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En cos i ànima
renovats
“T’aviso i t’exhorto que no
permetis que decaigui i es
refredi l’impuls de la teva
ànima. Sostén-lo i aferma’l,
per tal que allò que és
un impuls del teu esperit,
esdevingui hàbit.”
[Sèneca, Cartes a Lucili]

S

èneca encoratjava així el seu amic Lucili a eixamplar els horitzons de l’ànima,
i dedicar la vida a reforçar les virtuts inherents de l’home. Gairebé dos mil
anys després de ser escrites, encaixen perfectament amb el mandat que
durant més de 110 anys ha orientat l’acció de ”la Caixa”.

Durant tot aquest temps hem forjat el que avui és la Fundació Bancària ”la Caixa”.
Ha estat un procés dinàmic, de continu canvi. En cada període hem hagut de trobar
la manera de donar resposta, d’assolir els nostres objectius. Es tracta d’acomplir,
de la millor forma possible, amb el nostre compromís d’avançar cap a una societat
millor, més equitativa, més justa.
Hem hagut d’evolucionar compassant el nostre caminar amb els ritmes dels
esdeveniments i les circumstàncies de cada moment. I potser això no ens ha fet més
savis, però sens dubte ens ha fet més flexibles. Ens ha esperonat a anticipar-nos i a
identificar maneres diferents, sovint innovadores, de servir a la comunitat de la qual
ens sentim partícips, concernits i implicats.
Aquest any hem fet una aturada en el camí. Ens hem parat a reflexionar, a revisar i
refermar quins han de ser els nostres objectius, com abordar-los i com fer-ho millor.
El resultat d’aquest repensar de l’Obra Social ens ha confirmat en la nostra missió
de contribuir a millorar la societat oferint oportunitats de progrés a les persones més
vulnerables. D’aquest procés ha sorgit el nou pla estratègic que orientarà la nostra
activitat amb l’horitzó posat en el 2019.
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Aspirem a incidir en l’avenç de la societat. Ens mou el desig d’un món lliure amb
individus lliures i per contribuir a fer-ho possible necessitem mantenir una mirada
crítica i una voluntat de canvi de les situacions injustes. Aquesta és l’ambició que
guia la nostra acció, perquè sigui un instrument de transformació i millora de
les condicions de vida de les persones. La Fundació Bancària ”la Caixa” aspira a
mantenir-se com una entitat de referència en l’acció social que falca aquesta activitat
sobre un triangle de valors conformat pel compromís social, la responsabilitat i la
confiança. Compromís envers la població més vulnerable, responsabilitat per vetllar
sobre l’extensió i l’eficàcia dels resultats dels programes i confiança com a instrument
per garantir els nivells d’excel·lència i qualitat.

“Per què no lliurar-nos,
des d’aquest breu i caduc
trànsit del temps, a aquelles
coses que són immenses,
interminables i pròpies
dels millors esperits?”
[Sèneca, De la brevetat de la vida]

I tot, per tal que l’impacte de les intervencions sigui durador i amb incidència real
sobre els reptes i les necessitats d’aquests col·lectius.
Què podem aportar, immersos com som en un món global on tot sembla magnificarse i adquirir dimensions aparentment inabastables? Que la mida i les dimensions no
ens aclaparin. Hem de ser conscients que comptem amb elements a favor. Si global
és l’economia, la crisi i els seus efectes, també som davant un món on la tecnologia,
la comunicació i els avenços són part d’aquest món global. Som part d’aquest tot
i som part implicada perquè som també copropietaris, partícips i garants d’aquest
patrimoni.
No pensem doncs que estem atrapats en la teranyina, sinó que en formem part.
I el més important, tenim capacitat per teixir-la. De sobte podem transformar el
que podria esdevenir un parany en xarxa. Un conjunt d’oportunitats per continuar
avançant en el desenvolupament social, econòmic, cultural i de valors aprofitant que,
en aquesta xarxa, podem arribar a moltes més persones.
Quin pot ser el nostre rol en aquest món complex? M’agrada pensar que l’Obra
Social actua com un node. Un espai des del qual reteixim la xarxa. Com feien els
pescadors i fan encara en alguns pobles costaners, sargint els nusos més febles o els
que s’han desfet, ajudant a reforçar el conjunt.
Per això teixim aliances, treballem amb les entitats socials, relliguem acords que ens
permeten anar més enllà. Per exemple, exportant els nostres programes. Aquest any,
el d’inserció laboral ha arribat a Hongria i el de lluita contra la pobresa infantil ho ha
fet a la Xina rural. Busquem la col·laboració amb els millors centres de ciències i de
recerca biomèdica, perquè, amb la suma, som més grans i més capaços per fer front
als grans reptes de la humanitat en el camp de la salut. Ens alineem amb els millors
museus del món per oferir una oferta cultural i educativa d’excel·lència i per fer-la
arribar a més gent.
Som davant un gran repte. Comptem amb un potent instrument per abordar-lo. És
l’oportunitat per conjurar, renovant-lo, l’esperit que ens ha mogut durant el darrer
segle. Ens demanem doncs, reprenent els clàssics: a quin millor objectiu dedicar-se en
cos i ànima?

Isidre Fainé
President de la Fundació Bancària ”la Caixa”
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La nostra
raó de
ser
Construir una
societat millor i
més justa, donant
més oportunitats
a les persones que
més ho necessiten.

Missió

Valors

Compromís social
Responsabilitat
Confiança.

Visió

Ser un referent
social a l’hora de generar
igualtat d’oportunitats i
donar solucions per cobrir
les necessitats bàsiques de
les persones.

Per consolidar els objectius
de la Fundació Bancària
”la Caixa” s’ha elaborat el
Pla Estratègic per als anys
2016-2019 que projecta com
treballarem els anys vinents per
ser encara més eficaços en el
nostre compromís.
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Horitzó
2019

E

l Pla Estratègic marca tres grans prioritats per al
període 2016-2019: maximitzar l’impacte i l’abast
de l’activitat de la Fundació Bancària ”la Caixa”,
reforçar la imatge del Grup, i garantir l’eficiència
i el retorn social i corporatiu de la inversió.

Per això, s’han establert deu línies d’acció, agrupades en tres
grans àmbits:
/ Programàtic, on estan incloses les activitats i els programes
que desenvolupa la Fundació, en el qual totes les línies
d’actuació que s’emprenguin tindran com a objectiu
l’excel·lència, tant en el disseny com en l’execució i els
resultats.
/C
 orporatiu, que es refereix al conjunt d’accions que cal
impulsar entre les empreses del Grup del qual forma part
la Fundació Bancària ”la Caixa”. En aquest àmbit, el pla es
proposa maximitzar el coneixement, el reconeixement i la
visibilitat de la nostra marca.
/O
 rganitzatiu, que agrupa propostes encaminades a millorar
l’eficiència i la qualitat, i potenciar el desenvolupament
del talent.
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Treballem
per un futur
inclusiu i
de progrés
per a tothom

Impulsem
la recerca
avançada i la
innovació

Estenem
la vivència
compartida de
la cultura i
el coneixement
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Treballem
per un futur
inclusiu i de
progrés per
a tothom
Els programes socials de la Fundació Bancària
”la Caixa” són un dels eixos principals que vertebren
les prioritats d’acció de l’Obra Social. Les intervencions
desplegades incideixen a la generació d’oportunitats
per a les persones i contribueixen així al seu progrés.

