La FLC ofereix a tots els empleats els
mateixos beneficis socials, sense cap tipus
de distinció en funció de la temporalitat
del contracte de treball ni del tipus de
jornada que es realitza. A més, aquests
beneficis van ser revisats en el marc de la
publicació del VII CCP publicat el 2012.
Les principals millores socials són:
• Complement al 100% de salari per baixa
per incapacitat temporal i maternitat.
• Aportació al pla de pensions.
• Assegurança de vida i invalidesa
permanent absoluta.

• Premi de jubilació, ajuda per naixement/
acolliment o adopció legal, gratificacions
per 25 i 35 anys d’antiguitat en
l’organització, assegurança d’accidents
professionals col·lectiu, provisió
d’uniformes quan calgui, ajudes per
utilització de vehicle particular.
• Vals per menjar tiquet restaurant i
permís de maternitat/paternitat.
L’única excepció són els ajuts per
utilització del vehicle particular, pel fet
que aquest concepte es troba vinculat
al lloc de treball; són els gestors d’acció
territorial i personal amb nivell inferior a
C1 qui poden utilitzar el vehicle particular
per gestions de treball de forma habitual.
La cobertura de les obligacions de
l’organització degudes a programes de
beneficis socials són les que es mostren a
la següent taula:

• Cobertura de l’assegurança d’assistència
sanitària.
• Ajuda per als estudis i idiomes, bestretes,
ajuda escolar a fills de 0 a 3 anys (tiquet
guarderia) i de 4 a 23 anys, ajudes
familiars.

G4-EC3. Cobertura de les obligacions de l’organització derivades del seu pla de prestacions
En euros

Aportacions a plans de pensions
Aportacions a assegurances de vida
Aportacions a assegurances mèdiques
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2013

2012

2011

2010

520.739

490.000

481.000

431.000

9.849

11.560

10.801

10.000

–

160.000

160.000

140.000
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En relació amb el fons de pensions, els
empleats de la Fundació en actiu poden
gaudir d’un pla de pensions col·lectiu
d’aportació definida, amb aportacions
repartides entre empresa i treballadors.
Aquesta aportació, en els anys 2010,
2011, 2012 i 2013, va des del 3,75%
al 4,25% del sou base per part de
l’organització i del complement personal
de dedicació, amb expressa exclusió dels
altres complements existents en la FLC,
sigui quin sigui el seu origen, i del 1,25%
al 1,50% del mateix concepte per part
del treballador. Les condicions d’aquest
fons estan regulades en el reglament del
Pla de Pensions de la FLC.
Els principis del pla són els següents:
1. No discriminació: amb la qual cosa
es garanteix l’accés com a partícip del
pla a tots els treballadors dels promotors
adherits sempre que reuneixin els
requisits exigits, sense que pugui exigir
una antiguitat superior a dos anys per
accedir-hi.
2. Capitalització: aquest pla de pensions
s’instrumenta mitjançant sistemes
financers i actuarials de capitalització
individual, i les prestacions s’ajustaran
estrictament al càlcul derivat d’aquests
sistemes.
3. Atribució de drets: les aportacions
dels partícips i el sistema de capitalització
utilitzat determinen per al partícip uns
drets de contingut econòmic destinats
a la consecució de les prestacions
establertes.

4. Integració en un fons de pensions:
les aportacions i qualsevol dels altres
béns adscrits al Pla s’integraran,
obligatòriament, en un fons de pensions.
Cal esmentar els programes que la FLC
implementa per ajudar els empleats
en la gestió final de la seva carrera
professional, la dotació d’un premi de
jubilació a tot el personal de la FLC (en
concret la liquidació equivalent a tres
mensualitats del salari brut anual) i la
millora de la flexibilitat en la jornada del
personal que es troba pròxim a la seva
jubilació. En aquest últim, els treballadors,
a partir dels 63 anys i com a període previ
a la jubilació, poden realitzar l’horari
de jornada intensiva, si el lloc de treball
ho permet. Alternativament, poden
gaudir de 15 dies laborals de vacances
complementaris, incloent dos dissabtes.
Així mateix, els treballadors en actiu
amb una antiguitat mínima d’un any a
la FLC poden gaudir d’una assegurança
de vida d’un capital assegurat per un
import de 36.060,73 euros, que cobreix
les contingències de mort per malaltia
i d’invalidesa permanent absoluta, ja
sigui aquesta última contingència per
malaltia comuna o accident. La quantitat
assegurada és de 72.121,45 euros en
cas que la contingència de mort fos
per accident. La quota de la pòlissa
és abonada en un 70% per la FLC i
en un 30% pel treballador. En tot cas
l’assegurança de vida que regula aquest
article és d’adhesió voluntària, de manera
que el treballador ha de comunicar per
escrit la seva voluntat d’acollir-s’hi.
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Finalment, la FLC procedeix a la
contractació gratuïta, per a tota la
plantilla activa de treballadors de l’Entitat,
amb una antiguitat mínima de sis mesos,
d’una pòlissa col·lectiva d’assistència
sanitària que comercialitza l’organització
ADESLAS.
Conciliació vida laboral i familiar
La FLC està compromesa a aconseguir
el benestar dels seus empleats, i per
això la conciliació de la vida laboral
i familiar té un profund interès per
a l’organització. La FLC, a través del
programa Òptima i el seu Pla d’Igualtat,
ha adoptat un compromís de millora
contínua en matèria de conciliació i que
s’ha vist culminat amb l’obtenció del
Distintiu d’Igualtat concedit pel Ministeri
de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. La
FLC porta a terme diferents accions i
iniciatives orientades a ajudar els seus
empleats a conciliar la seva vida personal
i professional i que van més enllà de les
establertes legalment. El 2012, es va
incorporar la borsa d’hores com una nova
mesura de flexibilitat dins del marc de la
negociació del 7è CCP de la FLC. Aquesta
mesura, té com a novetat, a partir de
l’any 2013, que és aplicable a tots els
empleats de la FLC amb independència
del seu tipus de jornada.
La borsa d’hores consisteix en la
disposició, per als empleats de la FLC,
d’un nombre determinat d’hores
trimestrals flexibles per distribuir dins
la jornada laboral estàndard de la FLC.
Concretament aquestes hores i períodes
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estan disposats de la següent manera: de
gener a març: 15 hores; d’abril a l’inici
de la jornada intensiva (mitjan juny):
15 hores; des de la finalització de la
jornada intensiva (mitjan setembre) fins al
desembre: 18 hores.

• Augmentar el període de lactància.

Els empleats de la FLC poden flexibilitzar
trimestralment la seva jornada laboral en
les hores detallades més amunt, i hauran
de recuperar-les dins del mateix trimestre
i sempre dins de la jornada actual
màxima de la FLC, entre les 8:00 i les
19:30 hores de dilluns a dijous i de 8:00 a
15:45 hores els divendres.

• Dotar totes les persones que treballen a
la Fundació amb fills i/o filles d’un ajut
escolar per fill/a.

A més de la borsa d’hores i els programes
de jubilació esmentats anteriorment,
la FLC realitza les accions i iniciatives
següents:
• Ajut escolar (tiquet guarderia).
• Ajuts per a cura de familiars dependents.
• Possibilitar la flexibilitat horària en els
horaris d’entrada i sortida.
• Disponibilitat de jornada intensiva els
divendres.
• Adoptar la jornada intensiva durant els
tres mesos d’estiu.
• Assegurar els complements a les
percepcions de la Seguretat Social fins al
100% per maternitat.
• Incrementar en dos dies el permís de
maternitat.

• Millorar horaris durant el període de
20 mesos des del naixement d’un fill o
una filla. Facilitar als pares una jornada
flexible durant dos mesos des del
naixement d’un fill o filla.

• Dotar d’ajudes familiars en casos de
dependència.
• Facilitar als pares amb fills discapacitats
la reducció de la seva jornada laboral.
• Excedències per a accions de voluntariat.
Enquesta de valoració de les
actuals millores socials i mesures de
conciliació
En el seu compromís per avançar en la
conciliació de la vida laboral i familiar
la FLC ha realitzat una enquesta de
valoració de les millores socials i mesures
de conciliació actualment en vigor.
L’enquesta constava de 41 preguntes
en què s’havia d’avaluar i qualificar
el grau de satisfacció entre un i cinc,
la qualificació d’un corresponia a la
valoració “poc satisfactòria” i cinc a la de
“molt satisfactòria”. Es preguntava als
empleats sobre aspectes com la jornada
laboral (contínues, flexibles, intensives);
permisos (per matrimoni, maternitat/
paternitat, defunció, assumptes propis,
etc.) i excedències; ajudes per a estudis,
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formació en idiomes i complements;
plans de pensions, assegurances o
l’assistència sanitària, entre d’altres, fins
a completar una llista de 41 aspectes a
avaluar.
L’enquesta ha estat completada per
222 empleats (151 dones i 71 homes)
que suposen un 61,55% de la plantilla.
La nota mitjana sobre el total de les
respostes és de 3,7. Entre els aspectes
més ben valorats trobem: l’assistència
sanitària amb un 4,5, les ajudes per a
estudis amb un 4,25 o els permisos per
matrimoni, parella de fet amb un 4,05.
La FLC valora molt positivament tant la
participació com els resultats obtinguts,
per això s’ha decidit fixar la consulta
de manera periòdica com a forma de
prendre el pols i conèixer les valoracions
i opinions dels empleats sobre les
mesures actives i sobre les que es vagin
implementant i incorporant en el futur.

