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Resultats tangibles dels nostres programes

763.250

13.956

26.000

Malalts avançats
atesos

Beneficiaris
de Gent Gran

Habitatges socials

930

Projectes
d’iniciatives socials

13.000

Voluntaris
de ”la Caixa”

18.405

Insercions
laborals

197

2.014.289

Usuaris d’eduCaixa

Beques
”la Caixa”

56.875

Infants atesos
CaixaProinfància

19.000.000
Inversió
en recerca

219

Projectes de
recuperació
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Participants
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Infants a les CiberCaixa
Hospitalàries

110 anys d’Obra Social
1904
Francesc Moragas funda la Caixa
de Pensions per a la Vellesa
1907
Construcció de les Cases Barates
1915
Primer homenatge a la Vellesa
1917
Es crea l’Obra maternal
1918
”la Caixa” es faculta per al foment d’accions
benèfiques. És l’nici de l’Obra Social de
”la Caixa” de Pensions
Integració d’entitats socials civils
1920
L’Empar de Santa Llúcia per a cecs
Compra del Montepío de Santa Madrona
Conversió del Montepío en l’Institut
Català de la Dona
1921
Llei Cambó d’ordenació bancària
Institut Educatiu per a Sord-mudes i
Cegues
Fusió de la Congregació de
l’Esperança 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 a Santa Coloma de Farners
1926
”la Caixa” compra el Palau Meca
1927
Obre la Biblioteca Popular de Vielha
Associació Àngel de la Guarda de colònies
infantils

1947
”la Caixa” adquireix el Palau Macaya

1985
Inici de la Col·lecció d’Art Contemporani

1949
Institut Educatiu de Sord-muts i Cecs al Palau
Macaya

1986
”la Caixa”, amb la inserció de reclusos

1955
Inauguració de l’Escola Caixa de Pensions
1es promocions d’habitatge social
1957
Xarxa de 20 biblioteques a les Balears
1959
Parc de 25.000 pisos de lloguer
Manteniment i gestió de 91 biblioteques
1963
Escola bressol Caixa de Pensions
1972
1r centre de gent gran a Barcelona
1973
1a Exposició de Miquel Barceló
a la sala ”la Caixa” de Felanitx
1974
1r sorteig públic de pisos de lloguer
1975
Inici de l’ús del nom ”la Caixa” com a síntesi
de la marca
1976
Redefinició de l’Obra Social: ”la Caixa”
a les escoles i esplais de gent gran
1977
Palau Meca cedit al Museu Picasso
Un Reial decret estableix la regulació
dels òrgans de govern i funcions de
les caixes d’estalvi
1978
1r Festival de Música Antiga
1979
El Palau Macaya obre com a espai cultural

1928
1a biblioteca pública a Sabadell

1980
Obre la sala Serrano-60 a Madrid

1929
Inici de l’Obra Cultural

1981
L’estrella de Joan Miró, nou logotip
de ”la Caixa”
Obre la Sala Montcada
Inauguració del Museu de la Ciència
1r Festival de Música Antiga dels Pirineus

1932
Institut Antituberculós Francesc Moragas
1934
Extensió de l’Obra Agrícola
1935
42 biblioteques a Catalunya i les Balears

1982
Inici del programa de Beques ”la Caixa”

1989
Nou CaixaForum a Lleida
Gestió de prop de 100 biblioteques
1990
Constitució de la Caixa d’Estalvis
i Pensions de Barcelona
1991
Constitució de la Fundació ”la Caixa”, fruit
de la fusió de les dues antigues fundacions
1993
Nou CaixaForum a Palma de Mallorca
Primers concerts familiars
1994
Inici d’un programa d’atenció domiciliària a
malalts
Inici del programa educatiu Sida, saber ajuda
1995
Creació d’IrsiCaixa
1r Concert d’El Messies participatiu
1996
1r Festival de Músiques del Món
Inici del programa Famílies Cangur
1997
Aules d’informàtica per a la gent gran
Suport a la Recerca Biomèdica
1r programa de Cooperació Internacional
1999
1r curs de formació de gestors d’ONG
Inici del primer programa d’atenció a la
Immigració
Educàlia, comunitat educativa virtual
2000
Stage 2000, formació musical
Ajuts a projectes socioculturals
1r programa de microcrèdits socials
Obre CosmoCaixa Madrid
2001
Obre l’EspacioCaixa Madrid
Nou CaixaForum a Tarragona
2002
Obre la primera CiberCaixa Hospitalària
Programa Marginació 2002
1rs ajuts a projectes mediambientals

Ajuts a la recerca Societat i càncer
Nou CaixaForum a Barcelona
Comença el canal mediatecaonline.net
2003
L’Obra Social esdevé la 1a Fundació Privada
d’Espanya
Inici del programa d’inserció laboral de
persones amb discapacitat
2004
1r centenari de ”la Caixa”
1rs microcrèdits a emprenedors
Inici del programa Habitatge Assequible
Obre l’EspacioCaixa Murcia
Creació del portal www.integrateXXI.es
Obre CosmoCaixa Barcelona
2005
Inici del programa Violència: tolerància zero
Inici del programa de Suport i Foment del
Voluntariat
Creació de la Càtedra ”la Caixa”
1es beques per a reclusos i de periodisme
Suport i ajut al CNIC en recerca
cardiovascular
Inici del programa de Conservació d’Espais
Naturals i Reinserció Social
Inici del programa Diversons
2006
Inici del programa Incorpora
Inici del programa Joves amb valors
Inici del programa d’atenció a la
dependència
Inici del programa ”la Caixa” a favor del
Mar
Vaixell La ruta del vell marí
Es crea Hivacat. Programa de recerca de la
vacuna de la sida
2007
Neix MicroBank
Inici del programa CaixaProinfància
Inici del programa Parlem de drogues
2008
Inici del programa Malalts Avançats
Inici de les beques de Biomedicina
Suport i ajuts a la recerca avançada en
oncologia, genètica cardiovascular i malalties
degeneratives
Suport i ajut a la recerca sobre l’Alzheimer
amb la Fundació Pasqual Maragall
Inici del projecte de recerca Zero Envelliment

Ajuts a la recerca al centre Wider d’endoscòpia
digestiva
Nou CaixaForum a Madrid
Aliança amb el Museu del Louvre
Aliança empresarial per a la vacunació
infantil. Gavi Alliance Espanya
2009
El programa Incorpora s’estén al Marroc
Inici del programa de suport a joves
extutelats
1a edició Gran Recapte d’aliments
1r premi ”la Caixa” d’Estudis Socials
Inici del programa RecerCaixa
Aliança amb el Museu del Prado
Constitució ISGlobal
2010
Inici del programa d’Intervenció Comunitària
Intercultural
El programa d’Atenció a malalts avançats
s’estén a Hong Kong
Ajuts a la unitat de recerca oncològica
al Vall d’Hebron Institut d’Oncologia - VHIO
Suport i ajuts a la Fundació per a la
investigació del càncer de pulmó
Suport i ajuts a l’Institut contra la leucèmia
Josep Carreras
1r Campus Científic d’estiu FECYT
Aliança amb MACBA
1r Messies participatiu de CaixaProinfància
2011
Neix CaixaBank
Inici del programa Reincorpora
Inici del programa Lloguer Solidari
Inici del programa Emprenedoria Social
Obre EspaiCaixa Girona
Neix FASVOL
Obre el primer EspaiCaixa d’atenció a
malalts avançats
El programa d’Atenció a malalts avançats
s’estén a Mèxic
Nou KitCaixa Ingenium
Acord amb la Generalitat per al suport a les
víctimes des del programa Violència:
tolerància zero
Inici del programa eduCaixa
Inici de la plataforma Ecotendències
a CosmoCaixa
Obre el nou planetari 3D de CosmoCaixa
Acord amb el CSIC
Aliança amb la Fundació Miró

Nou CaixaForum Girona
Inici de l’etapa actual de la Fundació Arte
y Mecenazgo
1a edició dels premis Arte y Mecenazgo
2012
”la Caixa” absorbeix Banca Cívica
El programa Incorpora s’estén a Polònia
Oberts 3 EspaiCaixa d’atenció
a malalts avançats
Obre el Palau Macaya, espai de debat
i reflexió social
XXXè aniversari Beques ”la Caixa”
Nou KitCaixa Joves Emprenedors
Inici de la Recerca sobre familiars i cuidadors
de malalts d’Alzheimer
Inici del programa Ciutat Ciència
LaboCosmoCaixa
Obre la 1a estació ClimaDat
Xè Aniversari CaixaForum Barcelona
Acords amb el BID i el CEB
2013
Neix la Fundació de l’Esperança
14 municipis signen el 1r Compromís
Municipal per la Convivència
Nova convocatòria d’ajuts d’Habitatges
temporals d’inclusió social
Inici de col·laboració entre Fundacions
Bancàries de Banca Cívica i de “la Caixa”
Club de Roma, obre seu al Palau Macaya
Inici del programa Joves Emprenedors
Inici de les beques Severo Ochoa
Nou KitCaixa Hàbits Saludables
L’Obra Social lidera el programa europeu RRI
Tools
Desplegament complet de la xarxa
ClimaDat
La col·lecció d’art contemporani viatja a
Mèxic
El Guggenheim acull la mostra El mirall
invertit
Inici del programa Comisart: noves mirades
sobre la Col·lecció ”la Caixa”
Acord per donar suport al premi bianual
Joan Miró
Acord amb el World Savings Bank Institute
Projecte Educare d’emprenedoria social al
Marroc
CooperantsCaixa exemple de bona praxi de
l’EU Aid Volunteers
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Dades de l’Obra Social ”la Caixa” 2014

Mirar més enllà

L’Obra Social ”la Caixa” ha encetat el 2014 un nou període, una nova fase
dins dels seus 110 anys de trajectòria com a entitat dedicada al progrés de les
persones i a l’impuls d’accions socials, culturals i educatives. Adaptar-se al
nou marc legislatiu ha comportat confeccionar un vestit a mida i d’aquí ha
sorgit la Fundació Bancària ”la Caixa”. Fidels a un compromís arrelat en la
societat des del 1904, cada nou pas, cada canvi i adaptació han estat
l’oportunitat per renovar els valors fundacionals de l’Entitat i per repensar,
un cop més, qui som, què fem i com ho fem.
En aquest segle llarg d’història, l’Obra Social ha esdevingut un motor de canvi,
de transformació i de millora de la societat. La suma de molts factors ha
contribuït a fer, d’aquesta, una història d’èxit compartit i sostingut. Un dels
factors clau ha estat la capacitat de tots, d’haver sabut mantenir una mirada
amatent, sobre les necessitats de les persones.
Saber veure, llegir i interpretar les demandes, requeriments i reptes, tant
individuals com col·lectius, més enllà d’escenaris conjunturals, ha estat cabdal per entendre com l’Obra Social ha canviat i s’ha adaptat
a cada circumstància sense renunciar a cap essència ni fonament.
Des d’aquesta perspectiva amatent, anticipada, el projecte de l’Obra Social ha evolucionat en el temps. Primer fou una Obra Social de
marcat caràcter assistencial i de previsió. Una institució amarada de l’esperit utilitarista de Jeremy Bentham, que postulava instruments
perquè els més desfavorits aconseguissin progressar de forma digna. Aquest primerenc esperit fundacional feu possible el naixement
de ”la Caixa” i una ràpida extensió de la seva obra medico-sanitària, cultural i escolar, assistencial i agrícola.
Aquest esperit evolucionarà amb el pas dels anys i mantindrà permanentment la premissa d’assolir una acció social més eficaç,
més eficient i com més universal millor. L’Obra Social serà una entitat pionera en el compliment d’aquesta exigència. Buscarà situar
el focus sobre nous horitzons i nous escenaris, però sempre amb el compromís de vetllar per a la millora de les condicions de vida
de les persones.
Gràcies a la voluntat d’innovació contínua s’ha desenvolupat i promogut recerca, estudi i anàlisi sobre les estratègies a seguir
amb cada grup d’atenció, bé fossin infants i famílies en risc de pobresa i exclusió, bé es tractés de la gent gran o de col·lectius amb
dificultats per trobar feina o habitatge, per citar grups de població prioritaris als quals orientem l’acció social.
Des de l’especificitat de cadascuna d’aquestes persones, hem pensat, dissenyat i construït models d’intervenció que ara es demostren
útils, vàlids i exportables a contextos culturals ben diferents dels nostres. En són exemples palmaris els models d’inserció sociolaboral
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d’Incorpora, el model d’atenció psicosocial del programa d’atenció integral a persones amb malalties avançades o el model
d’intervenció per al foment de la cohesió social en comunitats d’alta diversitat cultural.
L’Obra Social ”la Caixa” és, doncs, una entitat filantròpica que aspira a ser referent de l’actuació, més enllà del volum de recursos
que hi dedica. 110 anys després del naixement de ”la Caixa”, hem pogut veure, en un dels nostres centres, el Palau Macaya, com
d’avançada al seu temps havia estat la institució quan, aquest mateix any, experts en filantropia d’arreu del món han teoritzat i
debatut, en aquest espai de pensament i reflexió, sobre qüestions que el mateix fundador de ”la Caixa” Francesc Moragas tenia
força clares d’antuvi: el paper cohesionador de la intervenció social sobre les persones i col·lectius vulnerables.
L’acció social a través d’entitats filantròpiques l’hem d’entendre com estretament vinculada amb la conformació del futur de la
societat, tal com apunten els nord-americans Peter Frumkin o Robert Payton, dos analistes de les polítiques socials i de les entitats
socials i filantròpiques del món. Des d’una òptica contemporània, aquests analistes defensen que els actes derivats de l’acció social, de
l’acció filantròpica, són d’una profunda arrel i component democràtic. Les desigualtats i l’enquistament de l’estratificació social, els
riscos d’exclusió que requereixen d’eines de socialització i els nous models de gestió del planeta són alguns dels reptes més punyents
que tenen ara les entitats filantròpiques, encara que jo prefereixi l’apel·latiu d’entitats socials, com la nostra. Si aquestes entitats
esdevenen també eines per a la defensa de la integració i la cohesió social estan contribuint substancialment a incrementar
l’esperança de vida “social” de l’Estat del benestar.
Després d’onze dècades, entitats com l’Obra Social ”la Caixa” han esdevingut sistèmiques en l’actual conjuntura. I això ens omple
d’orgull, però també ens ha de mantenir previnguts. Perquè no podem aspirar únicament a romandre com a institucions orgàniques
que serveixin i serviran ad eternum com agents correctors de les desigualtats i els desequilibris generats pel sistema. És imprescindible
la necessitat de mirar amunt, de mirar més enllà, per no renunciar a la resolució dels problemes des de la seva arrel. Per aquesta raó
també ens emmirallem i ens identifiquem amb fites d’abast global, com els objectius de Desenvolupament del Mil·leni o Els principis
bàsics del Pacte Mundial de les Nacions Unides.
Per això m’agrada pensar que el nostre símbol, creat per l’artista universal Joan Miró, ens ajuda a recordar que hem de continuar
mantenint la mirada elevada, més enllà. Observem un horitzó llunyà i impossible. Però, des de quan el gènere humà ha renunciat als
somnis? El símbol de l’estrella ens recorda que aspiracions com les promogudes per l’Obra Social són ambicioses, sí, i són molt, molt
amunt, a tocar del cel, però no per això són inabastables.

Isidre Fainé
President de la Fundació Bancària ”la Caixa”
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Naturalesa de l’organització
Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, 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. Està regulada per la
Llei 26/2013, de 27 de desembre, de
caixes d’estalvis i fundacions bancàries i
per la Llei 50/2002, de 26 de desembre,
de fundacions.

i el negoci immobiliari. Així mateix,
l’Obra Social ha passat a ser directament
gestionada per la Fundació Bancària com
a resultat del procés d’integració dels
actius i passius de la Fundació ”la Caixa”
després de la seva liquidació a l’octubre
de 2014.

La Fundació és el resultat de la
transformació de la Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona ”la Caixa” en
fundació bancària l’any 2014, d’acord
amb l’establert a la Llei 26/2013 que
obliga a la transformació de les caixes
d’estalvi en bancs.

Així doncs, la nova Fundació Bancària
recull el testimoni i és hereva de l’esperit
i de la tradició que han fet possible el
desplegament al llarg de 110 anys de
l’Obra Social com a retorn a la societat
de part dels beneficis derivats de
l’activitat financera de ”la Caixa”.
El pas ha comportat canvis formals en
l’arquitectura de l’Entitat, però en el pas
de Caixa d’Estalvis a Fundació Bancària
s’ha preservat, situant-la com a prioritat,
l’Obra Social.

L’adaptació al nou marc legal ha motivat
la reorganització del Grup ”la Caixa”,
amb l’objectiu d’incrementar la capacitat
operativa i reforçar el compromís social
de l’Entitat. Com a resultat d’aquesta
reorganització, la Fundació Bancària
”la Caixa” gestiona la seva participació
a CaixaBank de forma indirecta a través
de la seva participació en el 100% del
capital de Criteria CaixaHolding, entitat
que també gestiona altres participacions
empresarials en sectors estratègics com
l’energètic, les infraestructures, els serveis

La Fundació Bancària ”la Caixa” gestiona
l’Obra Social promovent programes,
accions, estudis, ajuts i equipaments,
de forma individual o col·lectivament,
per al desenvolupament d’obres
d’acció social, assistencials, benèfiques,
educatives, de foment de la cultura i el
coneixement científic. Activitats que han
de tenir com a objecte arribar, amb la
màxima eficiència, al major nombre de
persones i que centren la seva prioritat
sobre col·lectius de persones especialment
vulnerables.

La transformació en Fundació Bancària ha
suposat la dissolució dels anteriors òrgans
de govern, la constitució d’un Patronat
(composat per 15 membres) i l’aprovació
de nous estatuts.
El Patronat és l’òrgan superior de govern
de la Fundació Bancària ”la Caixa”.
Al Patronat li correspon el govern,
l’administració i la màxima representació,
així com vetllar per a la consecució i el
compliment de les finalitats fundacionals,
la protecció dels fons i l’administració,
conservació, custòdia i defensa dels béns
de la Fundació.
La Fundació Bancària ”la Caixa” neix amb
un fons social de 5.868 milions d’euros
que correspon a 23.168.578 accions de
Criteria CaixaHolding, S.A.U. i disposa, a
31 de desembre de 2014, d’uns actius nets
de l’entorn de 20.000 milions d’euros.
Aquestes magnituds la converteixen en la
primera fundació de l’Europa Continental
i la tercera més gran del món.
La Fundació Bancària ”la Caixa”, per al
desenvolupament de les seves finalitats,
es finança principalment amb els recursos
que provenen del rendiment del seu
patrimoni i, en el seu cas, amb aquells
altres procedents de les ajudes,
subvencions o donacions que rebi de
persones o entitats, públiques o privades.

NEGOCI
BANCARI I
ASSEGURANCES

BANCA
INTERNACIONAL

REPSOL
+
TELEFóNICA

CRITERIA
Cartera
industrial
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Fundació Bancària ”la Caixa”

Patronat de la Fundació Bancària ”la Caixa”
President
Isidre Fainé Casas
Vicepresident
Alejandro García-Bragado Dalmau

Patrons
Antoni Aguilera Rodríguez
Salvador Alemany Mas
César Alierta Izuel
Maria Teresa Bassons Boncompte
Josefina Castellví Piulachs
Eugeni Gay Montalvo
Javier Godó Muntañola
Francesc Homs Ferret
Jaume Lanaspa Gatnau
Juan-José López Burniol
Carlos Slim Helú
Javier Solana Madariaga
Xavier Ventura Ferrero
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Secretari (no patró)
Óscar Calderón de Oya
Vicesecretari
Alejandro García-Bragado Dalmau
Director General
Jaume Giró Ribas
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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

Eficiència

Solidaritat

Reflexió

Integritat

Proximitat

Independència

Missió
Missió

Transcendència
Cultura
d’aliances

Flexibilitat

Principis
d’actuació

Innovació
Anticipació
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Oferir oportunitats
als més vulnerables
Aquest exercici l’Obra Social ”la Caixa”
ha culminat el procés d’integració en
la Fundació Bancària ”la Caixa”. Una
transformació necessària per adequar-se
a l’ordenament de la Llei de caixes
d’estalvi i fundacions bancàries, de
27 de desembre de 2013. Aquest canvi
estructural que ha comportat la
dissolució i traspàs d’activitat i
recursos de la Fundació ”la Caixa”
a la nova Fundació Bancària s’ha fet
efectiu de forma simultània a la
dinàmica de l’activitat dels programes
sense interferir en el seu normal
desenvolupament.
En la nova pell de la Fundació Bancària
”la Caixa”, l’Obra Social troba reforçada,
encara més, la seva funció i el seu
compromís fundacional, immanent des
de la creació de la Caixa de Pensions l’any
1904. L’objectiu de la Fundació continua
sent l’actuació i el manteniment de
l’activitat de l’Obra Social en un ampli
espectre: des de l’acció social, benèfica
i assistencial a l’acció educativa, cultural,
de recerca, etc. I també ampliar i fer
créixer aquest ventall d’accions, a criteri
del Patronat, per adaptar-se a les
circumstàncies i necessitats de cada
moment. En conjunt es preserva el
manteniment d’una Obra Social capaç de
ser flexible, que s’adapta i que s’anticipa
com a part dels seus atributs heretats.

oportunitats a les persones que presenten
major fragilitat i per atendre velles i
noves problemàtiques que previnguin la
generació de bosses d’exclusió o fractures
socials, continuen sent el centre, l’eix
vertebrador i la prioritat en l’actuació de
la nova Fundació Bancària ”la Caixa”.
Pressupost sostingut
L’evidència d’aquest inherent esperit,
que configura l’Obra Social com a l’ànima
de ”la Caixa”, es visualitza i palesa en
la invariable i sostinguda dedicació de
recursos al desenvolupament dels
programes. El 2014, i per setè any
consecutiu, ”la Caixa” ha dedicat a
l’Obra Social un pressupost de 500
milions d’euros. Un pressupost idèntic al
del present exercici del 2015 i que manté
la Fundació Bancària en el lideratge de les
fundacions privades de l’Estat. L’Obra
Social és referent al món tant pel seu
volum de beneficiaris i d’activitats com
per la continuada recerca de l’eficiència

L’adaptació i els canvis en l’organització
han reforçat, encara més, la permanència
i la plena vigència del compromís vers la
societat. Un pacte subscrit amb aquesta
societat que té una especial cura vers els
col·lectius amb una major vulnerabilitat.
Aquesta dimensió i voluntat de servei per
al progrés comú, per facilitar noves
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i millora en la gestió dels recursos
econòmics, materials i humans.
Prioritats d’acció
Els canvis estructurals no han modificat
les prioritats i línies d’actuació plasmades
des dels programes. Així la lluita contra
la pobresa infantil a través del programa
CaixaProinfància, la promoció de l’accés
a un habitatge social digne per a joves,
famílies i gent gran des dels programes
Habitatge Assequible i Lloguer Solidari, la
integració laboral en empreses ordinàries
des dels programes Incorpora i Reincorpora
i la promoció per a l’envelliment actiu
i saludable de la gent gran continuen
ocupant la primera línia d’actuació dels
programes socials. Són programes que
el 2014 han atès 56.875 infants en risc
d’exclusió, que han situat en el mercat
26.300 habitatges socials, que han
promogut 18.405 noves oportunitats
laborals o que arriben a 763.250 persones
majors de 65 anys que participen en les més

Oferir oportunitats als més vulnerables

de 16.500 activitats programades en els
centres per a la gent gran.
El 2014, alguns dels programes de l’àrea
social han tingut un creixement substantiu.
És el cas del programa d’atenció integral a
persones amb malalties avançades que ha
passat de tenir actuant sobre el territori 29
equips d’assistència a un total de 42, fet
que farà possible fer arribar el programa
a 104 hospitals i 130 equips d’atenció
domiciliària.
Un altre dels programes que ha
experimentat un creixement ha estat el
d’Intervenció Comunitària Intercultural
que, des del 2014, serà extensiu a 39
territoris d’alta diversitat cultural.
2014 ha estat també la consolidació de
la Fundació de l’Esperança com a espai
d’abordatge de l’acció social directa dels
programes de l’Obra Social. Un total de
519 famílies han estat ateses al llarg de
l’any des del Centre Comunitari d’Acció

Social i l’estimació de beneficiaris és
de 1.600 persones. També durant l’any
la Fundació ha encetat iniciatives per
vincular la participació dels voluntaris en
el seguiment i suport a aquestes famílies
perquè esdevinguin els seus mentors i
contribueixin a reforçar les intervencions
dels professionals que els donen suport
des dels programes amb l’objectiu
d’accelerar el seu procés d’inclusió social.
El voluntariat pren volada
El treball dels voluntaris pren cada cop més
rellevància en el si de l’Obra Social com
un instrument que amplifica i potencia
els resultats de l’acció desenvolupada des
dels programes. Per això, l’Obra Social ha
treballat el 2014 per fer extensiva i obrir
aquesta participació dels voluntaris a tota
la societat.
El 2014 l’ambaixador de l’Obra Social
”la Caixa”, Xavi Hernández, ha
desenvolupat la seva activitat al voltant

dels eixos d’acció prioritaris de l’Entitat,
com l’atenció a la infància desfavorida,
el foment de l’ocupació entre col·lectius en
risc d’exclusió, la gent gran i la lluita contra
la mortalitat infantil. Aquest any el popular
futbolista i capità del FC Barcelona ha
donat suport a la col·laboració amb la
Fundació Cruyff per al foment de l’esport
entre col·lectius en risc d’exclusió i infants
amb discapacitat. Gràcies a aquest acord
l’Obra Social ”la Caixa” i la Fundació Cruyff
construiran equipament esportiu, un camp
de futbol popularment conegut com Cruyff
Court a la localitat natal del centrecampista
del Barça, al barri de Can Tusell, de Terrassa.
Aquest camp serà el novè Cruyff Court
a Espanya. Aquestes instal·lacions són
petits camps de futbol d’ús lliure que
tenen com a objectiu fomentar l’esport
entre infants i joves i educar-los en
valors com la responsabilitat, la
integració i el joc en equip. A més a
més, són instruments per a la prevenció
del sedentarisme i l’obesitat infantil.
Actualment, hi ha més de 185 Cruyff
Courts repartits arreu del món.
Finalment l’acció social també compta amb
un aliat necessari a través de les entitats
socials. Els ajuts als projectes d’iniciatives
socials han consolidat una xarxa solidària
al país que incideix de forma directa sobre
persones i col·lectius en risc d’exclusió.
El 2014 aquests ajuts han estat sobre 930
projectes que han significat una aportació
de 20 milions d’euros i que es calcula han
tingut uns beneficiaris potencials de
321.930 persones.
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Lluita contra la pobresa
infantil. CaixaProinfància
L’avaluació dels resultats obtinguts
pels 25 equips que han treballat en
25 zones pilots, en barris i municipis
de tot l’Estat, especialment sensibles
i amb major presència de col·lectius
vulnerables, ha servit perquè el
programa de lluita contra la pobresa
infantil hagi pogut ratificar el model de
treball del programa CaixaProinfància,
amb l’objectiu d’incidir en zones
d’intervenció prioritàries, i assolir major
coordinació i eficiència per aconseguir
implantar el model d’atenció integral
als infants en situació de pobresa, així
com fer extensiva aquesta atenció a les
seves famílies.
Preservar el model d’atenció integral als
infants i les famílies que viuen en situacions
de pobresa a partir de la suma coordinada i
eficient de les intervencions dels agents que
treballen per ajudar aquests col·lectius ha
estat un dels objectius del programa
CaixaProinfància per a l’exercici del 2014.
La suma dels esforços, la coordinació entre
els agents, públics i privats, que actuen
sobre els infants i els seus entorns familiars,
i l’anàlisi i el seguiment al detall i exhaustiu
dels casos ha revertit en increments de
l’eficàcia d’aquestes intervencions. D’altra
banda, ha contribuït a estendre la cultura
del treball en equip i la col·laboració entre
entitats socials, organitzacions no
governamentals, la comunitat educativa i els
professionals del sistema de salut, així com
representants de l’Administració pública, en
especial els serveis socials dels ajuntaments.

col·laboració entre els diferents agents
que intervenen amb els nens i les
famílies. Una coordinació que ha servit
per posar en contacte els diferents fronts
i nivells d’intervenció que podien
concórrer en cada cas. En conclusió,
s’ha millorat l’eficiència en la qualitat
i la intensitat de l’acompanyament a les
famílies i l’atenció ha tingut l’abordatge
integral que prescriu el programa.

CaixaProinfància
Atenció pobresa infantil
56.875
36.853

Infants beneficiaris Famílies ateses
el 2014
el 2014

Compartir experiències, opinions i
propostes ha permès també oferir noves
perspectives sobre la forma d’abordar
els casos. En conclusió, s’han evitat
duplicitats de serveis amb el consegüent
estalvi i millora de l’eficiència i s’ha
avançat en la promoció de canvis en
les cultures professionals.
D’altra banda, en incorporar a l’actuació
dels equips pilot la prioritat de l’atenció
amb la incorporació de la variant
territorial, és a dir, centrant les actuacions
en àrees, zones i barris determinats amb
major presència de famílies vivint en els
llindars de la pobresa i l’exclusió, s’ha
aconseguit acotar més l’àmbit d’incidència.

204.022

222.167

238.062

Acumulat des del 2007

2012

2013

2014

als nens i nenes i als seus entorns
familiars. Amb l’horitzó del 2015,
CaixaProinfància planteja l’extensió del
treball dels equips de pilotatge perquè
250000
obrin el seu ventall d’atenció al nombre
200000
més gran de nens i nenes possible, ja que
150000
durant la prova estava acotat a un
nombre determinat de casos.
100000
50000

Balanç dels resultats

Això ha permès redimensionar els equips
de treball, adaptar-los a aquests entorns
urbans sense reduir el volum de l’atenció

El programa ha atès durant el 2014 un
total de 56.875 nens i nenes i 36.853
famílies. CaixaProinfància desenvolupa la
seva actuació en 11 ciutats i les seves
àrees metropolitanes des de 371 entitats
del tercer sector, de les quals 45 actuen
com a coordinadores i treballen en altres
tantes xarxes de col·laboració.

0

Al llarg del 2014 s’ha donat a conèixer
els resultats de les avaluacions

250000
200000
150000
100000
50000
0

Atenció integral
Les avaluacions dels equips pilot
han evidenciat els avantatges de la
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realitzades al llarg del 2013. Aquestes
avaluacions incloïen paràmetres de
mesura de la incidència i l’impacte de
l’actuació com els indicadors de
l’evolució acadèmica dels infants
atesos. En un 67% dels casos avaluats
els infants milloren els seus rendiments
escolars. Això té incidència directa en
les dades vinculades a l’abandó i al
fracàs escolar. En un 92,3% dels casos
analitzats es completa el cicle de
primària i en un 72,9%, han completat
el cicle de l’ESO. Finalment s’ha mesurat
també l’assoliment dels objectius amb el
reforç educatiu segons les entitats. En
un 70% aquestes entitats valoren l’èxit
d’aquest assoliment com a molt
satisfactori o satisfactori.
En el segon nivell d’avaluació, centrat
en les famílies i en els grups, ha
ofert dades qualitatives que també
confirmen la bona orientació del
programa. Pel que fa a les entitats,
tenen la percepció que l’acció
socioeducativa integral ofereix major

exigència de professionalitat i promou
canvis en els models i procediments de
l’acció social desenvolupada.
Pel que fa a les famílies, perceben que
el programa millora les seves habilitats
parentals i detecten un major suport
social. Finalment, i pel que fa als
infants atesos, a banda de les millores
en els rendiments escolars, també es
perceben indicis de progrés en el
desenvolupament personal, millorant
en aspectes com l’autoestima i la
millora del comportament.
Suport als pares
Unes altres eines del programa
CaixaProinfància que s’han demostrat
de gran efectivitat són els tallers per
millorar i adquirir habilitats parentals:
Aprendre junts, créixer en família. Es
tracta d’un taller de suport específic
orientat a oferir eines i suport als pares
però que necessita l’expressa implicació
i participació de tot el nucli familiar.

15

El taller es desenvolupa al llarg de set
mòduls de dues hores cadascun. La
primera hora es treballa amb els pares
i els fills per separat, i durant la segona
el treball és compartit per part de tota
la família de manera conjunta. Entre
les qüestions que es treballen en
aquestes sessions hi ha la resolució
de conflictes, maneres de relacionar-se
amb l’escola i les habilitats relacionals,
entre d’altres.
Els resultats del taller incideixen directament
en l’apoderament dels pares sobre el seu rol
i la millora i entrenament de les seves
habilitats com a tals. D’aquesta manera
s’incideix en els pares, que són beneficiaris
del programa, en la seva coresponsabilització
amb instruments que van més enllà dels
ajuts i suports del programa.
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Integració Laboral,
Incorpora i Reincorpora
Els programes d’integració laboral
han tingut al llarg de l’exercici un
increment notable en els objectius de
generar noves oportunitats laborals
en col·lectius i persones amb especials
dificultats per accedir a un lloc de
treball. La feina desenvolupada per
establir una millor coordinació amb
les entitats socials, empreses i
administracions s’ha traduït en
programes específics com Incorpora
Jove o l’inici de la prova pilot dels
nous Punts Incorpora. Gràcies a tot
això, aquest any 18.405 persones
han trobat ocupació en alguna de
les 4.426 empreses noves implicades
en el projecte. El programa ha vist
enguany també l’extensió dels premis
Incorpora a tot l’Estat.
Els premis Incorpora són un reconeixement
als empresaris que promouen la inserció
laboral i la creació d’ocupació entre
col·lectius amb especials dificultats per
trobar feina. Els premis, que el 2014
celebraven la sisena convocatòria, s’han fet
extensius a totes les comunitats autònomes.
Així, a diferència d’anteriors edicions, amb
un premi únic per a tot l’Estat, el 2014 s’han
premiat 75 empreses socialment
responsables que han destacat en el nombre
de contractacions ofertes a persones
vulnerables. Els premis establien quatre
categories de premi: a les petites empreses,
a les pimes, a les grans empreses i a les
agrupacions empresarials. Els guardonats
rebien una escultura que simbolitza el gest
de dues mans atansant-se per encaixar,
representant el gest solidari d’ajuda mútua.
El trofeu és un disseny d’André Ricard (el
dissenyador de la torxa olímpica de
Barcelona’92) i ha estat produït en els tallers
de la Fundació Autisme Mas Casadevall.

actua com a enllaç entre les necessitats
de cadascuna de les parts i que també
proposa, programa i pot tutelar itineraris
d’inserció personalitzats. En aquests
processos d’integració laboral, els tècnics
ofereixen acompanyament i assessorament
a les persones abans, durant i després de
la seva contractació laboral.
Incorpora ha comptat el 2014 amb 4.226
empreses noves que han fet possible,
gràcies al treball dels 817 tècnics d’inserció,
entrar en contacte amb 350 entitats socials
d’integració laboral. Tot plegat s’ha traduït
en les 18.405 contractacions realitzades,
3.767 més que l’any 2013.
Incorpora Jove
El treball dels tècnics ha estat fonamental
en aquest increment i també la progressiva
consolidació de la xarxa de complicitats
entre entitats, empreses i la progressiva
vinculació de les administracions públiques.
En aquest sentit, el treball desenvolupat
conjuntament a través d’iniciatives com
Incorpora Jove, programa nascut de l’acord
signat amb la Junta d’Andalusia, ha tingut
el 2014 fruits rellevants. El 2014 s’han atès
2.236 joves, que suposen un 48% del total
de persones ateses en aquesta comunitat
de les quals 339 han pogut trobar feina.
Una atenció en la qual estan implicades, a
més a més del Servicio Andaluz de Empleo,
23 entitats socials d’aquesta comunitat.
Al llarg de l’any el programa ha
desenvolupat accions de formació i
dinamització. Aquestes accions s’han

Integració Laboral
86.176
18.405

Insercions laborals
el 2014

materialitzat des dels 15 punts formatius
del programa on s’han format una mitjana
de 45 joves per punt, 625 en total. A més a
més, el programa promou accions per
reconduir cap aquesta formació joves que
havien abandonat el sistema educatiu.
Aquestes accions de “segona oportunitat”
han permès l’acompanyament i la
motivació de 375 joves més. Finalment i
gràcies a l’acord establert amb la Federació
Espanyola de Futbol s’han desenvolupat
accions per millorar l’ocupabilitat dels joves
andalusos amb formacions de capacitat
esportiva com a àrbitres i tècnics esportius,
amb un total de 350 joves en risc d’exclusió
que han seguit aquesta formació.
Incorpora manté també acords de
col·laboració amb el Secretariat Gitano,
Creu Roja o el programa Aprende y Trabaja.
Punts de formació
Una de les principals innovacions creades
des del programa el 2014 ha estat la
posada en marxa, a nivell pilot a les
120000
100000
80000
60000
40000
20000

Les empreses són una de les baules
primordials en la cadena de la integració
laboral que és l’objectiu del programa, el
qual promou la generació d’una xarxa de
col·laboració entre les entitats socials i les
empreses. En aquest treball és fonamental
la figura del tècnic d’inserció laboral que
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quatre capitals catalanes i a Madrid
(i específicament adreçat a joves
d’Andalusia), dels Punts Incorpora. Un
punt Incorpora és un espai físicament
ubicat en les instal·lacions de les entitats
socials amb les quals Incorpora col·labora.
Els Punts Incorpora que han estat treballant
de forma experimental durant 2014, quatre
a Barcelona, un a Tarragona, un a Girona,
un a Lleida i cinc a Madrid, han posat les
bases per al desplegament el 2015 d’una
xarxa nacional de punts de formació. En
aquests espais les entitats socials
col·laboradores compten amb l’ajuda d’un
orientador i un tècnic d’inserció laboral.
En el punt es desenvolupen totes les etapes
de l’itinerari d’inserció que comporta el
programa. Els participants que arriben o
han estat derivats des d’altres entitats
socials poden acollir-se a diferents fórmules
formatives, des dels cursos específics de
formació, capacitació i acreditació laboral
fins a formació per a l’adquisició de
competències laborals, aquest és un
ventall més ampli que pot anar des de
l’aprenentatge de tècniques per a la cerca
d’ocupació fins a l’adquisició d’hàbits que
seran útils en futures ocupacions. Són
habilitats vinculades a qüestions com
aprendre a treballar en equip, la gestió del
temps i de les emocions, imatge personal,
prevenció de riscos laborals, aprenentatge
en valors com la responsabilitat,
l’adaptabilitat i la resolució de conflictes.
La formació inclou també períodes de
pràctiques en empreses. El programa
preveu una mitjana de prop de 300 hores
de formació per persona que segueixi
l’itinerari. Un cop acabada, els tècnics
laborals que en fan el seguiment
desenvolupen la mediació amb les
empreses que han de culminar el procés
amb la incorporació de la persona en el
mercat laboral amb un contracte de treball.

realitzats el 2013. En aquest sentit, l’única
singularitat del programa és l’especificitat
de la situació de les persones a reinserir
en el món laboral, ja que són reclusos en
el tram final de la seva condemna. Però
les accions que cal desenvolupar per
a la seva reinserció social y laboral són,
de facto, les mateixes que es promouen
des del programa Incorpora. De fet, a la
prova pilot dels Punts Incorpora s’han
desenvolupat formacions amb la
participació d’aquests equips mixtos.
El grup de formació base l’integren 20
persones de les quals una part participa
des d’Incorpora i una altra part ho fa des
de Reincorpora. Només en els punts del
projecte pilot a Madrid s’han desenvolupat
24 cicles de formació de 300 hores
on han participat 480 persones (192
provinents dels centres penitenciaris
i 288 provinents d’Incorpora).
Reincorpora promou la reinserció laboral
dels reclusos dels centres penitenciaris.
Durant el 2014 les novetats afegides, el
treball dels tècnics d’inserció i els nous
punts de formació han propiciat que hi
hagi hagut un considerable increment
del nombre de reinsercions laborals
produïdes entre les persones que
finalitzen els itineraris sociolaborals.
Els itineraris són el full de ruta que cal
seguir en el procés per reconduir
aquestes persones en la recuperació de
la seva autonomia i reintroducció en el
mercat laboral. Aquests itineraris, de sis
mesos de durada, comporten la formació
en oficis fora dels centres penitenciaris, la
realització de projectes de servei solidaris,

vinculats a la formació rebuda i amb un
component afegit d’oferir la implicació
de caràcter comunitari de les persones.
El servei comunitari referma els vincles
amb al societat, permet desenvolupar
experiències solidàries que actuen com
a reforç dels aprenentatges realitzats
i milloren les seves actituds vers el treball,
a més de tenir efectes positius en
l’autoestima i l’adquisició de valors.
El tram final de l’itinerari comporta la
inclusió a través del canal d’inserció laboral
d’Incorpora amb l’objectiu d’aconseguir
ocupació. Aquests itineraris s’adapten
individualment a cada participant que
rep assessorament i acompanyament en
totes i cadascuna de les fases del procés.
L’objectiu és facilitar els processos de
canvi des d’un abordatge integral de les
actuacions que ajudin a superar tant
entrebancs emocionals com les dificultats
inherents comuns en el procés de trobar
feina.
Els resultats de l’exercici confirmen que un
total de 1.023 reclusos dels 1.703 que van
completar els itineraris sociolaborals han
aconseguir trobar feina. Això significa
una quota del 60% d’insercions que ha
quadruplicat el nombre de contractacions
des de l’inici, que va enregistrar una quota
d’insercions laborals del 20%.
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Reincorpora
Pel que fa al programa Reincorpora, el
2014 ha estat un any fonamental per a la
generació dels grups mixtos amb persones
provinents del programa Incorpora amb la
progressiva implementació de les millores
derivades dels estudis i avaluacions
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Habitatge Social
A l’àrea d’Habitatge Social es porten
a terme tres programes diferenciats:
Lloguer Solidari Centralitzat, Lloguer
Solidari Descentralitzat i Habitatge
Assequible. El programa Lloguer
Solidari Centralitzat ha situat una
borsa d’habitatges de 1.600 nous
pisos, que suposa disposar d’un total
de 6.000 habitatges al programa, dels
quals han estat lliurats 4.798 a finals
del 2014. El programa Lloguer Solidari
Descentralitzat, que es gestiona des
de les oficines, va lliurar una primera
bossa de 2.000 pisos a l’inici de
l’exercici i una altra bossa de 2.000
habitatges més cap al final de l’any,
que suposa disposar d’un total
acumulat de 6.000 habitatges al
programa, dels quals s’han lliurat
3.698 a finals del 2014. D’altra banda,
al llarg del 2014, el programa
Habitatge Assequible ha iniciat dues
noves promocions de pisos destinats a
joves, famílies i gent gran a Santander
i a l’Hospitalet del Llobregat. Amb
els 54 habitatges que comporten
aquestes dues promocions el
programa assoleix el sostre de pisos
situats en el mercat de lloguer, que era
de 4.000 habitatges. El 2014, el total
de pisos lliurats des dels programes
d’Habitatge Social ha estat de 26.300.1

4.400. Així, el programa centralitzat, amb
rendes subvencionades per l’Obra Social,
situa el parc d’immobles en 6.000 pisos.
D’altra banda, d’aquesta oferta al llarg de
l’exercici s’han lliurat 1.257 pisos. El
nombre acumulat d’habitatges lliurats, a
31 de desembre de 2014, se situa en els
4.798, i es preveu que s’arribi als 6.000
durant el primer semestre del 2015.
Les condicions d’accés a aquest parc
d’habitatge social no han variat. La
durada dels contractes de lloguer és de
cinc anys, amb una renda per sota del
preu del mercat que no superi els 300
euros mensuals. D’aquesta quantitat,
l’Obra Social en subvenciona fins a un
50%. El resultat és que la renda final del
llogater no superi els 150 euros mensuals
amb les despeses comunitàries i l’impost
de béns immobles (IBI) inclosos. Els
aspirants han de complir també el requisit
de tenir uns nivells de renda que no
superin 2,5 cops l’IPREM, l’Indicador
Públic de Renda d’Efectes Múltiples) i que
situa el llindar en un màxim de 18.000
euros i en un mínim de 5.000 euros
anuals.
D’altra banda, Lloguer Solidari
Descentralitzat, que es gestiona
directament des de les oficines de
”la Caixa” i que també compta amb les
mateixes condicions de subvenció a

El nombre d’habitatges que s’han posat
en el mercat del lloguer per part del
programa Lloguer Solidari ha tingut el
2014 un significatiu increment. Lloguer
Solidari va nàixer el 2011 per situar al
mercat una oferta de pisos en règim de
lloguer subvencionat. Són habitatges
adreçats a col·lectius que, a causa de la
difícil i complicada conjuntura econòmica,
havien vist afectat el seu nivell de renda i
d’ingressos.
El 2014, Lloguer Solidari Centralitzat ha
ampliat en 1.600 habitatges més la seva
oferta d’habitatge, que fins ara era de
Còmput global del nombre de pisos lliurats des
dels programes d'Habitatge Social de la Fundació
Bancària ”la Caixa” i altres habitatges socials
gestionats pel Grup ”la Caixa”.
1
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2013

2014

Lloguer Solidari
2.050
1.491
1.257

Centralitzat. Pisos lliurats

1.720

1.911

67
Descentralitzat. Pisos lliurats

2012

2013

2014

càrrec de l’Obra Social, va ampliar a
principis de 2014 el parc d’habitatges en
2.000 més, i al final de l’any va aprovar
una nova ampliació de 2.000 més. Això
ha suposat triplicar el nombre de pisos
dels 2.000 inicials als 6.000 al final de
l’exercici.
Lloguer Solidari Descentralitzat ha lliurat
al llarg de l’any 1.911 pisos. Això situa el

Oferir oportunitats als més vulnerables

nombre de habitatges lliurats des de
l’inici del programa, en 2012, en 3.698.
Aquest parc d’habitatges prové de
les famílies que han patit un procés
d’execució hipotecària i de les dacions
en pagament. D’aquesta manera poden
continuar residint en el seu habitatge
habitual. En aquests casos el termini del
contracte de lloguer subvencionat és de
dos anys. El 2014 s’ha aprovat també
l’opció de pròrroga dels contractes durant
dos anys més si persisteix la situació
econòmica d’aquestes famílies.
Habitatge Assequible
Habitatge Assequible va arribar al
compliment del seu compromís de
situar 4.000 pisos en ciutats i àrees
metropolitanes amb greus dèficits
de disponibilitat d’oferta de pisos
de lloguer. El 2014 s’ha iniciat la
construcció de dues noves promocions
d’habitatge social a Santander, amb 37
habitatges, i a l’Hospitalet del Llobregat,
amb 17 pisos més. Es preveu que

aquestes promocions estiguin acabades
cap a finals del 2015.
Habitatge Assequible continua amb la
gestió i explotació en règim de lloguer
del parc de 4.000 habitatges distribuït des
de l’inici del programa el 2004. Aleshores
es va iniciar el programa per oferir accés
a l’habitatge social en règim de lloguer
per a facilitar l’emancipació dels joves,
i l’accés a un habitatge per a la gent gran
i que el 2009 es va obrir també a les
famílies. Els contractes de lloguer són per
7, 10 o 25 anys, amb preus per sota dels
preus del mercat de HPO (habitatge de
protecció oficial) i dels preus de mercat.