L

es accions dels programes
socials es concentren sobre
els sectors de la població
més vulnerables. La lluita
contra la pobresa infantil
i el foment de l’ocupació són dos dels
programes estratègics que marquen
aquest camí.
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CaixaProinfància i Incorpora compten
amb trajectòria i abast contrastats en
la seva incidència oferint resposta als
col·lectius més exposats al risc d’exclusió.
En el cas de CaixaProinfància, amb
una atenció integral dels infants i les
seves famílies. Pel que fa a les persones
amb més dificultats per assolir una plena
integració laboral l’instrument és el
programa Incorpora.
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Treballem
plegats per
trencar el cercle
excloent de la
pobresa

L

es intervencions dels
programes socials generen
un impacte rellevant i
mesurable pel que fa
als nivells d’eficiència i
permanència dels resultats. És el millor
aval per a l’establiment de models
d’actuació i intervenció en l’àmbit de
l’acció social que puguin ser replicats
més enllà de l’abast de l’Obra Social.
CaixaProinfància ha atès aquest any
un total de 61.493 infants i a 38.053
famílies. Una de les constants al llarg de
la seva trajectòria ha estat la insistència a
crear àmbits d’actuació realment efectius
que es fonamenten sobre els pilars d’una

“L’atenció a la infància amb
menys oportunitats és una
de les nostres prioritats
a Espanya, i volem fer-la
extensiva a altres territoris
amb l’objectiu de contribuir
a oferir un futur més
esperançador
als més petits”.
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assistència integral que comporta la
coordinació i el treball conjunt de tots els
agents que hi intervenen. Sobre aquesta
base s’ha bastit un model col·laboratiu
sobre el qual treballen actualment
les 406 entitats socials de tot l’Estat
implicades en el programa. L’àmbit
territorial d’acció del programa estén
la seva presència en les principals àrees
metropolitanes de l’Estat: Barcelona,
Madrid, Saragossa, València, Sevilla,
Bilbao, Màlaga, Múrcia, Mallorca i
les Illes Canàries, a més de Lorca, des
del terratrèmol que va patir la ciutat
murciana el 2011.
L’acció del programa es materialitza
des de diferents àrees com l’educació
i formació reglada i del temps lliure,
l’assistència des dels àmbits de la
salut, els serveis socials, el suport
psicosocial i emocional o la inserció
sociolaboral. També es complementa
facilitant accés a béns bàsics per
reforçar les rendes familiars més
baixes cobrint necessitats que van
des de l’alimentació a productes
d’higiene, equipament escolar o
ulleres i audiòfons.

El projecte
Firefly
Des de CaixaProinfància es treballa per
modelar les pautes d’assistència i de
treball dels equips que hi intervenen.
A més a més de les avaluacions
desenvolupades des de la direcció
científica del programa, liderat pel grup
de recerca PSTIC de la Universitat Ramon
Llull, durant aquest any el programa
s’ha implicat col·laborant activament
en la confecció d’un estudi del Grup
de Recerca i Innovació en Treball Social
(GRITS) de la Universitat de Barcelona.
L’objectiu de l’estudi és generar més
coneixement sobre el treball social amb

les famílies per millorar la pràctica dels
professionals que hi intervenen i oferir
millor atenció a les famílies.
Una de les claus del model
d’assistència desenvolupat des de
CaixaProinfància rau en la suma dels
diferents recursos a l’abast disponibles
i l’orientació de les intervencions
dels agents en una mateixa direcció.
Quan administracions, entitats del
tercer sector i professionals actuen
coordinats, els recursos abocats
multipliquen la seva efectivitat.

46,1

256.903

milions d’euros

Infants beneficiaris
des del 2007 al 2015

Inversió en el fons
d’ajudes el 2015

61.493
Infants
beneficiaris el 2015

38.053

451,74

milions d’euros

L’atenció a la infància en situació
de vulnerabilitat es fa extensiva
també a altres àrees geogràfiques
on CaixaBank desenvolupa la
seva activitat financera. Fruit de
la participació de l’entitat amb
l’accionariat del Bank of East Asia
s’ha forjat l’aliança que fa possible
el Projecte Firefly. Aquesta és una
iniciativa conjunta de l’Obra Social
”la Caixa” i la Fundació Shanghai
Soong Ching Ling - BEA Charity
Foundation. Firefly preveu l’obertura
de 18 centres per millorar les
oportunitats educatives dels infants
que viuen en zones rurals de la Xina.
Els 18 centres Firefly (lluerna,
en català) són espais dotats de
mobiliari, dispositius, tecnologia
i connectivitat a Internet, a més de
llibres i recursos educatius. Facilitar
aquesta accessibilitat i recursos en
àrees geogràfiques allunyades de
les regions més desenvolupades
ajudarà a oferir més oportunitats
als infants que viuen en aquestes
zones. És el cas de les províncies
de Hubei, Heilongjiang, Henan,
Anhui, Guangxi Zhuang i Tianjin
que acullen els vuit primers centres
Firefly.

Total d’inversió
acumulada en el
programa des del
2007 fins al 2015

Famílies
beneficiàries el 2015
| 13

La formació
és la llavor
d’oportunitats
laborals
Programa Incorpora:

23.626

Insercions
laborals el 2015

8.723

Empreses contractants
el 2015

“Des de les administracions
es pot fer moltíssima feina
orientada a la reinserció de
les persones privades de
llibertat, però la col·laboració
de la societat és fonamental
per aconseguir-ho. Per
això hem de fer créixer i
consolidar col·laboracions com
Reincorpora.”
Germà Gordó, conseller de Justícia de la
Generalitat de Catalunya durant la renovació
de l’acord de col·laboració per al programa
Reincorpora (novembre de 2015)

E

ls programes d’inserció
laboral de l’Obra Social,
Incorpora i Reincopora,
es fonamenten en
l’establiment de ponts
entre les empreses i les entitats
socials que treballen en la integració
laboral de les persones. Des del
programa es forneixen també eines i
recursos adreçats a les persones que
presenten dificultats més grans per
aconseguir un lloc de treball.
El perfil dels col·lectius beneficiaris
del programa Incorpora respon al
de persones que es troben en risc
d’exclusió social o que presenten
especials dificultats per aconseguir
introduir-se amb garanties d’estabilitat
en el mercat laboral, com és el cas de
les persones amb discapacitat, aturats
de llarga durada o víctimes de violència
de gènere, entre d’altres. Amb el mateix
objectiu i àmbit d’acció, però adreçat a
un col·lectiu específic, hi ha el programa
Reincorpora. La seva acció es concentra
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en els reclusos dels centres penitenciaris.
Des de Reincorpora es confeccionen
itineraris sociolaborals personalitzats amb
l’objectiu d’assolir la integració laboral
dels interns.
Un dels instruments cabdals del
programa són els Punts de formació
Incorpora, que concentren l’àmplia
oferta formativa en oficis i altres
competències necessàries per
aconseguir que els usuaris millorin les
seves oportunitats a l’hora d’integrarse en el mercat laboral. Aquests punts
de formació concentren els seus
esforços en els col·lectius de joves
que havien quedat fora del sistema
educatiu, les persones amb baixos
índexs d’ocupabilitat o que es troben
en risc d’exclusió.
La segona baula fonamental en aquesta
cadena de generació d’oportunitats
laborals són els tècnics Incorpora.
La seva missió bàsicament és establir
connexions entre les empreses que
són potencials creadores de llocs de
treball i les entitats socials que ajuden
els col·lectius de persones que busquen
aquestes oportunitats laborals. El
programa col·labora amb 370 entitats
del tercer sector i compta amb 734
integradors laborals.
La seva tasca es basa a crear itineraris a
mida per als potencials candidats i ferne el seguiment.

109.802
Insercions
des del 2006

36.512
Empreses
contractants
des del 2006

Programa
Reincorpora:

1.738

Itineraris sociolaborals
iniciats el 2015

9.333
Itineraris sociolaborals
iniciats des del 2011

EL MODEL INCORPORA S’ESTÉN A HONGRIA
El model d’Incorpora ha estat replicat en alguns països com el Marroc i
Polònia. Aquest 2015 l’Obra Social ”la Caixa” ha tancat una aliança amb
l’Erste Bank Foundation gràcies a la qual s’ha exportat el programa Incorpora
a Hongria. Els responsables del programa l’adaptaran a la realitat laboral
hongaresa i ajudaran a seleccionar les entitats socials col·laboradores i a formar
els tècnics d’inserció laboral.
L’acord ha permès estendre també a Hongria altres programes socials i
culturals. És el cas de Comisart, per promoure el comissariat emergent en
l’àmbit de l’art contemporani, i també el programa de formació en lideratge
per a directius d’ONG, per millorar la gestió i la transparència d’aquestes
organitzacions.