Compromís ambiental
Minimitzant el nostre impacte en el medi ambient

130

Compromís ambiental

[Minimitzant el nostre impacte en el medi ambient]
El compromís de la FLC amb la societat i
la ciutadania també s’estén a la necessitat
de protegir i respectar l’entorn en què
vivim i desenvolupem la nostra activitat.
Aquest respecte i protecció del medi
ambient no només es materialitza en el
treball dels nostres programes específics
d’activitat, com ara el programa de
conservació d’espais naturals i reinserció
social o el programa ClimaDat, xarxa
mundial per a la investigació i educació
sobre el clima i el canvi climàtic, sinó que
corroborem el nostre compromís amb
l’entorn i el desenvolupament sostenible
mitjançant la millora contínua en la gestió
ambiental de la nostra organització
mateixa.
Política mediambiental
L’Obra Social ”la Caixa”, amb l’objectiu
d’incrementar el seu compromís amb
la societat i la ciutadania en matèria de
medi ambient, manifesta públicament
que ha decidit implantar un Sistema
de Gestió Ambiental a Serveis Centrals
i als centres CosmoCaixa Madrid,
CaixaForum (Barcelona, Madrid, Palma,
Lleida i Tarragona ) i EspaiCaixa (Madrid
i Múrcia), sent CosmoCaixa Barcelona el
primer centre certificat amb un sistema
ISO 14001 i amb el Reglament Europeu
EMAS a 2009.
Per això, es proposa assumir el
compromís de desenvolupar la seva
activitat amb el màxim respecte per
l’entorn, tenint especial cura i sensibilitat
amb la protecció del medi ambient i,
conscient de la seva importància, accepta
aquest repte de futur i es compromet a:
• Adequar la nostra gestió ambiental a
la nostra realitat i cultura organitzativa

implantant els processos necessaris per
obtenir una millora contínua del nostre
comportament ambiental.
• Adoptar les mesures necessàries per
garantir el compliment de tota la
normativa ambiental aplicable a les
activitats realitzades en els nostres
centres (tant en l’àmbit local com
autonòmic, estatal i europeu) i també
pel que fa a tots aquells convenis i/o
acords a què l’Obra Social s’aculli.
• Definir i revisar periòdicament els
objectius i metes per complir amb la
nostra política ambiental.
• Formar, sensibilitzar i implicar a cada
treballador fent-lo partícip de la gestió
ambiental, i transmetre als proveïdors
i empreses subcontractades les nostres
directrius ambientals.
• Protegir el medi ambient i prevenir la
contaminació mitjançant la utilització
sostenible dels recursos naturals,
l’ús eficient de l’aigua i l’energia i el
foment de les pràctiques de reducció,
reutilització i reciclatge de residus.
• Afavorir la comunicació amb criteris
de transparència i informar a tots
els grups d’interès (treballadors,
clients, proveïdors, subcontractistes,
institucions...) per tal de donar-los a
conèixer la política ambiental i establir
amb ells relacions de cooperació.
Amb tot això, l’Obra Social ”la Caixa”
desitja contribuir a la millora del medi
ambient en benefici de tota la societat
perquè en pugui gaudir.
Aquesta política va ser revisada i
aprovada el desembre del 2010.
Actualment la FLC està treballant en la
seva difusió.
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Sistema de Gestió Ambiental
La FLC articula els seus objectius i
compromisos amb el medi ambient
sobre la base de la seva política
ambiental així com a partir del
Manual de medi ambient elaborat el
2011 i revisat el 2013. En el Manual
s’estructura el Sistema de Gestió
Ambiental de la FLC, sent l’abast la
Gestió del manteniment dels centres
de Fundació ”la Caixa”.
L’any 2009 el centre CosmoCaixa
Barcelona va obtenir la certificació
del Sistema de Gestió Ambiental
UNE-EN ISO 14001: 2004 i el Reglament
Europeu EMAS. Seguint el treball
realitzat per CosmoCaixa Barcelona,
la FLC va obtenir el març de 2012 la
Certificació de Gestió Ambiental (en
endavant, SGA ), basat en la Norma
ISO 14001: 2004, en els seus principals
centres de treball inclosos en el seu
àmbit funcional, que són: la seu
principal de la FLC –Serveis Centrals–,
CaixaForum (Barcelona, Madrid,
Palma, Lleida i Tarragona ), així com els
EspaiCaixa Madrid i Múrcia.
La FLC realitza una planificació del
Sistema que compleix amb les exigències
de la norma ISO 14001: 2004, ja que
l’organització, de manera coherent amb
la seva estratègia:
• Identifica els processos necessaris per
al SGA i la seva aplicació a través de
l’organització.
• Identifica tant els requisits legals,
com els de qualsevol altre tipus, que
l’afecten i la manera en què aquests
requisits s’apliquen als aspectes
ambientals.
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• Identifica tots aquells aspectes
ambientals generats en els seus
processos.
• Determina els criteris i mètodes
necessaris per assegurar-se que tant
l’operació com el control d’aquests
processos siguin eficaços.
• S’assegura la disponibilitat de recursos
i informació necessaris per recolzar
l’operació i el seguiment d’aquests
processos.
• Realitza el seguiment, el mesurament i
l’anàlisi d’aquests processos.
• Implanta les accions necessàries per
assolir els resultats planificats i la millora
contínua d’aquests processos.
La FLC desenvolupa i documenta la
planificació dels objectius de medi
ambient anualment per al Comitè de
medi ambient. Aquest pla d’objectius
inclou objectius comuns per a tots els
centres.
El Comitè de medi ambient, creat el
29 d’octubre del 2008, està integrat
per responsables de diferents àrees
organitzatives relacionades amb la gestió
ambiental. En concret, el 31 de desembre
del 2013, estava compost per:
• Director de l’Àrea de Ciència,
Recerca i Medi Ambient
• Director de l’Àrea de Comunicació
i Màrqueting
• Directora d’Organització i
Sistemes d’Informació
• Director de l’Àrea Territorial
i Centres
• Director de l’Àrea Tècnica

El Comitè de medi ambient és el
responsable d’implantar, mantenir i
avaluar l’eficàcia del SGA, d’analitzar
els resultats i progressos obtinguts
i de definir anualment els objectius
mediambientals i el programa d’actuació
per a la seva consecució d’acord amb els
aspectes ambientals significatius de les
activitats.
La implantació del SGA ha permès
identificar els consums de recursos
naturals i les emissions com els
aspectes ambientals més rellevants
relacionats amb l’activitat de la FLC
(i amb els dels seus visitants, usuaris
i proveïdors). Així mateix, el sistema
garanteix el compliment normatiu en
matèria ambiental i permet dur a terme
un control sistemàtic i periòdic dels
consums amb l’objectiu de millorar de
forma contínua en la gestió de tots els
aspectes ambientals.
Dins del procés de millora contínua,
FLC avalua periòdicament l’eficàcia del
sistema a través del Comitè de medi
ambient i de les auditories internes.
Anualment es duen a terme diferents
auditories tant internes com externes
que asseguren la fiabilitat i la correcta
gestió de les dades obtingudes per
a cada un dels centres de la FLC. El
mes d’octubre del 2013 es van dur a
terme auditories internes a CaixaForum
(Madrid, Lleida i Tarragona), EspaiCaixa
(Madrid i Múrcia), CaixaForum (Palma
i Barcelona), CosmoCaixa Madrid i
Serveis Centrals, mentre que al març
del 2013 es van realitzar les auditories
externes dels centres de CosmoCaixa
Madrid, CaixaForum (Madrid,
Tarragona, Lleida, Palma i Barcelona),
EspaiCaixa Madrid i Serveis Centrals.
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De fet, a data de publicació d’aquesta
Memòria ja s’havien realitzat les 13
auditories corresponents al 2014.
La FLC també gestiona, des del 2011,
els Jardins de Cap Roig com a resultat
de l’adquisició de Caixa Girona pel
Grup ”la Caixa” al novembre del 2010.
Actualment, CaixaForum Girona no
disposa de cap certificació ambiental.
No obstant això, els Jardins de Cap
Roig són gestionats d’acord amb el Pla
especial de protecció del medi natural
i de paisatge del Castell-Cap Roig. En
concret, l’objecte principal d’aquest Pla
especial és el de mantenir la continuïtat
en les tasques de conservació del
patrimoni i el desenvolupament
d’activitats culturals de manera
compatible amb els objectius globals
de conservació del medi natural i del
paisatge establerts pel mateix Pla.
Així mateix, cal destacar el compromís
ambiental que, de forma voluntària,
han subscrit els proveïdors externs
dels centres singulars de la FLC que
disposen d’un SGA o bé es troben en
el seu projecte d’implantació. Es tracta
de proveïdors els serveis dels quals es
troben dins de l’abast del manteniment
d’aquests centres. Mitjançant aquest
compromís expressen la seva voluntat
de donar el seu servei complint amb els
requisits ambientals establerts per la
Fundació ”la Caixa”.
Minimització de l’impacte ambiental:
indicadors, actuacions i iniciatives
L’actuació ambiental a la FLC se centra
en la gestió responsable, tant del
consum com de l’ús dels recursos que
necessita per al seu bon funcionament,
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Compromís ambiental

amb la finalitat de minimitzar i, en
la mesura del possible, neutralitzar
l’empremta ambiental de la seva activitat.