Habitatge Assequible
323

703
0

Pisos lliurats

3.936

3.936

2013

2014

3.233

Acumulat anual

2012

Millores a la web
Durant el 2014 i després de desenvolupar un
procés d’avaluació continuada de la gestió i
explotació dels programes d’habitatge social,
s’han desenvolupat millores a la pàgina web
del programa per agilitar la cerca de les
promocions disponibles de forma que
els usuaris tinguin un millor accés a la

informació i a les previsions de
disponibilitat de pisos i promocions.
Lloguer Solidari
2.050
1.491
1

2

1.257

Centralitzat. Pisos lliurats

1.720

1.911

67
Descentralitzat. Pisos lliurats

2012
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Atenció integral a
persones amb malalties
avançades
El programa d’atenció integral a
persones amb malalties avançades ha
vist el 2014 la confirmació del treball
desenvolupat des de l’inici del
programa fa sis anys per part del
sistema de salut. Des del 2009 el
programa ha realitzat una tasca
complementària a la dels equips de
cures pal·liatives d’hospitals i equips
d’assistència domiciliària oferint
atenció psicosocial a les persones
amb malalties avançades en el tram
final de la seva vida. L’abordatge
integral als pacients i als seus
familiars en un moment especialment
delicat i difícil ha permès constatar
millores sobre la qualitat de
l’assistència, avenços en aspectes
emocionals com l’angoixa o el
patiment i s’ha estès l’atenció a
aspectes fins ara poc abordats, com
la sensació de pèrdua i el dol. Tot
aquest bagatge carregat de raons
i resultats ha fet possible el
creixement dels equips d’atenció
psicosocial i oferir el servei a un
major nombre de centres de salut
i equips domiciliaris.

Així, els 29 EAPS, equips d’assistència
psicosocial, han crescut fins als 42 equips.
Aquests EAPS arriben ara a oferir servei
a 104 hospitals i a 130 equips d’atenció
domiciliària. D’altra banda, també és
remarcable l’ampliació que han tingut tres
dels 29 EAPS inicials als centres de salut
de San Camilo i el de San Rafael, ambdós
a la comunitat de Madrid, i Mutuam, a
Barcelona. D’aquesta manera s’ha fet
extensiu el servei a molts més centres de
les dues capitals i, en el cas de Barcelona,
s’ha pogut oferir atenció a tots els equips
de cures pal·liatives de la ciutat.
Durant el 2014 el programa ha ofert
atenció psicològica i social i
l’acompanyament a persones en la fase
final de la seva malaltia a un total de
13.956 pacients. Una atenció que també
s’ha fet extensiva en aquest exercici a
19.630 familiars. Des de l’inici del
programa fa sis anys, el nombre de
pacients atesos ha estat de 65.515,
i el de familiars, de 96.639 persones.
D’altra banda, des del programa es
continua potenciant i impulsant la recerca,
des de la direcció científica del programa,
l’Institut Català d’Oncologia, que cada

El compromís adquirit des de l’Obra
Social en virtut de l’acord que es va
subscriure amb el Ministeri de Sanitat
i Serveis Socials a principis del mes de
juliol de 2014 a Madrid ha incrementat
en un 45% el nombre d’equips i això
ha incrementat força la seva capacitat
d’acció. El conveni marc signat entre
el Ministeri i l’Obra Social suposava
un reconeixement explícit del treball
complementari desenvolupat des
dels programes implementats per la
Fundació Bancària en els àmbits de
l’atenció a la salut física i emocional,
a l’atenció psicosocial i, en definitiva,
a la contribució d’aquestes iniciatives a
la millora del sistema de salut, públic i
privat, per contribuir en la humanització
de l’assistència sanitària, sobretot en
situacions de cronicitat i vulnerabilitat
social.
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any avalua el grau de satisfacció sobre
els pacients i l’atenció dels equips i
també sobre els professionals sanitaris
amb els quals treballen també aquests
equips d’atenció psicosocial.
El programa ha donat també el 2014
un nou impuls a la tasca desenvolupada
pels equips de voluntaris que també es
vinculen al programa. El seu treball
multiplica l’acció desenvolupada des dels
equips. El mes d’octubre es va realitzar
una trobada de tots aquests voluntaris a
Madrid. Des del programa s’acompanya
el treball d’aquests voluntaris que reben
formació específica, suport i seguiment
per a poder contribuir de forma efectiva
al reforç de l’actuació dels equips.
Aquests voluntaris ajuden els malalts
i les seves famílies desenvolupant
bàsicament tasques d’acompanyament
que complementen i contribueixen amb
la seva aportació a incrementar els nivells
d’humanització en l’assistència.

1

2
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Programes per a
la promoció de
l’envelliment actiu i
saludable de la Gent Gran
Els programes de promoció de
l’envelliment actiu i saludable
desenvolupen una funció preventiva
amb l’objectiu de facilitar eines i
recursos a la gent gran que
contribueixin a millorar la seva
qualitat de vida. El taller Menys dolor,
més vida ha estat una de les novetats
del 2014 dins la línia estratègica dels
programes adreçats a la promoció de
la salut i el benestar entre la gent
gran. La funció d’aquestes activitats
és la de proporcionar coneixement i
recursos a les persones, perquè
puguin tenir un envelliment el més
actiu i saludable possible.
L’activitat Menys dolor, més vida s’ha fet
extensiva als 609 centres de gent gran
amb l’objecte d’abordar les situacions de
dolor crònic. Aquest tipus de tallers no
són terapèutics ni proporcionen solucions
a les malalties o patologies que causen el
dolor, sinó que ofereixen eines perquè les
persones puguin adaptar-se a aquestes
situacions. Aprendre a conviure amb el
dolor i facilitar instruments per gestionar
aquesta situació contribueix a entendre,
assimilar, acceptar i també a saber
expressar emocions, sensacions i, en
definitiva, reconduir rutines i hàbits
perquè els impactes d’aquest dolor no
interfereixin amb la resta de la vida i
activitat tant de les persones que el
pateixen, com de les persones del seu
entorn proper. Les activitats promogudes
per aquest taller i d’altres vinculats a la
salut i el benestar han arribat, el 2014,
a 50.691 usuaris.

activitat de formació adreçada des dels
seus inicis a escurçar la fractura digital
entre la gent gran.
Nous espais comunitaris

Gent Gran
Envelliment actiu i saludable

636.911

Els centres de la gent gran han continuat
el 2014 avançant en el procés per
esdevenir espais de formació, participació
i dinamitzadors dels seus entorns propers,
promocionant un paper actiu de la gent
gran. El 2014 més de 763.000 persones
han participat en les 16.500 activitats.
La principal novetat en aquest sentit ha
estat l’activitat d’Acció Local, una activitat
que promou la participació social de la
gent gran, fomentant la creació d’un
projecte conjunt amb una entitat,
associació o col·lectiu de persones del seu
entorn, barri o municipi amb l’objectiu de
generar un intercanvi de coneixements i
experiència. El 2014 s’han desenvolupat
1.069 projectes diversos que van des del
foment de la lectura amb gent gran en
residències, conte contes en escoles, a
horts intergeneracionals, i que han tingut
41.139 beneficiaris.
La soledat no desitjada
En l’àmbit de la prevenció de les
situacions de vulnerabilitat i exclusió
de la gent gran, el projecte Sempre
acompanyats suposa un pas més
plantejant l’abordatge del fenomen de la
soledat no volguda. El projecte es promou
des de l’aliança entre l’Obra Social i la
Creu Roja de Catalunya, i es desenvolupa
com a prova pilot a tres territoris de
Catalunya: Girona, Terrassa i Tortosa.

734.434

763.250

Usuaris de les activitats

12.903

16.231

16.587

Activitats realitzades

2012

2013

2014

Durant aquest any 2014, el programa ha
impulsat la creació de xarxes de treball
comunitàries, on diferents entitats,
associacions i serveis públics d’atenció a
les persones han treballat conjuntament
per adaptar als seus territoris el desplegament
dels marcs d’actuació en la detecció i atenció
de les persones en situació de soledat.
Aquests marcs comunitaris permeten
establir protocols d’actuació que poden ser
després avaluats, per tal de fixar models
d’abordatge i atenció que siguin
exportables a altres territoris.
Atenció als cuidadors de familiars
amb Alzheimer
Durant el 2014 s’ha executat una nova
fase del projecte de recerca al voltant
dels cuidadors de persones afectades
per la malaltia d’Alzheimer, iniciat el 2011
en col·laboració amb la Fundació Pasqual

Una altra de les línies estratègiques,
l’apropament a la gent gran de les
tecnologies de la informació i la
comunicació, ha tingut en aquest exercici
una resposta massiva per part dels
usuaris dels centres. Els tallers i activitats
vinculats a aquesta línia han estat més de
5.000 el 2014, amb una participació de
75.501 usuaris, consolidant-se així una
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Maragall - Barcelonaßeta Brain Research
Center.
En aquesta nova fase, es va realitzar una
selecció prèvia de participants que es va
fixar, finalment, en 231 cuidadors de
familiars afectats per aquesta malaltia.
Els criteris d’inclusió per poder participar
en aquesta nova fase eren ser el cuidador
principal (no professional) d’un familiar
amb la malaltia d’Alzheimer i no haver
rebut cap suport terapèutic al llarg del
darrer any. D’altra banda, el grau
d’afectació dels familiars amb la malaltia,
valorat amb l’Escala de Deteriorament
Global (Global Deterioration Scale, GDS),
havia de ser superior a 3 i inferior a 7,
equivalent a un grau de deteriorament
entre moderat i greu.
Els resultats obtinguts de l’anàlisi
sociodemogràfic dels participants
ofereixen dades interessants. L’edat
mitjana dels 231 cuidadors és de 60,7
anys, essent un 75% dones i el 25%
restant homes. En un 50% dels casos,
el cuidador porta entre un i quatre anys
tenint cura de la persona afectada, mentre
que un 28% dels casos porten més de sis
anys, tots ells amb uns horaris d’atenció
que supera les 12 hores diàries. Respecte
al vincle familiar, un 50% dels casos són
fills de la persona afectada per la malaltia.

participants i aquest mesurament s’ha
repetit en tres ocasions al llarg de l’any.
La sensació de sobrecàrrega subjectiva
del cuidador es va amidar a partir de
l’administració del qüestionari de Zarit,
un dels més rellevants. Un segon
instrument va ser l’Escala d’Ansietat i
Depressió de Goldberg (EADG), el qual
va permetre mesurar l’estat d’ànim i
emocional dels participants. Per avaluar
l’estat cognitiu, es va aplicar una bateria
de tests entre els quals es troba el MiniMental State Examination (MMSE).
Respecte de la mesura de la qualitat de
vida percebuda pels participants es
varen administrar tres instruments
diferents: el Qüestionari de qualitat de
vida en adults (Casp-19), el Qüestionari
de qualitat de vida relacionada amb la
salut (SF-36) i l’escala Duke-UNC, la qual
permet saber el recolzament social
funcional percebut pels participants.
Finalment, per registrar l’estat funcional
es va utilitzar el qüestionari AD-8, el
qual va oferir una impressió de la
percepció dels canvis subjectius del
cuidador en la seva vida diària. Els
resultats de les tres avaluacions es
coneixeran al llarg del 2015.

Avaluacions estat subjectiu i cognitiu
dels participants
Aquest any, doncs, ha estat destacat per la
creació dels grups terapèutics d’aquesta
nova fase, als quals els participants ja han
realitzat les tres primeres avaluacions
indicades en el protocol. L’avaluació inicial
va tenir lloc al gener del 2014, la segona
al juny del mateix any i la tercera s’ha
completat al darrer desembre.
És important conèixer quins van ser els
paràmetres avaluats en els cuidadors
participants: la situació de sobrecàrrega,
els nivells d’ansietat i depressió, la
qualitat de vida de les persones i
l’autonomia funcional. Amb aquests
objectius s’han avaluat tots els
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Un dels objectius del programa és observar i
analitzar l’efecte d’aquesta teràpia específica
en els cuidadors. A partir dels resultats
obtinguts, es detectarà si es produeixen
millores en l’aspecte emocional i funcional
dels participants i, conseqüentment,
s’aprecien guanys a nivell físic.
La principal finalitat d’aquesta recerca
és establir mesures per donar suport
als cuidadors de malalts d’Alzheimer,
de manera que es pugui utilitzar la
metodologia emprada per implementar
accions que incrementin la seva qualitat
de vida. Les repercussions en matèria de
prevenció que es podran obtenir
d’aquests resultats tindran una alta
rellevància davant l’augment progressiu
de l’esperança de vida i l’increment del
nombre d’afectats per malalties
degeneratives com l’Alzheimer.

1

2

4
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Programa d’Ajuts a
Projectes d’Iniciatives
Socials
El programa d’Ajuts a Projectes
d’Iniciatives Socials permet a les
entitats del tercer sector desenvolupar
projectes amb incidència directa sobre
persones i col·lectius en situació de
vulnerabilitat. Des de l’inici del
programa el 1999 s’han ofert
finançament i suport a 13.839
projectes amb una inversió total de
246,9 milions d’euros. El 2014 s’ha
convocat la primera edició dels Premis
”la Caixa” a la innovació i la
transformació social, amb l’objectiu de
reconèixer l’aportació innovadora en
l’abordatge de les problemàtiques
socials i els efectes de canvi social
promoguts des de les entitats.
En el seu conjunt les convocatòries d’ajuts
s’adrecen a entitats amb projectes en cinc
àrees d’actuació prioritària, com són la
inserció sociolaboral, l’atenció a la
discapacitat i la dependència, la lluita
contra la pobresa i l’exclusió social, l’acció
social i intercultural i l’habitatge
d’inserció. Un total de 758 projectes
pertanyents a les sis convocatòries
generals1 han estat aprovats amb una
inversió total de 16,5 milions. L’impacte
social d’aquestes iniciatives s’estima en
270.051 beneficiaris.
Pel que fa a les convocatòries territorials
realitzades a les províncies de Burgos,
Canàries, Andalusia i la Comunitat
Valenciana, el nombre de projectes
seleccionats ha estat de 172 amb una
inversió de 3,5 milions d’euros. Es calcula
el nombre de beneficiaris d’aquests
projectes en 51.879 persones.

Com en les anteriors convocatòries
realitzades, un dels criteris fixats des de
l’Obra Social és que els projectes tinguin
un abast organitzatiu, d’impacte i acció
integrals. El 2014 un 9% dels projectes es
presentaven en partenariat. En l’avaluació
dels projectes es tenen també presents
factors com la viabilitat de l’entitat, la seva
transparència, la qualitat i la incidència
social, la promoció i participació del
voluntariat.
Els projectes aprovats per línies d’acció
prioritàries han estat1:
• Promoció de l’autonomia i l’atenció
a la discapacitat i la dependència:
266 projectes, 5,2 milions d’euros.
• Habitatges temporals d’inclusió social:
44 projectes, 1 milió d’euros.
• Lluita contra la pobresa i l’exclusió social:
208 projectes aprovats, 4,7 milions
d’euros.
• Inserció sociolaboral: 229 projectes,
5,6 milions d’euros.
• Projectes d’acció social i interculturalitat:
153 projectes, 3,1 milions d’euros.
El programa ha convocat el 2014 la
primera edició dels Premis ”la Caixa”
a la innovació i la transformació social.
S’han seleccionat 35 projectes finalistes,
entre els quals s’ha atorgat 10 premis
dotats amb 15.000 euros cadascun, cinc
en cada categoria, i sis accèssit dotats
amb 5.000 euros cadascun.

Ajuts a Iniciatives Socials
18.544

20.041

18.730

Inversió (milers d’euros)

268.415

321.930

259.917

Beneficiaris

943

878

2012

2013

930

Ajuts

2014

El jurat, format per experts
d’organitzacions del Tercer Sector, la
universitat, l’Administració i els mitjans
de comunicació, ha valorat especialment
que els projectes suposin noves
pràctiques per donar resposta a
problemes i reptes socials, en el cas dels
premis a la innovació, i que tinguin
capacitat per incidir en les
problemàtiques socials abordades de
forma sostenible, en el cas dels premis
a la transformació social. El guardó
comporta, a més a més, la realització
i difusió d’un vídeo en el qual es
destaquen aquestes aportacions.

1

2

4

5

En total el 2014 s’han finançat 930
projectes que han rebut una dotació
mitjana de 21.890 euros i s’han
desenvolupat a 216 localitats.
No computades les convocatòries d’ajuts a
projectes d’Emprenedoria Social ni els projectes
d’Art per a la millora social, la informació dels
quals la podeu consultar en els capítols específics
(pàg. 28 i 50).

1
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Voluntariat
El treball dels voluntaris és un exemple
clar de com, des de la individualitat, es
pot realitzar un paper rellevant per a la
col·lectivitat. Els voluntaris de ”la Caixa”
han contribuït i contribueixen
decisivament a l’amplificació de l’acció
que es desenvolupa des de l’Obra
Social. Després d’anys d’experiència
en la promoció d’accions i el suport
70000
als programes, els voluntaris ara volen
anar un pas més enllà i obrir la seva 60000
50000
participació a tota la societat.
40000

L’acció del voluntariat de ”la Caixa” es 30000
troba ara en un punt de maduresa que li20000
permet fer un pas endavant per obrir-se 10000
a
tota la societat. Des de l’Obra Social es vol 0
donar a aquest voluntariat les eines
necessàries per fer possible un escenari
d’obertura. Per això està treballant per
unificar els models organitzatius de les
entitats que els agrupen, així com la
manera de fer més eficient la gestió i
millorar la formació dels voluntaris
acompanyant-los des del principi fins a
la seva plena integració en les activitats
programades. D’aquesta manera, les
accions que fins ara caminaven per vies
paral·leles (d’una banda, la dels voluntaris
de l’empresa i, de l’altra banda, la dels
voluntaris dels programes de l’Obra Social)
podran confluir en una única via que ha de
reforçar l’activitat comunitària, més
generalista, i l’activitat complementària,
més específica, vinculada als diferents
programes de l’Obra Social.

L’instrument per fer això possible serà el Pla
Estratègic del Voluntariat, que fou aprovat
tot just a finals de 2014. Els voluntaris que
es mouen al voltant de l’Obra Social
”la Caixa” estan organitzats al voltant de
les 40 associacions de la Federació
d’Associacions de Voluntaris de ”la Caixa”
(FASVOL) però hi ha també un important
volum de voluntaris adscrits a l’activitat
dels programes com el d’Atenció a Malalts
Avançats que compta amb 423 voluntaris,
els voluntaris del programa Gent Gran que
són 4.324, els de les CiberCaixa que són
1.383 voluntaris més i els, recentment
incorporats, voluntaris del programa Joves
Emprenedors, un total de 546 persones.
La suma de tot aquest potencial dóna
una població voluntària de 12.890
persones.
Reforçar la cohesió i la implicació
El pla estratègic vol establir els canals
per fer que aquest potencial de recursos,
capacitat o coneixements estableixi
vincles i relacions entre aquests grups
de voluntaris de manera que en surtin
reforçats.

Voluntariat de ”la Caixa”
148.111

1.185

Accions
el 2014

Beneficiaris
el 2014

El primer fou la convocatòria de la
segona edició del Market Place. Aquest
esdeveniment posa en contacte les
entitats socials del país amb les empreses
amb l’objectiu de buscar sinergies i que
la suma d’aquestes potencialitats pugui
fructificar en iniciatives i activitats. El
segon esdeveniment fou la convocatòria
del Congrés Iberoamericà del Voluntariat.
Aquest congrés volia generar un espai de
trobada, diàleg i intercanvi d’experiències
entre organitzacions socials, institucions
i empreses per analitzar el paper del
voluntariat de les empreses.
Han promogut 1.185 accions

El 2014, l’Obra Social ha promogut,
amb la col·laboració de la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona
a través de la FASVOL, la celebració de
dos importants esdeveniments vinculats
a la designació de Barcelona com a
Capital Europea del Voluntariat per
partGent
del Centre
Europeu del Voluntariat
3.0
(CEV).
Envelliment actiu i saludable

636.911

734.434

763.000

Usuaris de les activitats

8.987

12.903

16.231

2012

2013

Activitats realitzades

2011
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Finalment, el 2014, l’activitat del voluntariat
d’empresa de ”la Caixa” s’ha traduït en
1.185 accions, que s’estima que han tingut
un total de 148.111 beneficiaris. Entre
les activitats anuals recurrents hi ha la
celebració del Dia del Voluntari; una
jornada que va mobilitzar 800 voluntaris
de ”la Caixa” en una diada esportiva en la
qual hi van participar més de 4.500 infants
en risc d’exclusió social. Una altra de les
activitats rellevants del 2014 ha estat
l’acompanyament a 1.800 nenes i nens
en situació de vulnerabilitat als diferents
partits de la Copa del Món de Bàsquet i,
finalment, la campanya de recollida
800000 ha aconseguit
d’aliments que el 2014
700000
reunir més de 550600000
tones de queviures.
500000
400000
300000
200000
100000
0
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Oferir oportunitats als més vulnerables

Intervenció Comunitària
Intercultural
Al llarg del 2014 el treball per a la
construcció d’un model d’intervenció
social en territoris amb contextos
multiculturals que desenvolupa el
programa d’Intervenció Comunitària
ha fet un salt quantitatiu rellevant.70000
Aquest projecte d’intervenció
60000
preventiva, promocional i
50000
enriquidora, fins al moment
40000
implantat en 17 territoris, a partir de
30000
juliol de 2014 s’ha estès en un total20000
de 39 territoris.
10000
0

Els 39 territoris assumeixen el
compromís de treball cooperatiu
i col·lectiu i el lideratge en la cerca
i construcció de models de gestió de
la diversitat cultural en pro de la
convivència i el desenvolupament
comunitari. El balanç i els resultats
obtinguts al llarg dels primers tres anys
de desenvolupament del model en els
17 territoris inicials ha estat fonamental
perquè els nous s’incorporin al programa.

Aquest treball ha permès obrir processos
de participació local amb les administracions

públiques, els tècnics i professionals
i la ciutadania per al desenvolupament
d’intervencions socials en els àmbits
educatiu, de la salut i les relacions
ciutadanes orientades a l’impuls de la
convivència intercultural. L’avaluació
d’impacte realitzada ha permès detectar
millores en les relacions ciutadanes
i en el sentiment de pertinença als
barris. Finalment, les administracions
locals han assumit els objectius del
programa com a línies estratègiques
de la seva actuació i treball per a la
convivència i la cohesió social i s’han
compromès institucionalment a
continuar treballant per assolir majors
cotes de convivència, prevenir possibles
escenaris de confrontació i conflicte
social, i millorar la convivència
ciutadana.
Els nous territoris incorporats inicien
un viatge de tres anys. El seu recorregut
beurà de l’experiència en la promoció
de la convivència i el foment de les
relacions interculturals dels 17 territoris
inicials, contribuint substancialment
a la viabilitat del projecte en cada
territori. L’experiència adquirida permet
desenvolupar estratègies més concretes

Intervenció Comunitària
Intercultural
Convivència i cohesió social
en entorns multiculturals
98.236
75.270

86.775

Participants

1.052

1.000

550

Activitats programades

2012

2013

2014

i aplicar i fer extensiu el model que ja
ha estat provat.
D’altra banda, durant 2014 el programa
ha continuat el seu desenvolupament. Els
resultats de la intervenció s’han traduït en
un gruix de 1.000 activitats que s’estima
han arribat a 98.236 beneficiaris. Han

Intervenció Comunitària
Intercultural
Convivència i cohesió social
en entorns multiculturals

75.270

86.775

43.905
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80000
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40000
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estat activitats promogudes i sorgides
des dels mateixos territoris en els àmbits
de l’educació, la salut i les relacions
ciutadanes amb un especial èmfasi
en accions adreçades a la infància,
la joventut i les famílies.
Els nous territoris incorporaran
metodologies de treball, estructures
d’equip i una distribució dels recursos
més eficient. Una nova manera de
treballar en la construcció de la
responsabilitat compartida que
planteja el programa per afavorir
procediments i actuacions que
reverteixin en el desenvolupament
local, que estimulin les habilitats
i visualitzin les capacitats i eines
col·lectives per identificar i aprofitar
reptes, oportunitats i problemàtiques.
Tot plegat per aconseguir un efecte
preventiu de potencials situacions de
conflicte o fractura social que puguin

ser abordades, en primera instància,
des de i per la mateixa comunitat.

reduint, per exemple, el nombre de
membres dels equips.

L’apoderament i protagonisme
de les comunitats en el procés
d’implementació, creació i consolidació
del programa són el principal signe de
la pro activitat del programa a l’hora
d’abordar la construcció de la
convivència. En completa sintonia amb
els principis d’actuació de l’Obra Social,
la tasca preventiva derivada de les
actuacions del programa realça el
principi d’anticipació i altres principis
com el de la proximitat, la flexibilitat
i la innovació.

En els nous territoris incorporats al
programa també es realitzarà l’avaluació
d’impacte a través de l’Enquesta sobre
la convivència intercultural en l’àmbit
local, a l’inici del programa i durant la
seva implementació. D’aquesta manera
es poden avaluar els resultats de la
intervenció als territoris i es contribueix
a la construcció del model d’intervenció,
objectiu final del programa, sobre la
base científica que ofereixen els
indicadors de convivència mesurats
(diversitat, tolerància, participació,
respecte, etc).

En darrer terme, la implicació tant dels
ciutadans i col·lectius socials (entitats,
associacions) com també de
l’Administració pública ha estat un
factor decisiu per al rumb del projecte,
ja que li ha permès optimar recursos,
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Fundació de l’Esperança
La Fundació de l’Esperança ha
continuat, al llarg del 2014, la presència
com a centre d’intervenció i d’acció
social directa i de proximitat en el barri
Gòtic de Ciutat Vella de Barcelona.
La Fundació s’ha dedicat el 2014 a establir
un treball en col·laboració amb entitats
socials del barri. Un treball en xarxa que ha
permès establir convenis de col·laboració
70000
amb entitats com la Fundació de Promoció
60000
de l’Habitatge Social de Cáritas, l’Hora de
50000
Déu, que s’ha especialitzat en la distribució
40000
d’aliments a famílies desafavorides, o la30000
Fundació Roure, que gestiona un menjador
20000
social per a famílies, entre d’altres. El Centre
10000
Comunitari d’Acció Social de la Fundació ha0
atès durant l’exercici 2014 un total de 519
famílies, amb una atenció personalitzada
i adaptada als perfils i necessitats de les
persones ateses. S’estima que s’han pogut
beneficiar 1.600 persones.
Acollida i abordatge integral
L’abordatge de l’atenció es desenvolupa
des de la intervenció en primera instància
dels tècnics, educadores i treballadores
socials, que són la primera línia de
contacte amb els usuaris. El seu
diagnòstic i valoració permet l’anàlisi
personalitzada de les diferents situacions
per poder desplegar plans d’actuació,
intervencions educatives i seguiment de la
forma més eficient, bé sigui a través dels

recursos dels programes de l’Obra Social
(lluita contra la pobresa, itineraris de
formació sociolaboral, suport educatiu,
inserció laboral, etc.) o bé amb la
derivació cap a les entitats socials del
barri perquè les intervencions tinguin
majors garanties d’efectivitat.
Des del Centre d’Acció Social es
gestionen també part dels recursos dels
programes de lluita contra la pobresa
infantil. El 2014, un total de 230 nens
de 143 famílies han estat atesos des de
CaixaProinfància.
El centre acull també l’oferta específica
del programa Incorpora. Un tècnic
d’inserció laboral construeix els
itineraris sociolaborals per aconseguir
generar oportunitats d’ocupació a
persones amb dificultats per accedir a
un lloc de treball. Finalment, i des del
centre, s’han fet sis cursos de formació
i capacitació centrats en els àmbits de
l’atenció al client i auxiliar de vendes.
Aquest any s’ha atès 360 persones, de
les quals 70 han trobat una ocupació.
A la Fundació de l’Esperança s’ha obert
també un punt d’autoocupació que
ha atès a 220 persones. El servei ha
desenvolupat 31 plans d’empresa i s’ha
donat suport a la consolidació d’11
projectes emprenedors per ampliar
negocis i trobar vies de finançament.
Finalment, s’ha fet l’acompanyament
per a la creació de cinc empreses entre
set Gent
dels beneficiaris.
3.0
Envelliment actiu i saludable
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Voluntaris i mentors
Una de les experiències més reeixides
d’aquest 2014 té a veure amb la
participació dels voluntaris i la seva
contribució al reforç i amplificació de
les mesures implementades des dels
programes. La campanya de captació
del voluntariat ha ofert la possibilitat
d’implicació dels voluntaris des d’un
doble vessant. Per una banda, els
voluntaris, inscrits i formats com a
voluntaris de ”la Caixa”, podien oferir la
seva contribució de suport als diferents
projectes i serveis oferts des del centre.
Per una altra banda, podien participar en
un projecte de mentoria.
Es tracta que un voluntari actuï com a
referent d’un beneficiari d’algun dels
programes conduint-lo i assessorant-lo
durant els processos per a la seva inclusió
social. Durant el 2014 s’han formalitzat
les mentories entre 10 voluntaris mentors
i els seus respectius beneficiaris, que han
rebut el seu ajut per recuperar i reconduir
els seus projectes vitals.
La Casa de Recés, que ofereix atenció
a dones joves en situació de fragilitat
extrema, ha atès el 2014 un total de
40 residents. La gran majoria dels residents
passa a la casa un 800000
període que va d’entre
700000
els 6 i el 15 mesos.600000
Un 72% dels casos
havia patit episodis500000
de violència domèstica.
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Emprenedoria Social
El programa d’Emprenedoria Social
va convocar el 2014 la 4a convocatòria
d’ajuts a nous projectes d’empresa.
Són idees llavor amb el valor afegit de
promoure la creació de teixit empresarial
social, la professionalització de les
entitats socials per assolir la seva
independència financera. Al llarg de
l’exercici també van iniciar el seu
itinerari de formació en gestió
empresarial, acompanyament gerencial
i mentoria i promoció dels projectes. Un
viatge en el qual les empreses van des
de la fase embrionària fins a completar
un pla de negoci que en garanteixi la
seva viabilitat futura. Amb l’experiència
acumulada de les convocatòries
anteriors, el programa ha avaluat alguns
dels seus impactes. Gairebé la meitat de
les empreses de les dues primeres
convocatòries generen benefici i un altre
20% de les que registren pèrdues es
troben properes al punt d’equilibri per
canviar el cicle negatiu.
Els projectes avaluats han estat aquells que al
final del 2013 estaven plenament operatius,
un total de 36 dels 40 seleccionats de les
dues primeres convocatòries als exercicis
2011 i 2012. El volum d’ingressos obtinguts
per les empreses és de 3 milions d’euros, dels
quals uns 2,5 milions (81,5%) s’han realitzat
a partir de les vendes dels productes o dels
serveis oferts. Els índexs de supervivència de
les empreses continuen estables en el 95%.

Pel que fa als comptes de resultats dels
projectes, un 44% de les empreses socials
registren beneficis i un 20% de les que
registren pèrdues es troben en la frontera
d’assolir un equilibri amb balanços negatius
inferiors als 5.000 euros.
Impactes socials i ambientals
L’anàlisi i avaluació dels resultats no han
tingut present només l’aspecte econòmic.
Els impactes socials, pel que fa a aspectes
com la inserció laboral, la formació i la
capacitació de les plantilles, i els seus
impactes ambientals també han estat
mesurats. Les 36 empreses incorporades
al programa ocupen 237 treballadors.
Un 72% d’aquesta plantilla prové de
programes d’inserció laboral, és a dir,
pertany a col·lectius sensibles o amb
especials dificultats per accedir a una
ocupació. En un 83% dels casos, el projecte
ha aconseguit ocupar els seus treballadors
des de l’atur o l’economia submergida i en
un 38% dels casos, són joves o majors de
50 anys, dos col·lectius amb específiques
dificultats per trobar feina.
Un total de 16 empreses desenvolupen
programes de formació laboral dels quals
s’han beneficiat 438 persones. Totes
aquestes persones pertanyien a grups
en risc d’exclusió social. En un 14%
dels casos, la formació ha comportat el
retorn al sistema educatiu i en un 20%
d’aquests casos completar aquest
programa formatiu els ha servit per trobar

un lloc de treball. L’estudi fins i tot ha
detectat impactes en la millora de la
salut i el benestar de les persones.
Noves perspectives
Entre algunes de les conclusions rellevants
derivades de l’avaluació s’ha detectat un
nínxol de nova activitat i creixement
potencial observant els capítols de compres
de matèries primeres i consumibles. Un
39% dels projectes realitza compres a
d’altres empreses socials, tot i això, el seu
volum total només representa un 16% del
total de la despesa. El que demostra que,
en aquest segment, existeix un potencial
de creixement, aplicant polítiques de
promoció de compres a empreses socials.
La 4a convocatòria
El 2014 s’ha presentat també la 4a
convocatòria del programa. Un total de
287 candidatures es van presentar, de les
quals 265 van superar els requisits per ser
acceptades. D’aquestes candidatures, un
total de 94 van arribar a la fase d’entrevista
de la qual en van sortir seleccionades 30.
Finalment el procés, com en les anteriors
edicions, es va tancar amb la selecció entre
les finalistes dels 20 projectes que
començaran el seu itinerari durant el 2015.
MicroBank
El banc social de ”la Caixa”, MicroBank,
que dóna suport a petits projectes
d’emprenedoria, personal, familiar o per a
l’ampliació de petites empreses vinculades al
desenvolupament social i mediambiental, ha
tancat l’exercici amb una cartera viva de
crèdits de 671,9 milions d’euros. En les seves
diferents modalitats de microcrèdit social per
a la promoció de l’autoocupació per a
persones en risc d’exclusió financera, s’han
lliurat 1.933 crèdits. Pel que fa a les ajudes
familiars i microcrèdits financers de fins a
25.000 euros, el nombre d’ajuts acumulats
és de 99.002 i 41.641, respectivament.
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Violència: tolerància zero
Des de l’inici, l’any 2009, el programa
Violència: tolerància zero manté una
estreta col·laboració amb els
departaments de Justícia i Interior a
Catalunya. Això ha permès que les
oficines d’atenció a les víctimes les
puguin derivar als programes de l’Obra
Social. Tot plegat contribueix a afavorir la
seva recuperació i superar les situacions
de maltractament i violència. En total, a
tot l’Estat, durant l’any, s’han atès 1.359
víctimes que han pogut seguir els tallers
de recuperació i suport psicosocial en
paral·lel a la creació de xarxes de suport
i posterior integració als programes de
l’Obra Social com Incorpora per ajudar
a crear el seu projecte de vida.
El programa continua oferint activitat
de previsió de la violència de gènere en
l’entorn educatiu. Conjuntament amb
els professors i professores dels centres

Parlem de drogues
El programa Parlem de drogues per a la
prevenció, informació i sensibilització sobre
el consum continua centrant la seva
actuació en l’àmbit educatiu, facilitant
instruments a la comunitat docent i als
alumnes per adquirir coneixement sobre
els mecanismes de les addiccions i les seves
repercussions. El programa es desplega des
de diversos àmbits. D’una banda l’exposició
Parlem de drogues, la web del programa
http://www.parlemdedrogues.org que
concentra en línia tots aquests recursos a
l’abast i, d’altra banda, les campanyes de
sensibilització adreçades a les famílies,
materials educatius per al treball de
prevenció des de l’aula i campanyes de
formació als professionals als centres de
salut perquè disposin de recursos per
oferir informació actualitzada i útil per
establir aquests ponts de diàleg entre
pares, adolescents i professionals sanitaris.

educatius, es treballa per a la prevenció
i conscienciació dels joves de la nostra
societat. Se’ls faciliten materials
dissenyats per prevenir la violència
a través de l’acció educativa, i reben
acompanyament en la formació i
implementació del seu projecte de centre
perquè, finalment, siguin els joves els qui
transformin l’entorn. Durant l’any 2014,
s’han format 76 professors i han participat
en els tallers educatius 608 alumnes de
secundària i de cicles formatius.
Aquest 2014 ha continuat desenvolupant‑se
el programa Bon tracte a les persones
grans. Després de la formació
desenvolupada entre els professionals
per millorar la detecció i la intervenció
del maltractament a la gent gran, s’ha
desenvolupat una campanya de
sensibilització a Catalunya.
El 2014 s’ha assolit la formació de 644
professionals que s’afegeixen als 852 ja

drogues: una realitat que ha de tractar-se
en família”, que ofereix estratègies a les
famílies per generar entorns efectius de
comunicació sobre la qüestió o el telèfon
gratuït d’orientació (900 222 229). Un
instrument desenvolupat en col·laboració

formats anteriorment des de l’any 2012.
Aquesta formació s’adreça als perfils
professionals que treballen en l’entorn de
la gent gran: des dels cossos de seguretat
(Guàrdia Urbana, policia local i mossos
d’esquadra), fins a personal sanitari i
farmacèutics o treballadors socials.
La formació consisteix a oferir eines de
sensibilització i detecció de les situacions
de violència i treballar la manera de
intervenir un cop detectada la situació
de maltractament oferint un
acompanyament a la víctima.
El programa Bon tracte a les persones
grans es desplega amb la col·laboració de
la Secretaria de Família de la Generalitat
de Catalunya.
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2
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amb la Direcció General de les Famílies
i la Infància del Ministeri de Sanitat i
Política Social, que ja ha atès més de
9.000 famílies i ha superat les 20.000
trucades rebudes des que la línia va
entrar en servei.

Un altre recurs disponible és la guia
adreçada als pares i tutors “Parlem de
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CiberCaixa Hospitalàries
La promoció de l’avenç de la
humanització de la salut en el sistema
sanitari té en l’espai de les CiberCaixa
Hospitalàries una de les experiències
emblemàtiques. El 2014 i després de la
renovació dels convenis de col·laboració
amb els hospitals i centres de salut que
acullen aquests espais, les 66 CiberCaixa
Hospitalàries, 61 de pediàtriques i 5 de
mixtes (ofereixen indistintament atenció
als infants i als adults), han atès un total
de 129.132 pacients, dels quals 101.183
eren nens. Pel que fa als beneficiaris
indirectes com els entorns familiars dels
pacients ingressats, la xifra de beneficiaris
del 2014 ha estat de 62.868 famílies.
Les CiberCaixa Hospitalàries constitueixen
una eina de suport assistencial per
contribuir a minorar els impactes i la
repercussió per als pacients durant el seu
ingrés en un hospital. Aquests espais
possibiliten que els pacients puguin
mantenir vincles i activitats que
desenvoluparien en el seu entorn habitual.