Reincorpora,
opcions per
recomençar
El programa Reincorpora va
començar el 2011 com una
iniciativa pionera orientada a
facilitar la inserció laboral dels
interns dels centres penitenciaris.
Comparteix amb el programa
Incorpora el model de creació
d’itineraris sociolaborals
personalitzats orientats a donar
opcions a la població reclusa per
reintegrar-se a la societat.
Els itineraris sociolaborals es
fonamenten en el treball dels
tècnics d’orientació laboral i les
entitats socials però també en
la confecció d’un full de ruta
personalitzat. Els itineraris es
configuren posant a l’abast accions
d’aprenentatge i formació en oficis.
Aquesta intervenció educativa
es combina amb la confecció i
execució de projectes de servei
a la comunitat. La conjunció
d’accions permet als interns assolir
instruments i recursos necessaris
per al reingrés a la societat.
Una reinserció que any rere any
incrementa els seus percentatges
d’èxit, que ja superen el 70%
d’interns que finalitzen els itineraris
d’inserció sociolaboral.
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Facilitem l’accés
a la llar a joves,
gent gran i
famílies

L

’Obra Social ”la Caixa”
considera també
fonamental actuar
com a facilitador de
l’accés a l’habitatge a
col·lectius que també presenten més
dificultats per aconseguir-lo. Ho
fa desplegant diversos programes
com Lloguer Solidari i Habitatge
Assequible. D’altra banda, l’entitat
també col·labora i contribueix en la
promoció dels habitatges temporals
d’inclusió social amb entitats del
tercer sector.

La resposta al creixement de la
demanda d’habitatge social com
a conseqüència de la conjuntura
econòmica per part de l’Obra Social
s’ha traduït en un increment substancial
del nombre d’habitatges del programa
Lloguer Solidari. Aquest programa té
com a objectiu situar en el mercat una
oferta d’habitatge de lloguer adreçat
a col·lectius amb rendes baixes. El
programa ofereix aquests habitatges en
un règim de lloguer subvencionat de
forma que els beneficiaris paguen uns
rebuts en una franja flexible que va dels
85 als 150 euros.
Lloguer Solidari ofereix dues
modalitats: Lloguer Solidari
Centralitzat i Lloguer Solidari
Descentralitzat. En la primera
d’aquestes modalitats s’han lliurat
943 habitatges amb la fórmula del
lloguer subvencionat fins al 50% des
de l’Obra Social. Els beneficiaris han
de complir determinades condicions,
com no superar els nivells de renda
fixats, perquè aquests habitatges siguin
ocupats per famílies, joves o persones
grans que encaixin amb els requisits
demanats.
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Descentralitzat gestiona un parc
d’habitatges destinat a les persones
que han perdut el seu pis i també a
col·lectius que opten a l’adjudicació
d’un habitatge i que encaixen en un
perfil de renda baixa. El 2015 s’ha
aconseguit adjudicar més de 2.300
habitatges i s’ha assolit l’objectiu inicial
del programa de situar en el mercat la
xifra de 6.000 habitatges de lloguer.
El programa Habitatge Assequible
és un dels primers encetats des de
l’Obra Social per a la promoció de
l’habitatge digne per a persones grans,
joves i famílies. Els pisos es posen a
lloguer amb preus per sota del preu
de mercat i que oscil·len entre els
300 i 500 euros. Els darrers anys el
programa ultima la construcció de
les darreres promocions d’habitatges.
Amb la construcció de 37 habitatges a
Santander i juntament amb la darrera
promoció de 17 habitatges més a
l’Hospitalet del Llobregat, que és
preveu que siguin lliurats a principi de
2016, el programa haurà completat els
objectius que es va marcar inicialment
l’any 2005.

2.385
943
Lloguer Solidari
Centralitzat
(gestionat des de la
FBLC): habitatges
lliurats el 2015

Lloguer Solidari
Descentralitzat
(gestionat des de
les oficines de
”la Caixa”):
habitatges lliurats
el 2015

L’atenció
als llogaters
i la gestió
del parc
immobiliari
La gestió del parc immobiliari
que gestionen els programes
Lloguer Solidari i Habitatge
Assequible es desenvolupa a
través d’una pàgina web que
el 2015 s’ha sotmès a diferents
processos de millora. Els usuaris
disposen d’una aplicació per
facilitar l’accés a la informació
des dels dispositius mòbils i
també genera un nou apartat
d’atenció al llogater. Els usuaris
poden, des d’aquest apartat,
notificar incidències, fer
consultes o buscar informació.
Els programes d’habitatge també
desenvolupen diferents formes de
mesurar els seus nivells d’eficiència,
entre les quals hi ha diferents
enquestes: de benvinguda per als
nous llogaters i de satisfacció per
als llogaters amb més d’un any
de contracte vigent, que es fan
amb caràcter anual. Finalment,
també s’efectuen enquestes de
sortida a aquells arrendataris que
deixen els habitatges llogats per tal
de conèixer els motius de la seva
decisió.
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100 anys
posant com a
prioritària
la Gent Gran

L

’any 2015 s’ha complert
el centenari del primer
homenatge a la vellesa
celebrat a Sant Sadurní
d’Anoia el 5 d’abril de
1915. Els programes dedicats a la
promoció de l’envelliment actiu i
saludable de la Gent Gran són els
més veterans de l’Obra Social i hereus
d’una tradició que vincula ”la Caixa”
amb la gent gran, situant l’atenció a
aquestes persones com a prioritat.
Un any més tard, el 1916, els
homenatges ja es van estendre a 12
municipis. Progressivament la Caixa
de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis

els convoca arreu i s’arriben a celebrar
fins a 200 d’aquests homenatges
anualment.
El 1918 la Caixa de Pensions
per a la Vellesa i d’Estalvis modifica
els seus estatuts per destinar part dels
seus beneficis a la realització d’obres
benèfiques. És el punt de partida de
l’Obra Social que recollirà
el compromís de vetllar per la
gent gran. Un compromís que ha
evolucionat amb el temps i s’ha
adaptat a les necessitats d’un col·lectiu
que ha canviat profundament.
Actualment els programes es tradueixen
en 16.283 activitats en els 612 esplais
i on participen 803.969 persones.
Avui centres d’esplai són espais i focus
d’activitat social i solidària impulsada
pels mateixos usuaris.
L’activitat s’ordena en torn de tres
eixos:
Els programes de Salut i Benestar:
Despertar amb un somriure, Activa’t,
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ActivaLaMent i Menys dolor, més vida,
s’adrecen a l’adquisició i manteniment
de bons hàbits de salut i també per a la
prevenció de la dependència.
Els programes d’Informàtica i
Comunicació: Aproximació a les Noves
Tecnologies, Creació de Projectes
digitals I i Creació de Projectes digitals
II, exemplifiquen, més que cap altre,
com l’allargament de l’esperança de
vida en els darrers anys ha capgirat
diametralment les necessitats de la gent
gran. Disposar de més temps i major
qualitat de vida no és obstacle per
endinsar-se en les noves tecnologies de
la comunicació i el món 2.0.
Els programes de Participació Social
i Voluntariat: Grans lectors, Acció
local i Activitats Intergeneracionals,
representen el compromís social de les
persones grans, i el seu protagonisme
en la nostra societat. Les persones