Principals consums
Els impactes mediambientals més
significatius que la FLC genera, atesa la

naturalesa de la seva activitat, i per volum,
són els derivats del consum de paper i
consumibles d’impressió, aigua i electricitat.

G4-EN1. Materials per pes o volum
G4-EN2. Percentatge dels materials utilitzats que són materials reciclats
G4-EN3. Consum

d’energia dins de l’organització
G4-EN8. Captació total d’aigua segons la font

Paper

(1)

Total paper consumit
G4-EN1

G4-EN2

G4-EN3

G4-EN8

Bosses de paper

U

2013

2012

(kg)

13.175

14.467

(kg)

13.175

14.467

(kg) Gramatge 100 g

200

440

Publicacions–Catàlegs

(kg) Gramatge 35 g

10.432

25.800

Publicacions–Fulletons

(kg) Gramatge 35 g

260.750

294.490

9.400

10.985

(2)

Total materials reciclats que s’utilitzen

(kg)

Material reciclat utilitzat (paper)

(%)

71,3

75,9

Total consum energia dins de l’organització

(GJ)

87.742

91.230

Gas natural (energia no renovable)

(GJ)

2.433

3.643

(3)

Electricitat

(GJ)

85.309

87.587

Aigua(4)

(m3)

52.905

56.537

Total aigua consumida (abastiment municipal)

(m )

52.905

56.537

3

S’inclouen els consums dels següents centres: Serveis Centrals, CosmoCaixa (Barcelona i Madrid ), CaixaForum (Barcelona, Madrid, Palma, Lleida, Tarragona i Girona),
EspaiCaixa (Centre de gent gran Madrid, Centre de gent gran Múrcia, Palau Macaya i Girona ) i els Esplais, llevat que s’especifiqui el contrari.
(1) S’han recalculat les dades reportades en la memòria 2012 per al 2012 ja que es va identificar un error en el càlcul. Per 2013 s’inclou el consum de paper de tots
els centres llevat de CosmoCaixa Madrid. Les diferències entre les dades obtingudes entre els dos anys es deu principalment a la millora en la capacitat de control i
gestió de les dades.
(2) Per a l’any 2013, s’ha calculat el consum de l’últim semestre sobre la base de les dades del primer semestre per manca de disponibilitat de dades reals a data de
tancament de la memòria.
(3) Els CosmoCaixa i els CaixaForum, tots dos de Barcelona i Madrid, són els únics centres en la FLC amb consum de gas natural. S’han recalculat les dades reportades
en la memòria 2012 per a l’any 2012 ja que es va identificar un error en el càlcul. Per al 2013, a data de tancament de la memòria no es disposava de dades de consums a CosmoCaixa Madrid. Els poders calorífics s’han actualitzat d’acord al document “Espanya, Informe Inventaris GEI 1990-2010 (2012)”.
(4) Per als anys 2013 i 2012 no es disposa de les dades CaixaForum Girona, EspaiCaixa (Centre de gent gran Madrid, Espai Macaya, Espai Girona ) ni Esplais. Per a
l’any 2013 i 2012 el consum de CosmoCaixa Madrid s’ha estimat considerant el consum mitjà del període 2009-2011 per manca de disponibilitat de dades reals.

Unes de les mesures que des de FLC
s’impulsen de fa anys i de forma
sostinguda són la impressió per defecte
a doble cara i la reutilització de paper
només imprès a una cara i el foment
de l’ús de la gestió documental per
via electrònica. De la mateixa manera,
FLC realitza les seves publicacions,
comunicacions i publicitat en un 98%
en paper ecològic amb el distintiu
de FSC –Forest Stewardship Council–
o de PEFC –Programme for the
Endorsement of Forest Certification–.
De la mateixa manera, tota la fusta
que l’Àrea de Producció utilitza en

les seves exposicions es compra a un
proveïdor avaluat dins del Programa
de Reconeixement de Sistemes de
Certificació Forestal (PEFC).
D’altra banda, FLC té com ferma
convicció eliminar el plàstic de les bosses
que utilitza. Si bé el 2010 va substituir
les bosses de plàstic per bosses de fècula
de patata, el 2012 va substituir aquestes
bosses per altres de paper reciclat a
causa de la seva resistència.
El consum d’aigua a FLC deriva de l’ús
sanitari de la plantilla i dels visitants en
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els diferents centres d’activitat, i de les
activitats de neteja, restauració i de reg
segons el centre. L’aigua consumida
procedeix de la xarxa de proveïment
municipal, i és abocada al clavegueram
públic en ser assimilables a aigües residuals
urbanes, per la qual cosa no es considera
la possible afecció a fonts d’aigua.
El consum total d’energia en FLC, i
en conseqüència les corresponents
emissions de gasos d’efecte hivernacle,
provenen principalment de la il·luminació
i la climatització de les instal·lacions,
l’ús d’equips electrònics i informàtics,

Compromís ambiental

les activitats de gestió i transport i el
funcionament de grups electrògens,
els quals bàsicament només s’utilitzen
en condicions de parada d’emergència.
Així mateix, en aquells centres on hi ha
activitats de restauració, CosmoCaixa
Barcelona i Madrid, CaixaForum
Barcelona, Madrid i Palma, el consum
energètic deriva, addicionalment, de
l’ús de la maquinària industrial (neveres,
cafeteres, rentaplats, etc.), i de gas
natural per al funcionament de les cuines.
Durant l’any 2013, FLC ha considerat
necessari mantenir l’objectiu de controlar
els consums energètics i identificar

mesures de reducció, per tal de millorar
l’eficiència d’un dels consums que més
impacte generen dins de la FLC. Per
això es treballa en l’obtenció de dades
actualitzades i en estudiar possibles
mètodes de reducció que es puguin
implantar a cada centre. Aquest objectiu
també s’ha considerat prioritari per al
2014. Una de les accions rellevants dutes
a terme ha estat l’externalització de les
lectures del consum elèctric.

de carboni. Per aquesta raó, FLC
pretén millorar la gestió ambiental en
els seus centres, implantant mesures
que permetin identificar i quantificar
el seu consum elèctric i energètic amb
la finalitat de descriure tendències
de consum i emissions i identificar i
implantar mesures que millorin les seves
ràtios d’emissió. Les emissions directes i
indirectes de GEH corresponents als anys
2013 i 2012 es reflecteixen en el quadre
següent:

Emissions
La FLC té com a objectiu la reducció de
l’emissió de gasos d’efecte hivernacle i
per tant la reducció de la seva petjada

G4-EN15. Emissions directes de GEH (abast 1)
G4-EN16. Emissions indirectes de GEH (abast 2)
G4-EN17. Emissions indirectes de GEH (abast 3 )

G4-EN15
G4-EN16

Emissions directes de GEI (abast 1)
Gas natural

2013

2012

(tCO2eq)

136,2

204,1

(tCO2eq)

136,2

204,1

Emissions indirectes de GEI (abast 2)

(tCO2eq)

5.876,9

8.028,8

Electricitat(2)

(tCO2eq)

5.876,9

8.028,8

(1)

Emissions indirectes de GEI (abast 3)

(tCO2eq)

1.223,8

1.571,3

Viatges corporatius en avió(3)

(tCO2eq)

431,0

566,7

Viatges corporatius en tren(4)

(tCO2eq)

15,8

14,3

Viatges en cotxe particular

(tCO2eq)

Paper

(3)

G4-EN17

U

n.d.