CiberCaixa:
Quedem després de classe
El programa CiberCaixa Quedem després
de classe, que des del 2007 treballa
per millorar les oportunitats educatives,
ha fet un pas endavant durant el 2014 per
adaptar-se als nous temps. Les CiberCaixa,
que el 2014 han crescut fins als 56 espais,
han iniciat una experiència pilot, Tens
talent, en la qual les tres CiberCaixa de
Badalona Sud, Bernat de Boil i Fundació
de l’Esperança han desenvolupat la
conceptualització del que serà un nou
programa. Aquesta experiència ha
comptat amb la col·laboració de la direcció
científica del programa CaixaProinfància
i la consultora Infonomia, que ha
contribuït a bastir aquesta nova eina.
El programa Tens talent es nodreix de l’ús
de les noves tecnologies i d’instruments
com tauletes i apps (aplicacions) per fer
aflorar i detectar nous talents entre els
joves usuaris dels espais.

En aquest sentit són eines inclusives que
ofereixen opcions per continuar la seva
activitat educativa i formativa, però al
mateix temps un entorn amable per al
desenvolupament d’activitats d’oci,
entreteniment, comunicació i socialització
amb altres pacients i amb els familiars,
però també amb els voluntaris i
dinamitzadors i fins i tot el personal
sanitari. Tot plegat es desenvolupa en
espais adaptats i dotats amb recursos
específics (mobiliari, materials, kits
pedagògics, etc.) en un entorn orientat a
minimitzar la tensió emocional que
comporta l’estada en el centre sanitari.
El treball de les CiberCaixa es reforça amb
l’actuació de 1.334 voluntaris procedents
del voluntariat corporatiu, de la gent gran,
de la Creu Roja i de les associacions de
voluntariat dins l’àmbit local que incideixen
encara més en el principal aspecte que
dóna sentit a les CiberCaixa, l’enfocament
i la insistència en la personalització de
l’atenció com a eina de millora de la
satisfacció però que també incideix en la
millora de la salut dels usuaris.

L’objectiu per al 2015 és que 16 CiberCaixa
Quedem després de classe incorporin ja
aquesta nova dinàmica de treball, ja que
la formació dels monitors s’ha completat al
llarg del 2014.
Per fer efectiu el programa ha estat
necessari generar un mapa del talent que ha
permès tipificar els diferents tipus
d’intel·ligència existents perquè es puguin
identificar i s’orienti els joves amb l’objectiu
de potenciar les habilitats detectades.
Aquest mapa ha situat en el centre els talents
emocionals sense la concurrència dels quals
és molt difícil detectar la resta de capacitats.
Els altres quatre grups són talents mentals;
talents corporals, habilitats vinculades a
l’estat físic i l’esport (elasticitat, vigor, força,
flexibilitat, etc.); els talents socials, que
tenen relació amb la forma com els joves
es relacionen amb la resta de la societat i,
en darrer terme, els talents transcendents,
que mostren les aptituds i capacitats per
connectar amb els valors interiors.
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En aquest sentit els KitsCaixa Ingenium
compleixen aquest mateix objectiu,
incorporant els elements de les CiberCaixa
Hospitalàries als pacients pediàtrics que
no poden sortir de la seva habitació o
desplaçar-se fora per les especificitats
del seu tractament o patologia. Els kits
s’ofereixen de forma adaptada als diferents
perfils i franges d’edat (3 a 5 anys, 6 a 9
anys i més de 9 anys). Aquesta iniciativa és
conseqüent amb el projecte Mirem pels seus
drets, amb ulls d’infant, iniciat el 2011, i que
ha recollit informació qualitativa sobre els
factors d’incidència en el benestar emocional
dels pacients pediàtrics hospitalitzats a partir
del seu testimoni i el de les seves famílies.
D’aquest projecte s’han derivat tot un seguit
de consells i recomanacions que han d’influir
en l’evolució progressiva de la qualitat
assistencial d’aquests pacients i revertir, en
general, en la millora de la humanització
de la salut.

1

2

Per completar el desenvolupament del
programa s’han confeccionat una sèrie de
materials, que seran els que s’utilitzaran a
les CiberCaixa per estendre el programa,
que ajuden els monitors a entendre
què és un talent, les diferents formes
d’identificar-lo, tant els talents propis
com els dels altres, i la manera per
treballar en el desenvolupament de
les aptituds detectades.
Durant el 2014 una mitjana de 1.608
nens i nenes han estat usuaris dels espais
cada mes. D’aquesta xifra, un 10%
correspon a nous usuaris, per la qual cosa
al llarg de 2014 un total 1.959 infants
han estat nous beneficiaris d’aquest
equipament educatiu.

1
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Impulsar el progrés
L’impuls del progrés social, entès com
a progrés col·lectiu i com l’avenç
individual que té incidència sobre
l’entorn, es plasma des de l’Obra
Social a través de programes de
caràcter transversal. Es tracta
d’iniciatives que aborden, des de
diversos fronts, fórmules per oferir
l’aprofitament d’aquestes
oportunitats de progrés en àmbits
com l’educació i la formació
universitària de qualitat, el foment i
l’impuls de la recerca d’excel·lència i
la transferència de coneixement i el
suport a iniciatives que contribueixin
a un desenvolupament més
sostenible. Finalment, l’Obra Social
promou també espais per a la reflexió
i el debat al voltant de qüestions
d’una incidència social especial.

L’impuls a l’educació i a la promoció del
talent ha estat una de les constants en la
trajectòria de l’Obra Social ”la Caixa” que
ha actuat sempre des del convenciment
que el suport a l’educació en tots els
nivells, des de l’educació infantil i
primària fins a la superior i també la
formació en centres d’excel·lència, són
instruments imprescindibles per
aconseguir consolidar els fonaments de la
recerca i la innovació del futur. L’educació
és doncs un dels pilars a protegir i
preservar per garantir el benestar de les
generacions futures.

D’una banda, les propostes educatives
que recull i aplega eduCaixa amaren de
forma transversal la pràctica totalitat
d’activitats de l’Obra Social. Activitats,
tallers, exposicions, espectacles,
experiències i propostes d’activitat en els
centres propis, o visites escolars fora de
l’aula, tenen cura sempre d’oferir aquest
vessant formatiu que s’orienta a enriquir
i incrementar els coneixements dels joves
participants en els àmbits social, de
cultura i formació científica, i també, de
forma específica, en l’educació financera
i emprenedora.

Programes com eduCaixa, que recullen la
tradició de gairebé 40 anys d’experiència,
i el programa de beques ”la Caixa”, un
altre dels programes veterans de l’Obra
Social i que acumula ja 32 convocatòries
anuals, sintonitzen perfectament amb
aquests objectius.

Tota l’oferta educativa, a un clic
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Totes aquestes propostes educatives
s’apleguen ara en un únic espai, el portal
eduCaixa, que concentra tota l’oferta
educativa i de recursos pedagògics per als
alumnes entre els tres i els divuit anys.

Impulsar el progrés

Aquesta proposta integral és a l’abast de
tota la comunitat educativa, és a dir, no
únicament dels estudiants, sinó també
dels docents, professionals de la
comunitat educativa i de les associacions
de pares i mares. Els beneficiaris
d’aquesta oferta al llarg del 2014 han
estat 2.014.289, la qual cosa significa un
creixement en el nombre de beneficiaris i
d’usuaris de totes aquestes activitats que
es poden dur a terme dins i fora de les
aules i que es poden seguir en línia des
d’Internet o també de forma presencial a
través d’una exhaustiva oferta d’activitats
presencials. Una oferta que està en
constant renovació i creixement amb la
incorporació de noves propostes que
abasten totes les etapes educatives.
Acords per a la recerca d’alt nivell
Aquest és un objectiu coincident amb
els programes de recerca que l’Obra
Social ajuda a desenvolupar a partir
de l’establiment d’acords i pactes
amb centres, laboratoris i grups de
recerca. Es tracta de fer avançar les
investigacions que tinguin un impacte
social rellevant més elevat com les
malalties oncològiques, la lluita contra
la sida o les malalties del cor. Una
recerca que s’orienta majoritàriament

al voltant dels àmbits de les ciències
de la vida i de la salut, les ciències socials
i les humanitats.
El 2014, aquests acords han suposat una
inversió de 19 milions d’euros per als
programes de recerca i una inversió
acumulada de 113 milions d’euros des
del 1993, l’any de creació de l’Institut
d’Investigació de la Sida de ”la Caixa”,
IrsiCaixa.
També, durant aquest any, s’han lliurat
els ajuts de la quarta convocatòria del
programa RecerCaixa, que selecciona els
millors projectes de recerca en universitats
públiques i privades entre centenars de
candidatures presentades. Alguns dels
resultats de les primeres convocatòries
d’ajuts han vist la llum en aquest exercici,
com els estudis sobre el fenomen
emergent de l’agricultura social, estudis
de l’impacte econòmic de la crisi en
diferents ciutats i barris del país o el
desenvolupament d’una aplicació
capdavantera a Europa per denunciar
continguts audiovisuals potencialment
lesius emesos pels mitjans.
El centre de recerca de la sida, IrsiCaixa,
continua afermant any rere any la seva
posició com a referent mundial en la
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lluita contra el VIH. En aquest sentit
lidera un consorci internacional per
intentar reproduir les condicions de
curació d’un pacient infectat a partir
de teràpies amb l’ús de cèl·lules mare
i treballa també en l’estudi i la recerca
sobre el desenvolupament de la
resistència al virus en diferents tipologies
de pacients. El 2014 ha publicat dos
importants estudis que incideixen de
forma pràctica en els protocols i les
formes d’actuació dels hospitals.
La recerca oncològica a través de
l’Hospital Vall d’Hebron Institut
d’Oncologia (VHIO) i d’altres institucions
com l’Sloan Kettering Center, la Fundació
Josep Carreras i l’Hospital Germans Trias i
Pujol també ha estat en el focus d’atenció
de l’Obra Social.
Fer arribar el coneixement
a la societat
Amatents al fet que els resultats de la
recerca tinguin una translació social, és
a dir, arribin a resoldre de forma efectiva
qüestions realment essencials i
fonamentals per a la societat, l’Obra
Social ha treballat el 2014 en dues línies
concretes. D’una banda, promovent
projectes que tinguin una ràpida
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transferència del coneixement a la societat
en forma de nous tractaments, nous
instruments i eines per facilitar la vida
de les persones o el desenvolupament
de nous fàrmacs. D’altra banda, lidera la
implementació de la recerca i innovació
responsables a Europa a través del projecte
d’abast europeu RRI Tools per afavorir
aquesta nova cultura que contribueixi
a fer convergir la recerca avançada amb
aquesta necessitat de servei i utilitat
per a la resolució de qüestions socialment
rellevants i per a una ràpida transferència
dels resultats obtinguts a la societat.
Per això, el 2014 s’han impulsat cinc
projectes amb centres de referència amb
una dotació de 200.000 euros per a
cadascun. Això ha fet possible que ja en
aquest exercici s’hagin publicat estudis
rellevants sobre els mecanismes de
progressió del càncer de mama o que
Catalunya hagi estat escollida com a seu
de l’Arxiu Europeu de Genomes i

Fenomes, una base de dades essencial
per al desenvolupament de la investigació
sobre oncologia, diabetis, malalties
cardiovasculars i autoimmunes, i trastorns
neurològics.
En la mateixa línia de prestar atenció a la
recerca de major impacte social, durant el
2014 han continuat amb l’estudi Alfa,
que desenvolupa la Fundació Pasqual
Maragall, per a la detecció precoç de
l’Alzheimer. Un estudi d’ampli espectre
inicialment amb un abast de 2.500
persones i que aquest any ha crescut amb
la incorporació de 300 nous voluntaris,
fills o filles de persones afectades per
aquesta malaltia degenerativa.
El 2014 ha estat també un any prolífic en
l’aparició de resultats de recerques
impulsades per l’Obra Social. El programa
de genètica cardiovascular de l’Institut
d’Investigació Biomèdica de Girona ha
presentat els resultats de la seva recerca
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al voltant de la mort sobtada. En el camp
de les malalties de cor ”la Caixa”
col·labora també amb el Centre Nacional
de Recerques Cardiovasculars i la Societat
Espanyola de Cirurgia Toràcica
Cardiovascular.
Completen aquest panorama d’impuls
a la investigació d’alt nivell el suport
al centre Wider de recerca sobre
endoscòpia digestiva experimental i
altres centres de recerca sobre patologies
fetals, diabetis infantil, esclerosi múltiple
o neurocirurgia.
Desenvolupament humà
sostenible
L’Obra Social té molt present que
juntament amb l’educació i la recerca,
la preservació de l’entorn és una de
les millors garanties per al futur
desenvolupament de la societat. Per això
contribueix a promoure que aquest

Impulsar el progrés

desenvolupament tingui garanties de
sostenibilitat. Així els programes al voltant
de la preservació i l’anàlisi del medi
ambient han desenvolupat el 2014
diferents estratègies i instruments
orientats cap a aquest objectiu. Els més
destacats en aquest exercici han estat el
Laboratori d’Ecoinnovació i Medclic.
El Laboratori d’Ecoinnovació, impulsat
conjuntament amb la Fundació Fòrum
Ambiental, estudia experiències
d’emprenedoria que apliquen solucions
i tecnologies sostenibles o que les
produeixen en forma de productes i
serveis que incorporen aquest valor de
respecte i preservació del medi. L’objectiu
és anar fent extensives aquestes bones
pràctiques i incrementar, amb la
incorporació de noves tecnologies i
solucions més netes i amb menor impacte,
la competitivitat del teixit empresarial.
Pel que fa a Medclic, es tracta d’una
iniciativa per crear una xarxa de mesura
de paràmetres d’incidència del canvi
climàtic en el mar Mediterrani. L’Obra
Social ja ha contribuït a la creació d’una
d’aquestes xarxes pioneres en la
mediació dels paràmetres que influeixen
en el canvi climàtic ClimaDat que s’ha
desplegat en vuit espais naturals i

reserves de la biosfera de l’Estat. Ara ha
orientat la seva mirada cap al mar per
poder desenvolupar estudis de
variabilitat oceànica que analitzen el
comportament dels corrents marins i
com la seva variació i modificació així
com l’impacte antròpic sobre el medi
marí tenen influència sobre els
ecosistemes. La nova xarxa de recollida
de dades té, igual que ClimaDat,
voluntat de ser accessible i pública.

Quin progrés? El Palau Macaya respon
Treballar per a l’impuls del progrés social
comporta tenir el coneixement necessari
de cap on es dirigeix aquest progrés
perquè això permet establir línies clares
sobre quines han de ser les formes
d’acció. Aquesta és la funció del Palau
Macaya com a centre de debat i pràctica
reflexiva sobre qüestions socials de
rellevància i transcendència global.
El centre ha viscut el 2014 la seva
consolidació com a espai de debat i pol
d’atracció de personalitats de referència
internacional en diferents àmbits i
disciplines com l’economia, el medi
ambient, el benestar i la cohesió social, la
filantropia, la política i les relacions
internacionals, la filosofia i l’ètica. Des de
les sales d’aquest espai s’han promogut
sessions de discussió al voltant del paper
de la ciència i la tecnologia en la societat
amb diferents cicles com els diàlegs de
RecerCaixa, el cicle Futurs o el cicle
Reflexions o els debats promoguts pel Club
de Roma, que té la seva seu al Palau
Macaya. Entre els convidats d’excepció que
ha tingut el 2014 el Palau Macaya destaca
l’arquebisbe de Johannesburg i Premi
Nobel de la Pau, Desmond Tutu, i el també
Premi Nobel d’Economia, Reinhard Selten,
entre molts d’altres noms destacats.

35

Informe anual Fundació Bancària ”la Caixa” 2014

Beques
L’impuls de la recerca d’excel·lència
i el progrés social tenen en el programa
de beques ”la Caixa” una eina de
gran utilitat. Els ajuts a la formació
de qualitat i la promoció del talent
en centres universitaris de referència
estrangers i nacionals han vist el 2014
dues novetats. D’una banda, l’increment
de les beques de doctorat Severo Ochoa
així com el del nombre de centres amb
el segell de qualitat. D’altra banda,
el programa ha obert una nova línia
per obrir les beques per a la regió Àsia
Pacífic, fins ara restringides només per
als Master in Business Administration
(MBA), a la resta de disciplines.
El programa de Beques ha consolidat
una reputació basada en l’exigència
i la qualitat. Els processos de selecció
mobilitzen anualment experts
i professors d’arreu d’Europa.
Les beques de doctorat Severo Ochoa
han vist aquest 2014 com el nombre
de beques de la segona convocatòria
s’incrementava en nombre d’ajuts. Això
ha estat possible per l’increment del
nombre de centres que han obtingut
el segell d’excel·lència i qualitat Severo

Ochoa que els habilita per acollir
investigadors que es beneficiïn d’aquest
programa de foment a la recerca i la
investigació. La segona convocatòria
ha apujat fins a 52 el nombre de
beques Severo Ochoa disponibles i els
vuit centres acreditats han passat a ser
13. Els cinc nous centres que han assolit
l’acreditació d’excel·lència són: el Centre
de Regulació Genòmica de Barcelona
(CRG), l’Estació Biològica de Doñana
(EBD), l’Institut de Física d’Altes
Energies (IFAE), l’Institut de Física
Teòrica (IFT) i l’Institut de Tecnologia
Química (ITQ).
Les beques de doctorat Severo Ochoa
permeten als centres atreure els millors
investigadors perquè desenvolupin la
recerca sobre la qual basaran la seva
futura tesi doctoral en les seves
instal·lacions. La beca es desenvolupa
durant quatre anys. La dotació
econòmica per a cada beca és de
113.500 euros.
120
100

A més a més d’aquestes beques de
80
doctorat,
el programa compta amb 25
60
beques
anuals més per fer aquests
estudis
en recerca a universitats
40
espanyoles.
El 2014 s’ha fet el procés
20
0
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Beques
120

52
25

Beques
internacionals

Beques
Severo Ochoa

Beques
doctorat

CONCEDIDES EL 2014

de selecció dels 25 becats entre 736
sol·licituds presentades.
Beques Àsia Pacífic
El 2014 s’ha realitzat també la primera
convocatòria de beques per cursar
estudis a centres universitaris de la
regió Àsia Pacífic. L’àrea comprèn
campus de sis països: Xina, Singapur,
Austràlia, Corea del Sud, Índia i Japó.
La convocatòria és hereva del programa
de beques d’estudi per al màster de
direcció d’empreses (Master in Business
Administration, MBA) iniciat el 2005,
i que ara s’ha obert a la resta de
disciplines.

Impulsar el progrés

Finalment el 2014 s’ha lliurat també la
convocatòria de beques internacionals.
Un total de 120 ajuts amb una inversió
total de 7,86 milions d’euros. Aquest és
un programa consolidat que des dels
seus inicis ha ofert l’oportunitat a 2.857
estudiants als quals s’ha dedicat una
inversió total de poc més de 126 milions
d’euros.
Rigor selectiu en concurrència
competitiva
Al llarg del 2014 el programa ha
mobilitzat prop de 200 professors i
experts des de les universitats i centres de
recerca de tota la Unió Europea. Aquest
corpus d’experts ha desenvolupat una
valoració independent de les sol·licituds
de beques rebudes.
Una de les claus del programa rau en el
rigor del procés de selecció dels becaris
que es desenvolupa en el format de
concurrència competitiva. Aquestes
valoracions independents dels currículums
i propostes de recerca, conegudes com
valoracions peer review, filtren els
candidats revisant les seves aptituds,
coneixements i formació. Les avaluacions
es fan seguint els protocols que fixa
l’European Review Guide que promou
l’European Science Foundation.

creativitat i la innovació. La trobada
va aplegar el cuiner Ferran Adrià i el
vicepresident del MIT (Massachusetts
Institute of Technology), i becari de
”la Caixa”, Israel Ruiz. El diàleg fou
moderat per la també exbecària i
periodista Mònica Terribas.
El segon dels diàlegs va dur fins a
l’auditori del CaixaForum de Barcelona el
director de l’Institut de Recerca de la Sida
IrsiCaixa, doctor Bonaventura Clotet, i el
col·leccionista i mecenes Han Nefkens,
que van intervenir a la vora de les
becàries de ”la Caixa” Rosina Malagrida,
cap de la unitat de Public Engagement on
Healt Research i directora d’Xplore Health
a IrsiCaixa, i Martina Millà, cap de
programació i projectes de la Fundació
Joan Miró de Barcelona.
Des de l’Associació de Becaris també
s’han programat conferències de petit
format però seguint el model de
convidat i becari. En aquest cicle han
participat el periodista Antoni Basses
i la becària i també periodista Eva
Domínguez; el catedràtic d’economia
Germà Bel i el secretari general
de la Cambra de Comerç Internacional

Jordi Sellarès, tots dos becaris de
”la Caixa”; l’alpinista i operador
de càmera Ferran Latorre i el becari
Oriol Solà-Morales. Dues d’aquestes
trobades van tenir un format diferent.
La primera, una conferència i sopar
posterior amb el president i conseller
delegat de Telefónica I+D i director
de Product Innovation, David del Val,
també becari de ”la Caixa”, i la
segona, un concert de música de
cambra a càrrec de la violinista i
becària de ”la Caixa” Laura Gaya
i la pianista Isabel Fèlix.
L’Associació de Becaris de ”la Caixa”
ha desenvolupat també tot un programa
d’activitats per als associats amb visites
comentades a les exposicions, activitats
i concerts dels centres de la Fundació,
CaixaForum i CosmoCaixa i d’altres
convocatòries com una visita guiada
a la Sagrada Família.

1

10

Club d’excel·lència
Pel que fa a l’Associació de Becaris
”la Caixa”, wwwbecarislacaixa.net,
2014 ha estat un any de consolidació
en el programa d’activitats d’aquesta
associació. El col·lectiu de becaris forma
un club d’excel·lència que promou
activitats culturals, d’oci i divulgació
de tota mena i d’altres orientades a la
difusió i el coneixement de temes
específics i més especialitzats vinculats
a l’àmbit de coneixement dels becaris
o fruit dels seus vincles professionals
i acadèmics.
Una de les activitats amb més poder de
convocatòria és el cicle de conferències
Horizons: Talk and lectures. Durant
el 2014 s’ha convocat un acte sobre la
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eduCaixa
eduCaixa ha experimentat al llarg del
2014 un nou creixement en el nombre
de visitants i de beneficiaris de
l’oferta de recursos, projectes i
activitats dins i fora de les aules.
La consolidació del portal com a
prescriptor de recursos didàctics per
a totes les etapes educatives, tant des
de l’oferta en línia com pel que fa a
les activitats presencials, s’ha traduït
en 2.014.289 beneficiaris.
El portal d’eduCaixa ha enregistrat un
creixement de gairebé un 38% en el
nombre de beneficiaris que el 2014 ha
estat de 652.563, entre ells estan els
usuaris de recursos dels projectes en línia
com El mar a fons, CaixaEscena,
Romanorum Vita, Parlem de drogues,
Xplore Health o IrsiCaixa-divulgació han
estat 228.004 i la resta, 424.559, han
estat beneficiaris que han emprat altres
recursos oferts des de la pàgina web.
Les propostes dins de l’aula responen a
tota l’oferta en línia que els professors
poden programar com a part dels
continguts curriculars en les respectives
matèries i nivells així com els kits per
treballar a classe com els kitCaixa valors,
el LaboCosmoCaixa, el kitCaixa Una
petita mirada al món o el Planeta Mòbil,

un dels recursos físics amb més volum
d’usuaris, 199.992 el 2014.
Els continguts fora de l’aula conformen
una oferta educativa que pot ser de lliure
participació o bé guiada. Tant l’una com
l’altra requereixen l’assistència a les
programacions desenvolupades en els
centres CaixaForum, amb 188.008
beneficiaris escolars, o CosmoCaixa, amb
162.242 beneficiaris escolars. Aquesta
oferta comprèn també els concerts
escolars, els espectacles i la presència en
altres equipaments, i les exposicions
itinerants, amb 112.000 escolars; el
programa L’art d’educar, amb 65.496
beneficiaris o els campus d’estiu. Durant
el 2014 tota aquesta oferta educativa ha
estat seguida per 1.361.726 alumnes, un
12,42% més que el 2013.
Així eduCaixa ha tingut al llarg de 2014
un total de 2.014.289 beneficiaris i un
total de 7.755 centres escolars han utilitzat
recursos físics i del portal en la seva
120
activitat educativa, un 17,7% més de
100
centres
respecte l’any anterior. Cal
80
destacar
que, del volum total d’usuaris,
60
371.161
que s’han connectat on-line al
portal
ho
han fet des de l’estranger,
40
sobretot
de
països de Llatinoamèrica.
20
Entre els països que més visites han
0
enregistrat al portal estan Mèxic,
Colòmbia, Equador, Perú, Veneçuela,

eduCaixa
2.014.289

7.755
Total de beneficiaris
el 2014

Total d’escoles
beneficiàries el 2014

Argentina, Estats Units, Xile i Guatemala.
D’aquesta manera eduCaixa ha esdevingut
un instrument educatiu d’abast
internacional que ha escombrat fronteres.
Premi Repte Emprèn
El programa Joves Emprenedors va fer el
2014 un pas més dins la proposta
vinculada al kitCaixa Joves Emprenedors
amb la convocatòria del Premi Repte
Emprèn. Aquesta primera convocatòria va
seleccionar cinc equips d’alumnes entre els
més de mil equips de les 363 escoles que,
al llarg del curs, havien treballat el kitCaixa
Joves Emprenedors des dels centres.
Els cinc equips seleccionats van viatjar
el mes de juliol a Silicon Valley (San
Francisco, Estats Units). Es tractava d’un
viatge formatiu per poder visitar i entrar
en contacte amb algunes de les empreses
capdavanteres en innovació,
emprenedoria i desenvolupament
tecnològic així com relacionar-se amb
emprenedors i visitar institucions
educatives com Berkeley o Standford,
aspectes que els alumnes havien treballat
en el desenvolupament dels seus
respectius projectes.
El premi comptava amb la superació
d’un repte plantejat a cadascun dels cinc
guanyadors per part dels socis vinculats
al guardó. Els partners eren la Fundació
Everis, SegurCaixa Adeslas, Eurest,
Fundació Príncep de Girona i Mediapro.
Els professors que acompanyaven els
alumnes rebien també un sisè repte
plantejat des de l’Obra Social. Tots
aquests reptes es vinculaven a la resolució
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de necessitats relacionades amb les
tendències empresarials, aspectes socials,
tecnològics o educatius d’interès per als
socis que les plantejaven. Al llarg del
viatge es van preparar i presentar els
projectes que generaven propostes de
productes i serveis innovadors, solidaris
i sostenibles per resoldre les necessitats
plantejades.
Entre els projectes presentats hi ha
propostes molt diverses com, per
exemple, una granja d’aqüicultura
vinculada a la producció agrícola dels
hivernacles d’Almeria, un endoll
intel·ligent que permet estalviar energia,
una aplicació per a smartphones per
coordinar equips de voluntaris, unes
sabatilles amb llum per a la mobilitat
nocturna segura dins els domicilis i una
dinamo de bicicleta per recarregar mòbils.
El programa Joves Emprenedors vol
promoure les competències i habilitats
vinculades a la capacitat d’iniciativa i el
potencial emprenedor entre els alumnes,
incidint en el coneixement de la formació
al voltant de la creativitat, l’educació
financera i els processos vinculats a la
gestació i formació d’idees i projectes de
negoci, productes o serveis. El programa
incideix directament i específicament en
un segment de l’educació financera per
fomentar una major presència d’aquests
continguts educatius específics en els
currículums docents.
D’altra banda, el kitCaixa Hàbits
Saludables, centrat en l’educació en hàbits
preventius en matèria nutricional, de la
pràctica esportiva i de futures malalties,
ha tingut el 2014 una considerable extensió
i creixement. Un total de 150.779 nens i
nenes han desenvolupat les activitats
proposades des del kit que es basa en el
programa de Salut Integral de la Fundació
SHE (Science Health and Education) que
presideix el cardiòleg Valentí Fuster.
L’Obra Social i la Fundació Futbol
Club Barcelona col·laboren en diferents
projectes de foment dels valors entre els
joves com Barçakids, FutbolNet, Som el
que mengem i Joves Solidaris. Aquesta

línia de treball a partir d’aquests valors
compartits entre les dues fundacions es
concreta en diferents propostes
pedagògiques. Des de fa cinc anys,
aquestes activitats han contribuït a
reforçar l’univers de valors dels infants
i joves des de l’activitat esportiva, el joc,
la participació activa en processos
d’aprenentatge i de servei a la comunitat
o el foment de bons hàbits alimentaris i
saludables. Metodologies de treball que
són coincidents en objectius i formats
amb els programes educatius que també
impulsa l’Obra Social des dels kitsCaixa
Valors (Identitat, Convivència,
Responsabilitat, Hàbits saludables, Joves
Emprenedors, Economia, Una petita
mirada al món, Parlem de drogues o
Prevenció de la violència de gènere).
Oferta educativa actualitzada
Un volum tan elevat d’usuaris comporta
mantenir el portal d’eduCaixa actualitzat
i amb una oferta de continguts capaç
d’atraure i que fidelitzi els usuaris de la
comunitat educativa als quals s’adrecen.
Aquests continguts s’actualitzen
mensualment i es publiquen seguint un
calendari preestablert. En acabar el 2014
l’oferta de continguts del portal comptava
amb 642 propostes a desenvolupar dins
de l’aula. Aquesta oferta es repartia entre
les 256 propostes de ciència, les 173 de
cultura, les 102 de socials, les 59 de
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cooperació internacional i, finalment, les
52 d’educació emprenedora i financera.
Cal remarcar que els recursos socials
vinculats a l’educació i al treball sobre
aspectes socioemocionals es presenten
com un recurs unificat, igual que els
continguts a treballar en l’àmbit de
l’educació financera i emprenedora,
que es desenvolupen específicament des
de l’Àrea d’Acció Comercial i Educativa
de l’Obra Social.
La selecció dels continguts és diversa
i abasta la pràctica totalitat de l’activitat
desenvolupada des dels programes de
l’Obra Social ja es tracti d’una exposició,
de les instal·lacions permanents del
centre o de continguts generats a partir
de les activitats que es desenvolupen
en forma de cicles de conferències,
tallers, etc. En són un exemple la
proposta de continguts per treballar
la literatura dels autors clàssics a partir
dels cicles de conferències realitzats
als centres CaixaForum. D’aquesta forma
s’optima reprenent un nou itinerari en
forma de proposta pedagògica oberta
que tant ofereix servei als centres
educatius com pot ser utilitzat pels
adults.
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Recerca
Els programes de recerca de l’Obra
Social promouen acords amb
institucions de referència per a
l’impuls de la recerca d’excel·lència
en els àmbits de les ciències de la
vida, la salut, socials i humanitats.
Ha fet possible recerques pioneres a
nivell internacional en àmbits com
l’oncologia, la sida o les malalties
cardiovasculars.
L’Obra Social ha destinat el 2014
19 milions d’euros al desenvolupament
dels programes de recerca i acumula
una inversió global de 113 milions
d’euros des de l’any 1993, any de la
creació d’IrsiCaixa. D’aleshores ençà
l’Obra Social ha donat suport a la
investigació científica d’excel·lència
donant prioritat a aquella recerca de
major impacte i necessitat social.
Entre les línies prioritàries de recerca
biomèdica hi ha la investigació sobre la
sida, la recerca oncològica, les malalties
cardiovasculars, els estudis sobre
envelliment i malalties degeneratives
com l’Alzheimer, l’esclerosi múltiple
o les patologies fetals.
RecerCaixa
El 2014 la quarta convocatòria del
programa RecerCaixa ha ofert ajuts
a un total de 26 projectes d’investigació
seleccionats entre 362 candidatures
presentades. RecerCaixa ha donat suport
des del 2010 a 94 projectes de recerca
d’excel·lència d’universitats públiques
i privades i centres d’investigació. Dels
projectes seleccionats, 21 pertanyen
a l’àmbit de les ciències socials i les
humanitats i els altres 5, a l’àmbit
de la salut pública.

econòmica a diferents barris, liderat
per l’Institut de Govern i Polítiques
Públiques de la UAB; o una app pionera
a Europa que permet als nens i joves
denunciar de primera mà continguts
potencialment lesius emesos en mitjans
audiovisuals, dissenyada per investigadors
de la UAB.

Recerca
113 M d’€

19 M d’€

Joves investigadors de RecerCaixa
També l’any 2014 s’ha desenvolupat la
segona edició del programa Investiga amb
RecerCaixa que convida 650 estudiants de
5è i 6è de primària a aprendre a fer recerca
amb investigadors que lideren els projectes
finançats pel programa. Els alumnes
aprenen a treballar seguint el mètode
científic i compten amb l’assessorament
directe dels científics.
Recerca i innovació responsables
L’Obra Social lidera des de l’àrea de Ciència
i Medi Ambient el programa RRI Tools,
un projecte transversal d’abast europeu
per implementar una nova governança
en la recerca i la innovació socialment
responsables. Es tracta d’afavorir una nova
cultura on el desenvolupament dels
projectes d’investigació siguin conseqüents
amb els valors, necessitats i expectatives de
la societat. Això comporta una nova
mirada sobre la recerca que impliqui
la contribució dels àmbits educatiu,
institucional i social que harmonitzi la
investigació d’excel·lència i que la faci
accessible, oberta i equitativa.

Durant el 2014 l’Obra Social ha apostat
encara més en la recerca contra la sida,
amb un impuls d’1,9 milions d’euros.
L’Institut d’Investigació de la Sida de
”la Caixa”, IrsiCaixa, sota la direcció del
doctor Bonaventura Clotet, ha assolit
durant el 2014 diverses fites en la recerca.
Lidera un consorci internacional de recerca
per intentar reproduir l’únic cas de curació
del VIH documentat fins ara. És l’anomenat
“pacient de Berlín”, un malalt que va ser
tractat, el 2007, d’una leucèmia amb un
transplantament de cèl·lules mare
procedents d’un donant que oferia
resistència al virus de forma natural.
Metges i investigadors de tot el món han
mirat
150 de tractar altres pacients en
condicions similars, però no han tingut èxit.
120

90
Ha refermat
el seu lideratge en recerca
associada
al
desenvolupament
de les
60
resistències del VIH sobre els pacients
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Inversió acumulada
des del 1993

IrsiCaixa

30

Durant el 2014 s’han publicat, entre
d’altres, la recerca de la UAB i la Fundació
CEDRICAT sobre el fenomen emergent de
l’agricultura social i la seva contribució a
l’economia i a la integració laboral de
persones en risc d’exclusió; els resultats
del primer estudi que analitza en
profunditat l’impacte de la crisi
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infectats del virus. Els resultats d’aquesta
recerca s’han publicat a la revista Clinical
Infectious Diseases i ja es treballa per
incloure aquestes proves en les rutines
clíniques de diagnosi als hospitals.
En la línia de la recerca terapèutica
també s’ha publicat un estudi a la revista
AIDS caracteritzant les variants més
agressives del VIH associades a ràpids
desenvolupaments de la malaltia. Trobar
les claus per a la seva ràpida identificació
és fonamental per a una diagnosi
primerenca. Pel que fa a la recerca sobre
la vacuna del VIH, continuen les proves del
nou disseny de la vacuna sobre animals i
es col·labora amb un assaig clínic per provar
la seva eficàcia com a vacuna terapèutica
d’un candidat a vacuna preventiva dissenyat
per la universitat d’Oxford.
Oncologia
El 2014 s’han destinat 1,7 milions d’euros
als centres de recerca oncològica com el
VHIO Hospital de la Vall d’Hebron, el
Memorial Sloan Kettering Cancer Center,
la Fundació Josep Carreres i l’Hospital
Germans Trias i Pujol. Aquesta és una línia
de recerca prioritària ja que el càncer és la
segona causa de mort al món, i la primera
entre les persones entre els 35 i 70 anys.
El treball desplegat per la Unitat de
Recerca de la Teràpia Molecular del Càncer
(UITM) del VHIO Vall d’Hebron Institut
d’Oncologia ha atès 1.400 malalts des de
2008, principalment afectats per càncer
de còlon i mama, incorporant-los a 303
assaigs clínics de nous fàrmacs. Aquests
tractaments han comportat 19.000 visites i
27.000 sessions d’hospital de dia cada any.

de Ciències Fotòniques (ICFO), l’Institut de
Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), l’Institut
de Recerca Biomèdica (IRB), el Centre
de Regulació Genòmica (CRG) i l’Institut
Català d’Investigació Química (ICIQ), amb
un import de 200.000 euros cadascun.
L’Institut de Bioenginyeria de Catalunya
(IBEC) ha publicat a la revista Nature
Materials el resultat del seu treball de
recerca sobre un dels mecanismes
fonamentals en el desenvolupament del
càncer de mama. També el 2014
Barcelona va ser escollida com a seu de
l’Arxiu Europeu de Genomes i Fenomes
(EGA) gràcies al projecte liderat pel
Centre de Regulació Genòmica (CRG).
Aquesta base de dades recull informació
de més de 1.000 estudis científics sobre
malalties com el càncer, la diabetis, les
malalties autoimmunes, les malalties
cardiovasculars i els trastorns neurològics
i seran una plataforma sense precedents
per als científics en el camp de la
medicina personalitzada.
Alzheimer
L’estudi Alfa que desenvolupen la Fundació
Pasqual Maragall i l’Obra Social per a la
detecció precoç i la prevenció de
l’Alzheimer va començar el 2013, sota la
direcció del doctor Jordi Camí, amb les
avaluacions cognitives i anàlisis de l’ADN
de les 2.500 persones seleccionades.
L’estudi ha crescut el 2014 amb l’ampliació
de l’univers de subjectes a estudi amb 300
nous voluntaris. Es tracta de persones
sanes d’entre 60 i 75 anys, fills o filles de
persones afectades per la malaltia. Fins ara
l’univers de població se circumscrivia a

familiars de malalts amb edats entre 45 i
65 anys. L’Obra Social ha aportat, el 2014,
1,5 milions d’euros per a aquest projecte.
Altres recerques
Al llarg del 2014, el programa de
Genètica Cardiovascular de l’Institut
d’Investigació Biomèdica de Girona,
l’IdibGi, ha presentat els resultats de
l’estudi sobre mort sobtada a Catalunya
(MOSCAT). La recerca, sobre 400
individus que van partir mort sobtada
cardíaca, ha revelat que les malalties
genètiques hereditàries influeixen
decididament en les alteracions de
l’activitat elèctrica del cor i proposa
tractaments concrets. Altres centres
orientats cap a la recerca cardiovascular
que compten amb suport de l’Obra Social
són el Centre Nacional de Recerca
Cardiovascular i la Societat Espanyola
de Cirurgia Toràcica-Cardiovascular.
El centre WIDER de recerca sobre
endoscòpia digestiva experimental i
clínica és referent internacional en la
introducció de tècniques pioneres com
l’esfinterotomia endoscòpica. El 2014
s’ha contribuït a aquest centre de
referència amb 800.000 euros.
També s’ha donat suport a altres projectes
de recerca sobre patologies fetals, diabetis
infantil, esclerosi múltiple o neurocirurgia.