Anticipar-se als reptes de
l’envelliment, la dependència
i la necessitat de suport
L’Obra Social orienta la seva acció procurant anticipar-se a l’aparició de noves
necessitats a les quals donar resposta. L’elevada longevitat i els canvis socials
dibuixen un escenari que projecta la necessitat de mesures orientades a
preveure l’atenció a diferents tipologies de dependència entre la gent gran.
L’Obra Social ha fet el 2015 una enquesta quantitativa (4.785 persones) que
recull percepcions, preferències i temors sobre el fet de cuidar o ser cuidat.
De les conclusions es desprèn que una de cada quatre persones és cuidadora
d’alguna altra d’edat avançada. També que la família continua sent avui el
principal agent en la prestació de l’atenció a la dependència.
Entre els cuidadors, les opinions expressades mostren que tenir cura d’algú
produeix més beneficis que dificultats. Els beneficis se situen en l’àmbit
emocional, com la solidaritat, la coresponsabilitat o la compassió, entre
d’altres, i els problemes, en la pèrdua de temps lliure. Les dades apunten
la tendència d’una progressiva davallada de l’atenció en els entorns familiars
i un increment en l’atenció en l’àmbit comunitari com a alternativa.

grans voluntàries, actualment són
3.641, dirigeixen i dinamitzen el gran
gruix d’activitats orientades a tota
mena de col·lectius.
El programa de Gent Gran desplega
un seguit d’iniciatives per atendre i
contribuir a pal·liar les situacions de
vulnerabilitat de les persones grans.
Entre elles destaca el programa Sempre
Acompanyats, que planteja com a
objectiu atendre les situacions de soledat
no desitjada en aquest col·lectiu i
promoure, des de la comunitat (entitats,
centres de gent gran i el voluntariat),
la creació d’una xarxa de suport social
que ajudi la persona a establir noves
relacions que li permetin millorar el seu
benestar.

803.969

13

Beneficiaris dels programes
Gent Gran el 2015

Associacions de voluntaris
de la Gent Gran el 2015

16.283

3.641

Activitats dels programes
Gent Gran el 2015

Nombre de voluntaris
en els programes
Gent Gran el 2015

539
Esplais Gent Gran
i Espais Gent 3.0
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L’acompanyament
emocional i del
dol s’integra al
sistema de salut

A

vançar en la
humanització
assistencial als pacients
dins el sistema de salut
és un dels objectius del
programa per a l’Atenció integral a
persones amb malalties avançades.
Es tracta d’un programa pioner
al món que des dels seus inicis el
2008 ha implementat un model
d’assistència integral als pacients
dels serveis de cures pal·liatives i
també aquells que pateixen malalties
cròniques. Un model que incorpora
l’atenció a aspectes socials,
emocionals i espirituals així com
el suport a les famílies d’aquests
pacients que es troben en el tram
final de la seva vida així com als
professionals que els atenen.

Durant el 2015 el Programa per a
l’Atenció integral a persones amb
malalties avançades ha mantingut
la línia progressiva de creixement de
l’any anterior amb la incorporació de
més centres sanitaris i nous equips
d’assistència psicosocial (EAPS). Ara es
compta amb 42 equips i més de 220
professionals que ofereixen aquest

servei en 109 centres sanitaris, en
cinc centres específicament dedicats a
l’assistència a malalts avançats i en 126
equips d’atenció domiciliària.
Una de les aportacions centrals del
programa ha estat fixar un abordatge
assistencial que tingui cura dels
aspectes emocionals i psicològics. Els
equips treballen també sobre l’impacte
psicosocial que el procés de la malaltia
té en els pacients, les famílies i els
professionals de la salut i en l’atenció
al dol.
Per fixar aquests models d’actuació
i intervenció l’Obra Social i la
Universitat de Vic-Universitat Central
de Catalunya (UVic-UCC) impulsen el
curs de postgrau Atenció Psicosocial
i Espiritual a Persones en Situació de
Malaltia Avançada. Un curs orientat
explícitament als professionals del
programa per tal que incorporin
procediments, habilitats i eines
recollits de l’experiència assistencial
desenvolupada fins avui pels EAPS.
Una formació que s’afegeix a les
diferents publicacions impulsades des
del mateix programa amb l’objectiu de
facilitar el treball dels professionals dels
centres assistencials.
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ES MULTIPLIQUEN ELS VOLUNTARIS

D’altra banda, l’Organització Mundial
de la Salut (OMS) ha encarregat als
responsables de la direcció científica
del programa, que són també els
integrants de la Càtedra de Cures
Pal·liatives de la UVic-UCC, la redacció
dels dos primers manuals sobre els
principis i l’operativitat de les cures
pal·liatives. Aquest equip, liderat
pel doctor Xavier Gómez Batiste,
confeccionarà els documents que
seran referent al món per als centres
de cures pal·liatives. Són textos que
inclouran els principis bàsics de les
cures pal·liatives i un manual operatiu
per implementar aquests serveis.

També ha fet un important salt qualitatiu el nombre de voluntaris que donen
suport al programa i que gairebé ha doblat el seu nombre. En acabar el 2015
eren un total de 724, quan l’any anterior la seva xifra era de 425. Els voluntaris
adscrits al programa reben formació ateses les especificitats de la seva actuació.
El suport i l’ajuda dels voluntaris són excel·lents complements a l’actuació
dels equips d’atenció psicosocial. La seva aportació té un efecte multiplicador
sobre l’estat emocional dels pacients i familiars sobre els quals desenvolupen
majoritàriament tasques de suport i acompanyament.
L’aportació dels voluntaris en forma de temps i dedicació forma part
d’un patrimoni intangible de gran riquesa i valor. Per aquesta raó i molt
encertadament són popularment coneguts com els “Companys de l’ànima”.

18.046
Pacients atesos el 2015

24.887
Familiars que han rebut
assistència el 2015
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Milions d’hores
dedicades a
millorar la vida
als altres

E

l programa de
voluntariat de
”la Caixa” ha complert
10 anys el 2015. Al
llarg d’aquesta dècada
l’organització ha consolidat un
teixit d’associacions que apleguen
treballadors en actiu, treballadors
jubilats i les seves famílies. Agrupats
en les 40 associacions de voluntaris
de ”la Caixa” al voltant de la
FASVOL, la federació d’entitats
que els coordina, els voluntaris han
contribuït a l’extensió dels valors
promoguts per l’Obra Social. La
seva aportació en forma de capital
humà, temps i dedicació crea un
efecte multiplicador del treball
desenvolupat pels programes.
El balanç d’aquests 10 anys de
presència continuada dels voluntaris
de ”la Caixa” s’ha traduït en milers
d’activitats programades i milions
d’hores dedicades a treballar de forma
altruista en tota mena de propostes.
En tancar l’exercici del 2015 la xifra de
voluntaris de ”la Caixa” és de 7.677
i que arriba a 13.490 sumant els
voluntaris dels programes.
El balanç d’aquests 10 anys d’activitats
es tradueix en més de 12.893 activitats
programades per tot l’Estat, activitats de
caràcter social, educatiu, actes esportius,
culturals i de lleure, tota mena d’actes
solidaris o col·laboracions amb entitats i
associacions esteses pel territori. S’estima
que l’impacte que aquestes activitats han
tingut han possibilitat la participació de
més d’un milió de persones. Per celebrar
aquesta primera dècada d’activitats del
programa de voluntaris de ”la Caixa”
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CooperantsCaixa
Un dels programes que exemplifica la vocació social de l’entitat i reconegut
com a exemple de bones pràctiques és el programa de voluntariat internacional
CooperantsCaixa.
Des de fa nou edicions, cada any 40 treballadors de l’entitat dediquen les seves
vacances a treballar com a voluntaris en el desenvolupament de projectes de
cooperació internacional a països de l’Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia. Durant
un mes els voluntaris es desplacen a aquests països per donar suport tècnic i
professional a projectes als quals aporten la seva expertesa.
Els voluntaris s’escullen en un procés de selecció que té en consideració
la idoneïtat del perfil i l’experiència professional per tal d’ajustar-la a les
necessitats de les propostes i poder treballar amb les entitats socials que les
impulsen. L’Obra Social els ajuda oferint-los formació al voltant de la cooperació
internacional, les condicions de vida del país de destinació i sobre les tasques
específiques a desenvolupar.