67,0

(tCO2eq)

25,2

27,0

Bosses de paper(5)

(tCO2eq)

3,3

7,2

Publicacions

(tCO2eq)

713,8

843,0

(tCO2eq)

34,7

46,1

(5)

Aigua

(5)

(6)

S’inclouen els consums dels següents centres: Serveis Centrals, CosmoCaixa (Barcelona i Madrid), CaixaForum (Barcelona, Madrid, Palma, Lleida, Tarragona i Girona),
EspaiCaixa (Centre de gent gran Madrid, Centre de gent gran Múrcia, Palau Macaya i Girona) i els Esplais, llevat que s’indiqui el contrari.
(1) La principal diferència entre les emissions per al 2013 i 2012 és a causa de la implementació de mesures per a la reducció del consum, així com la no disponibilitat
de dades per a CosmoCaixa Madrid 2013. Emissions directes del gas natural calculades considerant els factors d’emissió inclosos en el “Espanya, Informe Inventaris
GEI 1990-2010 (2012)”.
(2) Emissions indirectes per consum d’electricitat calculades considerant els factors d’emissió inclosos en els diferents Informes d’Etiquetatge d’Electricitat de la
Comissió Nacional de l’Energia (CNE) i Xarxa Elèctrica.
(3) Emissions indirectes derivades dels viatges corporatius en avió i els viatges particulars en cotxe calculades segons els factors d’emissió inclosos en el document
“2013 Guidelines to Defra/ DECC’S GHG Conversion Factors for Company Reporting” http://www.ukconversionfactorscarbonsmart.co.uk/. En el moment de la
publicació de la memòria no es disposava de les dades de consum per a vehicles propis de 2013.
(4) Emissions indirectes derivades dels viatges corporatius en tren calculades segons els factors inclosos en el document “Defra Guidelines, 2012 (versió 28-05-2012)”.
(5) Emissions indirectes de la gestió de paper, bosses de paper i publicacions calculades d’acord amb els factors d’emissió inclosos a l’estudi d’Anàlisi de Cicle de Vida
(ACV) de l’“Environment Defense Fund”.
(6) Emissions derivades del tractament d’aigües calculades a partir de factors d’emissió obtinguts a través de la publicació “Manual d’ús del full de càlcul de les
emissions de CO2 associades a un Pla d’Ordenació Urbanística Municipal”.
n.d.: no disponible.
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Tant les emissions d’abast 1 com les
d’abast 2 han disminuït. Les emissions
considerades en l’abast 1 han disminuït
a causa de la reducció en el consum de
gas natural dels equipaments, mentre
que les emissions corresponents a l’abast
2 han disminuït com a conseqüència de

la disminució del consum elèctric dels
principals equipaments; Cosmocaixa
(Barcelona i Madrid), CaixaForum
(Madrid i Barcelona), Serveis Centrals
i Esplais. Cal esmentar que el factor
d’emissió per al mix elèctric el 2013 s’ha
reduït en un 23,1% respecte al 2012 i

això ha afectat directament els resultats
obtinguts.
En el següent quadre es presenta
l’evolució de la petjada de carboni per
l’abast 1 i 2 per centre:

Evolució de la petjada de carboni 2013-2012 per centre considerant únicament abast 1 i abast 2 (en tCO2eq)
2013
CosmoCaixa Barcelona

CosmoCaixa

CosmoCaixa Madrid

CaixaForum

(1)

2012

2.493,49

3.381,14

347,35

522,90

CaixaForum Barcelona

799,04

1.120,27

CaixaForum Madrid

568,48

806,27

CaixaForum Palma

426,26

434,30

CaixaForum Lleida

111,51

155,40

CaixaForum Tarragona

114,62

140,75

53,70

94,78

259,63

362,42

CaixaForum Girona
Serveis Centrals
EspaiCaixa
Esplais

247,48

266,09

591,55

948,55

(1) Únicament considera les emissions d’abast 2 ja que a data de tancament de la memòria no es disposava de dades de consum de gas natural.

En les emissions corresponents a l’abast 3,
i considerant la manca de disponibilitat de
dades en el moment de la publicació de
la present memòria, destaca la disminució
del consum de material, principalment
paper, i la disminució de les emissions
de viatges corporatius tal com es pot
observar en l’evolució de les emissions
per fonts. Això ha estat possible a causa
de la promoció dins de l’estratègia de la
FLC de l’ús d’equips de videoconferència

en detriment dels viatges corporatius,
perquè els viatges que es realitzin siguin
els imprescindibles, i controlar així les
emissions atmosfèriques.
Durant el 2013 s’han dut a terme diferents
iniciatives de sensibilització com són la
publicació de diverses notícies a la intranet
de la FLC recordant les Bones Pràctiques
Ambientals o l’adhesió a l’Hora del
Planeta, campanya organitzada per WWF

el passat 30 de març per la qual es va
apagar tota la il·luminació exterior de tots
els centres.
Despeses i inversions ambientals
L’any 2013, la FLC va destinar directament
a despeses relacionades amb la seva
gestió ambiental un pressupost de 77.389
euros. El 2013 no s’ha realitzat cap acció
o millora que es consideri com a inversió
ambiental.

G4-EN31. Desglossament de les despeses i les inversions ambientals

G4-EN31

U

2013

2012

2011

Despeses i inversions ambientals

euros (€)

77.389

73.214,4

81.205,31

Costos d’eliminació de residus, tractament
d’emissions i remeis

euros (€)

51.770

51.811

62.734,04

Costos de prevenció, protecció i gestió
mediambiental

euros (€)

25.619

21.403

18.471,27
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[Pressupost de l’Obra Social ”la Caixa”]
Liquidació del pressupost

[Liquidació del pressupost de l’Obra Social de l’exercici 2013]
En milers d’euros

Programes
Programes socials

236.349

Programes medi ambient i ciència

42.038

Programes culturals

55.551

Programes educatius i recerca

29.927

Total

363.865

Programes socials

Pressupost total:
363.865

65% 236.349

Programes de medi ambient i ciència

12%

42.038

Programes culturals

15%

55.551

8%

29.927

Programes educatius i recerca

Per naturalesa
Inversió en immobilitzat

7.435

Despeses de manteniment de programes

356.430

Total

363.865

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

236.349
42.038
55.551
201429.927

]

Programes
Programes socials

334.860

Programes medi ambient65i ciència
12
Programes culturals
14
Programes educatius i recerca
9
Total

Pressupost total:
500.000

66.086
64.359
34.695
500.000

Programes socials

67% 334.860

Programes de medi ambient i ciència

13%

66.086

Programes culturals

13%

64.359

7%

34.695

Programes educatius i recerca

Per naturalesa
Inversió en immobilitzat

12.530

Despeses de manteniment de programes

487.470

Total

500.000
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66.086
64.359136
34.695
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[Pressupost de l’Obra Social ”la Caixa”]
Evolució del pressupost

[Evolució de les liquidacions pressupostàries]

Pressupost
total 2013:
363.865

Variació
–1%

Pressupost
total 2012:
361.015

Variació
–13%

Pressupost
total 2011:
408.658

Programes socials

65% 236.349

65% 233.464

64% 261.102

Programes de medi ambient i ciència

12%

42.038

12% 42.780

14%

59.129

Programes culturals

15%

55.551

14% 52.620

14%

57.621

8%

29.927

9% 32.151

8%

30.806

Programes educatius i recerca

Liquidació pressupostària

Programes socials

2013

2012

236.349

Variació
Interanual
(2013-2012)

233.464

1%

Programes de medi ambient i ciència

42.038 Culturals 42.780
Programes

–2%

Programes culturals

55.551 Ciència. Recerca
52.620i Medi Ambient
5%
Programes

Programes educatius i recerca
Total

29.927

32.151

–8%

363.865

361.015

–1%

Programes Educatius
Programes Socials

2011

Variació
Interanual
(2012-2011)

261.102

–12%

2013
59.129Socials
–38%
Programes
236.349
Programes
Educatius
42.038
57.621
–10%
Programes Ciència. Recerca i
30.806
4%
Medi Ambient
55.551
Programes
Culturals
29.927
408.658
–13%

65
12
14
9

Programes Culturals
Programes Ciència. Recerca i Medi Ambient
Programes Educatius
Programes Socials
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Programes Culturals

2012
Programes Socials
233.464
Programes Educatius 42.780
Programes Ciència. Recerca i
Medi Ambient
52.620
Programes Culturals 32.151
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Programes Ciència. Recerca i Medi Ambient

Programes Socials
261.102
Programes Educatius 59.129
Programes Ciència. Recerca i
Medi Ambient
57.621
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[Directori de la Fundació ”la Caixa”]

Serveis centrals: Av. Diagonal, 621 - 08028 Barcelona
Centres

Girona

Palma

Barcelona

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

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

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

Madrid

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
Centre Comunitari d’Acció Social
de la Fundació de l’Esperança
de l’Obra Social ”la Caixa”
Palma de Sant Just, 4
08002 Barcelona
Tel. 93 270 39 73
EspaiCaixa Bruc
Bruc, 72-74
08009 Barcelona
Tel. 93 488 01 71

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

Tarragona
CaixaForum Tarragona
Cristòfor Colom, 2
43001 Tarragona
Tel. 977 24 98 71
Fax 977 24 88 08
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
EspacioCaixa Madrid
Arapiles, 15
28015 Madrid
Tel. 91 444 54 15
Fax 91 444 54 18
obrasocial.lacaixa.es/ambitos/
centros/espaciocaixa_ca.html

Múrcia

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
Informe anual Obra Social ”la Caixa” [2013]

CaixaForum Madrid
Paseo del Prado, 36
28014 Madrid
Tel. 91 330 73 00
Fax 91 330 73 30
CaixaForum.com/agenda
Facebook.com/CaixaForum
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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
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ANNEXOS