8

Transferència tecnològica
Des dels programes de Recerca de l’Obra
Social és prioritari que els resultats de la
recerca i la innovació es transfereixin
ràpidament a la societat i arribin al
mercat en forma de noves teràpies,
fàrmacs o dispositius.
Durant el 2014 l’Obra Social ha
impulsat cinc projectes des de l’Institut
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Medi ambient
Els programes i les iniciatives
mediambientals de l’Obra Social
s’orienten a fomentar instruments
que permetin el desenvolupament
humà sostenible. Bé sigui contribuint
a la conservació dels espais naturals,
al desenvolupament de les empreses
ambientals que generen nova
ocupació o donant suport a la recerca
climàtica com a element fonamental
per fer front als impactes de l’home
sobre l’entorn. El 2014 dues noves
iniciatives s’han afegit als projectes
ambientals de l’Obra Social: el primer
laboratori experimental sobre
ecoinnovació i Medclic, una iniciativa
per mesurar paràmetres climàtics en
el mar Mediterrani.
La suma de la tecnologia, la creativitat i
la sostenibilitat obre un nou escenari
d’oportunitats de creixement empresarial
que ofereix solucions, productes i serveis
més respectuosos amb el medi ambient
o que aborden directament qüestions
vinculades a la seva preservació. L’Obra
Social ”la Caixa” i la Fundació Fòrum
Ambiental han creat el 2014 el primer
laboratori d’Ecoinnovació per analitzar
aquestes experiències emprenedores

vinculades a l’aplicació de solucions i
tecnologies sostenibles que contribueixin
a millorar el benestar de les persones.
El laboratori s’ha format com a
experiència pilot per propiciar que les
empreses trobin en l’aplicació de la
innovació el recurs per crear, produir i
oferir solucions sostenibles que comportin
estalvis en els processos de producció
i consum, increments de l’eficiència,
durabilitat i l’impacte dels productes
i matèries primeres sobre el medi.
L’objectiu és aconseguir incrementar
la competitivitat de les empreses, tant
pel que fa als costos de producció com
per l’estalvi generat per les sinergies
i la col·laboració entre empreses a l’hora
de desenvolupar tecnologies innovadores.
En definitiva, normalitzar en les empreses
els processos d’innovació integrant
aquest laboratori en la seva dinàmica
i estratègies de desenvolupament a través
de la col·laboració, la cocreació i la
transferència de coneixement entre elles.
Al llarg de l’any el laboratori ha realitzat
estudis de casos pràctics sobre
empreses nacionals i estrangeres que
apliquen aquests criteris d’ecoinnovació
per identificar quines han estat les

Medi ambient
987

219

Projectes de
regeneració d’espais
naturals el 2014

Insercions laborals
el 2014

millores competitives assolides. El
resultat de l’estudi ha estat la publicació
de 22 fitxes de casos d’èxit. Alguns dels
quals han tingut difusió al llarg de
quatre cicles de seminaris i diferents
workshops que abordaven les diferents
tipologies d’ecoinnovació identificades:
processos, cicle de vida del producte,
serveis i eines i indicadors per a
l’ecoinnovació.
El resultat de tot aquest treball s’ha
plasmat en la confecció d’una guia
per ecoinnovar en l’empresa titulada
Ecoinnovar és fàcil, aprèn com i guanya
1000
competitivitat. La informació i recursos
800 es poden consultar en la
generats
pàgina600
web del laboratori:
www.laboratorioecoinnovacion.com
400

Estudis200de variabilitat oceànica
0

Al llarg dels darrers exercicis el
desplegament del projecte ClimaDat ha
permès la posada en funcionament d’una
de les xarxes de mesura dels paràmetres
d’incidència del canvi climàtic pionera
al món. La xarxa funciona al llarg de
les vuit estacions de mesura distribuïdes
en diferents paratges, parcs naturals
i reserves de la biosfera, que són
representatives dels diferents models i
tipologies climàtiques que es manifesten
a la península i que conformen un mosaic
de concentració de models climàtics que
pot aportar per la seva diversitat un gran
volum de dades rellevants sobre la forma
com evoluciona el clima.
La xarxa ha començat a recollir dades que
en un futur seran la base de la recerca i
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estudi sobre el comportament del clima.
Per això des de l’àrea de Ciència s’ha fet
un pas més i durant el 2014 ha traslladat
el centre d’interès sobre l’estudi del clima
als oceans. Així l’Obra Social i el Sistema
d’Observació i Predicció Costaner de les
Illes Balears (ICTS SOCIB) han signat un
acord per al desenvolupament del
projecte Medclic: el Mediterrani a un clic.
En virtut d’aquest acord es desenvoluparan
estudis sobre el comportament dels
corrents del Mediterrani i la seva
influència i impactes climàtics sobre
els ecosistemes. Per fer-ho utilitzarà
una tecnologia d’observació i medició
del mar en temps reals i que, igual
que succeïa amb el projecte ClimaDat,
també serà d’accés públic per als
investigadors del clima i per a la
ciutadania.
Els estudis de variabilitat oceànica
permeten determinar com els impactes
del clima, l’escalfament global,
l’increment de temperatures, etc.
influeixen en el comportament dels
corrents marins, afectant la seva
intensitat i la química dels fluids (salinitat,
concentracions d’oxigen, nutrients en
suspensió, isòtops, etc.) que acaben
incidint en la força i comportament dels
corrents, en els vents, etc., generant el
que és l’equivalent al temps atmosfèric
en els oceans.

conferències divulgatives i materials
audiovisuals i multimèdia com, per
exemple, un vídeo sobre el fenomen
de les rissagues i la confecció de
propostes educatives.
Espais naturals
El 2014, el programa d’Espais Naturals i
Reinserció Social ha desplegat 219 nous
projectes per a la conservació,
manteniment i restauració dels entorns
naturals al mateix temps que ha ofert
oportunitats laborals a 987 persones amb
dificultats per accedir a un lloc de treball
o en risc d’exclusió. El programa ha
demostrat al llarg d’aquests nou anys que
el sector dels treballs vinculats al medi
ambient és un nínxol d’ocupació
emergent.
Des que va començar aquest programa
el 2005, un projecte per al qual es
compta amb la col·laboració de les
administracions públiques autonòmiques,
provincials i locals, s’han desenvolupat
3.430 projectes arreu de l’Estat que han
permès ocupar en aquests treballs 12.259
persones.
El perfil de les intervencions és molt
divers i s’adapta a les necessitats de cada

territori, administració o organisme
gestor de les àrees on es treballa.
Majoritàriament es tracta de projectes
que incideixen en la prevenció dels
incendis forestals, amb la neteja de
boscos i sotaboscos en zones
especialment sensibles; l’adaptació de la
xarxa de camins i vies forestals, amb la
generació de noves rutes verdes o el
manteniment de les xarxes preexistents;
la creació de rutes adaptades per a
persones amb discapacitat, per millorar
la seva accessibilitat al medi natural;
i projectes de preservació i conservació
d’espècies en perill d’extinció o el
desenvolupament de projectes de
recuperació dels conreus i la ramaderia
intensiva, com a elements de reequilibri
en el medi per la seva contribució a
la millora de gestió dels boscos i la
biomassa, o la preservació i conservació
de paisatges i tipus de vegetació sensibles
a la degradació per efectes de la pressió
antròpica, com els boscos de ribera o els
aiguamolls i àrees dunars.
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Medclic desenvoluparà aquestes mesures
a petita escala, per la qual cosa el
comportament del mar Mediterrani
resulta un escenari òptim per observar els
efectes del canvi climàtic que afecta en
aspectes com l’erosió i pèrdua de les
platges en el litoral, la modificació dels
hàbitats i ecosistemes marins.
El projecte però té també la voluntat
de ser accessible a la ciutadania, per la
qual cosa aquest sistema d’observació
i projecció en multiplataforma del
comportament del mar oferirà dades
de lliure accés als ciutadans i a la
comunitat científica. Tot això es
vehicularà a través d’una pàgina
web, la programació de cicles de
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Impulsar el progrés

Palau Macaya
El 2014 ha estat l’exercici de la
consolidació per al Palau Macaya com
a espai de debat i pràctica reflexiva
sobre els afers socials amb especial
èmfasi i atenció sobre les tendències
i projecció de futur de qüestions
d’interès i transcendència global.
Una consolidació que s’evidencia en
l’increment del nombre d’activitats
programades que ha crescut en un
48% sobre l’any anterior.
El Palau Macaya ha assolit al llarg
de l’any velocitat de creuer amb la
generació d’una programació
d’esdeveniments en la qual el debat,
la reflexió i la generació de pensament
crític al voltant de qüestions d’incidència
social han estat el denominador comú.
El Palau Macaya ha acollit també
personalitats internacionals d’alt nivell
com a ponents i participants dels debats
i discussions. És el cas, per citar-ne alguns
dels més destacats del 2014, de
l’arquebisbe de Johannesburg i Premi
Nobel de la Pau, Desmond Tutu; el també
Premi Nobel d’Economia, Reinhard
Selten; el doctor i investigador Manel
Esteller; el politòleg i sociòleg Sami Naïr
o l’assessor del Fons Monetari
Internacional, Paul Collier.
Les diferents activitats convocades poden
agrupar-se en quatre grans àmbits del
desenvolupament humà i la sostenibilitat:
economia, medi ambient, aspectes socials
i de pensament.

En l’àmbit de la sostenibilitat, van destacar,
d’una banda, el cicle Reflexions. Créixer
sense consumir, dirigit per Ramon Folch,
i d’altra banda, les cinc sessions
desenvolupades pel Club de Roma al voltant
de l’eficiència energètica i la qualitat de vida,
la biosfera i el desenvolupament humà.
Pel que fa a l’àmbit del desenvolupament
humà i la sostenibilitat social, el cicle de
diàlegs de RecerCaixa han obert espais de
comunicació al voltant de qüestions com
els joves i el mercat laboral i les estratègies
per facilitar-hi l’accés, la gestió de la
interculturalitat com a necessitat emergent
per a l’avanç en la cohesió social, les
conseqüències del progressiu envelliment
de la població o la pèrdua de qualitat de
vida en les ciutats i l’impacte de la crisi
econòmica i els instruments de lluita per
prevenir la fractura i l’exclusió social.
En el marc del cicle Reflexions. La pobresa
amb ulls d’infant, dirigit per Jaume Funes,
es van convocar diferents seminaris amb
l’objectiu de bastir un discurs nou entorn
la pobresa i la desigualtat tot fent
propostes d’atenció sostenibles.
També han estat rellevants, en aquest
àmbit, els diàlegs sobre noves formes de
filantropia i transformació social que van
aplegar sociòlegs, economistes i
especialistes en el tercer sector. En darrer
lloc, el seminari internacional “Mercat de
treball i capital humà”, amb la participació
del comissari europeu László Andor, va ser
una altra de les trobades de referència.
Finalment en l’àmbit del pensament, el
cicle prospectiu de diàlegs, coorganitzat

Del primer àmbit, sobre les reflexions del
paper de l’economia, destaca el diàleg
sobre l’ètica aplicada a l’empresa o el
workshop de la Càtedra d’Economia
i Societat de ”la Caixa” La política
econòmica del desenvolupament i el
conflicte o l’acte solemne d’ingrés dels
nous acadèmics de la RACEF, la Reial
Acadèmia de Ciències Econòmiques
i Financeres, un dels col·laboradors
permanents del Palau Macaya. Juntament
amb el Club de Roma que té al Palau
Macaya la seva seu a Barcelona.
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amb l’Ateneu Barcelonès, “Futurs”,
va permetre reflexionar al llarg de set
sessions sobre quins seran els reptes i les
problemàtiques de la humanitat en les
pròximes dècades.
Al llarg de 2014 s’ha desenvolupat també
el II Congrés Edificar la Pau al segle xxi
o el cicle de diàlegs organitzat per
l’Associació Catalana de Sociologia sota
el lema Com entendre la societat d’avui.
La programació desenvolupada al llarg
del 2014 ha assolit un equilibri entre
les activitats pròpies o plantejades
conjuntament per la Fundació Bancària
amb l’associació d’altres entitats i les
activitats a partir de la cessió dels espais
del palau. Del total de les 483 sessions
i activitats desplegades durant el 2014,
293 són pròpies i 319 han estat possibles
gràcies a la cessió de les sales del palau.
El Palau Macaya actua també com a
centre d’atracció turística. Al llarg del
2014, 25.438 visitants han acudit al palau
per contemplar aquest emblemàtic edifici
de Josep Puig i Cadafalch. Per aquesta
raó, el mes de juny el palau va obrir l’espai
d’acollida “El Modernisme i les arts
decoratives. La història del Palau Macaya”.
Un espai de lliure accés i situat a la planta
baixa del palau, a la vora del pati interior,
en el qual s’han disposat taules amb
diferents recursos audiovisuals.
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Altres centres CaixaForum

CosmoCaixa Barcelona

Ciència en Societat

Música
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Introducció
Al llarg de més d’un segle els
programes de l’Obra Social han estat
atents a les necessitats de les
persones. Ja des dels inicis ”la Caixa”
va ser especialment sensible a incidir
i millorar l’extensió del coneixement,
la cultura i l’educació. Una voluntat
que ha cristal·litzat en forma de
centres, CaixaForum i CosmoCaixa,
programes d’activitats, exposicions
itinerants, col·laboracions amb
planetaris i plataformes divulgatives
en línia. Són eines dissenyades per
acollir tota mena d’activitats
adreçades a tots els públics. Atansar
la ciència i la cultura al nombre més
gran de persones s’ha consolidat com
una més de les prioritats de l’Obra
Social, contribuint amb aquesta
extensió del coneixement al
creixement personal i a l’avenç social.
El 2014 hi ha hagut dues fites
rellevants: la celebració del desè
aniversari de CosmoCaixa Barcelona
i la inauguració del nou CaixaForum
Saragossa.

la ciutadania i el coneixement científic.
Gràcies a aquesta evolució constant,
CosmoCaixa aconsegueix créixer i
sorprendre en la integració i presentació
dels seus continguts.
Els exemples d’això el 2014 han estat,
d’una banda, la incorporació d’un nou
espai permanent: el mòdul de la base
científica Antàrtica Joan Carles I que
ha estat cedida pel CSIC (Consell
Superior d’Investigacions Científiques).
D’altra banda, en l’àmbit dels
continguts temporals, la mostra
Mediterrani. El nostre mar ha estat
l’exemple fefaent de com produir
propostes culturals compartides.
Aquesta mostra era complementària
de la mostra Mediterrani. Del mite
a la raó, exhibida al CaixaForum
Barcelona, sobre la mediterrània com
a gresol de civilitzacions a partir de
l’exposició d’elements de la cultura
grecollatina.

CosmoCaixa Barcelona ha celebrat el
2014 una dècada dedicada a aquesta
missió d’estendre el coneixement
científic entre la societat. Ha estat una
dècada intensa durant la qual s’han
desenvolupat 29 exposicions temporals
i més de 2.100 activitats com tallers,
jornades, conferències, cursos,
espectacles, etc.
L’encaix social del centre, hereu de
l’anterior museu de la Ciència, queda
palès en els més de set milions de
visitants que ha tingut en aquests deu
anys. CosmoCaixa ha esdevingut un
referent imprescindible en l’entramat
de la cultura i el coneixement de
Barcelona. Han contribuït a fer-ho
possible una actitud de continu i
constant replanteig i reformulació de
la forma d’exhibir i de fer arribar els
continguts, tant els de les mostres
permanents com els continguts de
caràcter temporal. Això ha fet de
CosmoCaixa el punt de trobada entre
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Nou CaixaForum Saragossa
La inauguració del nou centre
CaixaForum Saragossa el juny de 2014
ha estat una de les fites més rellevants
de l’exercici. El nou espai, obra de
l’arquitecta catalana Carme Pinós,
ha assolit en poc més de sis mesos
esdevenir el centre neuràlgic de
l’activitat cultural de la capital
aragonesa, tant per l’atracció de visitants
i la qualitat de l’oferta cultural
programada com per l’apoderament
de l’espai realitzat per les entitats i
institucions de Saragossa que s’han
abocat a fer ús intensiu de sales i espais
per a tota mena d’activitats. Això ha
situat CaixaForum en la centralitat
cultural de Saragossa i ha convertit l’espai
en un gran dinamitzador i difusor de la
vida cultural de la ciutat. Una afirmació
avalada pels més de 258.000 visitants i
usuaris de la programació del CaixaForum
en els sis primers mesos d’activitat.

Acostar la cultura i la ciència a tothom

La Col·lecció d’Art Contemporani de
”la Caixa” va ser la gran protagonista
dels primers continguts exposats a
CaixaForum Saragossa. Les dues
exposicions inaugurals Plans sensibles
i Narratives en la imatge apropaven al
públic aragonès els principals noms de
la creació contemporània nacionals
i estrangers.
Els centres CaixaForum han registrat el
2014 més de 2,4 milions de visitants
que han gaudit d’una oferta expositiva
de primer nivell i d’un programa
d’activitats obert a tots els públics. Els
CaixaForum són el principal exponent
de la voluntat d’aconseguir espais on
viure experiències on els usuaris i
visitants puguin compartir vivències i
interactuar amb les propostes. Aquest
any han destacat pel nombre de
visitants les exposicions dedicades
a Sebastião Salgado, Sorolla, Le
Corbusier, l’exposició dedicada a la
productora de cinema d’animació Pixar
i així fins a un total de 51 mostres.
L’èxit d’algunes d’elles ha fet que
s’incorporin a les exposicions itinerants
per facilitar també el seu accés a una
audiència més nombrosa.
Col·laboracions, millor sumant
Les grans aliances estratègiques amb
grans museus i institucions culturals
han continuat donant produccions d’alt
nivell, com l’exposició de Roni Horn,
premi Joan Miró a la mostra La bellesa
captiva amb obres mestres de petit
format del fons del Museu del Prado.
Des de l’àrea de Cultura es manté
aquesta línia de dinamitzar la
col·laboració per produir exposicions
amb museus nacionals i estrangers.
Una fórmula que ha garantit aixecar el
llistó qualitatiu dels continguts exposats
i incrementa les capacitats d’abastar
produccions més ambicioses. També
s’han produït les mostres dedicades
al Greco, amb la Fundació Francisco
Godia i el MNAC i el Cau Ferrat de
Sitges o la mostra dedicada a Sorolla,
amb la Fundació Museu Sorolla de
Madrid.

Cal destacar que, a més de les
col·laboracions amb els museus nacionals,
l’Obra Social manté també vincles i
relacions puntuals amb institucions de
referència mundial com el MoMA de
Nova York. Una relació que és recíproca
i que contribueix a la internacionalització
de l’acció cultural de l’Obra Social. En són
un exemple fefaent els préstecs d’obres
procedents de 120 museus internacionals
de 67 ciutats d’arreu del món que han
nodrit les produccions expositives
realitzades al llarg del 2014. D’altra
banda, s’han realitzat préstecs d’obres
de la Col·lecció d’Art Contemporani a
diferents institucions internacionals entre
les quals destaquen el Kunstmuseum
de Bonn, el Lenbachhaus de Munic,
l’Stedelijk Museum d’Amsterdam o
Museo d’Arte Contemporanea
Donnaregina (Madre) de Nàpols.
Aliances científiques
Aquestes col·laboracions són extensives
també als programes de Ciència i Recerca
que tenen entre les seves prioritats la
difusió del coneixement científic i el foment
d’un diàleg constructiu i permanent entre la
recerca, la innovació i la societat, a més
d’incidir a desvetllar les vocacions per a
l’estudi de les disciplines vinculades a la
ciència. En aquest sentit s’estableixen
també aliances a escala internacional, com
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les derivades del projecte RRI Tools, però
també a escala estatal per contribuir a
estendre aquest coneixement més enllà
dels centres de l’Obra Social.
En l’àmbit internacional aquestes
col·laboracions tenen el seu catalitzador
en el desenvolupament del projecte
europeu RRI Tools, liderat per l’Obra
Social ”la Caixa” que el 2014 ha creat
una xarxa que aplega més de 400
institucions de 30 estats europeus.
Aquesta xarxa ha començat a treballar,
organitzant en el seu primer any de
funcionament fins a 27 trobades, en 22
països, fórmules per aconseguir que el
coneixement científic que generen
aquests centres d’investigació i recerca
europeus tingui un impacte real i cada
cop més efectiu en la societat. El
programa RRI Tools tindrà una durada
de tres anys i compta amb el
finançament de la Comissió Europea
que aportarà un finançament de 6,9
milions d’euros. El programa fomenta
un concepte clau per al sistema de
recerca europeu: la recerca i innovació
socialment responsables.
A escala nacional la suma del treball de
l’Obra Social amb diferents entitats i
institucions s’ha traduït el 2014 en acords
de col·laboració i activitat amb els
planetaris de Pamplona i Madrid o el
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conveni amb la Fundació Espanyola per a
la Ciència i la Tecnologia (FECYT) per a la
cessió de l’espai del Museu de la Ciència,
perquè esdevingui la nova seu del nou
Museu Nacional de Ciència i Tecnologia
a Alcobendas (Madrid).

comunitari estrenada al festival
Temporada Alta de Girona, ha estat
escollit com a exemple de bones
pràctiques i s’exhibeix a la Philanthropy
House, de l’European Foundation Centre
de Brusel·les.

CaixaEscena hi ha realitzat el primer
stage de grups de teatre de joves amb
un altre grup italià. L’intercanvi va ser
possible gràcies a l’acord marc que
manté l’Obra Social amb la Fondazione
Cariplo.

Reconeixement internacional

Exportar els concerts participatius

Pel que fa als guardons i reconeixements
el programa Cellers Cooperatius ha rebut
a Viena (Àustria) un dels sis grans premis
del Patrimoni Cultural de la UE i el
moviment cultural Europa Nostra. El
projecte de recuperació i conservació de
les catedrals del vi, els cellers cooperatius
modernistes de Catalunya, va ser escollit
entre 160 candidatures com a exemple
de col·laboració público-privada.

La fórmula d’organitzar i plantejar els
concerts participatius de l’Obra Social
”la Caixa” ha creat escola i el seu model
ha estat exportat a Portugal on la
Fundació Calouste Gulbenkian ha
organitzat el seu primer concert
participatiu, en aquest cas la peça
seleccionada no ha estat El Messies sinó
el Carmina Burana de Carl Orff.

CaixaEscena és un projecte educatiu
que es fixa com a objectiu potenciar i
estimular la creativitat, el coneixement
i el desenvolupament personals a través
de la pràctica de les arts escèniques.
Per fer-ho promou tallers, trobades i
encontres amb professionals que els
ajuden a desenvolupar els seus projectes
teatrals.

El mapping Taüll 1123, que permet
visualitzar com es van fer les pintures de
Sant Climent de Taüll i que s’ha realitzat
en el marc del programa Romànic Obert,
ha estat considerat com el millor audiovisual
del món a la XVIII edició del congrés
Museums & the Web celebrat a Baltimore
(EUA) en la categoria de propostes
multimèdia. Aquest audiovisual també ha
estat guardonat amb el Laus d’Or per la seva
aportació a la difusió del patrimoni cultural.
Finalment el documental Migranland,
vinculat a la producció escènica de teatre

Pel que fa als concerts participatius del
2014 bàsicament s’han desenvolupat en
dos programes, el tradicional repertori
d’El Messies de Händel i El musical
participatiu, amb un repertori seleccionat
entre peces emblemàtiques del gènere.
En total s’han programat 17 concerts a
14 ciutats de tot l’Estat.
En la mateixa línia i d’acord amb
l’estratègia d’avançar progressivament
en la internacionalització de les
propostes culturals, a través d’aliances,
col·laboracions i cercant complicitats en
l’organització dels actes, el programa

Extensió territorial
Més enllà de la tasca de difusió i
divulgació que ja s’efectuen des dels
centres de l’Obra Social amb la voluntat
de fer extensiu a tota la societat aquest
coneixement es desenvolupen diverses
plataformes o exposicions temporals, les
quals han tingut el 2014 més d’un milion
i mig de visitants que han tingut una
oferta expositiva en els àmbits de la
cultura, la ciència i aspectes socials de
primer nivell.
Es tracta doncs de projectes estesos
territorialment o que es desenvolupen
amb l’ajut de les noves tecnologies i
Internet, com Ciutat Ciència, que ja arriba
a 32 municipis de tot l’Estat en
col·laboració amb el CSIC, o el portal
Xplore Health en col·laboració amb
IrsiCaixa.
Una altra plataforma de debat
desenvolupada el 2014 i orientada a
bastir ponts de connexió entre la
comunitat científica i la societat ha estat
B-Debate, que ha convocat més de 200
científics d’alt nivell per apropar el seu
pensament al voltant de qüestions com
la recerca genètica, el càncer, els límits
i horitzons de la medicina, els reptes i
oportunitats que ofereix l’accés a les
dades biomèdiques o els impactes de
l’envelliment en la qualitat, benestar
i salut mental de les persones, entre
d’altres.
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Grans aliances
Els acords que l’Obra Social manté
amb institucions culturals de primer
nivell permeten produir exposicions
que es beneficien de la qualitat dels
fons d’institucions com els museus
del Louvre i del Prado. Aquestes
col·laboracions es fan extensives a
d’altres institucions i museus del món
com el MoMA de Nova York o la
Fondation Le Corbusier, entre d’altres.
La darrera de les quatre aliances
formalitzades entre l’Obra Social i
institucions culturals de referència va donar
fruit al llarg del 2014 amb l’exposició de la
guanyadora de la quarta edició del premi
Joan Miró, Roni Horn. A més a més, es
tractava de la primera mostra monogràfica
d’aquesta artista a Barcelona. Roni Horn.
Dormia tot com si l’univers fos un error, es
va poder veure a les sales de la Fundació
Miró a Barcelona i a CaixaForum Madrid.
Instal·lacions escultòriques, fotografies
i dibuixos integraven la proposta
seleccionada per la mateixa Horn. Entre
les peces, la seva instal·lació més recent,
Untitled, una estructura formada per deu
cilindres de vidre de tons verdosos banyats
per la llum natural. La peça només s’havia
exposat abans a la galeria Hauser & Wirth
de Nova York.
Internacionalització
Al llarg del 2014 i després de l’acollida que
va tenir la primera gran exposició fora de
l’Estat per difondre els fons de les

Col·leccions d’Art Contemporani de
”la Caixa” i el MACBA la mostra La
persistència de la geometria es va instal·lar
en el Centro de las Artes de Monterrey
(Mèxic). Aquest és un pas més en la
internacionalització de les propostes
culturals de ”la Caixa”, ja que estén
l’objectiu d’atansar l’art contemporani
a la societat promovent noves lectures
i interpretacions de les manifestacions
artístiques recents, al mateix temps que
contribueix a la difusió d’una de les
col·leccions d’art contemporani més
rellevant, quantitativament i qualitativament,
i imprescindible per entendre la creació
contemporània des de la segona meitat
del segle xx fins a l’actualitat.
Col·laborar intensifica la qualitat
El manteniment de relacions de
col·laboració amb institucions culturals
de prestigi mundial ha permès establir
aliances de caràcter estratègic amb el
Museu del Louvre, el Museu del Prado
o el Museu d’Art Contemporani de
Barcelona (MACBA) que han permès
intensificar qualitativament els continguts
de les exposicions programades. D’altra
banda, també ha permès establir
col·laboracions puntuals amb altres
institucions com les esmentades amb
el MoMA o Patrimonio Nacional.
En virtut d’aquestes aliances aquest any s’ha
vist a Barcelona la segona de les grans
exposicions programades després de
prorrogar l’acord de col·laboració fins al
2015. Es tracta de la mostra Bellesa Captiva.

Petits tresors del Museu del Prado una
selecció inèdita del bo i millor que mai ha
sortit del Museu del Prado en petit format.
Un conjunt de 135 obres mestres que
abasten un període que va del segle ii dC
a Joaquim Fortuny passant per Goya,
Velázquez, Ticià, Rubens, etc. D’altra banda,
la mostra produïda també com a fruit de
l’acord, Els objectes parlen, ha continuat
la seva exhibició de forma itinerant pels
centres CaixaForum de Girona, Lleida
i Tarragona.
Col·laboracions puntuals
Pel que fa als acords puntuals entre
l’Obra Social i altres institucions que
possibilitin la producció de mostres
i exposicions, el 2014 destaquen la
col·laboració amb el Museum of Modern
Art (MoMA), de Nova York, i la Fondation
Le Corbusier, de París, per presentar
la mostra Le Corbusier. Un atles de
paisatges moderns, una de les més
completes mai vistes sobre la trajectòria
creativa d’aquest arquitecte, urbanista,
dissenyador, pintor i fotògraf.
És un exemple l’exposició Una historia
compartida. Tesoros de los Palacios Reales
de España. Una mostra que planteja un
itinerari de visualització de la transmissió
de la imatge de la monarquia a partir de
141 obres d’art que havien pertanyut a
la Casa Reial i que ara són patrimoni
nacional. En l’exposició hi havia teles de
Velázquez, Goya, el Greco, Caravaggio,
Tiziano o el Tintoretto, entre d’altres.
L’exposició es va veure a la sala
d’exposicions temporals del Museu
Calouste Gulbenkian de Lisboa. L’Obra
Social manté acords de col·laboració amb
la Fundació Gulbenkian a través del
programa d’Emprenedoria Social.
Altres col·laboracions institucionals com la
iniciada el 2009 amb el Departament de
Cultura de la Generalitat per al programa
de restauració i millora de monuments
Romànic Obert ha presentat aquest 2014
l’exposició Temps del Romànic. Art, vida
i consciència. Un viatge als segles xi, xii
i xiii per fer una immersió en l’art, la
cultura i la societat de fa mil anys.
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Exposicions
Les grans mostres del 2014 han estat
les dedicades a Sebastião Salgado,
Pixar, Le Corbusier o Sorolla. L’èxit
d’audiència d’algunes d’elles ha fet que
s’hagin exhibit dins les programacions
dels centres CaixaForum i també
en altres espais com exposicions
itinerants. D’altra banda, la Col·lecció
d’Art Contemporani de ”la Caixa”
permet convocar cicles d’exposicions
que contribueixen a difondre aquesta
rellevant col·lecció al mateix temps
que ofereixen oportunitats de
reinterpretar els seus continguts.
Al llarg del 2014 s’ha completat el
cicle de suport a comissaris emergents
Comisart amb la segona i tercera de les
mostres previstes. La primera, Rumor...
Històries decolonials a la Col·lecció
”la Caixa” i la segona, Contratemps.
Rumor proposava un treball de recerca
de cinc obres en format audiovisual
de la Col·lecció d’Art Contemporani.
Contratemps, la tercera de les
propostes de Comisart, plantejava una
nova mirada sobre l’ús del temps.
Rellegir la Col·lecció
d’Art Contemporani

de les obres asincrònica i des de múltiples
punts de vista. El comissari de la mostra,
el poeta, crític i director de museus,
Enrique Juncosa, proposa una lectura des
de l’òptica dels tres conceptes que formen
part del discurs dels creadors contemporanis:
Participació, Memòria i Llenguatge.
La primera de les exposicions d’aquesta
trilogia, Participació, presentava a
CaixaForum una selecció d’obres que feien
necessària la intervenció de l’espectador.

Exposicions
2.590.190

1.525.957

Espectadors
d’exposicions itinerants

Espectadors
d’exposicions Centres
CaixaForum

Art i compromís
Arquitectura, fotografia i cinema
Per la seva capacitat de provocar
emocions, de remoure consciències,
en definitiva, d’influir i deixar empremta
en les persones, l’expressió artística
ha cercat sempre noves maneres de
convertir-se en el reflex, d’actuar com
a mirall que ens retorni la nostra realitat
i que ens confronti i que ens qüestioni
com a individus i com a col·lectius.
CaixaForum Barcelona ha acollit al final
del 2014 un d’aquests exemples que
l’expressió artística ens interpel·la
directament amb l’exposició Una expo
més. Eren vuit projectes desenvolupats
per artistes amb l’ajut i la intervenció de
col·lectius en risc d’exclusió i socialment
fràgils. Han estat els projectes escollits
dins la convocatòria d’ajuts d’Art per
a la millora social.

La difusió de la Col·lecció d’Art
Contemporani ha presentat a la tardor
del 2014 l’inici del cicle de tres exposicions,
que plantegen un apropament i lectura
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Pel que fa a les produccions orientades
a mostrar i posar en context noves
disciplines des de l’arquitectura al cinema
i la fotografia, l’exposició dedicada a
Le Corbusier oferia una panoràmica
exhaustiva sobre la trajectòria de
l’arquitecte i urbanista amb 215 objectes
que incloïen maquetes, pintures, plànols i
recreacions d’habitacions amb el mobiliari
original. Una exposició imprescindible per
entendre l’arquitectura del segle xx i la
influència que Le Corbusier va tenir en
aspectes com la projecció i millora de
l’habitatge social i l’arquitectura eficient.
La gran exposició de fotografia el 2014
ha estat Gènesi, el darrer treball del
fotògraf brasiler Sebastião Salgado.

Acostar la cultura i la ciència a tothom

L’exposició recollia el treball del fotògraf
al llarg de vuit anys i va estar centrada a
mostrar la natura terrestre en un itinerari
que l’ha dut a l’Antàrtida, Madagascar,
Botswana, el Congo, Ruanda, Uganda,
Alaska, els EUA, Sibèria i la selva
amazònica. El resultat, 245 imatges en
blanc i negre en les quals retrata persones
i animals, però sobretot paisatges que
semblen haver defugit l’impacte de la
civilització i que el fotògraf ens ofereix
en tota la seva grandesa i fragilitat.
El cinema també ha tingut el 2014
una gran producció, Pixar. 25 anys
d’animació, que ha pres el relleu a la
mostra dedicada a Georges Méliès. Una
de les grans productores nord-americanes
que ha revolucionat el cinema d’animació
despullava en l’exposició el seu procés de
creació a partir dels personatges, els
arguments i les històries narrades i els
mons que cal crear per fer-los cinema.
L’espectador podia veure els diferents
passos del procés a partir de material
procedent de les 12 produccions de Pixar
des de Toy Story (1995) fins a l’actualitat.

traslladar la seva mirada, amb especial
protagonisme del mar, a la pintura. Un
viatge on el pintor, tot i proclamar-se
partidari del “natural”, acaba donant a
la seva representació més protagonisme
a la pintura, la matèria i al color que a la
plasmació natural del paisatge.
Finalment aquest 2014 una altra figura
rellevant de la història de l’art ha comptat
amb l’exposició Greco. La mirada de
Rusiñol, com a part dels actes de
celebració del quart centenari de la mort
del Greco. És una mostra que arribarà als
centres CaixaForum el 2015 però que
s’ha produït el 2014 i que es pot veure
per primer cop a la Fundació Francisco
Godia de Barcelona. L’exposició tenia el
valor afegit d’exhibir les peces del Greco
a la vora de pintures de Santiago Rusiñol
com a forma de mostrar i plasmar la
influència i l’impacte que l’obra del pintor
cretenc va tenir sobre els pintors
modernistes i la interpretació i la recepció
que van fer de la seva obra.
Mirades al passat per entendre
el present

Pintura
Pel que a les exposicions d’art i pintura hi
ha hagut dues produccions rellevants al
llarg de l’exercici. La primera, una mostra
de peces en petit format procedents dels
fons del Museu del Prado. Una proposta
que presentava 135 obres mestres de la
pintura procedents dels fons del museu
amb pintures i escultures. La bellesa
captiva. Petits tresors del Museo del
Prado condensava la història de l’art
entre el segle ii aC fins al segle xx a partir
de les pintures de petit format que
formen part dels fons del museu, però
que no sempre llueixen com cal junt amb
les obres de major presència física.
La segona gran mostra pictòrica ha estat
dedicada a Joaquim Sorolla en una
producció que ha aplegat peces de la
Fundació Museu Sorolla i d’altres
procedents de col·leccions privades.
L’exposició Sorolla. El color del mar
mostra a l’espectador el camí seguit
pel pintor des de la natura i com va

Entre les exposicions dedicades a la difusió
i coneixement de la cultura i les
civilitzacions del passat 2014 s’ha centrat
en el bressol on es van forjar les bases de
l’actual civilització occidental: la conca del
Mediterrani. L’exposició Mediterrani. Del
mite a la raó, que tenia a més la seva
mostra complementària a CosmoCaixa,
aplegava una selecció de peces
arqueològiques grecollatines, escultures,
relleus, ceràmiques, frescos, mosaics i joies
per intentar explicar com es va formar
l’esperit europeu, des de la mítica i l’èpica
homèrica fins a l’evolució del pensament
antropocèntric on l’home pren el
protagonisme als déus i als mites i els situa,
per sempre més, en l’imaginari col·lectiu.

confrontada als abusos colonialistes sobre
la població autòctona, els indis guaranís.
Exposicions itinerants
L’Obra Social ”la Caixa” organitza
exposicions per tota la geografia
espanyola amb la voluntat de contribuir
a la sensibilització ciutadana a través de
l’exhibició de continguts artístics, científics
i socials. Entre les mostres itinerants dins
l’àmbit cultural destaquen Romanorum
Vita. Una història de Roma; Íbers.
La nostra civilització abans de Roma;
Herois ocults. Invents genials. Objectes
quotidians; Temps del romànic. Art, vida
i consciència; Cabezas, de Luis Gordillo;
Henry Moore. Art al carrer i també les
mostres Sebastião Salgado. Gènesi i
Sorolla. El color del mar que, després
del seu pas pels centres CaixaForum,
s’han exhibit en altres espais i sales.
Pel que fa a les exposicions de continguts
vinculats a la ciència i el medi ambient
trobem Neolític. De nòmades a sedentaris;
Il·lusionisme, màgia o ciència?; ExpoCaixa
TecnoRevolució; Hi havia una vegada... la
parla!; l’Àrtic es trenca o El Bosc. Molt més
que fusta i en l’àmbit social una de les més
destacades és l’ExpoCaixa Parlem de drogues.
Aquestes exposicions han realitzat un
conjunt de 81 itineràncies per tot el país
i han estat visitades per més d’un milió
i mig de visitants al llarg del 2014.

1

2

7

La segona exposició, Les reduccions
jesuïtes del Paraguai, mostrava les
missions evangelitzadores dels Jesuïtes a la
regió del Río de la Plata, entre Argentina,
Paraguai i Brasil, com una experiència
innovadora d’organització social i
col·lectiva desenvolupada al segle xvii i
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CaixaForum Barcelona
CaixaForum Barcelona ha tingut el
2014 775.068 visitants. Com cada any,
el centre ha dedicat tres exposicions
a generar coneixement i sensibilitat
vers la creació contemporània a
través de la difusió, reinterpretació
i valoració de la seva Col·lecció d’Art
Contemporani.

en las colecciones ”la Caixa” y el MACBA,
de Carlos Martín; Großiga m’pfa habla
horem*. La colección performativa, de
Juan Canela i Alt-architecture. Estrategias
de resistencia constructiva, de l’equip
d’Érika Goyarrola i Xurxo Ínsua. Els tres
projectes rebran ajuts per poder produir
tres exposicions consecutives a CaixaForum
Barcelona al llarg del 2015 i 2016.

Visitants
971.101
686.151

775.068

Exposicions

Sebastião Salgado
La primera d’aquestes exposicions ha estat
la mostra inicial del cicle Participació.
Memòria. Llenguatge. Col·lecció ”la Caixa”
Art Contemporani. La primera proposta,
Participació, comissariada pel poeta,
assagista, crític i director de museus Enrique
Juncosa, plantejava una aproximació a les
darreres peces que s’han incorporat a la
col·lecció i que tenen com a nexe en comú
que són obres que necessiten de la
participació de l’espectador per obtenir una
completa recepció. Els autors representats
en aquesta mostra van ser: Ana Laura
Aláez, Apichatpong Weerasethakul,
Dominique Gonzalez-Forster, Douglas
Gordon, Olafur Eliasson i Susy Gómez.
Nova edició de Comisart
La segona i tercera de les mostres
completaven el cicle Comisart: noves
mirades sobre la Col·lecció ”la Caixa”, per
oferir oportunitats de professionalització
a joves comissaris emergents a més
d’aprofundir en la difusió i relectura de
les peces d’aquesta important col·lecció
d’art contemporani.

432.361

Atenent a la difusió de les noves
disciplines artístiques i especialment als
llenguatges de l’audiovisual, la fotografia
i el cinema, la gran mostra fotogràfica del
2014 ha estat Sebastião Salgado. Gènesi.
Una exposició que plasmava fidelment
l’objectiu de mostrar la influència de les
imatges en la sensibilitat contemporània
tot exhibint el treball d’un dels grans
creadors visuals del segle xx. L’ingent
treball d’aquest fotògraf brasiler constitueix
un viatge per la bellesa i majestuositat de
la natura del planeta terra. Una mostra
que, tot i la seva espectacularitat, era al
mateix temps una crida al voltant de la
fragilitat dels entorns naturals fotografiats.
Una selecció geogràfica que portava
l’espectador a les illes Galápagos,
l’Antàrtida, Madagascar, Botswana,
Colorado, Sibèria o la selva amazònica.
Una altra de les exposicions rellevants del
2014 ha estat la dedicada a l’arquitectura
del segle xx a partir de les obres de Le

2012

600000

Completen les exposicions de 2014 en
l’àmbit de la història antiga la dedicada a la
cultura grecollatina Mediterrani. Del mite a
la raó o l’exposició sobre les missions dels
jesuïtes a Sud-amèrica, Les reduccions
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400000
Le
Corbusier. Un atles de paisatges
200000
moderns oferia als visitants cinc àmbits
0
diferents on es podien veure maquetes,
pintures, plànols, fotografies i documents
dels projectes de Le Corbusier.

600000
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2013

Corbusier. Aquesta exposició ha arribat a
Barcelona fruit de l’acord amb el Museum of
Modern Art de Nova York i la Fondation Le
Corbusier de París gracies al qual s’ha bastit
1000000
una
de les més completes mostres dedicades
a800000
Le Corbusier en el darrer quart de segle.

800000

A més de les exposicions el 2014 s’han
donat a conèixer els tres projectes
seleccionats per a la segona convocatòria
de Comisart que té com a principal novetat
la incorporació del MACBA en la iniciativa,
posant també a disposició dels joves
comissaris les peces de la seva col·lecció.
Els projectes triats, entre els prop de 40
presentats a aquesta segona convocatòria,
han estat Heterodoxias. Gestos iconoclastas

327.852

Activitats pròpies

1000000

Rumor… Històries decolonials a la
Col·lecció ”la Caixa” i Contratemps eren
la segona i la tercera de les mostres
d’aquest cicle que va començar el 2013.

311.718
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jesuïtes del Paraguai i pel que fa les
exposicions d’art, les mostres Pissarro,
Sorolla. El color del mar i La bellesa captiva.
Petits tresors del Museo del Prado han
estat les més rellevants de la temporada.
Cicle DNit
El 2014 ha tingut lloc la tercera temporada
del cicle DNit que ofereix l’oportunitat
d’obrir el recinte en horari nocturn per
atreure nous públics interessats en conèixer
les darreres tendències en el camp de la
música electrònica o entrar en contacte
amb col·lectius i personalitats que treballen
en l’àmbit de la producció cultural en
diferents facetes. El 2014 DNit ha comptat
amb la presència de bandes i grups de
referència internacional en aquest camp de
la música experimental. Entre els integrants
del cartell d’aquesta tercera edició, el
productor Karem Mosse, Forest Swords, les
presentacions dels nous treballs discogràfics
de Dean Blunt i Planningtorock i en l’àmbit
de la creació i producció culturals, la
participació del poeta Josep Pedrals i
col·lectiu DDt Efectos Especiales, els
integrants del qual van ser els responsables
del maquillatge i caracterització dels
personatges del film de Guillermo del Toro,
El laberinto del Fauno, un treball pel qual
van rebre un Oscar el 2007.
Sónar
Des de CaixaForum Barcelona s’ha
continuat el 2014 amb la col·laboració

amb el Festival Internacional de Música
Avançada i New Media Art, Sónar amb
l’organització conjunta de la trobada
“A l’escolta” que va aplegar experts
internacionals per reflexionar sobre l’art
sonor i de l’escolta. En el marc d’aquestes
jornades es va poder veure la instal·lació
sonora Last Days, Rèquiem per les Glòries,
d’Edu Comelles. Una experiència que
recollia i transformava l’antic paisatge
sonor de l’entorn urbà de les Glòries,
actualment en procés de transformació
urbanística. També es va poder veure la
primera performance de col·laboració entre
Seth Kim-Cohen i l’artista basc Mattin,
dos creadors i músics que han presentat les
seves produccions experimentals en espais
com la Tate Modern, el museu d’art
contemporani de Denver i biennals d’art
internacionals. En el cas de Mattin, el seu
treball es mou principalment en el camp
del soroll i la improvisació.
El col·lecionisme, el mecenatge
i la difusió cultural
CaixaForum Barcelona, juntament amb
CaixaForum Madrid, ha estat escenari de
les trobades “Círculo Arte y Mecenazgo”
per reflexionar i promoure el debat sobre
el futur de l’art, del foment de l’activitat
artística i la seva relació amb el
col·leccionisme privat i la difusió cultural.
El programa que impulsa la Fundació Arte
y Mecenazgo té com a objecte generar un
marc de debat i discussió que permeti
facilitar la circulació d’idees, iniciatives,
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projectes i experiències que en aquest
àmbit es desenvolupen arreu del món
com a fórmula per traslladar les
experiències d’èxit al nostre context,
oferint solucions, alternatives i opcions
als professionals del sector a partir de
l’aportació d’especialistes i experts de
referència i prestigi mundial. El 2014
ha destacat la participació d’Alfred
Pacquement, conservador general
honorari de Patrimoni i director honorari
del Museu Nacional d’Art Modern,
Centre Georges Pompidou, a més de
comissari independent i consultor
cultural. Pacquement va aportar la seva
valuosa experiència en el camp de les
adquisicions, dacions i donacions des de
la seva vivència al capdavant del Centre
Pompidou.
Rellevant també fou la intervenció del
galerista Michael Findlay, director
d’Acquavella Galleries de Nova York
i exdirectiu de la casa de subhastes
Crhistie’s, on va treballar com a
responsable del departament
d’Impressionisme i Art Modern i també
com a director internacional d’art. Findlay
va parlar del mercat de l’art davant el
col·leccionisme basant-se en la seva àmplia
i llarga experiència com a marxant.