7.677
Voluntaris totals de
”la Caixa” 2015

1.532
Activitats
del voluntariat corporatiu
a 31 de desembre
de 2015

es va celebrar un encontre a Sevilla el
mes de novembre coincidint amb la
tercera edició de les trobades anuals de
Presidents d’Associacions de Voluntaris
de ”la Caixa”.
Un dels actes centrals que palesa la
força i potència d’aquest col·lectiu,
el dia del voluntariat, ha arribat el
2015 a la seva cinquena edició. El
mes de juny més de 1.000 voluntaris
de les associacions de la FASVOL
es van mobilitzar en 36 ciutats de
forma simultània amb un programa
d’activitats diverses.

A la diada van participar més de 6.500
infants vinculats als programes de
lluita contra la pobresa infantil. Ells van
ser els protagonistes d’un programa
d’activitats culturals i esportives de
caràcter inclusiu, que van convertir
la jornada en una oportunitat per
posar en evidència els seus talents
en competicions esportives, música,
arts plàstiques, arts escèniques i circ,
entre d’altres, o gaudir de propostes
de sortides a paratges naturals, parcs
d’atraccions o projeccions de cinema.
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Contribuïm a
enfortir la
cohesió social

L

a construcció
de comunitats
cohesionades i el
reforçament dels llaços
que fan possible la
convivència en contextos amb una
gran diversitat cultural centren els
esforços del programa d’Intervenció
Comunitària Intercultural. El 2015
s’han celebrat els cinc primers anys
des que es va començar a donar
forma al projecte, desenvolupantlo en 16 comunitats situades en
entorns urbans, rurals, barris, nuclis
històrics, àrees suburbials, municipis
costaners o corones metropolitanes
de grans ciutats. Totes aquestes
zones compten amb el denominador
comú de ser territoris de gran
diversitat.

La consolidació al llarg d’aquests
cinc anys ha propiciat l’extensió
del programa fins a arribar als
39 territoris en 31 municipis
de tot l’Estat. En aquest camí
ha estat cabdal l’assumpció
per part de les administracions
públiques, específicament la de les
administracions de major proximitat,
els ajuntaments, dels objectius i les
dinàmiques de treball plantejades des
del programa.
Igualment important ha estat la
implicació de les entitats socials i dels
professionals i tècnics dels diferents
territoris. La creació d’aquesta xarxa
era un requisit imprescindible i condició
necessària sense la qual no hauria estat
possible construir l’entramat relacional,
d’activitats i de desenvolupament dels
vincles comunitaris i de convivència
assolits en els diferents territoris.

2.240
Activitats
desenvolupades el 2015

221.911
Participants de les
activitats el 2015
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El treball dels diferents equips
desplegats a cadascun dels territoris
ha estat el catalitzador i l’esperó per
conformar aquest teixit de complicitats
entre múltiples agents. La creació
d’aquesta xarxa d’interaccions
ha propiciat la confecció de
programacions comunitàries centrades
especialment sobre les àrees de
l’educació, la salut i el lleure. Activitats
també d’una alta diversitat com escoles
obertes, tallers de cuina internacional
i saludable, espectacles i activitats
culturals de carrer, competicions
esportives, etc.
Aquesta programació s’ha centrat
també cap a la població infantil, juvenil
i les famílies. Són col·lectius que han
recollit el testimoni i el repte llençats
des del programa empenyent, amb
la seva implicació i participació en
aquestes activitats, la consolidació de

AJUTS A PROJECTES PER A LA CONVIVÈNCIA
I LA COHESIÓ SOCIAL
En sintonia amb l’objectiu d’aconseguir consolidar iniciatives i projectes
orientats a crear comunitats cohesionades i inclusives, l’Obra Social promou
també una línia d’ajuts a projectes de foment de la convivència ciutadana
intercultural. El 2015 aquesta convocatòria ha significat una aportació de
2,47 milions d’euros que han ajudat a impulsar un total de 115 projectes.
vincles i valors com la integració, la
tolerància, el sentiment de pertinença
o el respecte i coneixement mutu.
La progressiva extensió del programa
fa necessari que el desenvolupament
i seguiment sigui assumit des dels
mateixos territoris de forma gradual.
El primer pas l’ha fet l’ajuntament
d’Elx que ha esdevingut el primer
territori que assumeix la responsabilitat
d’impuls del programa. Per això
ha creat un servei de dinamització
comunitària que s’ha fixat com
a objectiu mantenir i vetllar pel
compliment del programa com fins
ara i treballar per fer extensiva la
intervenció a la resta de barris del
municipi.

Es tracta de projectes que responen a les cinc línies d’actuació prefixades
des de les bases de la convocatòria. Aquestes línies abasten projectes de
convivència ciutadana, mediació i gestió de la diversitat, participació social i
enfortiment comunitari, èxit escolar i implicació familiar en el procés educatiu,
prevenció de les diverses formes de violència i promoció dels hàbits saludables
i prevenció d’addiccions.
D’altra banda des de l’Obra Social es promouen també eines de formació
específica com els cursos de mediadors interculturals sanitaris per millorar la
qualitat assistencial i la comunicació entre els professionals i els usuaris dels
serveis de salut. El programa preveu també formació específica adreçada als
metges i personal d’infermeria.
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Fundació de
l’Esperança

L

a Fundació de l’Esperança
és un centre d’acció social
directa que lluita contra
la pobresa i l’exclusió
social. Situat al barri Gòtic
de Barcelona, del districte de Ciutat
Vella, atén a població en situació de
vulnerabilitat.
La suma de les diferents actuacions
té com a objectiu millorar la qualitat
de vida de les persones i/o famílies.
Potencia les accions necessàries per
superar les situacions de fragilitat i de
risc d’exclusió social oferint recursos,
suport i acompanyament. L’estimació
del nombre de beneficiaris a qui ha
arribat la Fundació el 2015 és de 1.552
persones.
La Fundació estableix nexes de
col·laboració amb altres entitats socials
públiques i privades del districte de
Ciutat Vella de Barcelona i també
treballa amb el suport de voluntaris
que hi contribueixen donant-hi suport
des dels diferents serveis.
La proximitat és un dels valors
fonamentals que orienta l’acció de la
Fundació de l’Esperança. Permet fer
seguiments personalitzats i acurats
per tal de respondre a les necessitats
bàsiques de cada persona, treu el
millor de cadascú i encamina cap a
l’autonomia personal i social.
Gràcies a aquesta tasca amb les
intervencions proposades, es poden
coordinar millor els recursos a
aplicar en cada cas i fer un millor
acompanyament en els processos de
recuperació dels projectes de vida.

Entre els recursos disponibles en el
centre s’ofereixen serveis educatius per a
infants i adolescents. El 2015 han estat
197 els usuaris habituals. Aquest servei
es complementa amb el que es fa amb
CiberCaixa Tens talent, suport educatiu
a adolescents, Espai de criança
i Aprendre junts, créixer en família.

El 2015 s’ha realitzat l’acollida, atenció
i seguiment a 346 noves famílies.
Pel que fa als recursos desplegats des
del servei d’inserció laboral, el 2015
s’han atès un total de 611 persones.
S’han fet itineraris sociolaborals, cursos
de formació i recerca activa de feina,

Casa de Recés

Acollida, atenció
i seguiment

44

Inserció laboral

611

Serveis educatius

197

Beneficiaris 2015
Fundació de
l’Esperança
Estimació del total
de beneficiaris el
2015:

1.552
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(unitats familiars
noves)

346
Acollida, atenció
i seguiment
(unitats familiars que
continuen)

354

LA CASA DE RECÉS
La Casa de Recés és un centre d’acollida temporal per a dones en situació de
vulnerabilitat social. El 2015 el nombre de dones residents ha estat de 44.
L’espai ofereix a les dones la possibilitat de realitzar estades en el centre fins
que, amb el treball, l’acompanyament i l’assessorament que reben poden
superar la situació que les havia conduït a l’exclusió.
El perfil de les dones acollides habitualment en aquestes estades temporals
és el de dones que han vist trencats els ponts de relació familiar, que per
causes diverses no poden assumir les despeses per mantenir el seu habitatge o
víctimes de la violència de gènere. La Casa també acull joves en el seu procés
d’emancipació, per ajudar-los a millorar la seva autonomia personal.
Des de la Casa de Recés s’ofereix una atenció individualitzada i d’itineraris
personalitzats. Aquests itineraris poden incloure atenció psicosocial, educativa
i plans de treball a la mida de les necessitats de cada persona.
aconseguint un total de 147 insercions
laborals. De les quals, hi ha 32 del
servei d’autoocupació i emprenedoria i
37 del servei d’inserció per a persones
majors de 45 anys amb formació.
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Programes
internacionals