[Sobre aquesta memòria ]
De conformitat amb les millors
pràctiques internacionals d’informes
anuals, promogudes principalment per
l’International Integrated Reporting
Council (IIRC), Fundació ”la Caixa”
publica el seu primer Informe Anual
Integrat, corresponent a l’exercici
2013. En aquest sentit, i amb l’objectiu
d’oferir una visió més completa de
la realitat de l’Entitat i dels resultats
obtinguts, aquest informe conté
informació legal economicofinancera,
complementada amb informació sobre
aspectes socials, ambientals i de bon
govern corporatiu.
Aquesta memòria ha estat realitzada
de conformitat amb la metodologia
de l’estàndard de referència
internacional: Guía para la elaboración
de memorias de sostenibilidad, versió
G4, seguint el document Principios y
contenidos básicos, en el qual s’explica
què és la guia G4, i el document
Manual de aplicación, que inclou les
indicacions sobre com implementar
el G4 (www.globalreporting.org). Així
mateix, per al report de la informació
específica del sector, s’ha utilitzat el
suplement de les entitats no lucratives
del GRI (GRI NGO Sector Supplement) de
la versió G4. Els enfocaments de gestió
i indicadors del suplement sectorial
s’inclouen en l’índex de continguts
GRI (identificats com a “específics del
sector”) referenciant-los segons la seva
nomenclatura en la versió GRI3.1.
La finalitat de la present memòria
és aportar informació rellevant i que
transmeti una visió precisa, fiable,
transparent i periòdica sobre el model

de negoci, l’estratègia i els assumptes
clau per a la FLC per raó del seu
impacte econòmic, ambiental i social.
Per determinar aquests assumptes
s’han aplicat els principis inclosos en el
document Principios y contenidos básicos
i les recomanacions incloses al Manual de
aplicación (vegeu el capítol Determinació
d’aspectes rellevants i cobertura, G4-18
i G4-21).

activitats realitzades per la FLC. D’altra
banda, per obtenir més informació,
es recomana al lector consultar els
apartats Fundació ”la Caixa” i els
apartats relatius als diferents programes
socials, educatius, de ciència,
investigació i medi ambient, i culturals
de la present memòria, i també la
Memòria de Responsabilitat Corporativa
de ”la Caixa”.

L’abast de les dades reportades es
correspon essencialment amb el
dels comptes anuals de la Fundació
”la Caixa” 2013 i fa referència a
les persones i als centres d’activitat
de la FLC. Així mateix, s’hi inclou
informació específica per àmbits
d’activitat. La present memòria cobreix
els programes d’activitat la gestió i
liquidació econòmica del pressupost
dels quals és competència de la
Fundació. S’hi informa també sobre
altres activitats: i) que són gestionades
per la FLC, però la inversió econòmica
de les quals es liquida directament
sobre el pressupost de l’Obra Social
”la Caixa” (per exemple, RecerCaixa) i
ii) la competència de les quals (gestió
i liquidació econòmica del pressupost)
recau exclusivament en l’Obra Social
”la Caixa” (per exemple, Habitatge
assequible i Lloguer solidari). La raó
principal per a la inclusió d’aquesta
informació, en la present memòria,
respon a l’objectiu de proporcionar
una visió raonable i equilibrada de
l’acompliment de l’organització,
atesa la rellevància i la significació
d’aquests programes d’activitat en
el context socioeconòmic actual i
per la seva vinculació amb altres

Cal puntualitzar que les dades
reportades a l’apartat 2. Generació
de valor i activitats de la Fundació
”la Caixa” de l’edició de la Memòria
Sostenibilitat de 2012, que corresponen
a l’apartat Generació de valor i
activitats de la Fundació ”la Caixa”
de la present memòria, no són
comparables atesa la diferència en
l’abast i la diferent metodologia
de recopilació, anàlisi i reporting de la
informació:
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• No s’hi han inclòs tres dels projectes
per manca d’informació (Diversons
i Estudis socials). Aquests projectes
suposen un 0,1% del pressupost total
assignat per la FLC.
• S’ha informat de forma individualitzada
sobre els següents programes
per raó del seu volum d’activitat:
CooperantsCaixa 2013, Palau Macaya,
Voluntariat corporatiu, eduCaixa joves
emprenedors, Universitats, CaixaEscena
i Romànic.
• S’hi ha inclòs la informació del projecte
Beques, per al qual no es va poder
obtenir informació per a la memòria de
2012.

ANNEXOS

Tant per al disseny com per a l’anàlisi
d’aquest estudi, s’han observat i aplicat
altres guies, manuals i estàndards
sobre grups d’interès (The Stakeholder
Engagement Manual, volums 1 i 2, de
The Stakeholder research associates,
UNEP i AccountAbility; AA1000
Stakeholder Engagement Standard 2011.
Final Exposure Draft d’AccountAbility)
i sobre el disseny, la formulació,
l’avaluació i el monitoratge de programes
i projectes socials i els seus sistemes
integrats (principalment de la divisió de
desenvolupament social de l’organització
CEPAL de l’ONU i del Departament
d’Avaluació de MIDEPLAN 2001, Xile).
Per altra banda, d’acord amb la nova
metodologia de G4, la memòria de la
Fundació ”la Caixa” s’autodeclara “de
conformitat” amb l’opció “essencial”.

Principis per a la definició del
contingut de la memòria (G4-18b)
La definició del contingut i la posterior
elaboració d’aquesta edició de la
memòria s’han realitzat de conformitat
tant amb les prioritats estratègiques de
l’organització com amb la consulta als
diferents grups d’interès. Per això s’han
seguit els principis inclosos a G4 Principios
y contenidos básicos.
Principi de participació dels grups
d’interès i rellevància
“L’organització ha d’indicar quins són
els seus grups d’interès i explicar com ha
respost a les expectatives i als interessos
raonables d’aquests grups.”
“La memòria ha d’abordar els aspectes
que reflecteixin els efectes econòmics,
ambientals i socials significatius de
l’organització o que influeixin d’una
manera substancial en les avaluacions i
decisions dels grups d’interès.”
Amb relació al diàleg amb els grups
d’interès, tal com es fa palès en la
present memòria i en l’estudi de
rellevància que s’ha dut a terme, és
voluntat de l’organització treballar en
la millora contínua dels processos de
participació amb els grups d’interès
en exercicis posteriors com a eina
per conèixer i comprendre millor les
expectatives i els interessos raonables
de cada grup i, conseqüentment,
optimitzar la resposta que se’ls
ofereix.
En el capítol Determinació d’aspectes
rellevants i cobertura (G4-18 i G4-21)
s’inclou el procés dut a terme per a
la identificació, priorització, validació
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i revisió dels assumptes clau que han
permès incloure a la memòria els aspectes
que tenen un impacte més gran i també
una influència significativa en els grups
d’interès de la FLC.
Context de sostenibilitat
“La memòria ha de presentar
l’acompliment de l’organització
en el context més ampli de la
sostenibilitat.”
La present memòria recull l’acompliment
de la FLC en l’àmbit econòmic, social i
ambiental. L’organització compta entre
els seus objectius amb el compromís
de generar valor d’una manera
responsable amb l’entorn i la societat;
per això, aquest document recull els
principals reptes relacionats amb el
desenvolupament sostenible que afecten
l’organització.
Principi d’exhaustivitat
“La memòria ha d’abordar els aspectes
rellevants i els seus límits de manera que
reflecteixin els seus efectes econòmics,
ambientals i socials significatius i que
permeti als grups d’interès avaluar
l’acompliment de l’organització en el
període analitzat.”
S’ha definit clarament la cobertura i
l’abast de la informació recollida en
aquesta memòria, s’ha donat prioritat
als fets considerats rellevants i s’hi han
inclòs tots els esdeveniments significatius
ocorreguts durant l’any 2013, sense
obviar informació d’utilitat per als grups
d’interès de l’organització. Pel que fa a
la cobertura, s’hi inclou la informació
rellevant de la FLC així com de l’Obra
Social ”la Caixa”.
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Principis per a la definició de la
qualitat de la memòria (G4-18b)
Principi d’equilibri
“La memòria ha de reflectir tant els
aspectes positius com els negatius de
l’acompliment de l’organització a fi de
propiciar una avaluació ben fonamentada
sobre el balancejat acompliment
general.”
Amb l’objectiu de permetre una valoració
raonable per part dels grups d’interès,
s’hi inclouen aspectes positius i negatius,
a la vegada que es presenta una imatge
no esbiaixada de cadascun dels afers
recollits en el document.
Principi de comparabilitat
“L’organització ha de seleccionar, reunir
i divulgar la informació de manera
sistemàtica. La informació s’ha de
presentar de tal manera que els grups
d’interès puguin analitzar l’evolució
de l’acompliment de l’organització
respecte de l’acompliment d’altres
organitzacions.”
La informació s’ha recollit de manera que
permeti als grups d’interès interpretar els
canvis experimentats en l’organització
al llarg del temps. Per a la majoria dels
indicadors s’ha inclòs l’evolució de les
dades respecte a l’any anterior. En els
casos en què no ha estat possible, s’ha
indicat amb claredat.