CaixaForum Barcelona
Pissarro
Rumor… Històries decolonials
a la Col·lecció ”la Caixa”
Le Corbusier. Un atles de paisatges
moderns
Mediterrani. Del mite a la raó
Contratemps. Comisart: noves
mirades sobre la Col·lecció
”la Caixa”
Les reduccions jesuïtes del
Paraguai
Sorolla. El color del mar
La bellesa captiva. Petits tresors
del Museo del Prado
Tres narratives. Participació.
Memòria. Llenguatge
Sebastião Salgado. Gènesi.
Una expo més
Invents, idees que canvien vides
The most important thing
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CaixaForum Madrid
CaixaForum Madrid ha registrat,
el 2014, 768.082 visites. Una de les
mostres amb la qual va tancar l’any
fou la de l’artista, guardonada amb
el premi Joan Miró, Roni Horn. La
quarta edició d’aquests guardons
va recaure en aquesta artista
contemporània, que a més d’un premi
en metàl·lic rebia la invitació per la
producció d’una mostra de la seva
obra recent. Horn va portar a Madrid
la seva darrera instal·lació escultòrica,
Untitled, que només s’havia exposat
a la galeria Hauser & Wirth de Nova
York. Aquesta és una instal·lació
formada per deu elements cilíndrics
de vidre de tons verdosos banyats
per la llum natural, una obra

visualment canviant en funció de
la incidència de la llum i de les
condicions ambientals amb la
intenció de sumar a l’experiència
de l’observació de la peça un plus
sensorial de color, pes, lleugeresa,
solidesa i fluïdesa.
L’exposició duia per títol Roni Horn.
Dormia tot com si l’univers fos un error.
Un projecte que la mateixa artista havia
concebut com una exploració dels
diferents recursos expressius que ha estat
emprant al llarg dels seus darrers 20 anys
de trajectòria. Per això, la mostra incloïa
escultures, sèries fotogràfiques, dibuixos
dels processos creatius i també una obra
concebuda per estar al terra: Rings of
Lispector (Agua Viva), que combina
citacions literàries amb dibuixos. Amb
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aquesta proposta amb peces escollides
específicament per als espais de la
Fundació Miró i CaixaForum Madrid,
Roni Horn aplegava els diferents
elements que intervenen en el seu
procés.
Al llarg del 2014 s’ha lliurat també la
cinquena edició del premi Joan Miró
que ha estat concedit a Ignasi Aballí.
El premi, dotat amb 70.000 euros,
comporta també la producció d’una
exposició de l’artista guardonat. Els
anteriors premiats han estat Olafur
Eliasson, Pipilotti Rist, Mona Hatoum
i Roni Horn. El premi ha esdevingut un
dels millor dotats del món. El jurat del
premi va destacar sobre el premiat la
seva “reflexió constant sobre els límits
de la pintura i la representació, la seva
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Venècia de 2007 i espais i galeries d’art
de Mèxic, Bèlgica, Brasil o la Xina.

Visitants
903.922

763.856

768.082

Exposicions

154.758

109.197

160.398

Activitats pròpies

2012

2013

2014

acurada atenció a les importants
implicacions dels canvis més petits en les
estratègies de resignificació, com també
el seu paper com a mentor per als artistes
més joves”. Aballí ha exposat fins avui en
espais com la Fundació Joan Miró, el
MACBA, el Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía, el Museo Serralves de
Porto, l’Ikon Gallery de Birmingham, el
Drawing Center de Nova York, el ZKM
de Karlsruhe (Alemanya), la Biennal de

Premis Arte y mecenazgo
La Fundació Arte y Mecenazgo ha lliurat
la quarta edició dels seus guardons
per reconèixer la tasca dels artistes,
galeristes i col·leccionistes d’art en
l’impuls de la creació i divulgació de
l’art. En l’edició del 2014 han estat tres
dones les guardonades: la creadora
Soledad Sevilla, la galerista Silvia
Dauder i la col·leccionista Pilar Citoler.
Els premis es van instituir l’any 2011
i actualment estan dotats amb 90.000
euros. El lliurament va tenir lloc en una
cerimònia a CaixaForum Madrid on els
premiats van rebre una escultura, obra
de Miquel Barceló, creada especialment
per aquests premis.
Una de les singularitats dels premis rau
en el fet que reconeixen totes les parts
que intervenen en el procés de la
creació, més enllà de l’activitat de la
generació de l’objecte artístic. Així es
situa en un mateix nivell la necessitat
de reconèixer el treball en la difusió i

coneixement dels galeristes i la
rellevància dels col·leccionistes d’art
com a darrera baula d’un sistema
cultural.
La fundació ha desenvolupat en aquest
sentit un treball de recerca sobre la
situació del panorama del mercat de
l’art. Per això, ha presentat el segon
volum dels Quaderns Arte y
Mecenazgo, El coleccionismo del arte
en España. Una aproximación desde su
historia y su contexto. L’estudi, obra de
María Dolores Jiménez Blanco, centra
la seva anàlisi en la minsa tradició del
col·leccionisme privat a Espanya i en
detalla i destaca els factors històrics
que han influït de forma decisiva en
la configuració d’aquest panorama,
des del segle d’Or fins a l’actualitat.
Amb aquest estudi, la fundació ofereix
elements d’anàlisi i reflexió sobre
el col·leccionisme a Espanya i posa
l’accent en les mancances com la poca
regulació existent o la seva reduïda
capacitat de resposta als reptes i
necessitats actuals. Un aspecte en el
qual la fundació ha fixat els seus
objectius per estimular el col·leccionisme
d’art com una de les fonts de mecenatge
necessàries.

CaixaForum Madrid
Japonismo. La fascinación por el
arte japonés
Sebastião Salgado. Gènesi.
Pixar. 25 años de animación
Le Corbusier. Un atles de paisatges
moderns
Mediterrani. Del mite a la raó
Roni Horn. Dormia tot com si
l’univers fos un error
Les reduccions jesuïtes del
Paraguai
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CaixaForum Saragossa
L’Obra Social va inaugurar el mes
de juny de 2014 el nou centre
CaixaForum Saragossa. És el primer
centre de nova planta i el que en fa
set entre el conjunt de centres
culturals i socials de ”la Caixa”. El nou
CaixaForum ha esdevingut, poc
temps després de la seva inauguració,
un nou focus de centralitat cultural
per a la capital aragonesa. En tancar
l’exercici del 2014, les exposicions
de CaixaForum Saragossa havien
aplegat, en sis mesos, 258.882
visitants, avalant novament com
aquests espais actuen com a centres
oberts i inclusius per atansar
la cultura i el coneixement tot
esdevenint eines per al creixement
personal.
El nou CaixaForum Saragossa es va
inaugurar amb dues exposicions, Plans
sensibles i Narratives en la imatge, que
expressaven l’aposta per atansar al públic
la creació contemporània, dedicant tots
els espais expositius del nou edifici a
l’exhibició d’obres de la Col·lecció d’Art
Contemporani de ”la Caixa”, una de les
més completes i clau per copsar l’evolució

de les tendències i dels artistes del segle
xx fins a l’actualitat.
Plans sensibles posava en contrast les obres
de dues generacions diferents de creadors
contemporanis, la generació de la
postguerra i la dels anys vuitanta. Dues
fornades creatives que es van replantejar
els conceptes de la realitat, la representació
i l’abstracció i que comptava amb obres
d’Antoni Tàpies, Antonio Saura, Pablo
Palazuelo, Manuel Millares, Miquel Barceló,
Eduardo Chillida i José Manuel Broto. La
segona de les exposicions, Narratives en
la imatge, sondejava l’ús de la fotografia,
el vídeo i el cinema tant en la confecció
i factura física de les obres com en la
construcció del seu discurs.
El primer CaixaForum de nova planta
CaixaForum Saragossa és el primer centre
social i cultural de l’Obra Social de nova
planta. El projecte del nou edifici, una
proposta de l’estudi d’arquitectura de
Carme Pinós, va ser escollit en un concurs
restringit que havia convocat l’Obra Social
entre sis dels més prestigiosos estudis
d’arquitectura del país. El perfil singular
de l’edifici, la disposició dels espais
expositius i la generació d’un espai d’ús

públic al seu voltant, creant una plaça,
són els trets més significatius del centre,
que té una superfície construïda de més
de 7.000 metres quadrats, dels quals
5.980 són superfície útil.
L’edifici ideat per l’equip de Carme
Pinós disposa els espais d’exhibició del
CaixaForum entre dues grans estructures
geomètriques elevades que sobresurten
de la planta de l’edifici i generen
voladissos i un espai arrecerat en la
superfície. L’efecte aconseguit és d’una
gran lleugeresa, ja que les sales, de 760
i 438 metres quadrats, volen a diferents
nivells sobre la plaça i obren un diàleg
amb la ciutat.
L’equipament es completa amb tres sales
polivalents més i un espai familiar i
educatiu. A la terrassa, sobre les sales
d’exposicions, hi ha la cafeteria i el
restaurant amb vistes panoràmiques sobre
l’àrea dels pavellons de l’Expo’08. La
planta baixa és diàfana i acull el vestíbul
d’accés, la llibreria-botiga i un jardí interior
que dóna accés a l’auditori del centre,
amb un aforament de 252 persones.
Pixar i mòmies egípcies
La programació del 2014 del centre s’ha
completat amb dues exposicions més,
la primera, dedicada a la factoria
d’animació Pixar.
La segona de les exposicions Mòmies
egípcies. El secret de la vida eterna
mostrava els complexos rituals vinculats a
la mort i el més enllà i mostrava l’evolució
de l’art de la momificació que la cultura
egípcia va perfeccionar al llarg de segles.

CaixaForum Saragossa
Col·lecció ”la Caixa”.
Art contemporani. Narratives
en la imatge
Col·lecció ”la Caixa”. Art
contemporani. Plans sensibles.
Pixar. 25 anys d’animació
Mòmies egípcies. El secret de la
vida eterna
Cambodja. Terra d’esperança
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Altres centres CaixaForum
CaixaForum Palma
El llegat d’Hermen Anglada-Camarasa
sempre té una presència destacada en
la programació de CaixaForum Palma.
El 2014 s’ha presentat una nova
selecció de peces per exhibir a les
sales d’aquest centre dedicades a
l’artista. Així a la col·lecció permanent
que aquest any ha registrat més de
24.000 visitants es va obrir la mostra
A ca n’Anglada. Col·lecció ”la Caixa”
Anglada-Camarasa.
Aquesta mostra recull una selecció de
peces del fons de la Col·lecció d’Art
Contemporani de ”la Caixa” que
recreava l’estudi i espai pictòric i de
treball del pintor a partir del mobiliari,
estris de pintura, com cavallets i paletes
de pintor, i una selecció d’objectes i obres
que Anglada-Camarasa havia anat
recollint i conservant. La mostra, que ha
estat vista per 24.159 persones el 2014,
recollia una vintena de peces, entre les
quals destacaven olis i dibuixos de l’artista
que evocaven la seva estada i vivències
al Port de Pollença, afegint peces de

mobiliari i una mostra representativa
dels dibuixos orientals que va col·leccionar
i pels quals sentia fascinació.
La mostra dedicada a Georges Méliès
també ha estat una de les atraccions del
centre de Palma el 2014 amb 57.190
visitants. Georges Méliès. La màgia del
cinema mostrava l’aportació d’aquest
pioner del cinema en introduir els efectes
especials, els trucs cinematogràfics en les
seves produccions i també altres facetes
de la seva polifacètica personalitat com a
dibuixant, mag, director de teatre, actor,
decorador, realitzador, productor i
distribuïdor de més de 500 films entre
els anys 1896 i 1912.
L’exposició més visitada al llarg d’aquest
2014 ha estat la dedicada al pintor
Joaquim Sorolla que ha atret una
audiència de 58.178 visitants. Sorolla.
El color del mar aplegava una selecció
de pintures amb el mar com a tema
preferent i posant l’accent en la forma
de plasmar el paisatge litoral i l’ús del
color. La mostra constava de més de
60 quadres, taules, cartons i també
objectes personals del pintor.
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CaixaForum Palma
Mòmies egípcies. El secret de la vida
eterna
Georges Méliès. La màgia del
cinema
A ca n’Anglada. Col·lecció
”la Caixa” Anglada-Camarasa
Anglada Camarasa (permanent)
Sorolla. El color del mar
Energia. Per un futur sostenible
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CaixaForum Girona
L’exposició coorganitzada amb el
Museu del Prado, Els objectes parlen,
va tancar les seves portes a finals del
mes de gener registrant un total de
28.554 visitants. Aquesta és una més
de les mostres produïdes gràcies a
l’aliança entre el museu i l’Obra Social
”la Caixa” per fer arribar la riquesa
patrimonial del fons del Prado i que
s’ha traduït en mostres com Goya.
Llums i ombres o Rubens, Brueghel,
Lorrain. El paisatge nòrdic al Prado i
que han itinerat per diferents centres
CaixaForum i per altres sales de
ciutats com València, Saragossa,
Sevilla o Palma.

El gran èxit de públic del 2014 al
CaixaForum Girona ha estat l’exposició
Mòmies egípcies. El secret de la vida
eterna. La mostra ha comptat amb
76.701 visitants atrets per la proposta
de contemplar algunes de les més
importants peces egípcies conservades
al Rijksmuseum van Oudheden, de
Leiden, el museu Nacional d’Antiguitats
dels Països Baixos. Aquest museu té
una de les millors col·leccions
d’egiptologia del món i que ha cedit
per a aquesta exposició peces de gran
importància com els sarcòfags
d’Amenhotep o el conjunt íntegre
d’Ankhhor, un conjunt de mòmia i
sarcòfag i gràcies al qual tenim

informació sobre la vida i costums
d’aquest personatge que va viure fa
més de dos mil·lennis.
Els objectes arqueològics que formen
part de l’exposició són el punt d’inici per
endinsar-se en una cultura fascinant,
l’egípcia, que va desenvolupar tota una
sèrie de complexos rituals al voltant de
la vida i la mort. Rituals al voltant de la
idea de morir per tornar a néixer que
van conduir els egipcis a desenvolupar
tècniques i processos cada cop més
sofisticats per conservar els cossos dels
seus difunts, però que també serveixen
per explicar com vivien i en què creien
els vius.
La darrera de les exposicions va ser la
dedicada a Georges Méliès que va
registrar més de 14.000 espectadors.

CaixaForum Girona
Els objectes parlen. Col·leccions
del Museo del Prado
Mòmies egípcies. El secret de la
vida eterna
Georges Méliès. La màgia del
cinema
Temps de Flors

CaixaForum Lleida
L’exposició més visitada a CaixaForum
Lleida el 2014 ha estat la mostra
Els objectes parlen. Col·leccions del
Museo del Prado que va aplegar un
total de 22.199 visitants. L’exposició
produïda per ”la Caixa” i el Museu del
Prado en el marc de l’aliança entre les
dues institucions mostrava un
conjunt de pintures de Goya, Rubens,
El Greco, Giordano Sorolla, Murillo,
Zurbarán, Josep de Ribera i Jan
Brueghel el Vell i tenia una eminent
orientació didàctica, tot presentant
de forma transversal la riquesa dels
fons del museu i explicada a partir
dels objectes que els artistes van
plasmar sobre les teles.

La selecció de 60 obres mestres de
les principals escoles pictòriques:
espanyola, flamenca, italiana i francesa
constituïa un recorregut per la història
de l’art entre els segles xvi i xix i posava
en relleu la importància dels objectes
integrats en les teles i com la seva
presència constituïa un alfabet pictòric
que transmetia informació sobre les
persones representades a la seva vora,
com el seu estatus i rellevància social, o
el simbolisme de la iconografia religiosa
fins a la seva presència com a objecte
de valor i peça de col·leccionista.
En el marc del programa de rehabilitació
de les catedrals del vi, els cellers
cooperatius modernistes que hi ha
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a Catalunya, i als quals l’Obra Social hi
dedica una aportació de 3,6 milions
d’euros per rehabilitar vuit d’aquests
cellers, CaixaForum Lleida ha acollit el
2014 la gran exposició itinerant Cellers.
Cooperativisme + Modernisme.
L’exposició, que ha estat vista per més
de 6.700 visitants, ofereix un recorregut
per l’excepcionalitat arquitectònica
d’aquest patrimoni dispers per les
comarques catalanes i que també oferia
una panoràmica per explicar i posar
en context l’eclosió del moviment
cooperativista i del Modernisme.

La coincidència històrica d’aquest
moment emergent en el qual es van
donar les condicions que van fer possible
la mecanització i modernització de les
explotacions rurals catalanes va deixar
com a llegat d’aquest període un seguit
de grans construccions: els cellers
cooperatius. La mostra prenia com a fil
conductor els edificis projectats per Cèsar
Martinell, que van ser en total més del
50% dels cellers construïts i duia els
visitants fins a la monumentalitat d’unes
construccions que s’alcen encara
imponents en molts municipis catalans.

CaixaForum Tarragona
L’exposició Cellers. Cooperativisme +
Modernisme va ser un èxit rotund
de públic, ja que és a les seves
comarques on es concentra el gruix
d’aquests emblemàtics edificis.
L’exposició forma part de les
activitats que envolten el programa
de rehabilitació de les conegudes com
“catedrals del vi”.

Martinell, van ser declarats bé cultural
d’interès nacional per la Generalitat l’any
2002.

Els edificis inclosos en aquest conveni
subscrit amb el departament de Cultura
de la Generalitat estan situats a les
comarques de l’Alt Camp, la Conca de
Barberà, el Priorat i la Terra Alta, i van ser
construïts entre els anys 1913 i 1922 per
encàrrec dels sindicats agrícoles locals
respectius. En concret, es tracta dels
cellers de Nulles (Alt Camp), Barberà de la
Conca, l’Espluga de Francolí i Rocafort de
Queralt (Conca de Barberà), Cornudella
de Montsant i Falset (Priorat), i Gandesa i
el Pinell de Brai (Terra Alta). Tots aquests
edificis, projectats per l’arquitecte Cèsar

La programació del centre ha comptat
també amb les mostres Justícia
alimentària, amb més de 4.000 visitants,
i Energia. Per un futur sostenible, que ha
estat vista per més d’11.000 persones.
CaixaForum Lleida
Energia. Per un futur sostenible
Cellers. Cooperativisme +
Modernisme
Els objectes parlen. Col·leccions
del Museo del Prado
Justícia alimentària

D’altra banda, aquest programa de
rehabilitació d’aquests cellers ha rebut
a Viena (Àustria) un dels sis grans
premis del Patrimoni Cultural de la UE
i el moviment cultural Europa Nostra.
L’elecció es va fer entre un total de
160 candidatures diferents i suposa
el reconeixement de la iniciativa com
un exemple de col·laboració publicoprivada.
Altres mostres programades a les sales
tarragonines van ser Justícia alimentària,
amb més de 8.500 visitants, i Energia. Per
un futur sostenible, que va enregistrar
una audiència de més de 9.400 visitants.
CaixaForum Tarragona va tancar la seva
programació, el 2014, amb la mostra Els
objectes parlen. Col·leccions del Museo
del Prado, que va tenir més de 31.000
visitants.
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CaixaForum Tarragona
Energia. Per un futur sostenible
Cellers. Cooperativisme +
Modernisme
Els objectes parlen. Col·leccions
del Museo del Prado
Justícia alimentària
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CosmoCaixa Barcelona
CosmoCaixa Barcelona ha celebrat al
llarg del 2014 el desè aniversari de
l’obertura del centre a Barcelona. Els
set milions de visitants assolits al llarg
d’aquesta dècada han consolidat
l’arrelament a la ciutat de l’espai i l’han
convertit en un dels referents al país
i al món en la missió d’estendre el
coneixement i específicament el
coneixement científic a tota la societat.
Al llarg d’aquesta dècada de servei les 29
exposicions temporals programades, més
de 2.100 activitats adreçades a tots els
públics i una continuada i evolutiva
forma de repensar la difusió dels seus
continguts han convertit CosmoCaixa en
un instrument imprescindible de la vida
cultural de Barcelona i una eina viva i
proactiva en la difusió de la ciència entre
àmplies capes de la població.

Punt de trobada entre ciència
i ciutadania
CosmoCaixa va obrir les seves portes al
setembre del 2004 en l’actual espai per
continuar amb la missió desenvolupada
des del Museu de la Ciència d’exercir
com a punt de trobada entre la
ciutadania i la ciència. Amb els seus
33.000 metres quadrats, ha acollit tota
mena d’experiències i actuacions.
L’equilibrada combinació d’espais
permanents i espais per a activitats i
tallers i exposicions temporals ha permès
assolir una programació oberta a tothom.
El 2014 el centre ha enregistrat 739.649
visitants.
Entre els espais permanents de major
impacte hi ha el bosc inundat i el
planetari 3D. Aquest any 2014 s’ha
incorporat un nou espai permanent: el
mòdul de la base científica antàrtica
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CosmoCaixa Barcelona
7 milions

739.649

Visitants

Visitants acumulats
en 10 anys

Joan Carles I que ha estat cedit pel
Consell Superior d’Investigacions
Científiques. D’aquesta manera, el
públic pot veure i tenir accés a un
laboratori on s’ha desenvolupat diferents
campanyes de recerca d’alt nivell en
condicions climatològiques extremes.
Una altra fita del 2014 ha estat l’exposició
a CosmoCaixa d’un cap de Triceratops
horridus. Aquest exemplar fòssil va ser
trobat en una excavació l’any 1999 a un
ranxo de Dakota del Nord (EUA). Els
triceratops van viure en el període del
cretaci superior 71 i 65 milions d’anys
i ostenten el rècord de tenir el cap més
gros dels animals no aquàtics que mai
han poblat el planeta. Pel que fa a les
exposicions temporals, les que major
convocatòria han tingut en aquests deu
anys: Els Iguanos; Dinosaures. Tresors
del desert de Gobi; Abracadabra,
il·lusionisme i ciència; Tecnorevolució;
Nombres de bona família i Visca la
diferència!
Sonarkids
També com cada any la programació
del CosmoCaixa ha comptat amb cites
ineludibles com una nova edició del
SonarKids amb cinc dies de música i
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experimentació en família o la celebració
de la final de la competició World Robot
Olympiad, una competició de robòtica
internacional per a equips de nens i joves
d’entre 7 i 19 anys. Els robots que
competeixen en aquestes proves es
construeixen amb peces de lego i han de
ser muntats i dissenyats en el decurs del
mateix torneig.
Altres iniciatives que acull el CosmoCaixa
són l’espai per al foment de l’experimentació,
la recerca i la curiositat entre els joves
amb el Tinkering Studio. Un nou àmbit
de treball amb la col·laboració del
Massachusetts Institute of Technology,
l’Exploratorium de Sant Francisco i la
National Science Foundation dels Estats
Units. Amb idèntic objectiu treballa
també l’espai Top Ciència que va adreçat
a tots els públics i que enguany ha

comptat, entre d’altres, amb la proposta
de visita virtual per conèixer el projecte
Human Brain (HBP), un projecte global
de gran abast per intentar comprendre
el cervell humà estructurat en diferents
projectes secundaris de recerca amb
equips científics multidisciplinaris d’arreu
del món.
Entre les presències destacades de la
comunitat científica que han passat
enguany per CosmoCaixa, la primatòloga
Jane Goodall, que va pronunciar la
conferència: Una vida dedicada a la
ciència i a la protecció de la naturalesa.
Mediterrani, el nostre mar
L’exposició del 2014 ha estat Mediterrani.
El nostre mar, com mai l’has vist. Una
exposició que per primer cop era
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complementària amb l’oferta expositiva
del centre CaixaForum Barcelona amb la
seva proposta de mostra arqueològica per
realçar la cultura grecollatina Mediterrani.
Del mite a la raó.
Mediterrani introduïa el visitant en la vida
i la biodiversitat marina i plantejava
qüestions sobre la pressió antròpica en
aquest fràgil ecosistema i posava en
qüestió, al mateix temps, la relació
secular de l’home i les diferents cultures
que han sorgit vora la seva riba així com
els principals riscos i obstacles actuals per
a la seva supervivència. L’exposició es
complementava amb l’espectacle de
carrer Medusa de la companyia Artristas
que convidava els espectadors a
submergir-se de forma diferent en la
Mediterrània, convertint el recinte en un
mar farcit de sorpreses.
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Ciència en Societat
Difondre el coneixement científic i
desvetllar les vocacions per a l’estudi
de la ciència són prioritats dels
programes que es desenvolupen de
ciència i medi ambient de l’Obra
Social. El 2014 aquest objectiu ha
destacat en diversos fronts. D’una
banda, assumint el repte de realitzar
aquesta aproximació i difusió del
coneixement i dels mètodes científics
a tota la societat europea, bé des del
projecte RRI Tools, bé desplegant el
projecte Ciutat Ciència a través d’una
programació d’activitats de
divulgació en 32 municipis de tot
l’Estat o establint col·laboracions amb
institucions com els planetaris de
Madrid i Pamplona, per on han passat
més de 74.000 escolars, o el Museu de
l’Evolució Humana de Burgos.
L’establiment d’aliances, tant a escala
nacional com europea, és una manera
de crear xarxes de coneixement i de
divulgació des de les sinergies
institucionals. Aquestes xarxes de
col·laboració també contribueixen a
estrènyer els vincles entre la ciència i la
societat. És el cas de la col·laboració entre
l’Obra Social i el Planetari de Pamplona,
el Pamplonetario, amb el qual la
contribució de ”la Caixa” significa
gairebé un 50% del seu pressupost
i gràcies a la qual aquest equipament
ha desplegat nous instruments per
desenvolupar la seva activitat de
divulgació. L’Obra Social i el Planetari
participen també en el grup
Tecnoplanetario que actua també
promovent el treball en col·laboració amb
institucions nacionals i internacionals amb
les quals comparteixen noves dinàmiques
i projectes per fer arribar els continguts
dels planetaris de l’Estat al públic.
L’Obra Social també ha signat un
compromís de col·laboració amb el
Planetari de Madrid per canalitzar a
través d’aquest equipament part de

l’activitat vinculada a la difusió del
coneixement científic entre els ciutadans
de la capital. La inversió compromesa de
tres milions d’euros farà possible la
renovació de la sala de projeccions del
planetari per dotar-la de les darreres
tecnologies òptiques i digitals. Amb
aquest acord l’Obra Social estableix una
col·laboració estable amb els tres
planetaris més importants del país,
Madrid i Pamplona, juntament amb el del
CosmoCaixa Barcelona, equipament que
ja gestiona íntegrament.
Una altra de les aliances de treball que
més fruits ha donat ha estat la que l’Obra
Social manté amb la Fundació Espanyola
per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT),
amb la qual celebra des de fa anys els
campus d’estiu. Durant el 2014
l’Ajuntament d’Alcobendas ha cedit a la
FECYT l’edifici del museu de la Ciència
per instal·lar-hi el nou Museu Nacional de
Ciència i Tecnologia (MUNCYT). L’Obra
Social ”la Caixa” participa d’aquest acord
200000
amb
una inversió d’1,8 milions d’euros
per finançar l’activitat de difusió científica
150000
del nou centre. D’aquesta manera, l’Obra
Social
ha reblat el seu compromís i ha
100000
incrementat l’oferta d’activitat en matèria
de50000
divulgació i difusió de continguts
vinculats a la ciència en aquesta comunitat.

Ciència en Societat
161.945

124.100

beneficiaris

beneficiaris

17.382

beneficiaris

Activitats
Planetari
de Pamplona

Activitats Activitats Museu
Planetari
de Ciències
de Madrid
Naturals de
Madrid

Ambient, el projecte RRI Tools té una
durada de tres anys i compta amb el
finançament de 6,9 milions d’euros de la
Comissió Europea. Com a projecte en
col·laboració, el seu desenvolupament
serà possible gràcies a la implicació de
26 socis i la creació de 19 centres (hubs)
nacionals que treballaran per aconseguir
involucrar el màxim d’agents implicats
en els processos de recerca i innovació.
Al llarg del 2014 s’ha treballat per
consolidar una comunitat que treballi
per adreçar el coneixement científic
envers al progrés social, i s’ha deixat
el camí preparat per a les fases de
producció, sensibilització i formació
que comencen el 2015.

0

RRI Tools, recerca al servei
del progrés social
El projecte RRI Tools està generant el
portal de referència de la recerca i la
innovació responsable en el marc de la
Unió Europea i una sèrie d’eines digitals
per a la seva implementació. Aquest any,
l’Obra Social ”la Caixa” ha coordinat
27 trobades a 22 països en les quals
han participat més de 400 institucions de
30 estats de tot Europa per determinar
com apropar la gestió de la recerca i la
innovació a les necessitats i la realitat
social europea.
Liderat per l’Obra Social ”la Caixa” i
coordinat des de l’Àrea de Ciència i Medi
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Ciutat Ciència
En la línia de promoció de la divulgació
científica el projecte Ciutat Ciència (www.
ciudadciencia.es) s’ha fet extensiu al llarg
del 2014 a 32 municipis de tot l’Estat.
Aquesta iniciativa promoguda pel CSIC
(Consell Superior d’Investigacions
Científiques) i l’Obra Social ”la Caixa”
és per atansar a les localitats adscrites
aspectes i qüestions d’actualitat científica.
Durant el 2014 algunes d’aquestes
qüestions s’han plasmat en activitats com
l’exposició Biodiversitat 2010. Una mostra
que aborda el concepte de biodiversitat
i els reptes i amenaces per a la seva
preservació. També s’han pogut veure
mostres com Darwin 2009. 150 anys de

Acostar la cultura i la ciència a tothom

la Teoria de l’Evolució; L’univers perquè el
descobreixis; Un mar de dades; L’energia
ens mou. Ciència per a una energia més
neta, sostenible i accessible; Entre
molècules; L’esfera de l’aigua; Orquídies o
Un passeig pel nano-món o FOTCIENCIA10,
una mostra que recull les imatges
guanyadores del X Certamen nacional de
Fotografia Científica que du el mateix nom.

Per la seva banda www.xplorehealth.eu
ha ampliat el seu cercle de clústers
incorporant nous centres de recerca, com
el de Granada, als que ja funcionaven a
Catalunya (IrsiCaixa) i Galícia (Domus).
Aquesta implicació permet als usuaris
simular els processos de la recerca en
àmbits com la vacuna contra la sida, en
el cas del clúster que coordina IrsiCaixa.

Plataformes divulgatives

www.xplorehealth.eu incorpora eines
multimèdia com videojocs, experiments
virtuals, unitats didàctiques i propostes
interactives per endinsar la comunitat
educativa, professors i estudiants, en la
dinàmica dels treballs de recerca i els
debats que en aquests entorns es
produeixen al voltant de la investigació,
els seus objectius i finalitats. Una fórmula
per promoure l’educació en ciències
basada en la indagació (Inquiry-Based
Science Education).

Juntament amb la plataforma Ciutat
Ciència com a espai ciutadà de
divulgació, els portals educatius El mar
a fons i Xplore Health han continuat
creixent en la seva oferta d’activitat.
En el 2014 El mar a fons ha presentat
Oceans, un joc de taula per apropar el
coneixement sobre els mars i oceans del
planeta. El joc planteja un viatge virtual
des de diferents ports del planeta
i a bord de vaixells oceanogràfics que
convergeixen a Barcelona després de
superar diverses proves on hauran de
demostrar els seus coneixements sobre
biologia, geologia, física i química, però
també geografia, història i tecnologia.

Una de les propostes gira al voltant de la
immunologia i les vacunes com la recerca
que es fa per combatre la malària. Altres
àmbits d’interès són la biotecnologia,
la recerca sobre l’obesitat, les malalties
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mentals, les malalties oncològiques o
la genòmica.
El debat científic
L’Àrea de Ciència i Medi Ambient promou
diverses plataformes de debat com a
fórmula per bastir ponts de connexió i
relació entre la comunitat científica i la
societat a la qual s’orienten els resultats
de les investigacions. Un d’aquests
espais és B-Debate que durant el 2014
ha plantejat diferents trobades que han
aplegat més de 200 científics d’alt nivell
per tractar qüestions com l’epigenètica
i el càncer, els horitzons de la medicina
respiratòria personalitzada, els reptes
i les oportunitats generats per les dades
biomèdiques, Biomedical Big Data o
els impactes ambientals en el neurodesenvolupament del cervell durant la
infantesa, entre d’altres.

1

2

8

9
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Música
El 2014 els concerts participatius
han traspassat fronteres. El model
d’organització d’aquest esdeveniment
musical compartit on cantants amateurs
aprenen, assagen i intervenen
activament en l’organització d’un
programa musical de gran qualitat
i exigència de costat amb directors
i orquestres simfòniques de prestigi,
s’ha exportat el 2014 a Portugal.
La Fundació Calouste Gulbenkian ha
adoptat aquest format per programar
el Carmina Burana de Carl Orff. Aquest
any els 17 concerts participatius
celebrats han arribat a 14 ciutats de
tot l’Estat.
Al llarg del 2014 s’han fet 17 concerts
participatius que han convocat un públic
total de 31.237 persones en 14 ciutats
d’arreu de l’Estat. Enguany s’han
interpretat tres obres: El Messies de
Händel, Grans Cors d’Òpera i El musical
participatiu. Els dos primers s’han
programat a Bilbao, Burgos, las Palmas,
Tenerife, Mèrida, Palma, Sevilla, Madrid,
Barcelona i Pamplona. Pel que fa a
El musical participatiu s’ha organitzat
per primer cop en auditoris de Màlaga,
Lleida, Manresa i Vic. El musical ha estat
la darrera incorporació al repertori dels
concerts participatius amb un programa
que proposa un recorregut per la història
del teatre musical a partir de fragments
de temes musicals de Gershwin, Rodgers,
Bernstein, Sondheim, Kander, Webber
i Schönberg, entre d’altres.
Des de la celebració del primer concert
participatiu d’El Messies de Händel, que
es va celebrar el 1995, al llarg de gairebé
dues dècades aquest format ha situat
sobre els escenaris 39.000 cantaires i
músics que han arribat a una audiència
global de més de 360.000 persones.

l’Obra Social manté vincles de col·laboració
en matèria de recerca en salut global, que
ha produït un concert participatiu celebrat
a Lisboa.
El concert participatiu
de CaixaProinfància
El concert participatiu d’El Messies de
CaixaProinfància ha arribat aquest any
a la seva cinquena edició ja plenament
consolidat dins el programa d’Art per a la
millora social. La preparació del concert
convoca uns 200 infants d’escoles i està
vinculat als programes CaixaProinfància
i Intervenció Comunitària Intercultural i
als tallers de creació Cantem El Messies.
Del treball desenvolupat des dels tallers
en sortirà la particular versió d’El Messies
que després fou presentada al Palau de
la Música.
Educar el públic escolar
El cicle de concerts escolars i familiars ha
continuat el 2014 convocant en diferents
ciutats espectacles com L’Arca de Noè,
Teranga. El llegat dels griots del Senegal,
Guillem Tell, La guerra de Troia, Tubs i
tubes o Acaba’t la sopa. El format
400000
d’aquests espectacles està pensat per
350000
introduir,
formar i educar els espectadors
300000
dels diferents
cicles i etapes educatives als
250000
quals s’adrecen
en el món de les arts
200000
150000 i la música. Els formats de cada
escèniques
100000obeeixen a objectius didàctics
espectacle
50000
específics.
L’Arca de Noè incideix en el
0
coneixement d’un mite de la cultura
universal i que és present en els textos
religiosos de les tres principals religions
monoteistes, la Bíblia, l’Alcorà i la Torà,

La maduresa i experiència adquirida han
fet que el model de concert participatiu
promogut des de l’Obra Social hagi
despertat interès fora de les fronteres. El
format ha estat adoptat a Portugal per la
Fundació Calouste Gulbenkian, amb qui
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Música
360.000
espectadors

31.237
espectadors

Concerts participatius
el 2014

Acumulats

igual succeeix amb La guerra de Troia, que
ens apropa a un dels clàssics de la literatura
i al món de la mitologia hel·lènica. Altres
formats, com Guillem Tell, adapten aquesta
òpera de Rossini per fer-la arribar al públic
escolar. Finalment concerts com Tubs i tubes
introdueixen els alumnes en les diferents
famílies d’instruments, en aquest cas els de
vent, i, finalment, Acaba’t la sopa introdueix
l’espectador en el procés de creació musical.
Els 342 concerts familiars i escolars
celebrats durant el 2014 han aplegat
96.626 assistents. A aquests espectadors
se suma la resta de l’oferta de concerts
celebrats en el marc de les temporades
musicals dels centres de l’Obra Social,
amb un total de 64 recitals que han
estat seguits per 72.015 espectadors.
L’audiència global d’aquestes propostes
ha estat de 168.641 persones.

2

Construir
un món
amb menys
desigualtats

Introducció

69

72

66

Internacional

Aliances internacionals
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Introducció
Des del 1997 l’Àrea Internacional de
l’Obra Social desenvolupa diferents
programes que són un mirall a l’exterior
de l’acció social de l’Entitat. Ho fa
convençuda que l’objectiu de millorar
la qualitat i el benestar de les persones
no sap de fronteres geogràfiques.
Aquesta acció s’efectua a escala local,
a països d’Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina
amb projectes centrats en la creació
d’ocupació, de noves oportunitats
per al desenvolupament econòmic
i personal i la generació i enfortiment
dels teixits econòmics i productius en
comunitats vulnerables. Són accions
que també tenen present programes
de salut global, especialment
focalitzats en la lluita contra les
principals causes de mortalitat
infantil, així com l’atenció a víctimes
d’emergències humanitàries a
conseqüència de catàstrofes naturals
o conflictes bèl·lics.

El desenvolupament socioeconòmic
que generi oportunitats de millora de
les condicions de vida i la salut global
orientada a programes de formació,
investigació i actuació contra les
principals malalties que afecten a les
poblacions més vulnerables són les
principals línies d’acció que l’Obra
Social desplega des de l’Àrea
Internacional. Durant els últims anys
s’ha teixit un seguit d’aliances i acords
estratègics que fan possible el
desenvolupament de programes d’acció
i intervenció amb la col·laboració
d’entitats no governamentals locals
i en els països on es desenvolupen les
intervencions. El 2014, s’han iniciat
col·laboracions amb 23 organitzacions
de referència internacional en l’àmbit
del desenvolupament de la salut global.
El Desenvolupament global i la Salut
són els dos grans eixos d’acció de
l’activitat internacional de l’Obra Social
”la Caixa”.
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Desenvolupament global
En aquest àmbit se circumscriuen els
programes de desenvolupament
socioeconòmic. Són projectes encarats
a la generació d’ocupació, la inclusió
financera i la creació de teixit
econòmic i productiu en països i en
comunitats on és necessària la
generació d’ingressos entre les famílies
més vulnerables. A aquestes famílies
s’orienten els programes, amb una
durada de quatre anys, i que actuen
sobretot en països africans, asiàtics
i de l’Amèrica Llatina. El 2014 el
programa de desenvolupament
socioeconòmic ha ofert ajuts en 11
països on es calcula que han beneficiat
més de 28.000 petits productors.
Cal destacar que un 50% d’aquests
beneficiaris són dones que han pogut
iniciar o consolidar projectes de tota
mena, generalment microempreses,
petites explotacions rurals i ramaderes
i projectes per generar petites

Construir un món amb menys desigualtats

empreses de transformació de
productes agrícoles.
A més d’aquests programes es promou
també el foment de la formació de
professionals, específicament centrada
als països africans, perquè adquireixin
coneixements en aspectes com
l’emprenedoria o la gestió empresarial
que els permetin fer front millor als
reptes d’iniciar o consolidar projectes
empresarials en aquestes zones. Des
de l’any d’inici del programa, el 2006,
s’ha format més de 20.000 persones
al continent africà amb la col·laboració
de diverses entitats.
En aquest aspecte, l’aportació del
programa CooperantsCaixa contribueix
a complementar aquesta línia. En aquest
cas es tracta d’oferir les capacitats
professionals dels empleats del Grup
”la Caixa” en aspectes com la
consultoria, l’assistència tècnica, la gestió,
la confecció de plans de negocis o la
gestió dels fons de crèdit. Cada any, 40
d’aquests voluntaris fan estades de fins
a tres setmanes en diferents països per
oferir aquest coneixement. Des del 2007,
el programa ha desplegat, per atendre
fins a 30 projectes diferents, un conjunt
de 280 voluntaris arreu del món.

salut, tals com les malalties infecciones,
la malnutrició o els problemes de salut
materno-infantil són una amenaça a
nivell global i determinen els principals
problemes en països en vies de
desenvolupament. Sota aquests principis
es treballa en programes de lluita contra
la mortalitat infantil mitjançant la
vacunació de nens menors de cinc
anys, en programes de lluita contra
la malnutrició infantil i programes de
formació dels professionals de la salut
als països africans. Totes aquestes
actuacions es complementen amb
els programes de recerca de l’Institut
Global de Barcelona ISGlobal o un dels
projectes pioners al món per eradicar
la malària al sud de Moçambic.
El programa de formació de professionals
sanitaris a l’Àfrica ja ha format des que va
començar el 2006 més de 13.000
metges, infermeres i llevadores. Es tracta
de formar aquests professionals en
aspectes prioritaris de salut i gestió
sanitària.
Un dels projectes amb major ambició i
abast és el programa per a l’eradicació
de la malària. Aquest projecte s’ha
marcat com a objectiu eliminar la

malaltia el 2020 en tres províncies del
sud de Moçambic (Maputo, Gaza i
Inhambane). En el projecte s’han
implicat, a més de l’Obra Social, la
fundació Bill i Melinda Gates i, com a
soci tècnic i científic, l’Institut de Salut
Global ISGlobal.
El programa de Vacunació Infantil
s’emmarca en la intervenció per facilitar
l’accés a les vacunes als nens i nenes
menors de cinc anys i contribuir així de
forma efectiva a la reducció de la
mortalitat infantil. El programa es
desenvolupa amb la col·laboració de la
GAVI Vaccine Alliance, una organització
que aplega entitats públiques i privades
que ha esdevingut líder en el camp de la
vacunació i la immunització. Les
aportacions econòmiques a aquesta
aliança provenen de quatre fonts
diferents: les de l’Obra Social ”la Caixa”,
les de l’Aliança empresarial per a la
vacunació infantil, els donatius dels
empleats de ”la Caixa” i altres donatius.
Des de l’any 2008 s’ha immunitzat més
de 2,1 milions d’infants menors de cinc
anys en diferents campanyes contra
diferents patologies com la diftèria, el
tètanus, la tos ferina, la meningitis,
l’hepatitis o la pneumònia.