L

’Obra Social ”la Caixa”
desenvolupa una
destacada activitat des
de l’Àrea Internacional
promovent projectes de
desenvolupament i acció humanitària
focalitzats principalment en l’àmbit
de la salut, la creació d’ocupació i
l’educació.
El 2015 s’han iniciat 12 noves
iniciatives de creació d’ocupació que
beneficiaran més de 28.000 persones.
Són projectes que ajuden a millorar les
condicions de vida de les poblacions
més vulnerables, reforçant el teixit
productiu, recolzant cooperatives de
productors i fomentant l’empresariat
social, amb l’objectiu d’incrementar
els nivells de renda de les famílies més
necessitades en països de l’Àfrica,
Àsia i Amèrica Llatina. Aquests
programes compten també amb

ALIANCES INTERNACIONALS PER A LA LLUITA CONTRA LA POBRESA
El programa ”la Caixa” contra la Malària és un ambiciós projecte per eradicar aquesta epidèmia, desenvolupat amb
la recerca de l’institut ISGlobal i el suport del govern de Moçambic, l’Obra Social ”la Caixa” i la Bill & Melinda Gates
Foundation. L’Obra Social ha realitzat una aportació de cinc milions d’euros durant cinc anys amb l’objectiu prioritari
d’eliminar la malària a la zona del sud del país. La selecció d’aquestes àrees per al programa es deu al fet que Moçambic és
un dels 10 països al món amb més càrrega de malària i amb més de set milions de casos a l’any. El projecte està liderat al
país pel Centre d’Investigació en Salut de Manhiça, d’un dels centres emblemàtics en la recerca i la lluita contra la malària i
que aquest any ha celebrat el 20è aniversari, i que compta amb el suport de l’Obra Social ”la Caixa”. Aquest és un centre
que ha esdevingut de referència a l’Àfrica i és el principal instrument de transferència de coneixement entre Espanya i
l’Àfrica gràcies als vincles que mantenen amb l’Hospital Clínic o ISGlobal.
Durant aquest any s’han seguit consolidant aliances amb algunes de les principals organitzacions i entitats internacionals,
essent una referència l’acord signat amb el Banc Interamericà de Desenvolupament amb qui es col·laborarà en el
desenvolupament econòmic i la creació d’ocupació a Colòmbia.
Arran del llançament dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides, el setembre de 2015, s’ha iniciat
una col·laboració amb l’aliança que lidera la consecució dels objectius des de Nova York, la Campanya del Mil·lenni de
Nacions Unides, itinerant una exposició als CaixaForums per donar-los a conèixer a la ciutadania del nostre país i sensibilitzar
de la seva rellevància.
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“En l’última dècada hem vist
progressos significatius en la
lluita contra la malària. Ara el
repte és gran: fer desaparèixer
per complet el paràsit. Per
això serà fonamental poder
comptar amb un compromís
polític fort, un finançament
sòlid i la implicació continuada
de la filantropia des del sector
privat.”

El 2015
s’han iniciat

25 projectes a
21 països
i s’han establert
sis aliances amb
organismes
internacionals

Antoni Plasència, director general d’ISGlobal

l’assistència tècnica de voluntaris de la
nostra entitat, CooperantsCaixa, que
en aquest 2015 han estat 40 persones
que han viatjat a nou països.
S’han dut a terme programes per
enfortir les capacitats de més de
2.000 professionals de la salut
africans en països com Etiòpia,
Gàmbia i Moçambic, i s’ha millorat
la seva formació en eixos prioritaris
per als països, com és la salut
maternoinfantil.
En l’àmbit humanitari, l’Obra Social
treballa amb les principals organitzacions
internacionals, donant suport l’any 2015
a quatre de les més rellevants: ACNUR,
Oxfam Intermón, Acció contra la Fam
i Save the Children. Totes elles han
realitzat iniciatives per millorar la situació
nutricional de nens menors de cinc
anys, dones embarassades i en període
de lactància, abastant a més de 60.000
persones, a Etiòpia, Haití, Guinea i Mali.

28.498
Persones
milloren les
seves condicions
de vida

2.225.499

60.000

Nens vacunats
des del 2008

Nens, dones
embarassades i en
període de lactància
atesos durant el 2015

a la campanya des de les empreses,
els empleats, la banca privada i les
donacions d’entitats i particulars, el
2015, han estat de 627.926 euros,
a les quals la Fundació Bancària
”la Caixa” suma un milió d’euros més.

Des de l’inici de l’Aliança per
a la Vacunació Infantil l’any 2008,
”la Caixa” ha contribuït amb aquests
recursos a vacunar a 2.225.499 nens
i nenes menors de cinc anys.

L’any 2015, hem seguit treballant a
Moçambic centrats en la campanya
de vacunació contra la pneumònia,
principal causa de mortalitat infantil
al món, en col·laboració amb GAVI
the Vaccine Alliance. En el context
d’aquesta iniciativa, l’Obra Social
promou, des del 2008, la participació
d’empreses clients de CaixaBank, a
través de l’Aliança Empresarial per
a la Vacunació Infantil (AEVI). Les
aportacions recollides per contribuir
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CiberCaixa

Quedem
després de classe

E

l programa CiberCaixa
Quedem després de
classe desenvolupa un
treball de suport i reforç
educatiu fora dels
horaris lectius; ofereix espais i eines
per als infants de famílies en risc
d’exclusió social, i comptem amb
recursos orientats a millorar les
oportunitats d’èxit educatiu.
El programa es duu a terme a 14 ciutats:
A Corunya, Lleida, Badalona, Barcelona,
Terrassa, Valladolid, Madrid, València,
Múrcia, Lorca, Màlaga, Palma de
Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria i
La Laguna. Hi ha 54 CiberCaixa, 28
ubicades en centres escolars i les altres
27 en dependències municipals.

Les CiberCaixa es gestionen amb
la col·laboració dels ajuntaments de
cada municipi.
El 2014, les CiberCaixa Quedem després
de classe van iniciar la prova pilot del nou
programa Tens talent, que es fixa com a
objectiu incidir en l’acció sobre els infants
i els seus entorns familiars, centrant-se
específicament en les situacions familiars
més desfavorables o que presenten un
elevat risc de fracàs escolar.
Un cop superades la fase de formació
dels monitors i les primeres proves
pilot, el programa Tens talent s’ha
aplicat el 2015 a 24 de les 54
CiberCaixa de tot l’Estat.

2.252

1.069

Infants usuaris de
Quedem després de
classe el 2015

Infants usuaris
mensuals d’activitats
del 2015

CiberCaixa Hospitalàries

Els pacients pediàtrics són atesos a
les 66 CiberCaixa operatives de les
quals n’hi ha cinc que amplien la
seva oferta assistencial a pacients
adults. Anualment aquests espais
atenen més de 100.000 pacients
i les seves famílies. L’acció de les
CiberCaixa es complementa també
amb la col·laboració de 1.448
voluntaris que cooperen amb el
personal que els centres hospitalaris
destinen per a la dinamització
d’aquests espais.

Minorar
l’impacte
d’un ingrés
hospitalari
entre la població
infantil

L

es 66 CiberCaixa
Hospitalàries repartides
en centres hospitalaris
de tot el país són espais
pensats per donar suport
assistencial i minorar els impactes que

els ingressos de llarga estada suposen
per als pacients infantils i les seves
famílies. Concebuts com a entorns
amables i equipats, els menors i les
seves famílies poden disposar d’un
àmbit on relacionar-se i desenvolupar
activitats de lleure i educatives.
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Les CiberCaixa ofereixen espais
d’entreteniment, comunicació i
aprenentatge i fomenten la relació i la
trobada entre els infants, el personal
sanitari i les famílies.