Principi de precisió
“La informació ha de ser suficientment
precisa i detallada perquè els grups
d’interès puguin avaluar l’acompliment
de l’organització.”
S’hi han inclòs taules, gràfics i esquemes
que ajuden a entendre la informació
recollida a la memòria.
Principi de puntualitat
“L’organització ha de presentar les
memòries d’acord amb un calendari
regular, perquè els grups d’interès
disposin de la informació en aquell
moment i puguin prendre decisions ben
fonamentades.”
Des de la FLC hi ha un compromís
formal per informar anualment als
seus grups d’interès de l’acompliment
econòmic, social i mediambiental
de la companyia.
Principi de claredat
“L’organització ha de presentar la
informació de manera que els grups
d’interès als que es dirigeix la memòria
hi puguin accedir i comprendre-la
adequadament.”
En la present memòria, s’ha intentat
no incloure-hi tecnicismes que puguin
resultar desconeguts per als grups
d’interès.
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Principi de fiabilitat
“L’organització ha de reunir, registrar,
recopilar, analitzar i divulgar la informació
i els processos que se segueixen per
elaborar una memòria de manera
que es puguin sotmetre a avaluació i
s’estableixi la qualitat i la rellevància de la
informació.”
Totes les dades utilitzades per a
l’elaboració de la següent memòria
han estat recopilats considerant els
diferents registres que realitza la FLC.
La FLC realitza registres i controls
periòdics tant per a les dades referents
als seus programes i projectes com
per a l’impacte ambiental i social que
produeix. A més, atès que aquest afer és
d’especial rellevància per a la FLC, totes
les dades referents als recursos humans
i a la seguretat i la salut són recopilats,
registrats i revisats pels responsables
assignats amb la finalitat d’assegurar-ne
la fiabilitat i la traçabilitat.
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[Participació en iniciatives d’àmbit internacional i nacional]
La Fundació participa en les associacions i
les iniciatives d’àmbit nacional, europeu i
internacional següents:
• AIZA: Associació Ibèrica de Zoos i
Aquaris.
• Associació Espanyola de Fundacions.
• CEV: Centre Européen du Volontariat.
• CIMAM: International Committee for
Museums and Collections of Modern
Art.
• CSIC: Consell Superior d’Investigacions
Científiques.
• EAD: The European Action on Drugs.
Platform.
• EAZA’s EZG: Zoo Horticulture Group of
the European Association of Zoos and
Aquaria.
• ECSITE: The European Network of
Science Centres and Museums.
• EFC: European Foundation Center i, en
particular, en les comissions de treball:
– Environmental Funders Group, Grup de
Finançadors Mediambientals.
– European Forum on Philantropy and
Research, Fòrum Europeu sobre
Filantropia i Recerca.
– Diversity, Migration and Integration
Interest Group, Grup sobre Diversitat,
Migració i Interès en Integració.
– Children and Youth Funders Group,
Grup de Finançadors per a la Infància i
la Joventut.

• IEMed: Institut Europeu del Mediterrani.

• EPIM: European Programme for
Integration and Migration.

• GAVI Alliance.

• FUNDACULT: accions culturals d’entitats
financeres i empreses iberoamericanes.
• ICEE: International Committee of
Exhibitions Exchange.

• BID: Banc Interamericà de
Desenvolupament.
• WSBI, World Savings Bank Institute.
• Fondazione Cariplo.

• ICOM: International Council of
Museums.

• Fundação Calouste Gulbenkian.

• IEO: International Exhibition Organizers.
• INAEM: Institut Nacional de les Arts
Escèniques i Música.

• RACEF: Reial Acadèmia de Ciències
Econòmiques i Financeres.
• El Club de Roma.

• Els Objectius de Desenvolupament del
Mil·lenni de l’ONU.
• Observatori de Voluntariat Corporatiu
(IESE).
• Xarxa de Museus de Ciència, Tecnologia
i Innovació promoguts per la Fundació
Espanyola per a la Ciència i la
Tecnologia (FECYT).
• ROCE: Xarxa d’Organitzadors de
Concerts Educatius.
• The Intercultural City Programme and
Network of the Council of Europe and
the European Commission.

• Fundació Caja de Burgos.
• Fundació Caja Canarias.
• Fundació Caja Navarra.
• Fundació CajaSol.
• Fundació Telefónica.
• Museu Nacional de Ciències Naturals.
• Planetari de Madrid.
• TIEPOLO, programa d’intercanvi
internacional.
• CEB: Council of Europe Development
Bank.

• Secretariat Gitano.

• BIOCAT.

• FORÉTICA. Programa Enterprise 2020.

• Càtedra UNESCO de Gestió i Política
Universitària.

• IECAH: Institut d’Estudis sobre
Conflictes i Acció Humanitària.
• Institut d’Innovació Social d’ESADE.
• EU AID Volunteerin: programa de
voluntariat humanitari.
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• CRUE: Conferència de Rectors
d’Universitats Espanyoles.
• Aliança 4 Universitats.

Informe anual Obra Social ”la Caixa” [2013]

ANNEXOS

Per a més informació:
Fundació Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona
Domicili social: Avinguda Diagonal, 621-629. 08028 Barcelona
Número d’identificació 512 del Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya.
Si voleu fer-nos arribar algun comentari o fer qualsevol consulta sobre aquesta memòria, us agrairem que ens ho envieu a través del
formulari que apareix a la pàgina web següent: http://obrasocial.lacaixa.es/
La vostra consulta/petició serà enviada al departament de l’Obra Social de la Fundació ”la Caixa” corresponent. Si al cap de cinc dies
hàbils no heu rebut cap mena de resposta per part nostra, o ningú no s’hi ha posat en contacte, us demanem que ens ho feu saber,
per poder esbrinar el motiu d’aquesta demora.
Obra Social – Fundació ”la Caixa”
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[Índex de contingut GRI per a l’opció essencial conforme a la Guia]
Continguts bàsics generals
Continguts
bàsics
generals

Pàgina

Verificació externa

Estratègia i anàlisi
G4-1

7 Carta del president.

No verificat per un extern

Perfil de la organización
G4-3

Fundació ”la Caixa”.

No verificat per un extern

G4-4

100

No verificat per un extern

G4-5

138

No verificat per un extern

G4-6

L’àmbit geogràfic d’actuació de la Fundació ”la Caixa” és majoritàriament
el territori espanyol, a excepció dels programes de l’Àrea Internacional que
operen en diferents països d’arreu del món.

No verificat per un extern

G4-7

14

No verificat per un extern

G4-8

La Fundació ”la Caixa” desenvolupa la seva activitat principalment en territori
espanyol. La pràctica totalitat dels ingressos i les despeses són generats en
aquest territori.
17
20. Programes socials.
48. Programes educatius.
56. Programes de ciència, investigació i medi ambient.
66. Programes culturals.
100

No verificat per un extern

G4-9

15
20. Programes
48. Programes
56. Programes
66. Programes
95-96
100
121

No verificat per un extern

G4-10

121

No verificat per un extern

G4-11

118

No verificat per un extern

G4-12

90

No verificat per un extern

G4-13

L’any 2013, no s’han produït canvis rellevants pel que fa a les dimensions
de la Fundació, l’estructura i la cadena de proveïdors.

No verificat per un extern

G4-14

130

No verificat per un extern

G4-15

119
143

No verificat per un extern

G4-16

119
143

No verificat per un extern

socials.
educatius.
de ciència, investigació i medi ambient.
culturals.

Aspectes rellevants i límit
G4-17

94. Als comptes financers s’hi inclou tot el pressupost de l’Obra Social
”la Caixa”.
http://obrasocial.lacaixa.es/deployedfiles/obrasocial/Estaticos/pdf/Informacion_
corporativa/informe_anual_2013_ca.pdf

145

No verificat per un extern
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Continguts bàsics generals (continuació)
Continguts
bàsics
generals

Pàgina

Verificació externa

Aspectes rellevants i límit (continuació)
G4-18

81. Determinació d’aspectes rellevants i cobertura (G4-18a).
141-142

No verificat per un extern

G4-19

83
85
86

No verificat per un extern

G4-20

83
86

No verificat per un extern

G4-21

83
86

No verificat per un extern

G4-22

No s’han produït reexpressions d’informació significatives respecte a períodes
anteriors.

No verificat per un extern

G4-23

El 2013, s’ha inclòs informació desglossada per als projectes CooperantsCaixa
2013, Palau Macaya, Voluntariat corporatiu, eduCaixa joves emprenedors,
Universitats, CaixaEscena i Romànic.

No verificat per un extern

Participació dels grups d’interès
G4-24

80

No verificat per un extern

G4-25

80
101. Participació dels grups d’interès en les diferents etapes del projecte
(disseny, execució, seguiment i avaluació). (G4-25 i G4-26).

No verificat per un extern

G4-26

80
84
101. Participació dels grups d’interès en les diferents etapes del projecte (disseny,
execució, seguiment i avaluació). (G4-25 i G4-26).

No verificat per un extern

G4-27

84-85

No verificat per un extern

Perfil de la memòria
G4-28

81
140-141

No verificat per un extern

G4-29

81
140-141

No verificat per un extern

G4-30

La Fundació ”la Caixa” té la voluntat de publicar una memòria de sostenibilitat
amb periodicitat anual.

No verificat per un extern

G4-31

144

No verificat per un extern

G4-32

81
140-141
145. Índex de contingut GRI per a l’opció essencial d’acord amb la Guia.

No verificat per un extern

G4-33

La present memòria no ha estat verificada per un tercer.

No verificat per un extern

4. Òrgans de Govern de l’Obra Social ”la Caixa”.