La formació i professionalització de les
entitats de cooperació, així com la
sensibilització de la societat en aspectes
vinculats amb el desenvolupament de les
poblacions més vulnerables és també
objectiu de l’Obra Social ”la Caixa”.
Per això s’organitzen activitats de
sensibilització, que s’adrecen a estendre
entre la societat els conceptes de la
cultura de la pau i el respecte, com
exposicions, conferències, trobades,
tallers i cicles de cinema que traslladen
les vivències i experiències de diferents
professionals o mostren altres realitats
culturals per posar en coneixement
diferents formes de vida.
La salut global
El segon gran àmbit d’actuació és el de la
salut global. Els principals problemes de
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Vacunació infantil
2.121.837

116.477

Estimació de nens vacunats
el 2014

Total de nens
vacunats

Programes per
al desenvolupament
4,25 M d’€

28.672

Beneficiaris

En el capítol de les emergències i l’ajut
humanitari, el suport als refugiats fugits
com a conseqüència del conflicte bèl·lic a
Síria i el programa de lluita contra l’Ebola
a Sierra Leone, juntament amb la Creu
Roja, han centrat l’actuació el 2014.
Gràcies a aquests programes s’ha
contribuït a la logística i l’equipament de
l’Hospital de la Creu Roja a Sierra Leone.
Més enllà de l’atenció en les emergències,
l’Obra Social se centra també en les
ajudes per reduir la malnutrició infantil
que s’estima ha beneficiat fins ara més
de 83.000 mares embarassades i lactants
a països de l’Àfrica subsahariana.
Les aliances amb importants organismes,
institucions i fundacions Internacionals
de gran rellevància i la generació de
diferents xarxes estan sent claus per a la

projecció internacional de l’Obra Social
”la Caixa”. En aquest sentit, exemples com
2000000
l´impuls de projectes en col·laboració amb
el Banc Interamericà de Desenvolupament,
1500000
la Fundació Aga Khan, la OIM, Development
1000000
Alternatives, la promoció de la MED
Confederation
i la nostra implicació a la
500000
European Foundation Center, així com al
0
Council on Foundations són clars exemples
de la nostra presència internacional.
2500000

500000

A més,
fruit d’aquests acords i aliances
400000
amb institucions culturals i científiques
300000
de prestigi
internacional l’Obra Social ha
contribuït
a
produir exposicions i activitats
200000
d’un altíssim nivell, qualitat i repercussió
100000
pública. En el cas de les aliances des de
0
l’Àrea Social
aquestes, a més a més, han
contribuït a exportar alguns dels models
d’actuació i intervenció dels programes de
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Inversió

l’Obra Social a contextos culturals i a
països molt diversos al nostre. És el cas
de l’experiència desenvolupada per
l’extensió del programa d’integració
laboral Incorpora al Marroc o a Polònia i
que el 2014 s’ha traduït en la generació
de més de 3.800 noves oportunitats
laborals. Un altre exemple ha estat el
programa d’Atenció integral a persones
amb malalties avançades que ha vist com
el model d’atenció psicosocial en l’etapa
final de la vida tenia plena vigència i
funcionalitat en cultures tan diverses com
la mexicana o la xinesa, ja que diferents
equips d’atenció psicosocial han treballat
en l’atenció a aquests malalts en centres
de cures pal·liatives de Mèxic i Hong Kong.
En l’extensió d’aquest programa s’ha
treballat amb la col·laboració de la Fundació
Carlos Slim i també del Bank of Asia.

Construir un món amb menys desigualtats

Internacional
L’acció internacional és prioritària per
a l’Obra Social ”la Caixa” en el seu
creixement i la seva presència a
l’exterior. El 2014, l’àrea ha configurat
dos grans àmbits d’actuació amb
l’objectiu de contribuir a generar noves
oportunitats per al desenvolupament
i progrés, incidint en aspectes clau com
la lluita contra la pobresa, la generació
d’activitat econòmica sostenible, la
formació i la salut global.
L’Àrea Internacional s’estructura
en dues grans àrees d’activitat:
el Desenvolupament i la Salut global.
Desenvolupament global
El programa de desenvolupament
socioeconòmic impulsa projectes de
creació d’ocupació, activitat econòmica
sostinguda i l’enfortiment del sector
econòmic i productiu en comunitats
vulnerables. Aquest any, 28.672 petits
productors d’11 països s’han beneficiat
de 4,25 milions d’euros.
CooperantsCaixa, el voluntariat
corporatiu d’assistència tècnica, el 2014,
han anat a treballar sobre el terreny,
amb un total de 40 empleats. La seva
aportació ha permès reforçar les línies
de negoci de 18 entitats a nou països.
La formació en gestió d’emprenedoria a
comunitats de països africans ha format
1.633 persones africanes en microempresa,
cooperatives i empreses socials. La formació
de directius, agents de la Cooperació i
l’Acció Humanitària per contribuir a la
professionalització de les ONG, en
col·laboració amb l’Institut d’Innovació
Social d’ESADE, la Coordinadora de ONG
de Desarrollo i l’Instituto de Estudios sobre
Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH),
des de l’inici, han format més de 10.000
persones.

Alliance, estima que ha facilitat el 2014
l’accés a la vacunació de 116.477 nens
menors de cinc anys amb la vacuna
pneumocòccica a Moçambic. Des de
l’any 2008 s’ha contribuït a la
immunització de més de 2,1 milions de
nens i nenes. El programa es nodreix de
l’aportació anual de l’Obra Social
”la Caixa”, així com de les aportacions
dels empleats de ”la Caixa”, de
microdonatius i de les empreses que
formen part de l’Aliança Empresarial per
a la Vacunació Infantil i que el 2014 ha
significat una aportació total
d’1.450.000 euros.
Les campanyes d’emergències de 2014 han
estat la lluita contra l’Ebola a Sierra Leone,
que ha recollit més de 56.200 euros per a
la logística i l’equipament de l’Hospital de
la Creu Roja a Sierra Leone, i també el
recolzament a les víctimes del conflicte de
Síria a través del Comitè Català per als
Refugiats - ACNUR. L’acció humanitària
continua focalitzada en la reducció de la
malnutrició infantil, beneficiant 83.400
nens i mares embarassades i lactants al
Senegal, Txad, Etiòpia i Níger.

Crisis i acció humanitària
83.400
beneficiaris

Campanyes de malnutrició
infantil (2014)

(ISGlobal) i la Bill & Melinda Gates
Foundation hem signat un programa
pioner per a l’eradicació de la malària
a Moçambic amb l’objectiu d’eradicar
aquesta malaltia l’any 2020 al sud
d’aquest país.
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Finalment, l’Obra Social ”la Caixa”,
80000 de Salut Global de Barcelona
l’Institut
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Salut global
El programa de Vacunació Infantil, en
col·laboració amb la GAVI, the Vaccine
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Trobades amb Compromís (testimonis de professionals que
treballen amb els més vulnerables i dirigides principalment
a estudiants):
• 2014: 5.952 assistents.
• Ramón Lobo, Jesús Núñez, Jordi Urgell, Mònica Bernabé,
Gervasio Sánchez, Eloi Cordomí, Tomàs Molina, José Antonio
Bastos, Eduard Sanjuán, Esteban Beltrán, Lola Huete, Ignasi
Carreras, John Carlin, Rosa Maria Calaf, Marc Marginedas,
Ricard Garcia Vilanova, Gonzalo Fanjul i Marc Marginedas.

Activitats de sensibilització per reflexionar i difondre la justícia
social, l’equitat i la solidaritat al món.
Exposicions
• 2014: 201.550 visitants.
• Nova exposició el 2014: The most important thing. Retrats
d’una fugida. Barcelona.
• Invents. Idees que canvien vides. Barcelona, Palma, Madrid.
• Justícia alimentària. Tarragona, Lleida, Palma.
• Cambodja. Terra d’Esperança. Saragossa.

Divisió Internacional

POLÒNIA
MARROC

TURQUIA
MAURITÀNIA

HONDURES
GUATEMALA

TUNÍSIA

SENEGAL
HAITÍ

MÈXIC

ÍNDIA

GÀMBIA

COLÒMBIA

EL SALVADOR

FILIPINES
GUINEA B.
GUINEA C.

NICARAGUA

BURKINA F.

ETIÒPIA
NÍGER

BURUNDI

TXAD

TANZÀNIA

R. D. CONGO
EQUADOR

HONG KONG
(XINA)

PERÚ

MADAGASCAR

ANGOLA
MOÇAMBIC

BOLÍVIA
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CAMBODJA

Construir un món amb menys desigualtats

Projeccions
• 2014: 101.646 espectadors.
• Finestres al món. Barcelona, Tarragona, Girona, Palma.
• 8 països, 8 històries. Barcelona.
• Cinema Solidari. Barcelona i Madrid.
• Cicles de cinema vinculats a les exposicions.
Microexposicions
• 2014: 19.343 assistents a 36 localitzacions.

KitCaixa
(70 kits en català, castellà, eusquera i gallec. Dirigit a educació
infantil i cicle inicial de primària)
• 2014: 35.949 alumnes d’educació infantil.
Espectacles
• 2014: 3.218 assistents.
• Una petita mirada al món. Tarragona, Madrid, Barcelona,
Girona, Palma i Lleida.

Tallers
• 2014: 16.980 assistents.
• Tallers vinculats a exposicions.
• Una petita mirada al món. Tarragona, Madrid, Barcelona.

DESENVOLUPAMENT GLOBAL

Desenvolupament socioeconòmic

Amèrica Llatina, Àfrica, Àsia

Formació en capital social (emprenedories)

Àfrica

CooperantsCaixa - Voluntariat internacional

Amèrica Llatina, Àfrica, Àsia

Programa Incorpora

Europa, Àfrica

Aliances estratègiques internacionals

Regió mediterrània, Amèrica
Llatina, Àfrica, Àsia

Emergències i acció humanitària

Àfrica

Formació en capital social (salut)

Àfrica

Programa de vacunació infantil

Àfrica

Programa contra la malària

Àfrica

Atenció integral a persones amb malalties avançades

Amèrica Llatina, Àsia

Aliances estratègiques internacionals

Regió mediterrània, Amèrica
Llatina, Àfrica, Àsia

SALUT GLOBAL
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Construir un món amb menys desigualtats
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Obra Social
Conjunta i
descentralitzada

74

Obra Social Conjunta

75

Obra Social
descentralitzada

Obra Social Conjunta
En el marc de col·laboració de l’Obra
Social ”la Caixa” amb les fundacions
bancàries de Caja de Burgos, Caja
Navarra, Caja Canarias y Cajasol, s’han
desenvolupat durant el 2014 programes
d’activitats conjuntes, des de concerts
i exposicions fins a convocatòries
territorials d’ajuts a projectes
d’iniciatives socials o acords amb
centres de divulgació científica, com el
planetari de Pamplona, i també amb
institucions culturals com el Museu
de l’Evolució Humana de Burgos.
Entre les iniciatives més destacades
hi ha les convocatòries territorials d’Ajuts
a Projectes d’Iniciatives Socials que
s’han dut a terme a Burgos, Canàries,
Andalusia i Navarra, amb desenes de
projectes seleccionats en aquests territoris
que percebran ajuts per valor de 2,9
milions d’euros. Altres activitats conjuntes
comunes a tots els territoris han estat la
celebració d’exposicions, els concerts
participatius i les programacions de
concerts escolars.
Burgos
El 2014 s’ha continuat amb la restauració
de la catedral de Burgos. L’acord signat el
2013 entre el Capítol de la Catedral i les
fundacions bancàries de Caja de Burgos
i ”la Caixa” suposa una inversió d’1,15
milions d’euros fins al 2016, que es
dedicarà a la rehabilitació de les galeries
sud i est del claustre alt de la Catedral.
Finalment, s’ha subscrit també un acord
de col·laboració amb el Museu de
l’Evolució Humana (MEH) per a la difusió
i promoció de la cultura científica que es
plasmarà en la producció de tres
exposicions al llarg del 2015.
Un altre dels projectes ha estat la
col·laboració en el projecte educatiu Les
Edats de l’Home, una iniciativa de difusió
del patrimoni de Castella i Lleó que s’ha
concertat en ajuts per a l’organització de
l’exposició Eucharistia.

Finalment, les dues fundacions han
col·laborat en la celebració de la Nit
Europea dels Investigadors i programes
educatius específics en el marc de l’acord
amb el Centre Nacional d’Investigació
sobre l’Evolució Humana (CENIEH).
Navarra
Amb la Fundació Bancària Caja Navarra
s’han continuat promovent acords per a
programes d’inclusió social, d’ajuts per
a famílies vulnerables, suport a la infància,
prevenció de violència de gènere,
ocupació, banc d’aliments i centres
d’atenció sociosanitària.
Una de les col·laboracions més rellevants
ha estat la desenvolupada amb el
Planetari de Pamplona al qual s’han
destinat 350.000 euros per dissenyar i
ampliar l’oferta d’activitats del planetari
de la capital navarresa. S’ha desenvolupat
el programa Escola d’Estels i d’altres
iniciatives per a la divulgació científica.
Des de l’Obra Social ”la Caixa” s’han
cedit els continguts de l’exposició
Mart-Terra. Una anatomia comparada.
En l’àmbit patrimonial s’ha començat la
segona fase dels treballs de restauració
del claustre de la catedral de Santa Maria
de Tudela, que es preveu que estaran
enllestits el 2015.
Finalment, i en l’àmbit social, les dues
entitats han contribuït decisivament a la
creació d’un centre de suport a les persones
amb discapacitat i/o dependència.

pensadors, científics i personalitat
de la cultura i les arts comparteixen
coneixements i experiències en un espai
comú. L’astrofísic Stephen Hawking en
va fer la conferència inaugural.
En l’àmbit de la recuperació patrimonial,
han contribuït als treballs per a la
preservació, organització i catalogació de
partitures de la Catedral de La Laguna.
Les obres restaurades s’han materialitzat
en la producció d’un concert a l’interior
de la Catedral de La Laguna.
Altres activitats remarcables han estat
la celebració del Seminari Internacional
Campus África o el programa de
preservació d’espais naturals amb treballs
com la neteja d’Anaga, un espai costaner
molt popular.
Andalusia
L’Obra Social ”la Caixa” i la Fundació
Cajasol han presentat el 2014 el projecte
per a la conversió de les Reales Atarazanas
de Sevilla en un nou espai de diàleg
intercultural amb Amèrica. ”la Caixa”
ha compromès una inversió de deu milions
d’euros per la reconversió i rehabilitació
d’aquest espai històric de Sevilla com a
nou equipament cultural, la gestió del
qual estarà a càrrec de la Fundació
Cajasol. El projecte per al nou espai ha
estat encarregat a l’arquitecte Guillermo
Vázquez Consuegra, que ha de concebre
un espai creador i generador d’activitat
i coneixement on s’expliqui la tradició
i la història de les drassanes i s’incorpori
l’activitat cultural.

Canàries
Entre les accions rellevants amb Caja
Canarias, s’ha desenvolupat la segona
edició del Programa Esmorzars Escolars.
El programa dóna suport a les necessitats
alimentàries dels escolars insulars.
El setembre de 2014 es va celebrar el
festival Starmus, una iniciativa a cavall
entre la divulgació científica, l’astrofísica
i la música i l’art. Al llarg d’una setmana,
premis Nobel, eminents investigadors,
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El 2014 les dues fundacions han col·laborat
en diferents activitats com les exposicions
itinerants d’escultures al carrer d’Henry
Moore a Sevilla, Cadis i Huelva o amb el
conveni per adequar l’espai museístic de
l’Hermandad Esperanza de Triana, així
com un acord de col·laboració en matèria
d’acció social educativa, mediambiental
y cultural que ha suposat una inversió
de 50,3 milions d’euros.

Obra Social Conjunta i descentralitzada

Obra Social
descentralitzada
L’Obra Social descentralitzada
permet la gestió directa i autònoma
d’una part del pressupost des de
la xarxa d’oficines de ”la Caixa”.
El destí d’aquests recursos és el
desenvolupament i suport a accions
i intervencions d’acció social
proposades des de les mateixes
direccions territorials, direccions
d’àrea de negoci i oficines. Una
fórmula que palesa el compromís
i la complicitat de la plantilla de
treballadors de ”la Caixa” amb la seva
Obra Social. A més a més, propicia els
contactes amb les entitats del tercer
sector, la qual cosa les converteix en
una excel·lent manera per mesurar
i prendre el pols als seus entorns
territorials immediats i copsar-ne les
necessitats emergents.
La xarxa de més de 5.500 oficines ha
gestionat directament i autònoma el
2014 part del pressupost de l’Obra Social
per a projectes de proximitat, la inversió
realitzada en aquest exercici ha estat de
34 milions d’euros (28 milions el 2013).
Uns recursos amb els quals s’han
desenvolupat i finançat 13.040 activitats,
amb una estimació de beneficiaris de
782.400 persones. El gruix de les
activitats està en sintonia amb les línies
d’actuació de l’Obra Social, des d’accions
contra la pobresa, en favor de la
convivència i la cohesió social, activitats
de la gent gran, lluita contra l’exclusió
social i la marginació, activitats del
voluntariat, actuacions de preservació i
conservació del medi ambient, activitats
d’oci inclusiu, culturals i esportives,
orientades sobretot a la promoció de
l’esport base.

propostes més eficients i, en segon lloc,
concentrar els ajuts en propostes que
permetin actuar allà on sigui més
necessari. La nova gestió pressupostària
dels ajuts ha dotat de més transparència
els processos i ha permès situar les
prioritats dels projectes en propostes de
major abast i qualitat, tot seleccionant
aquells de major proximitat i impacte
social. El resultat ha estat un increment
del nombre de beneficiaris sobre l’any
anterior.
Entre les actuacions destacades de
l’exercici, hi ha projectes vinculats a
menjadors socials, campanyes de recollida
d’aliments, projectes vinculats a la
generació d’ocupació juvenil, per a
l’adquisició de material escolar o
projectes de suport a mares en situacions
de vulnerabilitat. Són, tots aquests,
projectes que estan en sintonia amb les
línies d’acció prioritàries que es
desenvolupen des dels programes socials
de ”la Caixa”. Aquesta coincidència en
els plantejaments és un dels millors
indicadors de com la capil·laritat de la

Obra Social descentralitzada
782.400
620.700

651.840

Beneficiaris

20.690

21.728
13.040

Activitats programades

2012

2013

2014

xarxa d’oficines, conseqüència de la seva
extensió i repartiment equilibrat en el
territori, és un factor que valida les
prioritats de l’acció de l’Obra Social i el
seu compromís per atendre aquelles
necessitats i problemàtiques de major
relleu i impacte.

La gestió i selecció de projectes ha
millorat al llarg del 2014. La major
coordinació i la creació d’equips i comitès
específics han permès escollir les
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Grups d’interès de
la Fundació Bancària
”la Caixa” (G4-24 i G4-25)
La Fundació Bancària ”la Caixa” concep
la Responsabilitat Social Corporativa des
del diàleg i l’acord possible entre tots
els grups d’interès. Per a la FBLC, 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 FBLC.
Per això, la FBLC, compromesa amb la
millora contínua de les relacions amb els
seus grups d’interès, ha realitzat una
tasca d’identificació i estudi dels seus
principals grups d’interès. L’abast
d’aquest estudi és l’anàlisi des de la
perspectiva interna de l’organització.
L’univers analitzat ha estat la pràctica
totalitat dels projectes que constitueixen
la seva activitat principal agrupada en
quatre línies d’actuació i circumscrita en
quatre grans àmbits d’activitat. La
metodologia emprada ha estat un
qüestionari on-line dirigit als responsables
de cada un dels diferents programes i
projectes, als quals se’ls ha preguntat
sobre 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 pel grau d’influència/afectació, i
sobre el seu tipus i nivell de participació.
Informació complementada amb l’anàlisi
de documentació de l’organització
aplicable als grups d’interès.

sostenibilitat, així com recollir les
seves opinions sobre les expectatives
d’actuació i comportament de la
Fundació Bancària ”la Caixa” en la
seva contribució a la sostenibilitat,
amb la finalitat d’integrar-les 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 permet definir i establir
dinàmiques de relació i diàleg més
sistemàtiques.

Els grups d’interès de la Fundació Bancària
”la Caixa” identificats fruit d’aquest estudi
són: Grup Criteria i l’entitat financera
CaixaBank, el Patronat, el Protectorat
de fundacions del Ministeri d’Economia
i Competitivitat, 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 Bancària
(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.

Esquema dels grups d’interès de la Fundació Bancària ”la Caixa” (G4-24)

Aquest estudi ha establert les bases de
la posterior 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:

Clients 
de CaixaBank

Patronat

Protectorat
(Ministeri
d’Economia i
Competitivitat)

Empleats

Govern 
i administracions
públiques (AP)

Proveïdors

Comunitat
acadèmica

ONL 
i associacions
del tercer
sector
Beneficiaris

• Comprendre millor les seves
expectatives i interessos envers la
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Grup Criteria
i entitat
financera
CaixaBank
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Mitjans de
comunicació

Compromís amb els nostres grups d’interès

Determinació d’aspectes
rellevants i cobertura
(G4-18 , G4-19, G4-20,
G4-21, G4-26 i G4-27)
Aquest és el segon informe integrat de
l’Obra Social ”la Caixa” i el primer com
a Fundació Bancària on s’ofereix una
mirada panoràmica sobre l’activitat de
l’Obra Social, les seves línies d’acció,
àmbits d’intervenció, objectius estratègics
i forma de gestió. El document es marca
com a fita oferir resposta a les necessitats
dels nostres grups d’interès incloent
aquells aspectes que es poden considerar
rellevants (materials) per a l’organització.
Són aspectes que inclouen d’una banda
els que reflecteixen impactes econòmics,
ambientals i socials significatius de
l’organització i, per una altra banda, els
que influeixen substantivament 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– i sota l’opció exhaustiva.

D’acord amb això el present informe
recull quatre principis bàsics:

2. Priorització d’assumptes.
3. Validació.

1. Identificació dels grups d’interès i com
la FBLC ha donat resposta a les seves
expectatives i interessos.

4. Revisió.

2. Inclusió del desenvolupament
de l’organització en el context de
sostenibilitat.

Aquestes etapes han permès a la FBLC
detectar aquells assumptes rellevants tant
a nivell intern com extern i que, per tant,
la present memòria ha d’incloure i donar
resposta.

3. Relació dels 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. Mesura de l’abast dels aspectes
materials (exhaustivitat).
D’acord amb aquests principis, i amb
l’objectiu de detectar els assumptes
veritablement rellevants per a la FBLC,
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–:
1. Identificació: anàlisi de la cadena de
valor.
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A. Identificació: anàlisi de la cadena
de valor de la FBLC (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 FBLC 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 afecta la gestió de la
Fundació.
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Cadena de valor de la FUNDACIó BANCÀRIA ”la Caixa” (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
Grup Criteria
CaixaBank
Socis, entitats socials,
administracions,
universitats, museus,
bancs, fundacions
Proveïdors
Socis, entitats socials,
administracions,
universitats, museus,
bancs, fundacions
Finançament:
Rendiment del Patrimoni
Activitats pròpies
Sistema d’informació
i processos
Energia, aigua,
altres materials

Solidaritat

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, Violència:
tolerància zero,
CaixaProinfància,
Emprenedoria Social,
Programes per a la gent gran,
Cooperació Internacional,
Intervenció Comunitària
Intercultural, Voluntariat,
Convocatòria d’ajudes socials

Àrea educació

•Creació

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

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

Àrea de ciència

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

•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

Àrea de cultura

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

Integritat
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Beneficis per a la societat

•Aliances

culturals
d’art
•Organització de concerts
•Exposicions

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 20102016, la FBLC va fixar la seva missió i els
valors a partir dels quals desenvolupa la
seva activitat d’acord amb una estratègia
robusta i d’acord amb unes directrius
clares i transparents (vegeu pàgina 10).
La FBLC necessita una sèrie de recursos
principals que li permeten desenvolupar

la seva activitat alhora que li asseguren
una estabilitat financera i una reputació.
Els recursos clau necessaris per a la
Fundació, d’acord amb l’estudi previ
realitzat, se centren en els seus principals
grups d’interès: els seus empleats,
Criteria, CaixaBank, els seus socis, el
Patronat, els voluntaris i les entitats del
tercer sector, els seus proveïdors, els
recursos econòmics i els recursos naturals,
com ara energia o aigua.

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
FBLC. A continuació es presenta un
esquema sobre els principals assumptes
considerats i també les etapes que poden
afectar la FBLC.

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 Bancària ”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 Bancària ”la Caixa”
Rellevància de les accions
i contribució al progrés
de la societat

Transcendència
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B. Priorització (G4-27)
Un cop identificats els assumptes
rellevants, es va dur a terme la seva
priorització. Dins d’aquesta etapa, es va
determinar la translació de cada aspecte
a la realitat de l’organització atenent la
rellevància de cada un d’ells per a
l’activitat de la FBLC. 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
amb el tipus d’activitat que desenvolupa
la FBLC. 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.
La consulta amb els grups d’interès va
comportar fer un estudi de percepció
sobre la relació i les perspectives
d’aquests grups sobre la FBLC. Un estudi
que abastava els agents implicats o

stakeholders i que incloïa les
organitzacions col·laboradores,
organitzacions no lucratives, la comunitat
acadèmica, l’Administració Pública,
organitzacions similars, empreses,
proveïdors de serveis, i el personal de
CaixaBank.
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 FBLC. 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
FBLC, la imatge de la Fundació Bancària
en la societat, el benefici social de la FBLC
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 FBLC,
la satisfacció en la relació, la contribució
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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.
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 FBLC ja
que són tractats àmpliament pels mitjans
de comunicació i que, per tant, requereixen
d’una resposta d’acord amb els valors
assumits com a propis des 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 FBLC,
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.

Compromís amb els nostres grups d’interès

Gràfic de priorització (G4-18a, G4-26 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
assegurar la realitat dels assumptes
identificats d’acord amb l’activitat de la

FBLC. Durant el procés de validació no es
van modificar els aspectes considerats en
les etapes prèvies sent per tant aquests
els ítems inclosos en la priorització dels
assumptes materials finals.
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BAIX

Canvi climàtic
i energia

Consum d’aigua i recursos

D. Revisió (G4-18-a)
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.

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 amb la versió G4. Això permet

identificar els aspectes rellevants que
s’han de considerar en els annexos al
final de la memòria on-line.

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 FBLC 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 Bancària ”la Caixa”

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

Rellevància de les accions i contribució al progrés de la societat
Suport,
finançament
i coordinació
amb altres actors
Imatge de
l’Obra Social

Coordinació amb les activitats i programes d’altres actors, aliances
amb altres entitats/fundacions
Suport econòmic a altres entitats/fundacions
Imatge

No s’ha trobat un aspecte equivalent
Aspectes diferencials respecte altres institucions
Estructura, diversitat, remuneració i transparència del Patronat
i els diferents Òrgans de Govern d’acord amb bones pràctiques
en govern corporatiu

Bon govern

NGO6: Processos que permetin tenir
en compte i coordinar amb les activitats
i programes d’altres actors

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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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

Gestió econòmica

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

Assignació pressupostària per àrees

G4-PR7: Nombre de casos
d’incompliment de la normativa
o els 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
Ajuts rebuts 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 FBLC

No s’ha trobat un aspecte equivalent

Eficiència i impacte dels programes i projectes

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

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

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

Transparència, sistemes de monitorització, avaluació i aprenentatge
dels programes i projectes

Gestió dels
projectes i
transparència

Mesures establertes per comunicar els canvis en els programes
i projectes
Privacitat i seguretat dels clients/beneficiaris

Integració de
gènere i diversitat
en els programes

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 s’han
de prendre per respondre-les

Mecanismes de feedback i queixes

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
ón comunicats

Mesures per integrar gènere i diversitat en el disseny,
implementació, avaluació i cicle d’aprenentatge dels programes
i projectes

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)

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

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 segons
estàndards internacionals
Foment de la sensibilització i formació en matèria de salut
i seguretat en empleats
Salut i seguretat

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
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

Gestió del risc
Sistema de registre de dades d’accidentalitat, absentisme i dies
perduts d’empleats
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G4-LA11: Percentatge d’empleats
que reben avaluacions regulars de
l’acompliment i de desenvolupament
professional, desglossat per sexe i per
categoria professional
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G4-LA8: Assumptes de salut i seguretat
coberts en acords formals amb els
sindicats

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-EN3: Consum energètic intern
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)
Canvi climàtic
i energia

G4-EN4: Consum energètic extern
G4-EN6: Reducció del consum energètic
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)

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

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

Gestió de la
cadena de
subministrament

Projectes
ambientals

G4-EN2: Percentatge dels materials utilitzats
que són materials valoritzats
G4-EN8: Captació total d’aigua segons la
font
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 realització de campanyes públiques de conscienciació
Estratègies, activitats i actuacions realitzades amb relació a 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
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
Sistema de gestió de residus

Per l’activitat de la FBLC, 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

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 contínua a partir dels diferents
canals existents amb els grups d’interès.

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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Criteria
Després de la reorganització del Grup
”la Caixa” l’octubre de 2014, Criteria
és una societat hòlding, no cotitzada,
participada al 100% per la Fundació
Bancària ”la Caixa”, que gestiona el
patrimoni empresarial del Grup, concretat
bàsicament a CaixaBank, el grup financer
líder en banca minorista al mercat
espanyol, així com en participacions
accionarials en sectors estratègics com
l’energètic, les infraestructures, els serveis
i el negoci immobiliari. El valor brut dels
actius és, a 31 de desembre de 2014, de
28.965 milions d’euros (valor net dels
actius de 20.040 milions d’euros).

Valor Brut de la cartera i els actius de Criteria CaixaHolding a 31/12/2014

0,7%
1,6%

(1)

19,3%
Immobles

34,3%

5,7%

1,5%

9,8%

50,8%

10,9%

50,1%

59,0%

24,7%

Valor brut de la cartera: 28.965 M€
(1) Mediterránea, Caixa Capital Risc, Vithas, Aguas de Valencia i Aigües de Barcelona.
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Compromís amb els nostres grups d’interès

Abertis

Gas Natural Fenosa

Grup líder internacional
en la gestió d’autopistes
i d’infraestructures de
telecomunicacions terrestres
i per satèl·lit, amb més de
7.300 quilòmetres a tot el
món. Present en 15 països
d’Europa i Amèrica, fet que
li ha permès diversificar el seu
risc geogràfic i adaptar-se
millor als cicles econòmics
mundials.

Una de les companyies
multinacionals líders en el
sector del gas i l’electricitat.
Està present en més de
25 països i compta amb més
de 24 milions de clients i
una potència instal·lada
d’aproximadament
15 gigawatts.

En el cas de les infraestructures
de telecomunicacions, el Grup
està posicionat com a líder
en el segment de les
infraestructures i serveis de
telecomunicacions terrestres
a Espanya i és un operador
de referència internacional
en el sector de la transmissió
via satèl·lit, soci majoritari de
control de l’operador Hispasat
(57,05%). Prop de dos terços
dels ingressos del Grup es
generen fora d’Espanya, amb
especial pes de França, Brasil
i Xile.

Suez Environnement
Un dels operadors de
referència a nivell global
dedicat a la gestió del cicle
integral de l’aigua i dels
residus. Present en més de
70 països dels cinc continents.
En el negoci d’aigua, proveeix
aigua potable i presta serveis
de sanejament a 92 i 66
milions de persones
respectivament, sent el
principal operador a Espanya
i Xile i el segon a França. En
el negoci de residus, gestiona
la recollida de residus generats
per 52 milions de persones
i presta serveis de tractament
i eliminació, sent el principal
operador a França i a la regió
del Benelux.

És la companyia més gran
integrada en gas i electricitat
d’Espanya i Llatinoamèrica,
líder en comercialització de
gas a la península Ibèrica i
primera distribuïdora de gas
natural a l’Amèrica Llatina.
Addicionalment, és un
operador de referència
de GNL i de gas natural
a la conca atlàntica
i a la mediterrània.
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Saba
Operador industrial de
referència en la gestió
d’aparcaments i parcs logístics.
Amb presència durant
l’exercici 2014 en sis països,
Espanya, Itàlia, Xile, Portugal,
França i Andorra, el Grup
gestiona prop de 190.000
places d’aparcament
distribuïdes en més de 350
aparcaments, després de les
operacions d’Aena, Adif i
Bamsa. Paral·lelament,
gestiona una xarxa de set
parcs logístics, amb una
superfície construïda superior
a 730.000 metres quadrats
sobre unes 620 hectàrees
i una reserva de superfície
edificable propera als 3 milions
de metres quadrats.
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CaixaBank, liderant
el mercat financer des de
la proximitat i la qualitat
del servei
CaixaBank és un grup financer, líder del
mercat espanyol, integrat per negoci
bancari, activitat asseguradora i inversions
en bancs internacionals i en empreses
líders del sector serveis.
CaixaBank treballa basant-se en un model
de banca universal, que es fonamenta en
un servei proper i en una proposta de
valor personalitzada per als seus 13,4
milions de clients. El banc posa a la seva

disposició un equip de més de 31.000
professionals altament qualificats, un
catàleg complet de productes i serveis
i la xarxa comercial més àmplia d’Espanya,
amb 5.251 oficines i 9.544 caixers.
Aquest model de negoci especialitzat
es complementa amb un sistema de
distribució multicanal líder, fruit d’una
arrelada cultura per la innovació i d’una
aposta constant per la inversió en
tecnologia. CaixaBank és líder en banca
electrònica, amb més de 13,7 milions
de targetes, i en nous canals, amb 5,5
milions de clients actius en banca on-line
i 3,4 en banca mòbil.

CaixaBank, entitat
de referència per
a una de cada
quatre persones
a Espanya

Actuem d’acord amb els nostres valors: confiança, qualitat i compromís social
Institució insígnia

Fermesa financera

Primer banc minorista d’Espanya

338.623 milions d’euros actius totals

 odel de gestió especialitzada:
M
banca de particulars, banca personal,
banca privada, banca de pimes, banca
d’empreses i banca corporativa
Líder en banca on-line i mòbil
S egell d’Or a l’Excel·lència Europea
per la qualitat de gestió
P remi al banc amb més aposta per
la innovació en els Global Banking
Innovation Awards el 2013 i el 2014

Compromès i sostenible

E xcel·lents mètriques de solvència:
13,0% CET 1

P resent en els principals índexs
de sostenibilitat (DJSI, FTSE4Good,
CDP Leadership Index)

S uperats amb èxit la revisió de la
qualitat de l’actiu (AQR) i l’exercici
d’stress test dut a terme per l’Autoritat
Bancària Europea (EBA)

 2.586 microcrèdits concedits
8
a través de MicroBank,
el seu banc social

F olgada liquiditat bancària: 56.665
milions d’euros (16,7% de l’actiu)
E structura adequada de finançament:
ràtio Loan to Deposits del 104%
 obertures sòlides: 55% de cobertura
C
de la morositat i dels adjudicats nets
disponibles per a la venda
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 .400 participants en el programa
5
de voluntariat corporatiu
S ignant del Pacte Mundial
de les Nacions Unides i dels
Principis d’Equador

Compromís amb els nostres grups d’interès

Gran capacitat comercial
El 2014, CaixaBank ha consolidat el
seu lideratge en banca a Espanya,
amb elevades quotes de mercat en els
principals productes i serveis minoristes.

27,6%

271.758 M€

258.291 M€

24,7%
207.231 M€

El Grup ha aconseguit un resultat atribuït
de 620 milions d’euros el 2014, amb
un increment dels ingressos del negoci
bancari (+5,1% el marge d’interessos
i 3,7% les comissions), un augment
del marge d’explotació recurrent del
18%, fins als 3.167 milions d’euros, i
una millora de l’eficiència (–5,1 punts
percentuals el 2014).

Recursos de clients

197.185 M€

Crèdits sobre clients bruts

DESEMBRE DE 2013

Quota de penetració de particulars*

DESEMBRE DE 2014

*Font: FRS Inmark.

Quotes de mercat dels principals productes de banca minorista (desembre de 2014)

POSICIÓ EN
EL RÀNQUING

PRODUCTE QUOTA

300000
250000

Nòmines

200000

Pensions

150000

23,08

25

19,95

20

Facturació de targetes

21,43
18.405

15

Facturació TPV

1r

98.435

30

100000
Assegurances de vida estalvi
50000
Dipòsits a la vista
0
Dipòsits a la vista + termini (sector privat resident)

10

21,29

5

15,37

0

14,45

Servei Nacional de Compensació (SNCE)

15,99

Hipoteques

15,85
14,89

Crèdits al sector privat resident

19,43

Plans de pensions (PPI + PPA)
Crèdit comercial
2n
3r

13,10
15,26

Fons d’inversió

19,59

Factoring + confirming

Nota: Darreres dades disponibles.
Font: Elaboració pròpia a partir de fonts del Banc d’Espanya, de la Seguretat Social, d’INVERCO, d’AEF (Asociación Española de Factoring) i de l’ICEA.

98.435

18.405

0

5

10

15
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25

Insercions
acumulades
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24,83
Insercions
acumulades

Gestió econòmica
La gestió econòmica és un dels aspectes
rellevants per a la Fundació Bancària
”la Caixa” 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 FBLC es
nodreix, majoritàriament, dels recursos
provinents del rendiment del seu patrimoni
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 i d’altres procedents dels
ajuts, subvencions o donacions rebuts de
persones o entitats públiques o privades.
El valor econòmic directe creat i distribuït
per la Fundació en els últims tres anys és
aquest:

Valor econòmic directe creat i distribuït per la Fundació Bancària ”la Caixa”
En milers d’euros(1)

2014

2013

Variació
interanual
(2014-2013)

2012

436.611

284.063

54%

261.932

8%

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

92.642

284.063

–67%

261.932

8%

Valor econòmic distribuït
(VED)

436.611

284.063

54%

261.932

8%

Costos operatius

52.653

31.785

66%

15.032

53%

Proveïdors

Salaris i beneficis socials,
per als empleats

11.445

31.658

–64%

29.092

8%

Empleats

5.442

725

651%

994

–37%

Valor econòmic directe creat
(VEC)

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

367.071

219.895

67%

216.814

Variació
interanual
(2013-2012)

1%

Principal grup d’interès

Entitat financera ”la Caixa”

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

(1) Els imports de l’any 2014 corresponen a la totalitat de l’obra social que gestiona de forma integrada la Fundació Bancària ”la Caixa”. Els exercicis anteriors només
inclouen la part de l’obra social que gestionava la ja extingida Fundació ”la Caixa” (aproximadament el 75% del total) (vegeu pàgina 8).

La FBLC vetlla de forma continuada per
a l’optimització dels recursos econòmics.
Entre algunes de les mesures que pren
cal destacar l’aplicació de procediments
objectius de selecció de proveïdors,
parant una especial atenció a la
contenció de les despeses estructurals i
generals. Una mesura de millora i estalvi

a favor de l’eficiència en la gestió dels
recursos.
Compliment normatiu
Per a la FBLC el compliment normatiu
és clau, per això disposa de l’Àrea
d’Organització i Sistemes d’Informació,
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que centralitza les normatives existents
a la FBLC i les manté actualitzades a
disposició de tot 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 Finances o de Recursos Humans.

Compromís amb els nostres grups d’interès

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 FBLC;
– auditant 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.
• El pressupost resultant és aprovat pels
Òrgans de Govern de la Fundació
Bancària (Patronat).
• 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).
• El seguiment pressupostari, la marxa
dels programes i les possibles noves
propostes de projectes es reporten
periòdicament a la Direcció General
i al Patronat de la Fundació Bancària.
• Trimestralment, s’elabora un estat de
previsió de tancament.
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• Finalment, la liquidació del pressupost
és aprovada pels Òrgans de Govern
(Patronat).
Dels processos interns de control financer
exposats més amunt, se’n desprenen unes
Normes del Sistema de Seguiment
perfectament definides per la FBLC:
• 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.
• 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 Bancària ”la Caixa” està
sotmesa a les revisions mitjançant una
auditoria externa obligatòria que cada
any fa dels comptes anuals de l’exercici
i a les revisions periòdiques de
procediments i desenvolupament de
programes que realitza l’àrea d’Auditoria
Interna del Grup ”la Caixa”.

1

2

10
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Generació
de valor i
activitats de
la Fundació
Bancària
”la Caixa”
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Àmbits i programes

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

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

l’activitat financera i empresarial del
Grup. Això ha permès avançar any rere
any en el compromís amb les persones i
ha esdevingut un dels trets diferencials de
”la Caixa”. Les activitats de l’Obra Social
s’articulen al voltant de quatre grans

línies d’actuació: Oferir oportunitats al
més vulnerables, Impulsar el progrés,
Acostar la cultura i la ciència a tothom
i Construir un món amb menys
desigualtats.

Participació dels grups d’interès en les diferents etapes del projecte
(disseny, execució, seguiment i avaluació) (G4-25)
La Fundació Bancària ”la Caixa” (FBLC)
pretén involucrar els seus diferents grups
d’interès en cada una de les activitats que
desenvolupa. D’aquesta manera, la FBLC
procura millorar la implantació i l’eficiència
de cadascun dels programes gràcies
a la capacitat de compartir experiències,
coneixements i els recursos necessaris
que aquesta interrelació genera en el
moment de la implantació i execució
dels programes.
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.
També és una manera d’integrar les
diferents perspectives i expectatives
dels agents implicats, el que assegura
l’efectivitat, la qualitat i la legitimitat
dels programes.
Per tot això, la FBLC promou, com a
entitat, la participació dels seus grups
d’interès en les diferents etapes del
projecte. Una dinàmica que, a més a més,

permet aprofundir en la voluntat de
transparència de l’Entitat.

esforços i arribar a solucions consensuades
en la creació de valor compartit.

En aquest sentit, en el marc del programa
de Vacunació Infantil, la Gavi Alliance,
de la qual l’Obra Social n’és part activa,
ha destacat el 2014 com una de les
organitzacions internacionals de
desenvolupament més transparents del
món atenent al seu cost/efectivitat i a la
seva contribució al desenvolupament
segons el Aid Transparency Index que
abasta 67 organitzacions.

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 i en què s’inclou el grau
de participació en les seves diferents etapes.

En general, del conjunt de grups d’interès
de la FBLC, aquells amb els quals la FBLC
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 organitzacions no lucratives (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
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Cal subratllar que si bé tots els grups
d’interès inclosos aquí participen en més
del 75% dels projectes i programes, les
AP i la comunitat científica (ambdues
amb més del 81%), els beneficiaris (75%)
i els proveïdors (més del 84%) són els que
participen de forma majoritària en alguna
de les etapes dels projectes i programes.
De la mateixa manera, cal esmentar
l’equilibri en la participació de les diferents
AP en totes les fases, mentre que la
participació dels beneficiaris es produeix
principalment en l’etapa d’implantació i
seguiment dels projectes. Els proveïdors,
per la seva banda, mantenen la seva
participació principalment en la fase
d’implementació, seguiment i avaluació
del projecte.