Parlem
de drogues

L

a prevenció dels riscos i
les conseqüències de les
drogoaddiccions i la
dependència que se’n
deriven del consum són
un dels principals objectius del
programa Parlem de drogues.
El principal públic al qual s’adrecen
les accions és la població escolar
i juvenil del país. Aquestes accions
es concreten en la mostra itinerant
Parlem de drogues, programes
d’orientació per a les famílies,
programes educatius per als
alumnes de secundària i recursos
en línia des de la web
www.parlemdedrogues.org.
L’exposició interactiva Parlem de
drogues ha estat visitada des de
l’inici de la seva itinerància per
gairebé 900.000 persones. La mostra
ofereix informació bàsica.
El programa educatiu desenvolupat
entorn d’aquesta problemàtica
ofereix recursos virtuals i presencials
als docents perquè puguin abordar
la qüestió a les aules des de les
assignatures de ciències tant a
l’educació secundària obligatòria com
al batxillerat.
També s’han desplegat recursos
orientats a les famílies amb la guia
per als pares Parlem de drogues.

El programa ha distribuït de forma
gratuïta més d’1.150.000 exemplars
d’aquesta guia, que ofereix
recomanacions als pares de fills entre
els 11 i els 18 anys per a la detecció i
prevenció del consum.
D’altra banda, el telèfon gratuït que
des de fa anys ofereix atenció a les
famílies (900 222 229) ha rebut més
de 24.000 trucades des que va entrar
en servei. Des d’aquest instrument,
s’ofereix assessorament, guia i suport
a les famílies de forma gratuïta.

Parlem de drogues

1.150.000
Exemplars d’aquesta guia
distribuïts de forma gratuïta

24.000
Trucades al telèfon gratuït que
des de fa anys ofereix atenció a
les famílies
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Violència:
tolerància zero

E

l programa Violència:
tolerància zero obeeix
al doble objectiu de
conscienciar i
sensibilitzar sobre la
problemàtica de la violència i
específicament sobre la violència de
gènere. Per això, desenvolupa accions
de sensibilització i prevenció i ofereix
atenció a les dones que han patit
episodis de violència.

CaixaProinfància. També s’ofereix
ajut i atenció als seus fills i filles.
L’any 2012 va començar el programa
Bon tracte a les persones grans per
abordar situacions de maltractament
a la gent gran.
També durant el 2015 s’ha iniciat
una prova pilot a l’Anoia, l’Alt
Penedès i el Maresme on participen
tots els agents implicats del territori.
Els fruits de la prova permetran
establir protocols, plans d’acció
i intervenció i fixar un model
d’actuació que es pugui aplicar.

1.629
Dones ateses el 2015

46
Infants atesos el 2015

6.150
Dones que s’han atès
des del 2009

Dins l’àmbit de la prevenció es
desplega un programa educatiu
de formació específica adreçat als
docents. També fa accions de
sensibilització, adreçades als alumnes
de secundària i cicles formatius des
dels tallers als centres CaixaForum
de Lleida, Tarragona i Palma de
Mallorca.
En l’àmbit de la intervenció es
desenvolupen programes de suport
psicosocial a les víctimes per
contribuir a la seva recuperació
amb els instruments i recursos
dels programes Incorpora i

130
Professionals formats
el 2015

1.087
Alumnes participants
dels tallers el 2015

7.144
Alumnes participants
dels tallers des del
2009
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233
Docents formats el
2015

2.170
Docents formats
des del 2009
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L’Obra Social Conjunta,
les accions de proximitat al territori
L’Obra Social ”la Caixa” desenvolupa, en virtut de l’acord establert amb les
fundacions bancàries de Caja de Burgos, Caja Canarias, Caja Navarra i Cajasol,
un ampli ventall d’actuacions en els respectius àmbits territorials de cadascuna
de les fundacions. La conjunció d’esforços permet abastar actuacions de major
impacte i rellevància social.

Fundació Caja de Burgos

Restaurant
el patrimoni
arquitectònic
de la humanitat

E

l 2015 la Fundació
Bancària ”la Caixa” ha
destinat una inversió de
tres milions d’euros. El
programa d’Ajuts a
Projectes d’Iniciatives Socials ha
concentrat una de les majors
aportacions amb 600.000 euros
destinats a tota mena de projectes
que han de desenvolupar les entitats
socials del territori.

excepcional preservant-lo per al gaudi
de les futures generacions. S’han
recuperat els elements decoratius
policroms, elements ornamentals,
les decoracions de portes, sepulcres,
murs i voltes gòtiques de les galeries
d’aquest claustre del segle xiii. Amb
l’aportació, el 2015, de 200.000 euros
s’ha completat el compromís d’invertir
en aquesta important obra de
recuperació patrimonial 1,5 milions
d’euros.
Especialment rellevants han estat les
aportacions realitzades per a la
producció i exhibició de diferents

L’any 2015 s’ha inaugurat una de les
obres emblemàtiques sobre la qual
s’han realitzat inversions en els darrers
dos exercicis: la restauració de les
galeries est i sud del claustre alt de la
Catedral de Burgos. Una intervenció
que se suma a les ja realitzades en els
treballs de restauració d’aquest
emblemàtic edifici, patrimoni històric
de la humanitat. Amb l’actuació s’ha
garantit la preservació d’un conjunt
d’una riquesa decorativa i estatuària
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exposicions i un ampli programa
cultural. S’han invertit 75.000 euros en
la producció de concerts escolars i més
de 190.000 en l’exhibició d’Art al
carrer dedicada a les escultures
d’Henry Moore, desenvolupada entre
els mesos de setembre i octubre del
2015. L’exposició presentava sis grans
conjunts escultòrics de bronze, creats
per Moore entre els anys 1960 i 1982.
Aquesta exposició forma part del
programa Art al carrer que té com
a objectiu apropar l’obra de grans
creadors al gran públic, situant
aquestes exhibicions fora dels
contextos museístics tradicionals i

oferint-los directament a l’espectador
del carrer. La Fundació ha contribuït
amb 82.000 euros més a la
programació cultural del centre de la
Fundació Bancària de Caja de Burgos,
el Patio de la Casa de Cordón.
Finalment i fruit de la col·laboració
acordada el 2014 amb el Museu de
l’Evolució Humana de Burgos s’han
realitzat diferents inversions en la
producció de les exposicions com
Bestiaris, el descobriment d’un regne.
Una exposició centrada a mostrar les
diferents representacions del regne
animal al llarg de la història. Còdex
medievals, llibres i gravats d’història
natural permetien realitzar aquest
recorregut d’imatges. L’espectador
també podia observar la forma donada
per la imaginació dels il·lustradors dels
animals mitològics en cada moment
històric. Imatges que recollien la
tradició literària dels textos sagrats
i dels clàssics.
El compromís de col·laboració
comporta també la producció d’altres
exposicions com Txalupak & Carretas
produïda conjuntament entre el Museu
i Albaola La Factoria Marítima Basca.
Entre les curiositats presentades,
l’exhibició d’una xalupa balenera,
una reproducció a escala real,

i l’oportunitat de veure treballar els
mestres d’aixa d’Albaola construint
diferents peces dels vaixells, com la
Nau San Juan, una embarcació del
segle xvi que va naufragar a la costa
de Terranova, i recuperades als anys
vuitanta. Aquesta exhibició viatjarà
el 2016 a Donosti.
En l’àmbit social s’han destinat 84.000
euros a col·laborar amb el projecte
Lanzaderas de Empleo. Un programa
d’inserció laboral que trenca motlles i
on es busca que les persones
desocupades actuïn conjuntament per
aconseguir un lloc de treball. Un
projecte ideat per l’il·lustrador José
María Pérez, Peridis, des de la Fundació