No verificat per un extern

16

No verificat per un extern

Govern
G4-34

Ètica i integritat
G4-56

Informe anual Obra Social ”la Caixa” [2013]

146

ANNEXOS

Continguts bàsics específics
Aspectes
rellevants

Informació sobre l’enfocament de gestió i indicadors (indiqueu quins
continguts bàsics específics corresponen a cada aspecte rellevant;
incloeu el número de pàgina o un enllaç).

Omissions

Verificació
externa

Categoria: Economia
ENFOCAMENT DE GESTIÓ
95. Gestió econòmica.
G4-EC1: VALOR ECONÒMIC DIRECTE GENERAT I DISTRIBUÏT
La major part de l’activitat de la Fundació ”la Caixa” té lloc en territori espanyol
i és, per tant, on es merita el valor econòmic directe generat i el valor econòmic
distribuït.
95
Acció
econòmica

G4-EC3: COBERTURA DE LES OBLIGACIONS DE L’ORGANITZACIÓ
DERIVADES DEL SEU PLA DE PRESTACIONS
La Fundació ”la Caixa” ofereix a tots els seus empleats els mateixos beneficis socials
sense cap mena de distinció en funció de la temporalitat del contracte de treball
ni del tipus de jornada que es realitzi. A més a més, aquests beneficis han estat
revisats en el marc de la publicació del VII Conveni Col·lectiu, publicat el 2012.
126

No verificat
per un extern

G4-EC4: AJUDES ECONÒMIQUES ATORGADES PER ENS DEL GOVERN
La Fundació ”la Caixa” no ha rebut ajudes financeres significatives de governs
el 2013.
ENFOCAMENT DE GESTIÓ
124-125
Presència al
mercat

G4-EC5: RELACIÓ ENTRE EL SALARI INICIAL DESGLOSSAT PER SEXE
I EL SALARI MÍNIM LOCAL EN INDRETS ON ES DESENVOLUPEN
OPERACIONS SIGNIFICATIVES
La major part de l’activitat de la Fundació ”la Caixa” té lloc en territori espanyol
i el salari inicial és el mateix tant per a homes com per a dones.
125

No verificat
per un extern

ENFOCAMENT DE GESTIÓ
90
Pràctiques
d’adquisició

G4-EC9: PERCENTATGE DE LA DESPESA EN INDRETS ON ES
DESENVOLUPEN OPERACIONS SIGNIFICATIVES QUE CORRESPONEN A
PROVEÏDORS LOCALS
La major part de l’activitat de la Fundació ”la Caixa” té lloc en territori espanyol
i el volum de compres a proveïdors locals no és significatiu.

No verificat
per un extern

Categoria: Economia. Específics del sector
Assignació de
recursos

ENFOCAMENT DE GESTIÓ: ASSIGNACIÓ DE RECURSOS (antic NGO7)
95-96

No verificat
per un extern

Fonts de
finançament
(recaptació de
fons de forma
ètica)

ENFOCAMENT DE GESTIÓ: FONTS DE FINANÇAMENT PER CATEGORIES
I ELS CINC MAJORS DONANTS, AIXÍ COM EL VALOR MONETARI DE LA
CONTRIBUCIÓ (antic NGO8)
95

No verificat
per un extern
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Continguts bàsics específics (continuació)
Aspectes
rellevants

Informació sobre l’enfocament de gestió i indicadors (indiqueu quins
continguts bàsics específics corresponen a cada aspecte rellevant;
incloeu el número de pàgina o un enllaç).

Omissions

Verificació
externa

Categoria: Medi ambient
ENFOCAMENT DE GESTIÓ
130. Política mediambiental.
130. Sistema de gestió ambiental.
133-134
Materials

No verificat
per un extern

G4-EN1: MATERIALS PER PES O VOLUM
132
G4-EN2: PERCENTATGE DELS MATERIALS UTILIZATS QUE SÓN
MATERIALS RECICLATS
132
ENFOCAMENT DE GESTIÓ
130. Política mediambiental.
130. Sistema de gestió ambiental.
G4-EN3: CONSUM ENERGÈTIC INTERN
132

Energia

G4-EN4: CONSUM ENERGÈTIC FORA DE L’ORGANITZACIÓ
Els consums d’energia més rellevants fora de l’organització són els associats
al transport d’empleats, al consum de materials, a la gestió de residus i al
consum d’aigua. Actualment, s’està treballant per obtenir els factors de
conversió adequats que determinin els consums d’energia corresponents
a aquest indicador en unitats d’energia. Les dades d’emissions de CO2
ocasionades per aquestes activitats queden reflectides en l’indicador
G4-EN17.
G4-EN6: REDUCCIÓ DEL CONSUM ENERGÈTIC
No es reporten dades quantitatives, sinó que únicament es descriuen
les diferents iniciatives realitzades per conservar i millorar l’eficiència
en el consum energètic.
132-133

No s’hi
inclouen
dades
quantitatives
per a
l’indicador
G4-EN6.
Actualment,
la FLC està
treballant per
quantificar
i publicar
aquestes
dades. Es
preveu un
horitzó de
report de
2015.

No verificat
per un extern

ENFOCAMENT DE GESTIÓ
130. Política mediambiental.
130. Sistema de gestió ambiental.
Aigua

G4-EN8 CAPTACIÓ TOTAL D’AIGUA SEGONS LA FONT
132
G4-EN9 FONTS D’AIGUA QUE HAN ESTAT AFECTADES
SIGNIFICATIVAMENT PER LA CAPTACIÓ D’AIGUA
L’aigua consumida procedeix de la xarxa d’abastiment municipal i és abocada
al clavegueram públic ja que és assimilable a les aigües residuals urbanes,
per la qual cosa no es considera la possible afecció a fonts d’aigua.
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ANNEXOS

Continguts bàsics específics (continuació)
Aspectes
rellevants

Informació sobre l’enfocament de gestió i indicadors (indiqueu quins
continguts bàsics específics corresponen a cada aspecte rellevant;
incloeu el número de pàgina o un enllaç).

Omissions

Verificació
externa

Categoria: Medi ambient (continuació)
ENFOCAMENT DE GESTIÓ
130. Política mediambiental.
130. Sistema de gestió ambiental.
133-134

Emissions

G4-EN15: EMISSIONS DIRECTES DE GASOS D’EFECTE HIVERNACLE (ABAST
1), G4-EN16: EMISSIONS INDIRECTES DE GASOS D’EFECTE HIVERNACLE EN
GENERAR ENERGIA (ABAST 2), G4-EN17: ALTRES EMISSIONS INDIRECTES
DE GASOS D’EFECTE HIVERNACLE (ABAST 3)
133

No verificat
per un extern

G4-EN19: REDUCCIÓ DE LES EMISSIONS DE GASOS D’EFECTE
HIVERNACLE
La FLC ha implementat diferents iniciatives que han permès reduir les emissions
tant d’abast 1 com d’abast 2 i 3.
133-134
ENFOCAMENT DE GESTIÓ
96-97
Compliment
regulatori

G4-EN29: VALOR MONETARI DE LES MULTES SIGNIFICATIVES I NOMBRE
DE SANCIONS NO MONETÀRIES PER INCOMPLIMENT DE LA LEGISLACIÓ
I LA NORMATIVA AMBIENTAL
Durant l’exercici 2013, la Fundació ”la Caixa” no ha estat objecte de multes o
sancions judicials rellevants relacionades amb el compliment de la normativa
mediambiental.
ENFOCAMENT DE GESTIÓ
134

General

G4-EN31: DESGLOSSAMENT DE LES DESPESES I LES INVERSIONS
AMBIENTALS
134

No verificat
per un extern

No verificat
per un extern

Categoria: Acció social
Subcategoria: Pràctiques laborals i feina digna
ENFOCAMENT DE GESTIÓ
118-119
121-122
G4-LA1: NOMBRE I ÍNDEX DE CONTRACTACIONS I ROTACIÓ MITJANA
D’EMPLEATS, DESGLOSSATS PER GRUP ETARI, SEXE I REGIÓ
123
Lloc de treball

G4-LA2: PRESTACIONS SOCIALS PER ALS EMPLEATS A JORNADA COMPLETA
QUE NO S’OFEREIXEN ALS EMPLEATS TEMPORALS O A MITJA JORNADA,
DESGLOSSADES PER UBICACIONS SIGNIFICATIVES D’ACTIVITAT
La Fundació ”la Caixa” ofereix a tots els seus empleats els mateixos beneficis socials
sense cap tipus de distinció en funció de la temporalitat del contracte de treball ni del
tipus de jornada que es realitza.
126-127

No verificat
per un extern

G4-LA3: ÍNDEXS DE REINCORPORACIÓ A LA FEINA I DE RETENCIÓ DESPRÉS
DE LA BAIXA PER MATERNITAT O PATERNITAT, DESGLOSSATS PER SEXE
123
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ANNEXOS

Continguts bàsics específics (continuació)
Aspectes
rellevants

Informació sobre l’enfocament de gestió i indicadors (indiqueu quins
continguts bàsics específics corresponen a cada aspecte rellevant;
incloeu el número de pàgina o un enllaç).