Generació de valor i activitats de la Fundació Bancària ”la Caixa”

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

82,14

85,71

60,71

78,57

82,14

Participació
continuada
mitjançant diàleg
o aliances

46,43

78,57

57,14

64,29

57,14

% participació

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

NG01.E.2

50,00

71,43

NG01.E.3

78,57

46,43

NG01.E.4

71,43

60,71

NG01.E.5

53,57

NG01.D.2

53,57

67,86

NG01.D.3

67,86

67,86

(NG01.E)

NG01.D.4

82,14

53,13

Proveïdors

NG01.D.5

85,71

NG01.C.2

50,00

NG01.C.3

(NG01.D)

NG01.C.4

(NG01.C)

NG01.B.2

71,43

(NG01.B)

NG01.B.3

NG01.A.4

57,14

Comunitat
acadèmica

NG01.B.4

NG01.A.3

64,29

Agents tercer
sector

NG01.B.5

NG01.A.2

25,00

NG01.A.5

(NG01.A)

Administracions
públiques

NG01.C.5

Beneficiaris

% participació
en l’etapa de:

78,57

Disseny

Implementació

Seguiment

Evolució
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La FBLC 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 poden destacar les reunions
de seguiment amb les entitats socials. En
són un exemple les accions vinculades al
programa Violència: tolerància zero
per recollir 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. En idèntica mesura les
trobades que des del programa d’Ajuts a
projectes d’Art per a la millora social
s’han mantingut amb la Fundació Pere
Tarrés amb l’objectiu de millorar els
mecanismes d’avaluació dels projectes
susceptibles de rebre ajuts econòmics.
Especialment remarcable és la participació
dels beneficiaris dels programes de
promoció de l’envelliment actiu i
saludable que constitueixen el principal
actiu i motor en els processos de creació
i disseny dels projectes d’acció local i
voluntariat, ja que ells són els principals
promotors de tota la intervenció amb el
suport d’un professional.
Les direccions i assessories 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.
Anàlisi i avaluació
El programa Incorpora, com a resultat
de l’anàlisi i avaluació realitzades el 2013,
ha iniciat la implementació de millores
per aconseguir millores en l’eficiència del

programa que el 2014 ja s’han vist
reflectides en els resultats del programa.
En aquest exercici s’ha incrementat fins
al 60% el nombre d’insercions laborals
amb relació al gruix de beneficiaris que
completen els itineraris de formació,
reduint considerablement el diferencial
entre el nombre de persones que
comencen i acaben aquest full de ruta
i les que, finalment, assoleixen un
contracte de treball.
Un altre dels objectius descrits en les
avaluacions fetes era l’experimentació
de models formatius que el 2014 s’han
traduït en l’inici de la prova pilot dels
nous punts de formació Incorpora que
estan funcionant en proves a les quatre
capitals catalanes (Barcelona, Girona,
Lleida i Tarragona), Madrid i, adreçats
específicament per a joves, a Andalusia.
Els resultats i seguiment d’aquesta
experiència s’integren dins la plataforma
Incorpora, que és una altra de les eines
fonamentals en els procediments de
seguiment i control de l’eficiència del
programa. Gràcies a aquesta plataforma
s’estan millorant els processos d’acollida,
selecció de les persones o la comunicació
i resolució d’incidències a través del
correu electrònic entre els tècnics de
les entitats socials de referència, els
beneficiaris i els responsables del
programa. La plataforma ha permès
també la inclusió de formularis de control
d’assistència, d’incidències i d’avaluació
de les persones que segueixen aquests
itineraris sociolaborals.
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
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.
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Els emprenedors, el principal grup
d’interès del programa, són consultats
en les diferents etapes amb la fi d’incloure
millores de base a partir de les seves
aportacions com una forma d’aprenentatge
continu. La resta d’agents implicats en
el suport al programa, bé sigui com a
partners (escola de negocis IESE o gabinet
URIA) o bé com a proveïdors (Tandem
Social), participen activament mitjançant
reunions de seguiment en el disseny,
avaluació i implantació del programa.
Finalment, representants de les AP i
altres actors rellevats en l’ecosistema de
l’emprenedoria social participen activament
en la selecció dels projectes.
Per altra banda, una altra de les accions
empreses per la FBLC 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. Els equips que executen
el projecte a cada territori estableixen
relacions amb els tres grups d’interès
de la comunitat: les AP (polítics
i responsables d’entitats privades),
professionals i ciutadania amb la fi
d’impulsar accions conjuntes i generar un
coneixement compartit de la realitat, una
diagnosi i una programació comunitària.
Des de la creació d’espai de relació i
coordinació tècnica, els tres agents
implicats participen en el desenvolupament
de les accions implicant-se en totes les fases
de disseny, execució, seguiment i avaluació.
D’aquesta manera, els tres agents implicats
en són els protagonistes tant a nivell de les
accions proposades i realitzades com dels
resultats obtinguts en tant que receptors
i beneficiaris d’aquestes activitats.
En la mateixa línia es comporta el programa
d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials
que comparteix la informació del programa
i dels seus resultats amb les AP i incorpora
la participació de les entitats socials en
el procés de disseny de les bases de les
convocatòries i en la definició de les línies
prioritàries d’actuació de les necessitats
de la societat. D’altra banda, i com a
novetat del 2014, l’impuls dels premis
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”la Caixa” a la Innovació i la Transformació
Social per destacar pràctiques innovadores
de les entitats socials i fer-les extensives a
la societat ha estat necessària l’ajuda d’un
comitè d’experts procedents dels àmbits del
tercer sector, acadèmic i de la comunicació,
tant de l’àmbit públic com privat, per
seleccionar els millors projectes.
Fins al 2014 s’han dut a terme avaluacions
de resultats mitjançant informes setmanals,
mensuals, trimestrals i memòries anuals
del projecte. També s’han realitzat auditories
de processos i estudis qualitatius sobre
la realitat de cada un dels territoris.
Paral·lelament, s’ha realitzat una avaluació
d’impacte mitjançant la realització de
dues enquestes sobre convivència
i interculturalitat en territoris d’alta
diversitat el 2010 (8.928 entrevistes)
i una altra el 2012 (9.323 entrevistes)
que han permès analitzar la primera fase
de desenvolupament del projecte (2010
a 2013) i la repercussió que va tenint
el projecte al territori focalitzat. També
es preveu el 2015 la realització de
l’enquesta als 24 nous territoris i amb
posterioritat al projecte entre 2016-2017.
En l’àmbit del programa d’Atenció integral
als malalts avançats s’efectua anualment
un estudi d’efectivitat sobre la millora
de les dimensions emocionals abordades
des de l’atenció psicosocial dels equips
(EAPS). Els paràmetres mesurats indiquen
millores significatives en totes les variables
des de l’estat d’ànim fins al nivell d’ansietat,
malestar o patiment del malalt.
Pel que fa als programes de Cooperació
Internacional, les bases del programa
incorporen com a requisit a les entitats
de cooperació sol·licitants que especifiquin
els criteris i mecanismes emprats per a la
inclusió i la participació dels beneficiaris
en les diferents etapes del projecte. En el
cas dels programes d’ajut humanitari, i en
especial les actuacions en emergències on
sol ser més difícil la participació dels grups
d’interès, també es valora la seva participació
en les diferents fases del projecte i s’especifica
explícitament els criteris fonamentals entorn
al respecte i la observança dels principis i els
valors humanitaris.

La comunitat científica és un altre dels
grups d’interès que la FBLC 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 grups
focals (focus groups).
Un altre exemple d’implicació entre
la FBLC i la comunitat científica ha estat
la publicació de la Guia del Tècnic
Reincorpora, una eina per facilitar i orientar
el treball dels tècnics de les entitats socials
col·laboradores en el programa Reincorpora
d’integració sociolaboral dels reclusos
en centres penitenciaris. O l’acord de
col·laboració signat amb el Sistema
d’Observació i Predicció Costaner de
les Illes Balears (ICTS SOCIB) per al
desenvolupament del projecte Medclic:
el Mediterrani a un clic. Aquest és un
projecte per crear una xarxa de mesura
de paràmetres d’incidència del canvi
climàtic en el mar Mediterrani semblant
al ja desenvolupat amb la xarxa, en
aquest cas terrestre, ClimaDat. Una xarxa
que ja es troba a ple rendiment i que
compta amb vuit estacions de mesurament
del clima en vuit espais naturals.
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’intervé des del
programa. El 2014, s’han donat a
conèixer els resultats de les avaluacions
realitzades l’any anterior. Entre els
paràmetres recollits com a mesuradors de
la incidència i l’impacte de l’actuació del
programa s’han inclòs els indicadors de
l’evolució acadèmica dels infants atesos
(vegeu indicadors a les pàgines 14 i 15).
Mecanismes per a l’obtenció
de feedback en relació amb
els programes i projectes
Canals formals
La FBLC, compromesa amb la millora
continuada dels seus programes i
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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 Bancària ”la Caixa”
amb la finalitat que els usuaris de les
activitats i centres de la FBLC 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 expressar necessitats,
problemes i suggeriments de millores,
i convertir les propostes de millora en
realitats operatives dins del procés de
millora continuada de l’Organització.
El 2014, s’han reforçat els mecanismes
establerts de feedback i se n’han
implementat alguns de nous. Podem
remarcar com a exemple els que el 2014
ha implementat el programa Incorpora
amb els tècnics de les entitats socials amb
les quals treballa des dels nous punts de
formació. L’eina ajuda a establir un millor
canal de comunicació amb els beneficiaris
i els responsables del programa així com
amb el col·lectiu finalista de l’acció.
També durant aquest 2014 s’han
desenvolupat millores a la pàgina web
dels programes d’Habitatge Social,
en concret del programa Habitatge
Assequible per facilitar als usuaris la
cerca de promocions, de manera que
es puguin fer cerques en funció del text
introduït i que els resultats d’una cerca
mostrin les promocions amb les dades
de les properes convocatòries de forma
destacada i ocupant les primeres
posicions dels resultats oferts.
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En aquest sentit, i atesa la importància
que l’Organització confereix a la recepció
de feedback sobre la seva activitat, el
75% dels projectes de la FBLC inclouen
algun mecanisme que la facilita. Un altre

75% dels projectes ofereixen mecanismes
per a la sol·licitud d’informació, un
72% per expressar opinió i un 69%
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:

NG02. Mecanismes de feedback (G4-26)
Total

78,13

63,1

100

75

75

68,42

100

75

83,33

71,88

63,16

100

75

83,33

71,88

63,16

100

75

83,33

71,88

63,16

100

75

83,33

4

3

NG02

Investigació,
ciència i medi
ambient

26

% projectes
inclouen sol·licitud
d’informació

NG02.1

Educatiu

24

% projectes
inclouen opinar

NG02.2

Social

23

% projectes
inclouen suggerir

NG02.3

%

23

% projectes
inclouen queixar-se

NG02.4

Casos

% projectes
incorporen
feedback

23

Projectes

Àmbit d’activitat

32

19

Cultura

100

6

La FBLC 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 FBLC; 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.

adapten. Els principals mecanismes
específics utilitzats pels diferents projectes
i programes són, de més a menys
freqüència: la posada a disposició d’una
adreça de correu electrònica 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.

l’ús de les noves tecnologies; de tal
manera que, aproximadament, el 72%
dels projectes de l’Organització inclou
mecanismes de sol·licitud d’informació
el canal d’accés dels quals és via Internet.
Cal destacar que el 2014 s’ha posat
especial èmfasi en les possibilitats de
les xarxes socials com a canals de
comunicació bidireccional amb els grups
d’interès. Per la seva banda, aquest
percentatge és invariable sigui quina sigui
la tipologia de feedback i se situa en un
72%, tant per donar opinió i proposar
suggeriments com per expressar queixes.

La majoria de programes han desenvolupat
diferents mecanismes específics que s’hi

La FBLC preveu l’accés a aquest conjunt
de mecanismes de feedback prioritzant

L’obtenció d’aquest feedbak es
desenvolupa per molts canals diferents.
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El programa d’Atenció integral als
malalts avançats realitza visites
presencials a les entitats i centres
hospitalaris on es desenvolupa l’atenció,
també fa enquestes de satisfacció als
equips sanitaris que treballen amb els
equips d’atenció psicosocial als quals
també es fa una entrevista en
profunditat amb uns resultats altament
satisfactoris (vegeu pàgina 20). Altres
canals, com els que utilitza el programa

El projecte d’Intervenció Comunitària
Intercultural (ICI) disposa d’un entorn
col·laboratiu amb un fòrum on participen
els equips d’intervenció. Amb aquests
grups es fan també reunions de seguiment
de forma periòdica. Altres programes, com
el d’Ajuts a Convocatòries d’Iniciatives
Socials, recullen les opinions de les entitats
socials en les memòries dels projectes
finalitzats de cara a millorar les bases de
les futures convocatòries.

Ciència en Societat, utilitzen les
xarxes socials per obtenir informació
dels visitants i on es demanen
específicament avaluacions als usuaris
a partir de l’expressió de les seves
opinions. Aquestes dades es
complementen amb les que també
es recullen a partir de les opinions de
grups focals (focus groups) amb els
quals s’han estandarditzat també
processos d’avaluació.

Mecanismes de feedback

Reunions específiques
El 2013, la FBLC ha implementat diferents
millores dins dels seus programes que
permeten canalitzar de forma més
eficient els feedbacks rebuts incrementantne a la vegada la capacitat de resposta,
en especial amb els beneficiaris dels seus
programes. CaixaProinfància és un
dels programes que al llarg del 2014
ha promogut aquesta dinàmica de treball
en xarxa entre totes les institucions
públiques o privades que treballen amb
les famílies ateses. El projecte ICI també
preveu mecanismes per a l’obtenció de
feedbacks amb 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 FBLC ha signat
un conveni de col·laboració disposen de
l’adreça de correu electrònica i telèfon

71,88%

NG02.4.1

68,75%

46,88%

NG02.4.2

56,25%

NG02.3.1

71,88%

NG02.3.2

56,25%

NG02.2.1

71,88%

NG02.2.2

Mecanismes
diferents
d’Internet

NG02.1.1

Mecanismes
específics
(Internet)

NG02.1.2

Tipologia

56,25%

per a consultes, suggeriments, opinions,
etc.
Als equips d’intervenció se’ls distribueix
un formulari de valoració cada vegada que
la FBLC 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,
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El projecte
permet
interposar
queixes

El projecte
admet
suggeriments

El projecte
permet
opinar

El projecte
permet sol·licitar
informació

per exemple, és el mateix equip que
participa en el projecte, el qui realitza
les enquestes de satisfacció sobre els
pacients i l’atenció dels equips i també
a 194 professionals sanitaris receptors
del treball realitzat pels equips d’assistència
psicosocial per tal de conèixer
individualment el feedback de cadascun
d’ells. Aquest 2014 els resultats mostren
que un 92,2% dels malalts qualifiquen
d’excel·lent o de molt bona l’atenció
rebuda. Prop del 94,81% dels pacients
assegura haver rebut tot el contacte
que els calia per part dels professionals.
Principalment destaquen 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
considera que l’atenció rebuda ha reportat
millores significatives en aspectes relatius
a abordar qüestions difícils, resoldre
aspectes pendents i han ajudat a establir
una millor comunicació entre el pacient
i la seva família; un 90% la recomanarien
a persones que es troben en situacions
similars a la seva. Finalment, els col·lectius
de professionals enquestats, caps mèdics,
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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.
La FBLC 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 ha creat
una plataforma en línia de comunicació
amb totes les entitats de desenvolupament
socioeconòmic amb les ONG espanyoles
i amb les ONG locals dels països on es
desenvolupen els projectes. Això ha
millorat substancialment les relacions,
la transmissió d’opinió i el retorn de la
comunicació entre elles i amb l’Obra
Social.
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 FBLC, 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 resulten
essencials a l’hora d’aconseguir els
objectius plantejats per la FBLC.
La FBLC 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.
Tots els projectes i programes de la
Fundació, en les diferents línies d’accció
Oferir oportunitats al més vulnerables,
Impulsar el progrés, Acostar la cultura i la
ciència a tothom i Construir un món amb
menys desigualtats i en els 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. La pràctica totalitat dels
projectes (97%) tenen sistemes per
realitzar seguiment i control. D’altra
banda, un 94% dels projectes fan
exercicis de valoració o anàlisis de
resultats per avaluar els seus projectes.
El 94% dels projectes van introduir canvis
i millores el 2014 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 ho han fet en
un 75% i en un 83%, respectivament.
Els sistemes de seguiment i control més
utilitzats pels projectes i programes de la
FBLC 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 gairebé el 97%
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 FBLC també apliquen sistemes
d’informació qualitativa i freqüència
contínua (72%) i sistemes de seguiment
de naturalesa qualitativa al final del projecte
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(75%). En aquest sentit, es remarcable
que el 2014 des dels programes culturals
de l’Obra Social s’ha treballat en el disseny
d’un sistema d’avaluació qualitativa per
a les activitats educatives que es
desenvolupen als centres CaixaForum.
Els diferents programes adreçats a la
Gent Gran també han implementat el
2014 mesures d’anàlisi qualitatiu de les
seves activitats. És el cas dels programes
d’informàtica i comunicació i els de salut
i benestar que formen part de les activitats
de promoció de l’envelliment actiu i
saludable. Aquests estudis de qualitat
avaluen l’adequació dels continguts,
metodologia i efectivitat dels professionals
que imparteixen les activitats específiques
que es desenvolupen en els centres de
gent gran. D’altra banda, i en el cas
dels programes de participació social
i voluntariat, s’ha desenvolupat una
avaluació d’impacte a partir d’enquestes
adreçades als beneficiaris dels projectes
a grups de discussió (focus group) que
també han obert la seva participació
als responsables tècnics i dinamitzadors
de les activitats.
Per altra banda, les actuacions
i/o activitats de seguiment realitzades
el 2014, es concreten en: el registre
continuat de dades d’activitat en el
94%, i les visites de seguiment en un
81,25% dels programes. A més, la
majoria de projectes tenen comissions
de seguiment (78%), i s’hi fan
auditories i/o assessories d’experts
externs (75%), enquestes de valoració
a col·lectius determinats i sol·licitud
d’auditoria de comptes (46,8%) i
estudis qualitatius (69%). Finalment,
les operacions de seguiment menys
realitzades el 2014 continuen sent
les auditories de processos (41%).
En l’etapa d’avaluació, els exercicis
de valoració i anàlisi que han fet servir
la majoria de projectes de la FBLC es
concreten en: reunions de valoració
i memòries o informes de valoració
dels indicadors quantitatius i/o de la
informació qualitativa (en ambdós casos
en un 97% dels projectes).
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NG03. Sistemes de monitoratge, avaluació i aprenentatge
Total

Introdueixen
millores i canvis
per al 2014

75%

NG03

Fan exercicis de
valoració o anàlisi
de resultats

100%

NG03.1

Fan accions
i activitats de
seguiment
el 2014

100%

30

32

NG03.2

Disposen de
sistemes de
seguiment i
control

Investigació,
ciència i medi
ambient

Social

32

NG03.3

Disposen de
monitoratge,
avaluació i
aprenentatge

Educatiu

%

31

96,88

100%

100%

75%

NG03.4

Casos

Àmbit d’activitat

30

93,75

100%

100%

75%

4

3

93,75

83,33%

100

100%

100%

100%

100%

100

100%

100%

100%

100%

100%

32

Projectes

Cultura

19

83,33%

  6

Projectes que disposen de sistemes de seguiment i control

103

71,88%

Tenen sistemes
d’informació
qualitativa finals
NG03.1.4

96,88%

NG03.1.3

96,88%

Tenen sistemes
d’informació
qualitativa
continuada

Tenen indicadors
quantitatius
finals
NG03.1.2

NG03.1.1

Tenen indicadors
quantitatius
continus (al llarg
del procés)

75%
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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 2014 el programa d’Ajuts a Projectes
d’Iniciatives Socials ha incorporat nous
indicadors d’avaluació i impacte dels
projectes seleccionats orientats a obtenir
dades sobre l’impacte social que genera
el programa pel que fa a la generació
d’ocupació (personal remunerat) en el si
de la pròpia entitat social i també sobre
la mobilització del voluntariat. En aquest
darrer terme quantificant el nombre de
persones voluntàries i els nombre d’hores
dedicades als beneficiaris. Aquestes
dades se sumen a les que ja obtenia el
programa fins ara entorn els nivells de
benestar i qualitat de vida de les persones
ateses, la millora de la quantitat i qualitat
de l’acció social i l’enfortiment del tercer
sector social.
El programa també ha millorat els
requeriments per a la presentació de la
memòria final de les entitats oferint des de
la seva aplicació web instruments perquè
les entitats socials expliquin l’execució del
projecte i concretin el grau d’abast assolit
sobre les activitats previstes, els objectius
i els resultats esperats.
El programa d’Emprenedoria Social,
per exemple, desenvolupa diversos
instruments d’avaluació qualitativa dels
processos de suport als beneficiaris de la
convocatòria com a mesura de millora
contínua del programa.
D’una banda, efectua una enquesta
anual de valoració per part dels
emprenedors dels diferents agents i
suports implicats en el projecte (formació,
mentoria de projectes, oficina de
coordinació del programa i suport jurídic).
D’altra banda, en fa una avaluació
qualitativa de les sinergies a partir d’una
enquesta a tots els emprenedors sobre
la rellevància i qualitat del procés de
sinergies amb projectes similars. També
ha realitzat una avaluació del compliment
i impacte social i econòmic de les

iniciatives relatives a les tres convocatòries
realitzades fins ara i una valuació semestral
amb dades qualitatives i quantitatives de
l’impacte social i econòmic de les iniciatives
emprenedores.

des del programa, s’han incorporat noves
eines d’autoavaluació per als equips
d’atenció psicosocial. L’objectiu és que
aquests equips puguin assolir un millor
monitoratge de la seva pròpia activitat.

Finalment, tot el procés es complementa
amb visites anuals als projectes a l’inici i al
final del programa per tal d’identificar-ne
expectatives, necessitats i millores a
realitzar i amb una reunió anual de l’equip
de l’oficina de coordinació i dels mentors
amb l’objectiu d’implementar millores
segons les avaluacions realitzades.

Pel que fa a mecanismes d’avaluació
que tinguin en consideració beneficiaris
inespecífics, des del programa Ciència
en Societat s’ha iniciat un sistema que
combina la intervenció d’assessors
externs i experts i diferents metodologies
per obtenir informació qualitativa, des
de l’observació directa del púbic en
les exposicions programades fins a la
confecció de grups focals (focus group)
d’experts que també incorporen altres
agents com professors, públic en
general i investigadors en un format
al qual han anomenat Laboratori
d’Innovació i que recull les diferents
propostes i suggeriments procedents
de les seves aportacions.

A més, la FBLC 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.
Un altre exemple és el programa
d’Atenció a persones amb malalties
avançades que desplega diferents
instruments de seguiment i control.
La primera d’aquestes eines és una
plataforma on-line del programa. També
es desenvolupa el control a partir de la
documentació clínica assistencial, amb
la convocatòria de reunions anuals de
monitoratge i amb visites presencials
arreu del territori on es desenvolupa
l’assistència. Finalment es desenvolupa
una auditoria externa, econòmica i de
procediments. Pel que fa a l’avaluació
dels impactes del programa s’ha establert
la confecció d’un estudi d’efectivitat
anual que mesura l’eficàcia de l’atenció
psicosocial proporcionada i que enguany
recull noves variants per a millorar-lo.
El 2014 s’ha avaluat també el grau de
satisfacció dels familiars atesos i s’han
incorporat millores en la plataforma
on-line per millorar qualitativament
l’assistència dels equips. Finalment,
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L’Àrea Internacional compta amb 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 de
cooperació als quals dóna suport.
La FBCL entén aquests mecanismes
d’avaluació i control com un exercici
de transparència en els procediments.
El programa de Beques, per exemple,
publica a la seva pàgina web els
processos d’avaluació i selecció de
les candidatures presentades. Uns
procediments que segueixen operatives
internacionalment recomanades i que
es recullen en la publicació Peer review
Guide de la European Science
Foundation.
Convé esmentar també per al 2014,
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 FBLC analitzar la primera fase de
desenvolupament del projecte el 2010
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objectiu el 2014 han desenvolupat eines
específiques, programes com Parlem de
drogues, per mesurar la incidència del
programa entre els estudiants de secundària.

amb 8.929 entrevistes i el 2012 amb
9.323 entrevistes, que han permès
analitzar l’evolució i desenvolupament
del projecte al temps que ofereixen
també una diagnosi contrastada de
l’estat de la convivència i la cohesió social
en els territoris on s’intervé. És previst
que aquesta enquesta es desenvolupi
també ens els 24 nous territoris on el
projecte comença a implantar-se al llarg
del 2015. De la mateixa manera que
aquestes enquestes han avaluat el
projecte en els seus primers tres anys
(2010-2013) aquesta avaluació també
es farà entre el 2016 i 2017.

Altres programes, com els de Voluntariat,
han renovat la seva pàgina web
incorporant una aplicació que permet
millorar la comunicació i el sentit de
pertinència de tots els voluntaris. L’eina
facilita la possibilitat que cada voluntari
pugui escollir les oportunitats que més
s’afileren amb els seus àmbits d’interès
i d’acord amb les necessitats de les entitats
socials i dels programes de l’Obra Social.
Aquest instrument ha estat la conseqüència
del desenvolupament del nou pla
d’actuació que té la missió de promoure
la participació activa de la ciutadania
mitjançant accions de voluntariat des de
diferents àmbits d’actuació que generin
transformació social en el entorn i també
incideixin en l’impuls i creixement del
voluntariat vinculat als programes propis
de l’Obra Social.

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 FBLC de
transparència en la seva gestió alhora
que incrementa el valor social associat
als projectes de la FBLC. Amb aquest

Del total de programes i projectes,
el 78% permeten mesurar l’eficàcia,
mentre que el 75% permeten mesurar
l’eficiència i l’impacte. Per als tres
mesuraments, s’observen diferències
per àmbit d’actuació. El 100% dels
projectes dels àmbits d’educació i més
d’un 89% dels programes socials
disposen de sistemes que permeten
mesurar tant l’eficàcia com l’eficiència.
Un 89% dels projectes de l’àmbit social
disposen de sistemes per mesurar
l’eficiència, en canvi, només ho fan un
50% dels programes dels àmbits de
cultura i ciència, recerca i medi ambient.
De forma anàloga, el 89% dels projectes
de l’àmbit social tenen sistemes que
permeten mesurar l’impacte, en canvi,
els àmbits de ciència, recerca i medi
ambient i de cultura ho fan en un 50%
dels seus programes i només els
educatius diposen de sistemes per
mesurar l’eficiència en el 100%.

NG03.5 Mesurament eficàcia, eficiència i impacte
Total

NG03.5

Casos

27

Àmbit d’activitat

Social

Educatiu

Investigació,
ciència i medi
ambient

Cultura

89,47%

100%

100%

50%

%

84,38

NG03.5 Mesurament eficàcia, eficiència i impacte

NG03.5.1

100%

89,47%

NG03.5.2

Educació

89,47%

NG03.5.3

Social

78,95%

66,67%

100%

105

Ciència, recerca
i medi ambient

Cultura

50%

50%

50%

50%

75%

50%
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En el mesurament d’aquests aspectes
destaquen, per exemple, el programa
CaixaProinfància i les CiberCaixa
Quedem després de classe que estan
impulsant fórmules de pilotatge que
s’orienten a la promoció del treball
en xarxa.
En el cas del programa d’atenció a la
pobresa infantil, CaixaProinfància,
la mesura forma part de la voluntat
d’estendre 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, eficàcia
i impacte del programa allà on sigui
realment necessari.
Els resultats d’aquests pilotatges,
desenvolupats el 2013, s’han donat
a conèixer el 2014 (vegeu pàgines 14
i 15). Altres dades qualitatives han
significat un aval en el procés d’atenció
integral proposat i iniciat des del
programa. L’impacte d’aquesta atenció
ha detectat millores significatives en
els procediments i models d’acció social
de les entitats, millores en les xarxes
comunitàries dels barris i increments
de suport social així com una millora de
les habilitats parentals entre les famílies.
Aquests impactes s’han demostrat a
partir de les dades aportades pels pares
i mares, el professionals i agents clau
que treballen en les 11 ciutats i àrees
metropolitanes on s’intervé des del
programa.
Finalment, i fruit d’aquest balanç, que
es va iniciar el 2010, el programa ha
identificat les àrees territorials amb
major necessitats i l’existència de
superposició d’entitats prestadores de

serveis semblants en una mateixa zona.
Entre les conclusions, el programa actua
en els 24 territoris amb més alta
vulnerabilitat. D’altra banda, també
s’han redimensionat els territoris amb
relació a aquesta classificació. Atenent
a aquestes prioritats i, de cara al futur,
el programa centrarà esforços en
l’atenció a 153 zones prioritàries.

l’eficiència del projecte sinó també
l’equitat. Més d’un 84% dels projectes
incorporen el component de gènere i
diversitat. La fórmula o el mecanisme
més generalitzat per incorporar el criteri
d’atenció a la diversitat de gènere, aplicat
al 87,5% del total de projectes de la
FBLC, és l’aplicació del principi de
no-discriminació.

De de les CiberCaixa es treballa en
un projecte per a la detecció i
desenvolupament del talent per al
qual s’han desenvolupat formacions
específiques i acompanyament als
educadors i que ha derivat el 2014 en
l’inici d’una experiència “Tens Talent” on
tres espais CiberCaixa estan desenvolupant
de forma pilot la conceptualització del
que serà un nou programa en el futur.
L’experiència compta amb l’assessorament
de la direcció científica del programa
CaixaProinfància i la consultora Infonomia.

Addicionalment un altre 87,5% dels
projectes fan un seguiment de la igualtat
real d’oportunitats que els diferents grups
tenen per participar en el programa, i un
50% 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 més d’un 31% dels projectes de
la FBLC 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 FBLC (71,88%) 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, persones grans) 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
no-discriminació (90,6% del total de
projectes de la FBLC). És necessari
subratllar que el 62,5% dels projectes
de la FBLC 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.

Un altre dels exemples rellevants és
l’avaluació dels impactes econòmics,
socials i mediambientals del programa
d’Emprenedoria Social per mesurar-ne
l’eficiència amb l’anàlisi de l’evolució
dels projectes seleccionats en les
convocatòries del 2011 i 2012 (vegeu
pàgina 28).
Integració del component de gènere
i diversitat
La FBLC concep els factors de gènere i
altres de diversitat com a components
clau que cal integrar en els seus
programes. Els responsables de la gestió
de cadascun d’aquests programes
s’encarreguen de fixar i establir uns
criteris de diversitat i igualtat amb
l’objectiu de fomentar no solament
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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

100

100

66,67

NG04

% projectes
incorporen
component
de gènere

Social

29

84,38

94,74

NG04.1

% projectes
incorporen
component
de gènere i/o
diversitat

%

20

62,50

73,68

33,33

75

33,33

NG04.2

Casos

Àmbit d’activitat

24

75

89,47

33,33

75

50,00

32

Projectes

19

4

3

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

90,63

NG04.2.2

78,13

56,25

NG04.2.3

65,63

31,25

NG04.2.4

Abordament directe
de problemàtiques
de gènere

NG04.1.1

Apliquen
discriminació
positiva

90,63

NG04.1.2

No-discriminació
i control de la
igualtat
d’oportunitats

90,63

NG04.1.3

Principi de nodiscriminació

Altres factors de diversitat
(NGO4.2)

NG04.1.4

% programes
que integren

62,50
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Hi ha diferents exemples destacables sobre
mesures implementades el 2012 amb la
finalitat d’assegurar la integració del
component gènere i diversitat en els
programes de la FBLC. En general, per a
tots els programes que desenvolupa la
FBLC 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.
Exactament igual succeeix amb les
activitats culturals programades en els
centres de la FBLC. La transmissió de
coneixement i la promoció de la formació
d’un esperit crític es desenvolupa a partir
d’una programació de continguts i
temàtica àmplia, diversa i expressament
dissenyada per ser accessible a tot tipus
de públic. A més a més, és una
programació que inclou entre els seus
continguts activitats específiques de
sensibilització orientades al foment dels
valors de la inclusió i la equitat. N’és un
exemple aquest 2014 la col·laboració
amb la Federació Catalana d’Autisme,
amb la qual s’ha organitzat un cicle de
conferències i projeccions als centres
CaixaForum adreçades a la sensibilització
social a través d’una proposta que
vinculava l’autisme amb la creativitat.
Tanmateix des del programa de Ciència
en Societat s’ha introduït un nou
element de suport per a persones amb
discapacitat visual per millorar les visites
a les exposicions. El programa té present
també les qüestions d’equitat en tots
els continguts expositius de la seva
programació.
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. Gràcies a això, el
desenvolupament dels projectes de
cooperació que tenen com a objectiu
l’impuls de projectes per generar
treball, impulsar petits negocis i
empreses que enforteixin les afeblides
estructures econòmiques en països poc
desenvolupats ha aconseguit que un
60% dels seus beneficiaris (més de
143.000) siguin dones.
Així mateix, s’ha establert que un dels
criteris de selecció de les propostes sigui
la priorització dels projectes que comptin
amb mesures explícites referides a
l’equitat de gènere. A més, la integració
del component de gènere i diversitat és
també present de forma contínua en els
continguts de sensibilització que tracten
d’apropar el públic dels CaixaForum a la
realitat dels col·lectius més vulnerables
dels països en desenvolupament (dones,
grups menys privilegiats, etc.).
D’altra banda, l’acció dels cooperants
en els programes de desenvolupament
s’ha orientat especialment a assolir
l’apoderament de dones, residents en
països en vies de desenvolupament i en
situació de vulnerabilitat. Un exemple
d’aquesta especial atenció al component
de gènere ha estat l’acció desenvolupada
durant els darrers cinc anys amb vuit
voluntaris i una ONG local a Guatemala
que ha estat donant suport a dones
indígenes desplaçades per la guerra. La
intervenció ha consistit a posar en marxa
un fons de microcrèdits y ha aconseguit
donar suport a la constitució de 44 bancs
comunals gestionats per les mateixes
dones.
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
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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. De fet
manté una proporció propera a l’equilibri
entre col·lectius dins de les 18.405
insercions laborals produïdes el 2014,
on un 49% de les insercions corresponen
a dones i un 51% corresponen a homes.
En aquest sentit, un 69% 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 31% han estat
persones amb algun tipus de discapacitat
(física, intel·lectual, sensorial i mental).
Cal fer esment que un 3% del total
d’insercions laborals assolides en el marc
del programa el 2014 corresponen a
dones que han patit algun episodi de
violència de gènere.
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 la seva
etapa de disseny. 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
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reptes i noves oportunitats per a la
cohesió social.
Coordinació amb les activitats
i programes d’altres actors
Un dels principis d’actuació de la
Fundació Bancària ”la Caixa” és la creació
d’aliances i treballs en xarxa entre els
programes de la FBLC i els col·laboradors
externs de forma que es puguin aprofitar
les sinergies existents.
És per això que la FBLC 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 FBLC o externs) o per tal de millorar la
mateixa eficàcia dels programes. N’és un
exemple el 2014 la revisió de les bases
del programa d’Ajuts a Projectes
d’Iniciatives Social, que han incorporat
les recomanacions dels experts del tercer
sector social a les bases de les diferents
convocatòries de l’exercici. D’altra banda,
les bases d’aquestes convocatòries ja
incloïen la valoració positiva i preferent de
la coordinació d’altres actors del mateix
territori amb la de les administracions
públiques, d’altres entitats socials i amb
l’aval explícit de l’AP al projecte. Gràcies
a aquesta voluntat de cercar el màxim
nombre de complicitats possibles ha
estat possible afegir el 2014 una nova
convocatòria específica a València, amb la
col·laboració de la Generalitat Valenciana.
La totalitat dels projectes de la FBLC
(100%) mantenen una vinculació amb
altres iniciatives (ja sigui amb la resta de
projectes interns de la mateixa FBLC o
amb iniciatives externes a la Fundació).
En concret, més del 81% del total de
projectes de la FBLC es vincula
internament amb altres projectes de la
mateixa organització, i més d’un 90%
participa, a la vegada, en iniciatives
externes. Del total de projectes de la
FBLC, el 68,75% manté una activitat
de coordinació estable amb iniciatives
alienes, de freqüència contínua o
periòdica.

Entre algunes d’aquestes aliances podem
destacar el 2014, a escala internacional,
col·laboracions amb la Fondazione
Cariplo, l’Aga Khan Foundation o el Banc
Interamericà de Desenvolupament (BID).
En clau d’aliances amb altres programes
de l’Obra Social és remarcable la
incorporació d’ISGlobal com a col·laborador
estratègic de l’Aliança Empresarial per a
la Vacunació Infantil que lidera i coordina
la FBLC. ISGlobal, del qual l’Obra Social
és soci fundador, té com a objectiu
millorar la salut i el desenvolupament de
les poblacions més vulnerables a través
de la generació, gestió, transmissió i
ampliació del coneixement. Compta
amb una llarga trajectòria en el camp
de la salut maternoinfantil i aporta la
seva experiència en la coordinació del
secretariat de la Col·laboració per a la
Dècada de les Vacunes juntament a la
GAVI Alliance i també la seva expertesa
en els estudis d’impacte de la vacuna
del pneumococ a Moçambic, dotant de
contingut tècnic, científic i acadèmic
aquest projecte.
En l’àmbit del voluntariat i la cooperació,
l’Obra Social ha participat en els debats
de l’EU Aid Volunteers per a la posada
en marxa d’aquest programa europeu
aportant la visió del voluntariat
corporatiu. D’altra banda, el 2014
també s’ha integrat en la International
Corporate Volunteering (ICV) Leadership
Council i ha esdevingut soci
col·laborador de la iniciativa Corporate
Volunteering, que impulsen les empreses
en el marc de la iniciativa IMPACT 2030
(http://www.impact2030.com/home.html).
Així mateix, un 46,88% del total dels
projectes participa en iniciatives d’àmbit
europeu i/o internacional. En són
exemples 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 Innovation
(RRI) amb més de 20 països implicats o la
consolidació del projecte europeu Xplore
Health de generació de mòduls referents
en la investigació biomèdica. El 2014 s’ha
treballat en la coordinació d’activitats
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amb el Planetari de Madrid i de
Pamplona i amb institucions com el
Museu de l’Evolució Humana, el Museu
Nacional de Ciències Naturals i els
Medialab Prado.
Pel que fa al programa de Voluntariat,
el 2014 la Federació de Voluntaris
”la Caixa” (FASVOL) i l’Obra Social han
impulsat conjuntament amb l’Ajuntament
de Barcelona l’agenda d’activitat de
la ciutat com a capital europea del
voluntariat 2014. A l’octubre de 2014,
s’ha col·laborat en l’organització del
I Congrés Iberoamericà de Voluntariat
Corporatiu (vegeu pàgina 24). Des del
programa s’han iniciat tot un seguit
d’aliances de col·laboració transversal
amb al resta de programes de l’Obra
Social de manera que els voluntaris
poden donar suport puntuals a les
entitats socials reforçant i multiplicant
l’acció dels programes, les entitats socials
i els professionals que hi treballen.
Des del programa d’Emprenedoria
Social s’ha col·laborat el 2014 en el
programa United at Work, liderat per
la Santa Casa de Misericòrdia de Lisboa,
amb finançament de la Comissió
Europea. També ha establert nexes de
col·laboració amb programes referents
en emprenedoria social a Espanya com
el Programa d’Emprenedoria Social
de la Generalitat de Catalunya,
@emprensocial.
Hi ha diferents projectes i programes
portats a terme per altres entitats, en els
quals participa la FBLC. Cal destacar el
projecte Apropa Cultura, un programa
socioeducatiu dels equipaments culturals
de Catalunya que afavoreix l’assistència i
participació dels usuaris a la programació
i activitats en els centres socials.
Actualment aplega 1.182 centres i
53 equipaments culturals adherits al
programa entre els quals es troba
CaixaForum Barcelona. Aquesta és una
manera de reforçar l’accessibilitat dels
públics a les programacions dels centres
de l’Obra Social al mateix temps que
s’estableixen col·laboracions amb els
equipaments del sector.
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NG06. Processos de coordinació amb les activitats i programes d’altres sectors
Total

% projectes
participen en
programes o
iniciatives

Projectes

Educatiu

Investigació,
ciència i medi
ambient

Cultura

100

100

100

NG06

% projectes
coordinats amb
projectes interns
de la FLC

Social

32

NG06.1

% projectes amb
vinculacions
internes o externes
a l’organització

%

28

87,50

84,21

100

75

100

NG06.2

Casos

Àmbit d’activitat

30

93,75

94,74

100

75

100

4

3

6

100

100

32

La FBLC també pretén coordinar, quan és
possible, els projectes que realitza amb
altres projectes propis. D’aquesta manera,
la FBLC millora l’eficiència dels programes,
atès que distribueix els recursos i aprofita
les sinergies entre els diferents programes.
N’és un exemple rellevant el 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 i també
amb els programes desplegats des dels
serveis socials municipals en les localitats
on intervé.