Omissions

Verificació
externa

Subcategoria: Pràctiques laborals i feina digna (continuació)
ENFOCAMENT DE GESTIÓ
118-119
G4-LA5: PERCENTATGE DE TREBALLADORS QUE ESTÀ REPRESENTAT EN
COMITÈS FORMALS DE SEGURETAT I SALUT CONJUNTS PER A DIRECCIÓ
I EMPLEATS, ESTABLERTS PER AJUDAR A CONTROLAR I ASSESSORAR
SOBRE PROGRAMES DE SEGURETAT I SALUT LABORAL
118
Salut i
seguretat en
el treball

G4-LA6: TIPUS I ÍNDEX DE LESIONS, MALALTIES PROFESSIONALS, DIES PERDUTS,
ABSENTISME I NOMBRE DE VÍCTIMES MORTALS RELACIONADES AMB LA FEINA
PER REGIÓ I PER SEXE
Pel tipus d’activitat que desenvolupa la FLC, no es reconeix cap malaltia que es
pugui considerar com a malaltia professional motivada per la situació o l’activitat
laboral.
El 2013 no s’ha produït cap víctima mortal, igual que l’any 2012.
119

No verificat
per un extern

G4-LA8: ASSUMPTES DE SALUT I SEGURETAT COBERTS EN ACORDS FORMALS
AMB ELS SINDICATS
118-119
ENFOCAMENT DE GESTIÓ
125-126

Capacitació i
educació

G4-LA10: PROGRAMES DE GESTIÓ D’HABILITATS I DE FORMACIÓ
CONTÍNUA QUE FOMENTEN L’OCUPABILITAT DELS TREBALLADORS I ELS
AJUDEN A GESTIONAR EL FINAL DE LES SEVES CARRERES PROFESSIONALS
125. Formació.
126. Beneficis socials.

No verificat
per un extern

G4-LA11: PERCENTATGE D’EMPLEATS QUE REBEN AVALUACIONS
REGULARS DE L’ACOMPLIMENT I EL DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL,
DESGLOSSAT PER SEXE I PER CATEGORIA PROFESSIONAL
La FLC porta a terme avaluacions de competències bianualment. Per aquest
motiu, està prevista una anàlisi d’avaluació de competències l’any 2015.
124

Diversitat
i igualtat
d’oportunitats

Igualtat de
retribució
entre dones i
homes

ENFOCAMENT DE GESTIÓ
119-120
122
124
G4-LA12: COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN I DESGLOSSAMENT DE
LA PLANTILLA PER CATEGORIA PROFESSIONAL, SEXE, EDAT, PERTINENÇA
A MINORIES I ALTRES INDICADORS DE DIVERSITAT
124
94

No verificat
per un extern

ENFOCAMENT DE GESTIÓ
124. Sistemes de retribució.
G4-LA13: RELACIÓ ENTRE EL SALARI BASE DELS HOMES RESPECTE AL
DE LES DONES, DESGLOSSADA PER CATEGORIA PROFESSIONAL I PER
UBICACIONS SIGNIFICATIVES D’ACTIVITAT
125
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ANNEXOS

Continguts bàsics específics (continuació)
Aspectes
rellevants

Informació sobre l’enfocament de gestió i indicadors (indiqueu quins
continguts bàsics específics corresponen a cada aspecte rellevant;
incloeu el número de pàgina o un enllaç).

Omissions

Verificació
externa

Subcategoria: Societat

Comunitats
locals

ENFOCAMENT DE GESTIÓ
La Fundació ”la Caixa” treballa amb els beneficiaris dels seus projectes amb
la finalitat de portar a terme una avaluació de l’impacte i involucrar-los en les
diferents etapes del projecte. Tots els beneficiaris es poden considerar col·lectius
lligats a un entorn geogràfic concret que corresponen a la denominació de
comunitats locals. A més a més, existeixen programes que són específics per a
comunitats locals que es focalitzen en respondre a necessitats de comunitats
locals concretes.
101. Participació dels grups d’interès en les diferents etapes del projecte
(disseny, execució, seguiment i avaluació) (G4-25 i G4-26).

No verificat
per un extern

G4-SO1: PERCENTATGE DE CENTRES ON S’HAN IMPLANTAT PROGRAMES
DE DESENVOLUPAMENT, AVALUACIONS D’IMPACTES I PARTICIPACIÓ
DE LA COMUNITAT LOCAL
101. Participació dels grups d’interès en les diferents etapes del projecte
(disseny, execució, seguiment i avaluació) (G4-25 i G4-26).
Subcategoria: Responsabilitat sobre productes
ENFOCAMENT DE GESTIÓ
La FLC desenvolupa les seves relacions d’acord amb i en el marc d’actuació que
descriu la Normativa 028, Recollida i tractament de dades de caràcter personal,
de la FLC. L’esmentada normativa aplega les actuacions que cal tenir en compte
per protegir la confidencialitat de les dades personals dels beneficiaris dels
programes i les activitats de la FLC i dels proveïdors.
Privacitat
dels clients

En el Document de Seguretat de la Llei Orgànica de Protecció de Dades
i a la Norma 023 de Seguretat Informàtica i de Comunicacions hi figuren
les obligacions de la FLC i dels seus empleats pel que fa a la recollida
i al tractament de dades personals que en garanteixen la confidencialitat
i la integritat.

No verificat
per un extern

G4-PR8: NOMBRE DE RECLAMACIONS FONAMENTADES SOBRE LA
VIOLACIÓ DE LA PRIVACITAT I LA FUGA DE DADES DELS CLIENTS
El 2013 no s’han detectat reclamacions degudament fonamentades en relació
amb el respecte a la privacitat i la fuga de dades personals de clients.
Subcategoria: Responsabilitat de productes. Específics del sector
Processos de
participació
(grups
d’interès)

ENFOCAMENT DE GESTIÓ: PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ DELS GRUPS
D’INTERÈS AFECTATS EN EL DISSENY, L’EXECUCIÓ, EL SEGUIMENT
I L’AVALUACIÓ DE LA POLÍTICA I LES ACCIONS DEL PROGRAMA
(antic NGO1)
101. Participació dels grups d’interès en les diferents etapes del projecte
(disseny, execució, seguiment i avaluació) (G4-25 i G4-26).

No verificat
per un extern

Mecanismes
d’obtenció de
feedback

ENFOCAMENT DE GESTIÓ: MECANISMES PER A L’OBTENCIÓ DE
FEEDBACK I QUEIXES EN RELACIÓ AMB ELS PROGRAMES I LES
POLÍTIQUES QUE REPRESENTEN, I PER DETERMINAR LES ACCIONS
A DUR A TERME COM A RESPOSTA (antic NGO2)
104. Mecanismes per a l’obtenció de feedback en relació amb els programes
i els projectes.

No verificat
per un extern
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Continguts bàsics específics (continuació)
Aspectes
rellevants

Informació sobre l’enfocament de gestió i indicadors (indiqueu quins
continguts bàsics específics corresponen a cada aspecte rellevant;
incloeu el número de pàgina o un enllaç).

Omissions

Verificació
externa

Subcategoria: Responsabilitat de productes. Específics del sector (continuació)
Control,
avaluació i
aprenentatge

ENFOCAMENT DE GESTIÓ: SISTEMES PER AL SEGUIMENT, L’AVALUACIÓ
I L’APRENENTATGE (INCLOENT-HI SISTEMES DE MESURAMENT DE
L’EFICÀCIA I DE L’IMPACTE DEL PROGRAMA), ELS CANVIS RESULTANTS
EN ELS PROGRAMES I LA MANERA COM ES COMUNIQUEN (antic NGO3)
107. Sistemes de control, avaluació i aprenentatge.

No verificat
per un extern

Integració del
component
de gènere i
diversitat

ENFOCAMENT DE GESTIÓ: MESURES PER INTEGRAR EL COMPONENT
DE GÈNERE I DIVERSITAT EN EL DISSENY, L’EXECUCIÓ, EL SEGUIMENT,
L’AVALUACIÓ I EL CICLE DE L’APRENENTATGE DEL PROGRAMA (antic NGO4)
111. Integració del component de gènere i diversitat.

No verificat
per un extern

Incidència
política i en
campanyes de
sensibilització
pública

ENFOCAMENT DE GESTIÓ: PROCESSOS PER A LA FORMULACIÓ,
LA COMUNICACIÓ, LA IMPLEMENTACIÓ I EL CANVI EN POSICIONS
D’INCIDÈNCIA POLÍTICA I EN CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ PÚBLICA
(antic NGO5)
116

No verificat
per un extern

Coordinació
amb altres
actors

ENFOCAMENT DE GESTIÓ: PROCESSOS QUE PERMETIN TENIR EN COMPTE
I COORDINAR-SE AMB LES ACTIVITATS I ELS PROGRAMES D’ALTRES
ACTORS (antic NGO6)
114-115

No verificat
per un extern

Aspectes rellevants no inclosos en gri
Benefici social

99. Generació de valor i activitats de la Fundació ”la Caixa”.

No verificat
per un extern

Imatge de
l’Obra Social

80

No verificat
per un extern

Criteris en la
selecció dels
projectes

20. Programes
48. Programes
56. Programes
66. Programes
96
100

Projectes
ambientals

56. Programes de ciència, investigació i medi ambient.

socials.
educatius.
de ciència, investigació i medi ambient.
culturals.
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