19

Altres programes com Parlem de drogues
han desenvolupat el 2014 col·laboracions
específiques amb l’entitat Projecte Home
per al desenvolupament d’una nova
aplicació informàtica de gestió. Amb
aquesta eina es poden generar informes
sobre els perfils de les persones amb
problemes d’addicció. L’objectiu d’aquest
instrument és millorar el coneixement sobre
el perfil del consumidor i l’actual situació de
les drogodependències. En el projecte s’hi
ha implicat també el Ministeri de Sanitat,
Serveis Socials i Igualtat i l’Institut
Universitari de Drogodependències.
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També el 2014 s’ha col·laborat amb
l’associació Connecta i Actua per al
desenvolupament de dinàmiques
familiars. L’entitat organitza tallers per a
pares i mares amb relació a la prevenció
del consum de drogues per a famílies
amb fills adolescents. En la mateixa línia
estan les col·laboracions amb la presó
de Can Brians (Catalunya), oferint
sessions a la població reclusa, o els
convenis de col·laboració signats amb
els departaments d’Educació i Salut de
la Generalitat de Catalunya.
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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 són les que permeten
donar 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”, en
tant que part essencial de l’engranatge
de l’Obra Social suposa la tercera
finalitat.
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 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 publicades o emeses en
premsa, ràdio i televisió al voltant de les
iniciatives i programes promoguts per
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l’Obra Social ”la Caixa” manté el seu
lideratge pel que fa a la premsa escrita,
el suport on es registren els impactes més
valorats (33,4 milions d’euros). Després
de la premsa escrita trobem, en segon
lloc, els impactes en televisió (per valor
de 29,4 milions d’euros) i en la ràdio (per
valor de 24,5 milions d’euros). En aquests
tres mitjans les notícies i mencions s’han
estabilitzat al voltant dels més de 18.000
impactes anuals. També mostren un
rellevant creixement els impactes en els
mitjans on-line. S’han registrat 26.859
impactes al llarg del 2014.
El valor econòmic durant l’exercici de tota
aquesta presència i els esments en les
informacions aparegudes en els mitjans
de comunicació de masses ha estat de
més de 87 (87,3) milions d’euros pel que
fa als mitjans convencionals: premsa,
televisió i ràdio. A aquests cal afegir el
valor dels impactes en els mitjans a
Internet que ha estat de 80 (78,9)
milions. El total del valor generat per
les notícies publicades en els diferents
suports és de més de 166 (166,2) milions
d’euros, mentre que el 2013 aquest
impacte va ser de 128 (127,8) milions
d’euros.
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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 FBLC
L’any 2014 ha culminat amb l’integració
de la Fundació ”la Caixa” en la Fundació
Bancària ”la Caixa”, fet amb el qual ha
quedat palès un cop més el compromís
de l’Entitat en la millora de les condicions
laborals i socials de totes i tots els seus
empleats, fomentant els eixos d’actuació
per aconseguir les finalitats institucionals:
mantenir polítiques i 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 a la Fundació
Bancària ”la Caixa” (FBLC) 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 l’Entitat, en tots
els centres de treball. Aquest 1 de gener
de 2014 ha entrat en vigor el VIII Conveni
Col·lectiu, que ha estat modificat i millorat
amb un nou acord laboral d’harmonització
de les condicions laborals en motiu de
la transformació bancària de ”la Caixa”.
La durada del conveni és de dos anys,
per tant, la seva aplicació serà vàlida fins
al 31 de desembre de 2015.
Una Comissió Paritària entre representants
dels treballadors i representants
institucionals ha exercit funcions
d’igualtat, conciliació, mediació i
arbitratge en aquells casos que les
parts han considerat oportú.
Els representants dels treballadors es
conformen en: un comitè d’agrupació
de centres a Barcelona –serveis centrals,
CaixaForum Barcelona i CosmoCaixa
Barcelona (nou membres)–, un delegat

de personal per a CaixaForum Palma i
un 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 el traslladar a l’Àrea
de Persones i Estratègia, 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 Persones.
Una fita important del 2014 ha estat la
bona acollida de la mesura anomenada
“Borsa d’hores”, per a l’impuls de la
flexibilitat horària. 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.
Per altra banda, s’ha negociat en el
conveni col·lectiu una nova mesura
per potenciar la conciliació i la flexibilitat
horària amb una prova pilot en facilitar
eines informàtiques per treballar des
de casa per a les dones embarassades,
en els dos darrers mesos abans de la data
prevista de part, i treballadors amb
mobilitat reduïda i que sigui compatible
amb l’alta laboral.
Seguretat i salut
La seguretat i salut és un tema rellevant,
tant a nivell d’impacte en la Fundació
Bancària ”la Caixa” com en la influència
en les decisions i l’anàlisi dels grups
d’interès. La prevenció de riscos laborals
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 de l’espai
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i del lloc de treball, 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 FBLC estableix un
sistema de gestió que permet realitzar
una anàlisi contínua de salut preventiva
de l’organització.
Actualment, la FBLC compta amb un
Servei de Prevenció Aliè (en endavant,
SPA) que assumeix part de les tasques
preventives i dóna suport en moltes altres
relacionades amb l’àmbit de la prevenció
en la Fundació Bancària ”la Caixa”.
Els riscos del personal de la FBLC varien
en funció de la seva ubicació i funció
(oficines, centres singulars, exposicions,
etc.). En aquest sentit, al marge de l’SPA,
la Fundació Bancària ”la Caixa” compta
amb una estructura de gestió pròpia
liderada per un responsable de prevenció,
la tasca principal del qual consisteix a
mantenir un contacte regular amb
l’estructura jeràrquica de l’empresa i actuar
com a interlocutor principal amb l’SPA.
El personal de la FBLC també compta amb
representació en el Comitè de Seguretat
i Salut, òrgan paritari i col·legiat de
participació que té com a objectiu la
consulta regular i periòdica de les
actuacions de l’empresa en matèria
de prevenció de riscos. En aquest
comitè estan representats el 100% dels
empleats de la Fundació. Aquest comitè
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 d’educació; mecanismes
de reclamació; dret a rebutjar el treball
perillós, i inspeccions periòdiques.

Compromís amb les persones

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 Bancària ”la Caixa” implica,
a més, la necessitat de coordinar les
activitats amb les diferents empreses
contractades que treballen diàriament
en els centres de la FBLC. Les especificitats
en matèria de riscos laborals són
efectivament diverses en funció del
seu treball, ja siguin transportistes,
contractes de producció 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 FBLC.
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 tos 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.
Durant aquest 2014 s’ha fet especial
èmfasi en reactivar la plataforma de
coordinació d’activitats empresarials,
CTAIMA CAE, no només actualitzant allò
iniciat el 2013 sinó contractant a més una
empresa externa que validi, aplicant els
criteris marcats des de la Fundació,

aquella documentació que les contractes
col·loquen en la plataforma. Aquest
servei addicional permet a la FBLC
assegurar-se que els seus proveïdors
i socis estableixen accions preventives
en matèria de riscos laborals, quin son
els mètodes de treball que utilitzen i
quins riscos laborals existeixen al centre
de treball on realitzen l’activitat.
Durant el 2014 s’ha dut a terme la
formació de prevenció de riscos laborals
(PRL) que exigeix la normativa mitjançant
el web de Virtaula (aula de formació
virtual). L’abast quant al personal ha estat
pràcticament del 95% i les avaluacions i
els resultats han estat validats per l’SPA.
També s’ha dut a terme a nivell de tot
el personal l’oferiment del reconeixement
mèdic preceptiu a través del Servei de
la Vigilància de la Salut.

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)
2014

2013

2012

Dones

Homes

Dones

Homes

Dones

Homes

2

0

2

1

2

1

Total contingències comunes

53

6

63

16

58

7

Total absentisme

55

6

65

17

59

18

Total accidents de treball(2)

Índex de freqüència

2,5

0

1,1

0

2,2

0

Índex de gravetat(3)

0,1

0,2

n.d.

n.d.

0,2

0

Índex d’incidència

5,8

0

5,7

4

0

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 d’hores treballades) x 106;
Índex de gravetat: (nombre de jornades perdudes / nombre d’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. Dels accidents que van ocórrer el 2012, només el cas d’una dona ha estat 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 Fundació Bancària ”la Caixa”
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 FBLC 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 20092011 consistia en un conjunt de mesures
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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 relacions laborals, la satisfacció del
personal de la plantilla, la seva qualitat de
vida i la salut laboral. Així mateix, un dels
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principals objectius del pla és 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.

• 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
anàlisi de la nova política de retribució
variable de l’organització, per tal de
garantir la igualtat de la retribució
variable entre homes i dones.

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.

• 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.

Durant el 2014, el tercer any d’aplicació
del pla, s’han continuat amb les diferents
mesures en matèria d’igualtat:
• S’estableix un increment d’acollida
de la mesura de flexibilitat horària
de la “Borsa d’hores” de la FBLC, que
ha passat del 5,2% de l’any 2013 al
22,05% el 2014, al qual s’han acollit
75 empleats i s’han flexibilitzat 832
hores.

• 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 d’altres.
Addicionalment, la FBLC 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 2014 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
Persones, 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 laborals,
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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 FBLC 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 previ 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 2014, un total de 347 professionals
constitueixen el col·lectiu d’empleats de
la FBLC. D’aquest total, el 99,5% dels
empleats té un contracte indefinit i el
97,6% està emprat a temps complet.
Les dones representen el 68,8% del total
de la plantilla de l’organització davant el
31,2% dels homes, mentre que el 99,5%
dels empleats de la FBLC treballa al
territori espanyol.

Compromís amb les persones

G4-10. Desglossament de plantilla per gènere, tipus de contractes i tipus d’ocupació
2014

2013

2012

Total

(%)
Respecte
al total
d’empleats

Home

Dona

Total

(%)
Respecte
al total
d’empleats

Home

Dona

Total

Nombre total d’empleats

347

100

112

235

350

100,00

107

243

381

100,0

Contracte indefinit
o permanent

345

99,4

107

238

341

99,71

104

237

379

99,5

2

0,6

2

0

1

0,29

0

1

5

0,5

342

98,5

106

236

341

97,43

105

236

372

97,6

5

1,4

2

3

9

2,57

2

7

9

2,4

Homes

112

32,2

–

–

108

30,85

–

–

119

31,12

Dones

235

68,8

–

–

242

69,15

–

–

262

68,8

Espanya

345

99,4

108

237

349

99,71

107

242

379

99,5

2

0,6

0

2

1

0,29

0

1

2

0,5

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

Fora d’Espanya

Nombre total
d’empleats

Contractes
indefinits o
permanents

Dones

67,7%

68,9%

Homes

32,2%

31%

Tal com mostren els Indicadors de
desglossament de la plantilla per
contracte i tipus d’ocupació, la FBLC
manté una cultura organitzativa de
promoure i proporcionar una ocupació
estable, de manteniment dels llocs de
treball i de qualitat per als treballadors.

En quant els indicadors de rotacions
d’empleats, antiguitat a l’organització
i 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

(%)
Respecte
al total
d’empleats

i el grau de compromís dels treballadors
amb l’organització. Els valors obtinguts
per a aquests indicadors són mostra i reflex
de la importància del capital humà per a la
FBLC i de l’esforç que l’organització dedica
a mantenir i millorar l’ambient de treball,
i la satisfacció i motivació dels empleats.

Dones
Homes
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Així, la representativitat per antiguitat i
gènere ha estat segons mostra la taula
següent:
Altres indicadors de diversitat i igualtat d’oportunitats
2014 (a 31/12/2014)

2013

2012

Homes
(nre. i %)

Dones
(nre. i %)

Homes
(%)

Dones
(%)

Homes
(%)

Dones
(%)

Menys de 5 anys

16-4,6

22-6,3

45

55

31

69

Entre 5 i 9 anys

21-6,5

45-13

33

67

37

63

Entre 10 i 14 anys

19-5,5

69-19,9

20

80

22

78

Trams d’antiguitat

Entre 15 i 19 anys

25-7,2

43-12,4

31

69

36

64

Entre 20 i 24 anys

22-6,3

37-10,7

34

66

39

61

Entre 25 i 29 anys

6-1,7

9-2,6

40

60

47

53

30 anys

3-0,9

10-2,9

20

80

17

83

En relació amb la taxa de rotació, indicador
que proporciona dades rellevants sobre
la satisfacció de la plantilla, les potencials
situacions de desigualtat que poden
donar-se per raó d’edat, gènere, etc.,
i la capacitat de l’empresa per atraure
i retenir persones qualificades, la FBLC
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 segueixen 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 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 347
treballadors, tres menys que l’any 2013
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 2014 sobre l’any anterior.

G4-LA1. Nombre i taxa de contractacions i rotació mitjana d’empleats, desglossats per edats i sexe
2014 (Plantilla a 31/12/2014)
Total
Nombre total d’empleats

Rotació
(%)

Nous
contractes
(%)

347

Taxa de rotació

2013
Total

Rotació
(%)

2012
Nous
contractes
(%)

350
0,56

Rotació
(%)

381
–3

Taxa de noves contractacions

Total

7,20

–4,46
2,57

Homes

0,28

2,30

–1

0,57

–0,52

Dones

0,28

4,80

–2

2

–3,94

Edat < 30 anys

0,00

0,20

0

0

–0,26

Edat entre 30-40 anys

0,56

2,50

0

0,86

–0,26

Edat entre 41-50 anys

0,00

2,10

0,1

1,43

–0,26

Edat > 50 anys

0,00

2,01

–3,1

0,28

–4,72
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G4-LA3. Índexs de reincorporació a la feina i de retenció després de la baixa per maternitat o paternitat,
desglossats per sexe
Plantilla a 31/12/2014
Total

Taxa

Homes

Taxa

Dones

Taxa

347

100%

112

32,3%

235

67,7%

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

16

4,6%

2

1,8%

14

5,9%

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

16

4,6%

2

1,8%

14

5,9%

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

16

4,6%

2

1,8%

14

5,9%

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

10

2,9%

0

0

10

4,2%

Nombre total d’empleats

En el procés de transformació bancària
l’any 2014, s’ha produït una reorganització
interna amb l’objectiu de simplificar
l’organització i poder assolir una major
eficiència de la Fundació. Per això
i per poder donar resposta a aquesta
reorganització, s’ha dut a terme un

Al CCP es defineixen i especifiquen
els diferents grups i nivells professionals
dels empleats, a més de les tasques
que desenvolupa cada nivell i les
competències, coneixements i
experiència (perfil professional) que
es requereixen per al seu exercici.

projecte de talent del personal
de la Fundació i amb el resultat s’ha
modificat la composició de l’equip
directiu l’últim any. L’equip directiu
actual de la Fundació està format
per 47 persones: 22 dones (46,8%)
i 25 homes (53,2%).

G4-LA12. Desglossament de la plantilla per categoria professional, sexe, edat i/o pertinença a minories
i altres indicadors
Plantilla a 31/12/2014

Nombre total d’empleats

Nombre
total

Homes

Dones

< 30
anys

30-40
anys

41-50
anys

> 50
anys

347

112

235

6

101

162

78

Directius (nivell D)

15

11

4

0

1

8

6

Responsables (nivell C)

83

36

47

0

10

45

28

216

57

159

1

74

104

37

33

8

25

5

16

5

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.
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Sistemes de retribució
Els empleats de la Fundació Bancària
”la Caixa” disposen d’un sistema de
retribució que es compon d’una part
fixa i una altra variable, a més d’altres
beneficis socials. La contribució fixa
dels seus empleats s’estableix en
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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.

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.

Respecte a la retribució variable, l’any
2014 s’ha continuat amb el nou sistema
de retribució variable per objectius
implementat l’any 2013 per a tots els
empleats i empleades de la FBLC. Aquest
nou sistema de retribució variable basat
en objectius té com a objectiu:

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.

• 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.

Amb relació al pla de compensació
flexible, posat en marxa l’any 2013
amb l’objectiu d’oferir als empleats la
possibilitat d’escollir, de forma voluntària,
com percebre part de la seva retribució
dinerària, durant el 2014 ha tingut una
major incidència. 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 uns requisits
concrets que permeten als empleats

• Reconèixer i recompensar les diferències
individuals lligades principalment a
l’eficiència i l’alt rendiment perquè
els col·laboradors s’hi orientin.
• Assegurar que els col·laboradors
tinguin un feedback del seu superior
sobre el seu rendiment, per ser

escollir entre el producte que més s’adeqüi
a les seves necessitats personals i familiars
en cada moment.
Per tot això, en les polítiques retributives
de la FBLC 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 mínima (salari inicial
estàndard) dels empleats de la FBLC,
establerta en el CCP, està aproximadament
2,5 vegades per sobre del salari mínim
interprofessional anual a Espanya per
a l’any 2014.
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.

G4-LA13. Relacions entre el Salari base dels homes vers les dones, desglossats per categoria
professional i per ubicacions significatives de l’activitat
Plantilla a 31/12/2014
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

347

100,0%

112

32,3%

235

67,7%

–

–

–

–

Directius (nivell D)

15

4,3%

11

3,2%

4

1,2%

1

1,18

1,75

2,06

Responsables (nivell C)

83

23,9%

36

10,4%

47

13,5%

1

0,98

1,12

1,10

216

62,2%

57

16,4%

159

45,8%

1

0,96

1,09

1,04

33

9,5%

8

2,3%

25

7,2%

1

1,36

0,88

1,20

Gestors (nivell B)
Suport a la gestió (nivell A)
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Formació
La Fundació Bancària ”la Caixa” considera
com a factor clau en el desenvolupament
professional i personal de la plantilla, la
necessitat de formar els seus treballadors.
Al llarg de 2014, el 96,8% del total
d’empleats dels diferents nivells professionals
van rebre formació, la inversió ascendeix
aproximadament als 208.000 euros. Tota
la formació dels empleats es coordina
a través del departament de l’Àrea de
Persones i Estratègia de la FBLC, des
d’on es 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 FBLC
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 FBLC 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 FBLC, 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 2014 s’ha continuat amb accions de
desenvolupament i de formació universal
per a tots els empleats i empleades des de
la plataforma interactiva d’aprenentatge
virtual “Virtaula”, en la qual han hagut
17 aules formatives i s’han consumit 556
hores, de les quals 417 corresponen a
dones (75%) i 139 hores de formació
realitzades per homes (25%). Han hagut
un total de 2.551 accessos a la plataforma.
En dues formacions s’ha tractat el tema
d’igualtat. També s’ha caracteritzat per
la matriculació de tots els empleats a les
formacions obligatòries en prevenció
de riscos laborals i prevenció de blanqueig
de capitals, així com 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 Fundació
Bancària ”la Caixa”, a causa de la possibilitat
d’accedir-hi des d’un ordinador amb
independència de la ubicació.

interns (ofimàtica i idiomes), finançament
per a formació i/o educació externa, així
com participació en congressos i seminaris.
Beneficis socials
La FBLC 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 VIII CCP 2014-2015.
Les principals millores socials són:
• Increment de la flexibilitat horària
(entrades / sortides / ampliació de la
jornada intensiva).
• Reducció de les hores anuals a 1.117 hores.
• Borsa d’hores: ampliació del nombre
d’hores trimestral.
• Mesures de coresponsabilitat:

De les 113 accions formatives que la FBLC
realitzà el 2014 destaquen: formacions
grupals de tècniques de gestió del canvi,
organitzatives en eines informàtiques
específiques de la Fundació, en l’àmbit
cultural i de la gestió econòmica,
formacions tecnològiques i de patents.
A més a més de la formació descrita
anteriorment de Virtaula.
Així mateix i com a continuació del
compromís de la Fundació Bancària
”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 coresponsabilitat, i així
poder compartir i conèixer noves pràctiques
per aplicar a la FBLC.
A més, per tal d’impulsar la formació
contínua i la millora en la gestió d’habilitats,
la FBLC ofereix als seus empleats programes
de formació i/o suport per a la millora de
capacitats mitjançant cursos de formació
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– Permís retribuït d’una setmana per
a la mare quan comparteixi la baixa
de maternitat amb la parella les dues
últimes setmanes del permís.
– Ampliació del permís de paternitat
en cinc dies per als pares.
• Teletreball: prova pilot en facilitar eines
informàtiques per treballar des de casa
per a les dones embarassades, en els dos
darrers mesos abans de la data prevista de
part i treballadors amb mobilitat reduïda
i que sigui compatible amb l’alta laboral.
• Complement al 100% del salari per baixa
per incapacitat temporal i maternitat.
• Major aportació al pla de pensions.
• Prima de risc per prestacions de viudetat
i orfandat.
• Cobertura de l’assegurança
d’assistència sanitària.
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• 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.
• 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 del 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:

G4-EC3. Cobertura de les obligacions de l’organització derivades del seu pla de prestacions
2014

2013

2012

2011

565.826,29

520.739

490.000

481.000

76.701,36

9.849

11.560

10.801

154.334,74

–

160.000

160.000

En euros

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

Arran de l’acord d’harmonització signat
el 9 de setembre de 2014 i amb relació
al pla de pensions de la Fundació Bancària
”la Caixa”, els/les treballadors/es de la
Fundació Bancària ”la Caixa” en actiu,
amb una antiguitat de dos anys, podran
gaudir d’un pla de pensions col·lectiu,
amb aportacions repartides entre empresa
i treballadors/es. Aquesta aportació serà
del 5% del sou base i del complement
personal de dedicació, amb expressa
exclusió dels altres complements existents
a la Fundació Bancària ”la Caixa”, sigui
quin sigui el seu origen, i del 1,00% dels
mateixos conceptes per part del/ de la
treballador/a. Les condicions d’aquest pla
de pensions estan recollides en el seu
reglament.
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.
Com a part d’aquest mateix acord
s’aprova, amb caràcter universal a tots
els treballadors de la Fundació Bancària
”la Caixa” en actiu, la constitució d’una
prestació de risc per invalidesa, viduïtat
i orfandat. La prestació i el càlcul del
complement estaran regulats en el nou
reglament del pla de pensions que va
entrar en vigor el 16 d’octubre de 2014.
Aquesta nova prestació d’invalidesa, viduïtat
i orfandat serà automàtica des de la
incorporació al lloc de treball de la persona.
Cal esmentar els programes que la FBLC
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 FBLC (en concret la
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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-hi dos dissabtes.
Així mateix, els treballadors en actiu
amb una antiguitat mínima d’un any a
la FBLC 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 FBLC 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.
Finalment, la FBLC procedeix a la
contractació gratuïta, per a tota la

Compromís amb les persones

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.

semestrals flexibles per distribuir dins
la jornada laboral estàndard de la
FBLC. Concretament aquestes hores
i períodes estan disposats de la següent
manera: de gener a juny: 38 hores i de
setembre a desembre: 22 hores.

• Assegurar els complements a les
percepcions de la Seguretat Social
fins al 100% per maternitat.

Els empleats de la Fundació Bancària
”la Caixa” poden flexibilitzar semestralment
la seva jornada laboral en les hores
detallades més amunt, i hauran de
recuperar-les dins del mateix semestre
i sempre dins de la jornada actual
màxima de la FBLC, entre les 8:00 hores
i les 19:15 hores de dilluns a dijous
i de 8:00 a 16.00 hores els divendres.

• Incrementar el permís de paternitat.

A més de la borsa d’hores, la FBLC
realitza les accions i iniciatives
següents:

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

• Ajut escolar (tiquet guarderia).

• Dotar d’ajudes familiars en casos de
dependència.

• Incrementar en dos dies el permís
de maternitat.

Conciliació vida laboral i familiar
La Fundació Bancària ”la Caixa” 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 FBLC,
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 FBLC 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 i actualment,
en el VIII Conveni Col·lectiu, la mesura
ha estat millorada amb l’ampliació de les
hores a flexibilitzar. Aquesta mesura, és
aplicable a tots els empleats de la FBLC.
La borsa d’hores consisteix en la
disposició, per als empleats de la FBLC,
d’un nombre determinat d’hores

• Augmentar el període de lactància.
• 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.

• Ajuts per a cura de familiars dependents.
• Possibilitar la flexibilitat horària en
els horaris d’entrada i sortida.

• Facilitar als pares amb fills discapacitats
la reducció de la seva jornada laboral.
• Excedències per a accions de voluntariat.

• Disponibilitat de jornada intensiva
els divendres.
• Adoptar la jornada intensiva durant
els tres mesos d’estiu.
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Minimitzant l’impacte
en el medi ambient
El compromís de la Fundació Bancària
”la Caixa” 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 es
materialitza en el treball dels programes
específics de l’Obra Social, com ara els
programes de conservació d’espais
naturals i reinserció social. Ho fa també
a través dels projectes Medclic i ClimaDat,
que impulsen xarxes per al mesurament,
la investigació i la divulgació i educació
sobre el clima i el canvi climàtic, i,també,
des dels espais de pensament i reflexió al
voltant de la sostenibilitat desenvolupats
des del Palau Macaya. Però també es fa
palès i es referma amb el compromís de
l’Obra Social i l’objectiu d’assolir un
desenvolupament sostenible des de la
millora contínua en la gestió ambiental
de tota la seva organització.
Política mediambiental
L’Obra Social ”la Caixa” ha implantat
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 en obtenir
l’acreditació ISO 14001 i alinear-se amb el
Reglament Europeu EMAS des del 2009.
La FBLC assumeix el compromís de
desenvolupar la seva activitat amb el

màxim respecte per a l’entorn, tenint
especial cura i sensibilitat amb la
protecció del medi ambient. I, per això,
assumeix diferents compromisos:
• Adequar la gestió ambiental a la
realitat i cultura organitzativa amb
mesures per obtenir una millora
contínua del “comportament
ambiental” i minorar els possibles
impactes derivats de l’activitat i de
tots els processos interns.
• Adoptar les mesures necessàries per
garantir el compliment de tota la
normativa ambiental a escala local,
autonòmica, estatal i europea aplicable
a les activitats realitzades en els nostres
centres i també les activitats vinculades
a convenis i/o acords subscrits.
• 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
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d’interès (treballadors, clients,
proveïdors, subcontractistes,
institucions...) per tal de donar-los a
conèixer la política ambiental i establir
amb ells relacions de cooperació.
Sistema de Gestió Ambiental
La FBLC articula els seus objectius i
compromisos amb el medi ambient sobre
la base de la seva política ambiental a
partir del Manual de medi ambient. Una
eina que estructura el Sistema de Gestió
Ambiental (SGA) de la FBLC, sent l’abast
la gestió del manteniment dels centres
de l’Obra Social ”la Caixa”.
CosmoCaixa Barcelona compta des del
2009 amb la certificació del Sistema de
Gestió Ambiental basat en la norma ISO
14001 i el reglament EMAS II. La FBLC
va obtenir el març de 2012 aquesta
certificació de Gestió Ambiental en els
seus principals centres de treball: els
Serveis Centrals de la FBLC, els centres
CaixaForum (Barcelona, Madrid, Palma,
Lleida i Tarragona ) i els EspaiCaixa
(Madrid i Múrcia).
La FBLC realitza una planificació del
Sistema que compleix amb les exigències
de la norma ISO 14001: 2004 i que és
coherent amb la seva estratègia:
• Identifica els processos necessaris per
al SGA i la seva aplicació a través de
l’organització.
• Identifica tant la normativa com els
reglaments en matèria ambiental que

Compromís ambiental

l’afecten i la manera en què aquests
requisits s’apliquen.
• Identifica tots els aspectes ambientals
que es produeixen en el
desenvolupament de la seva activitat
i 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’operativa i el seguiment.
• Realitza el seguiment, el mesurament
i l’anàlisi.
• Implanta les accions necessàries per
assolir els resultats planificats i la
millora contínua d’aquests processos.
La FBLC desenvolupa i documenta la
planificació dels objectius de medi
ambient a través del Comitè de Medi
Ambient. El pla d’objectius inclou fites
comunes que s’han d’assolir des de 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. A 31 de desembre del 2014
l’integraven:
• Àngel Font, Director de l’Àrea de
Recursos Humans.

• Jesús Nemesio Arroyo González, Director
d’Àrea de Màrqueting i Comunicació.

periòdiques. Durant el 2014 no s’ha
realitzat cap d’aquestes avaluacions.

• Rosa Maria Cirera Clotet, Directora de
l’Àrea d’Organització i Sistemes de la
Informació.

La FBLC 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. 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
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.

• Marta Vallejo Rodríguez, Sotsdirectora
de l’Àrea d’Acció Territorial.
• Enric Banda Tarradellas, Director de
l’Àrea de Ciència i Medi Ambient.
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 FBLC (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 la gestió de
tots els aspectes ambientals.
Dins del procés de millora contínua, la
FBLC avalua periòdicament l’eficàcia del
sistema a través del Comitè de Medi
Ambient i també d’auditories internes
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Així mateix, cal destacar el compromís
ambiental que, de forma voluntària,
han subscrit els proveïdors externs
dels centres singulars de la FBLC 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 Bancària ”la Caixa”.
Minimització de l’impacte ambiental:
indicadors, actuacions i iniciatives
L’actuació ambiental a la FBLC se centra
en la gestió responsable, tant del consum
com de l’ús dels recursos que necessita
per al seu bon funcionament, amb la
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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 FBLC genera,

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

G4-EN1(1). 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

G4-EN1

G4-EN2
G4-EN3

G4-EN8

U

2014

2013

Paper

(kg)

12.175,00

14.467,00

Total paper consumit

(kg)

12.175,00

14.467,00

Paper reciclat sobre el total

(kg)

60,00

71,30

Bosses de fècula de patata

(kg)

n.d.

n.d.

Bosses de paper

(kg)

n.d.

200,00

Publicacions-Catàlegs

(kg)

n.d.

10.432,00

Publicacions-Fullets

(kg)

n.d.

260.750,00

Total materials reciclats que s’utilitzen

(kg)

7.305,00

9.400,00

Total consum energia dins de l’organització

(GJ)

81.091,07

87.742,00

Gas natural (energia no renovable)(2)

(GJ)

1.815,1

2.433,00

Electricitat

(GJ)

79.275,89

85.309,00

Aigua

(m )

43.948,03

52.905,00

Total aigua consumida (abastiment municipal)

(m )

43.948,03

52.905,00

3

3

(1) S’inclouen els consums dels centres: Serveis Centrals, CaixaForum (Barcelona, Madrid, Palma, Girona, Lleida, Tarragona i Saragossa), CosmoCaixa Barcelona, Espais
Caixa Madrid, Múrcia, Girona i Palau Macaya i els Esplais llevat que s’indiqui el contrari.
(2) El CosmoCaixa Barcelona i els CaixaForum Barcelona, Madrid i Saragossa són els únics centres de la FBLC amb consum de gas natural.
n.d.: no disponible.

La FBLC ha adquirit el compromís
d’implementar mesures al llarg del 2015
per reduir les emissions de gasos d’efecte
hivernacle derivades d’aquests dos
conceptes: consumibles i viatges
corporatius. Aquestes mesures són:

• Reduir el consum de tòners
d’impressió.

• Continuar amb la reducció de la
producció impresa de fullets i catàlegs
i la seva substitució per publicacions
electròniques.

• Compensar les emissions que no són
possibles d’evitar a través de Clean CO2.

• Reduir el consum de paper, propiciant
majoritàriament l’ús de paper reciclat
sobre el paper verge.

• Evitar els desplaçaments per assistir
a reunions i fomentar solucions
alternatives com les videoconferències.

Des de fa uns anys la producció de
catàlegs i fullets s’ha reduït
progressivament. Les propostes per
mantenir aquests nivells, que suposen un
important estalvi d’emissions, recomanen,
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entre d’altres, reduir els volums de
pàgines de les publicacions, rebaixar el
gramatge dels papers emprats, potenciar
l’ús del paper reciclat i substituir els
suports físics per formats electrònics.
Altres recomanacions són la impressió per
defecte a doble cara i la reutilització de
paper que només s’ha imprès a una cara.
També es recomana, com a mesura
de bona pràctica ambiental, la reducció
del nombre de tòners d’impressió,
minorant-ne el nombre sempre que
sigui possible. Per aconseguir-ho, es
proposa emprar els modes d’impressió

Compromís ambiental

de baix consum de les impressores
i prioritzar l’ús de tòners laserjet per
sobre dels inkjet ja que els primers
generen menys volum d’emissions
que els segons.
La FBLC realitza les seves publicacions,
comunicacions i publicitat en un 98%
dels casos emprant 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).

Pel que fa als viatges corporatius, les
mesures proposades són continuar
promovent la reducció del nombre de
viatges fomentant les reunions virtuals
a distància i prioritzar, en la mesura del
possible, els desplaçaments en transport
públic.
Finalment, el consum d’aigua a la FBLC
deriva de l’ús sanitari de la plantilla i dels
visitants en els diferents centres i de les
activitats de neteja, restauració i de reg
segons cada espai. 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.

Emissions

La FBLC té com a objectiu la reducció
de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle
i per tant la reducció de la seva petjada
de carboni. Per aquesta raó, la FBLC vol
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
gasos d’efecte hivernacle corresponents
als anys 2014, 2013 i 2012 es reflecteixen
en el quadre següent:

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

G4-EN17

Emissions directes de GEH (abast 1)
Gas natural

U

2014

2013

(tCO2eq)

101,65

136,2

(tCO2eq)

101,65

136,2

Emissions indirectes de GEH (abast 2)

(tCO2eq)

5.461,22

5.876,9

Electricitat(2)

(tCO2eq)

5.461,22

5.876,9

Emissions indirectes de GEH (abast 3)

(tCO2eq)

n.d.

1.223,8

Viatges corporatius en avió

(tCO2eq)

n.d.

431

Viatges corporatius en tren

(tCO2eq)

n.d.

15,8

Viatges en cotxe particular

(tCO2eq)

n.d.

Paper

(tCO2eq)

21,9

25,2

Bosses

(tCO2eq)

n.d.

3,3

Publicacions

(tCO2eq)

n.d.

713,8

Residus

(tCO2eq)

n.d.

n.d.

Aigua

(tCO2eq)

34,6

41,6

(1)

(3)

n.d.

S’inclouen els consums dels següents centres, llevat que s’indiqui el contrari. CaixaForum (Barcelona, Madrid, Palma, Lleida, Tarragona, Girona i Saragossa), CosmoCaixa
Barcelona, EspaiCaixa (Madrid i Múrcia), Palau Macaya i els Esplais.
(1) Les emissions directes de gas natural s’han calculat considerant els factors d’emissió inclosos en la Guia pràctica per al càlcul d’emissions de Gasos d’Efecte Hivernacle
de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (http://canviclimatic.gencat.cat/ca/).
(2) Emissions indirectes per consum d’electricitat calculades contemplant el factor d’emissio per al mixt elèctric peninsular de producció bruta de 2013 inclosos en la Guia
pràctica per al càlcul d’emissions de Gasos d’Efecte Hivernacle de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic.
(3) Emissions derivades del tractament d’aigües calculades a partir del factor d’emissió obtingut a través de l’eina de càlcul d’emissions de la Cambra de Comerç d’Aragó.
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),
CaixaForum (Madrid i Barcelona),
Serveis Centrals i Esplais.

En el següent quadre es presenta
l’evolució de la petjada de carboni
per a l’abast 1 i 2 per centre:

Evolució de la petjada de carboni per centres considerant únicament els abasts 1 i 2 (en TCO2 eq)
2014

2013

891,63

259,63

Serveis Centrals

Serveis Centrals

CosmoCaixa

CosmoCaixa Barcelona

2.321,40

2.493,49

CaixaForum Barcelona

842,48

799,04

CaixaForum Madrid

682,44

568,48

CaixaForum Palma

423,05

426,26

CaixaForum Lleida

103,80

111,51

CaixaForum Tarragona

128,22

114,62

CaixaForum

70,57

53,70

CaixaForum Saragossa

342,90

no existia

Espais Caixa

Madrid, Múrcia, Girona

242,72

247,48

Esplais

Esplais

664,35

591,55

Palau Macaya

Palau Macaya

89,90

n.d.

CaixaForum Girona

n.d.: no disponible.

Durant el 2014 s’han dut a terme diferents
iniciatives de sensibilització com són la
publicació de diverses notícies a la intranet
de la FBLC recordant les bones pràctiques
ambientals o l’adhesió a accions de
sensibilització com les que promou l’Hora
del Planeta. La campanya organitzada per
WWF el passat 30 de març proposa una
apagada testimonial de tota la il·luminació
exterior de tots els centres, que es van
sumar a les successives apagades de
monuments i edificis emblemàtics de les
grans ciutats arreu del món.
La implementació de bones pràctiques
ambientals ha permès a la Fundació

Bancària ”la Caixa” reduir el seus volum
d’emissions. Per a aquells volums derivats
de l’activitat diària que no es poden
evitar, aquest 2014, l’Obra Social ha
iniciat un projecte per reduir les emissions
d’alta qualitat al Mercat Voluntari del
Carboni. Es tracta de contribuir al
finançament d’una reducció equivalent a
la generada de gasos d’efecte hivernacle
en un altre indret. Aquesta és una
fórmula que contribueix a donar
solucions a un problema a escala global
i no és incompatible amb la continuada
presa de mesures i de foment de la
sostenibilitat en l’activitat i processos
de l’organització.

Així, la FBLC s’ha implicat en el
finançament del projecte Brundled
Wind Project, una iniciativa per produir
electricitat a partir de l’ús de fonts
renovables, l’energia eòlica en el present
cas. El projecte proposa la creació d’un
petit camp eòlic amb 17 aerogeneradors
amb capacitat per generar una potència
elèctrica de 35,7 MW. Una energia que
es distribueix i es ven a la xarxa elèctrica
de l’Índia, ja que el projecte es
desenvolupa a la zona del Rajasthan.

7

8

9

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

G4-EN31

U

2014

2013

2012

Despeses i inversions ambientals

euros (€)

n.d.

77.389

73.214,4

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

euros (€)

n.d.

51.770

51.811

Costos de prevenció, protecció i gestió
mediambiental

euros (€)

n.d.

25.619

21.403

n.d.: no disponible.
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Dades de
l’Obra Social
”la Caixa”
2014

132

Pressupost de l’Obra Social ”la Caixa”

Pressupost de l’Obra Social ”la Caixa”
Liquidació del pressupost
Liquidació pressupostària 2014
En milers d’euros

Programes
Programes socials

300.944

Programes de medi ambient i ciència

38.706

Programes culturals

61.753

Programes educatius i recerca

33.291

Total

434.694

Programes socials

Pressupost total:
434.694

Programes de medi ambient i ciència
Programes culturals
Programes educatius i recerca

69,2%

300.944

8,9%

38.706

14,2%

61.753

7,7%

33.291

Per naturalesa
Inversió en immobilitzat

30,4

Despeses de manteniment de programes

404,3

Total

434,7

Pressupost 2015
En milers d’euros

Programes
Programes socials

335.750

Programes de medi ambient i ciència

56.023

Programes culturals

67.375

Programes educatius i recerca

40.852

Total

500.000

Programes socials

Pressupost total:
500.000

67,1% 335.750

Programes de medi ambient i ciència

11,2%

56.023

Programes culturals

13,5%

67.375

8,2%

40.852

Programes educatius i recerca

Per naturalesa
Inversió en immobilitzat

20,7

Despeses de manteniment de programes

479,3

Total

500
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42.038
55.551
29.927132
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Pressupost de l’Obra Social ”la Caixa”
Evolució del pressupost
Evolució de les liquidacions pressupostàries

Variació
19,46%

Pressupost
total 2014:
434.694

Programes socials

69,2% 300.944

Programes de medi ambient i ciència
Programes culturals
Programes educatius i recerca

Pressupost
total 2013:
363.865

Variació
–1%

Pressupost
total 2012:
361.015

65% 236.349

65% 233.464

8,9%

38.706

12%

42.038

12% 42.780

14,2%

61.753

15%

55.551

14% 52.620

7,7%

33.291

8%

29.927

9% 32.151

Liquidació pressupostària

2014

2013

Variació
Interanual
(2014-2013)

Programes socials

Programes
300.944 Culturals 236.349

Programes de medi ambient i ciència

Programes
38.706 Ciència. Recerca
42.038i Medi Ambient
–7,93%

Programes culturals

Programes
61.753 Educatius 55.551
Programes
33.291 Socials
29.927

Programes educatius i recerca
Total

434.694

363.865

27,33%

11,16%

2012

Variació
Interanual
(2013-2012)

2013
Programes
Socials
236.349
233.464
1%
Programes Educatius 42.038
42.780
Programes
Ciència. Recerca–2%
i
Medi Ambient
55.551
52.620
5%
Programes Culturals 29.927

11,24%

32.151

–7%

19,46%

361.015

–1%

65
12
14
9

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

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

2011
Programes Socials
261.102
Programes Educatius 59.129
Programes Ciència. Recerca i Medi Ambient
Programes Ciència. Recerca i
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Medi Ambient
57.621
Programes Educatius
Programes Culturals 30.806

Programes Culturals

Programes Socials

Principis del Pacte Mundial de les Nacions Unides
La Fundació Bancària ”la Caixa” està
adherida al Pacte Mundial de les Nacions
Unides i ocupa la presidència de la Xarxa
Espanyola. En aquest informe, que
també té la funció d’informe de progrés,
al final de cada secció s’indiquen els

principis del Pacte Mundial dels quals
parla el text.
També s’assenyalen els indicadors
de la versió G4 de la Global Reporting
Initiative (GRI), en el seu nivell exhaustiu.

El GRI ha establert un seguit
d’indicadors, convertits en estàndard
internacional, per mesurar el nivell de
compromís en tasques econòmiques,
ambientals i socials.

Principi 1 	Les empreses han de donar suport i respectar la protecció dels drets humans fonamentals, reconeguts
internacionalment, dins del seu àmbit d’influència.
Pàg. 13, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 37, 39, 51, 63, 69, 93, 123.

Principi 2 	Les empreses han d’assegurar-se que les seves empreses no són còmplices en la vulneració dels drets humans.
Pàg. 13, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 51, 63, 64, 69, 93, 123.

Principi 3 	Les empreses han de donar suport a la llibertat d’afiliació i al reconeixement efectiu del dret a la negociació
col·lectiva.
Pàg. 17, 28, 39, 123.

Principi 4 	Les empreses han de donar suport a l’eliminació de tota forma de treball forçós o realitzat sota coacció.
Pàg. 17, 22, 23, 24, 27, 28, 123.

Principi 5 	Les empreses han de donar suport a l’eradicació del treball infantil.
Pàg. 15, 17, 23, 27, 28, 39, 69, 123.

Principi 6 	Les empreses han de donar suport a l’abolició de les pràctiques de discriminació en el treball i l’ocupació.
Pàg. 15, 17, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 39, 43, 69, 123.

Principi 7 	Les empreses hauran de mantenir un enfocament preventiu que afavoreixi el medi ambient.
Pàg. 23, 28, 43, 51, 130.

Principi 8 	Les empreses han de fomentar les iniciatives que promoguin una major responsabilitat ambiental.
Pàg. 41, 43, 44, 63, 69, 130.

Principi 9 	Les empreses han d’afavorir el desenvolupament i la difusió de les tecnologies respectuoses amb el medi ambient.
Pàg. 43, 44, 63, 69, 123, 130.

Principi 10 	Les empreses han de treballar contra totes les formes de corrupció, incloent-hi l’extorsió i el suborn.
Pàg. 37, 93, 123.
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Entra a la web per accedir a tot el document íntegre
de l’Informe anual Obra Social ”la Caixa” 2014
http://obrasocial.lacaixa.es/informacioncorporativa/
informeanual_ca.html
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Igualtat en l’Empresa 2014

Fundació Bancària ”la Caixa”
Avinguda Diagonal, 621-629
08028 Barcelona, Espanya
Telèfon: (34) 902 22 30 40
Internet
www.laCaixa.es/ObraSocial

Directori de la Fundació Bancària ”la Caixa”
Serveis centrals: Av. Diagonal, 621 - 08028 Barcelona
Centres
Barcelona
CaixaForum Barcelona
Ferrer i Guàrdia, 6-8
08038 Barcelona
Tel. 93 476 86 00
CaixaForum.com/agenda
Facebook.com/CaixaForum

Saragossa
CaixaForum Saragossa
Av. d’Anselm Clavé, 4
50004 Saragossa
Tel. 976 768 200
CaixaForum.com/agenda
Facebook.com/CaixaForum

CosmoCaixa Barcelona
Isaac Newton, 26
08022 Barcelona
Tel. 93 212 60 50
CosmoCaixa.com/agenda
Facebook.com/CosmoCaixa

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

Palau Macaya
Passeig de Sant Joan, 108
08037 Barcelona
Tel. 93 457 95 31

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

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

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

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

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

Palma
CaixaForum Palma
Pl. de Weyler, 3
07001 Palma (Mallorca)
Tel. 971 17 85 00
CaixaForum.com/agenda
Madrid
CaixaForum Madrid
Paseo del Prado, 36
28014 Madrid
Tel. 91 330 73 00
CaixaForum.com/agenda
Facebook.com/CaixaForum
EspacioCaixa Madrid
Arapiles, 15
28015 Madrid
Tel. 91 444 54 15
obrasocial.lacaixa.es/ambitos/
centros/espaciocaixa_ca.html
Múrcia
EspacioCaixa Murcia
Av. del Río Segura, 6
30002 Múrcia
Tel. 968 22 63 13
obrasocial.lacaixa.es/ambitos/
centros/espaciocaixa_ca.html

CaixaForum Barcelona

CosmoCaixa Barcelona

Palau Macaya

CaixaForum Madrid

CaixaForum Palma

CaixaForum Girona

CaixaForum Tarragona

CaixaForum Lleida

CaixaForum Saragossa

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

Entra a la web i accedeix a la versió digital
de l’informe de la Fundació Bancària ”la Caixa” 2014
http://obrasocial.lacaixa.es/informacioncorporativa/
informeanual_ca.html