Santa María la Real i que el 2015 s’ha
aconseguit desplegar en 68 ciutats de
15 comunitats autònomes, amb un
total de 130 llançadores obertes i
gairebé 3.000 participants en la
iniciativa que enregistra nivells
d’inserció laboral de més del 60%.
Finalment s’ha realitzat una inversió de
400.000 euros en la fase final de
construcció del Coliseum Burgos, el
nou pavelló multiusos construït sobre
El Plantío, l’antiga plaça de toros
burgalesa. El pavelló s’ha inaugurat
aquest 2015.
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Fundació Caja Canarias

La contribució
de proximitat
impulsant
projectes
d’iniciatives
socials

F

ruit dels acords subscrits
amb les fundacions
bancàries, com la de
Caja Canarias, el
programa d’Ajudes a
Projectes d’Iniciatives Socials ha vist
considerablement reforçada la seva
implantació territorial en incloure
ajuts específics orientats a projectes
sobre la gent gran en matèria
d’envelliment, discapacitat i
dependència; iniciatives de lluita
contra la pobresa i l’exclusió social;
ajuts a programes d’inserció laboral;
projectes per oferir habitatges
temporals per a persones en procés
d’inclusió social i accions de
promoció de la convivència i la
interculturalitat.
Les dues fundacions promouen també
des del 2012 el FORO nueva economía,
nueva empresa, un espai d’aprenentatge,
interconnexió entre experts, empresaris,
professionals i emprenedors per debatre
i reflexionar al voltant del nou marc
econòmic i empresarial per ajudar
els emprenedors d’avui a entendre
el canviant context socioeconòmic i
poder adaptar-se als nous reptes que
planteja. Al llarg del 2015 s’han
celebrat més de 20 sessions en forma
de trobades i conferències de tota
mena.

Una de les activitats veteranes de
col·laboració entre les dues entitats,
que ja compta amb tres edicions,
és la seva implicació en el programa
d’esmorzars escolars que promou la
conselleria d’Educació i Universitats del
Govern canari. El 2015 un total de
12.157 alumnes d’educació infantil,
primària i secundària s’han acollit al
programa. Més de la meitat, 6.761 ho
han pogut fer gràcies a l’aportació
econòmica de la Fundació Bancària
”la Caixa” i de la Fundació Cajasol.
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El 2015 les dues fundacions han
realitzat una aportació de 600.000
euros als plans d’emergència social
del Govern canari. L’acord subscrit
entre les fundacions bancàries i la
Federació Canària de Municipis ha
possibilitat incrementar en 600.000
euros l’aportació inicial d’un milió
que estava prevista per fer fronts
als plans d’emergència social per
adoptar mesures excepcionals per
fer front a la pobresa i l’exclusió
social.

En virtut d’altres acords subscrits
amb el Govern canari el 2015 s’han
renovat els convenis per a la millora
de diferents espais naturals i la
inclusió laboral de 70 persones en risc
d’exclusió col·laborant en aquestes
iniciatives de recuperació del medi
ambient. El 2015 s’ha renovat aquest
conveni per valor de 500.000 euros
per al desenvolupament de 22
projectes d’actuació, protecció i
restauració d’espais naturals. En els
darrers nou anys del programa s’han
dut a terme en territori canari 193
projectes que han permès donar
ocupació a 1.202 persones en risc
d’exclusió social.
Entre les accions realitzades destaca la
rehabilitació del tram de Las Vueltas
Blancas del sender de la Cañada de La
Laguna. Un itinerari que circumval·la
Los Rodeos i la Vega de La Laguna de
gran valor patrimonial i natural.

En l’àmbit dels programes culturals les
dues fundacions han col·laborat amb
la iniciativa Canarias EnCanta, una
proposta de concert didàctic que
desenvolupa un itinerari sonor per la
música popular canària i que el 2015
s’ha estès a les quatre illes de
l’arxipèlag després de l’èxit de la
primera edició del 2014.
Altres activitats musicals han estat els
concerts escolars desenvolupats a
Santa Cruz de Tenerife i als quals han
assistit més de 1.500 escolars. També
s’ha col·laborat amb l’organització en
la cinquena edició del cicle de música
Jerónimo Saavedra Acevedo que
promou l’Associació Cultural Amigos
Palmeros de la Ópera.

Parlem de drogues a Santa Cruz de
Tenerife; la mostra Els objectes parlen,
fruit de l’acord de col·laboració amb el
Museu del Prado i que arriba a Tenerife
després de l’èxit de la mostra dedicada
a la natura morta, i, també, la
producció itinerant L’Àrtic es trenca,
que mostra la fragilitat dels singulars
ecosistemes del Pol Nord. Pel que fa
a les exposicions programades a
Las Palmas de Gran Canaria, els
espectadors d’aquesta ciutat han
pogut gaudir de les produccions
Romanorum Vita i de la mostra
itinerant, inclosa dins del programa Art
al carrer, Gènesi, amb les espectaculars
fotografies de Sebastião Salgado.

Pel que fa a les exposicions
programades de forma conjunta
per ambdues formacions destaquen
l’exposició itinerant del programa
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Fundació Caja Navarra

Suport a la
recerca i la
mobilitat
internacional
dels investigadors

L

a Fundació Bancària
”la Caixa” realitza una
aportació per a les
activitats amb la
Fundació Caja Navarra
de 6.989.760 euros. El pressupost
conjunt de les dues fundacions ha
estat el 2015 de 13 milions d’euros.
Ambdues fundacions han col·laborat
en aquest exercici en diferents
projectes de recerca en els àmbits de
la salut col·laborant amb l’Associació

Espanyola de Lluita Contra el Càncer
(100.000 euros), el programa de
prevenció del càncer de còlon
(20.000 euros), la unitat d’oncologia
pediàtrica de la clínica de la
universitat de Navarra (100.000
euros), la recerca desenvolupada
des de la Fundació Miguel Servet
(400.000 euros), la investigació
contra la sida o la que es
desenvolupa des de l’associació
de donants de sang de Navarra
(150.000 euros).
En l’àmbit de la formació ambdues
fundacions han lliurat fons per a
diferents programes de beques, centres
de recerca i activitats d’estiu de les
universitats navarreses. Entre les més
rellevants, les dues dotacions de
240.000 euros per a la UPNA i la UNA
per als seus programes de formació,
beques, ajuts i mobilitat internacional.
Els campus d’estiu de la UNED de
Pamplona i Tudela han rebut també
recursos per valor de 150.000 euros.
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Una de les aportacions més
significatives ha estat la realitzada al
Museu Universitat de Navarra amb mig
milió d’euros.
Pel que fa als programes culturals,
l’orquestra degana de l’Estat, la
Simfònica de Navarra, fundada per
Pablo Sarasate el 1879, ha rebut mig
milió d’euros per al desenvolupament
de la seva activitat. També destacables
(341.941 euros) han estat les
aportacions per a la celebració de
concerts escolars i participatius i també
per a programar la mostra d’escultures
d’Henry Moore, fet que va permetre
convertir el passeig de Sarasate de
Pamplona en un museu a l’aire lliure
durant la tardor/hivern del 2015. Pel
que fa a les activitats de divulgació
del coneixement i la ciència, la
col·laboració amb el Planetari de
Pamplona (300.000 euros) s’ha
plasmat en propostes com l’observació
pública de l’eclipsi parcial de sol que
va tenir lloc el 20 de març.

Amb els recursos aportats per part
de les dues fundacions es promouen
diferents projectes d’àmbit social. Pel
que fa a les accions d’inserció laboral,
es treballa amb la fundació Ilundain
(390.444 euros) que desenvolupa
programes formatius i prelaborals
adreçats a joves i que tenen el medi
ambient com a principal nínxol de
generació d’oportunitats laborals.
Altres iniciatives permeten intervenir en
programes d’àmbit assistencial amb la
gent gran amb demències i patologies
psiquiàtriques, com les que impulsa
l’associació Josefina Arregui (30.000
euros) o el treball de la Fundació Atena
(30.000 euros), que promou el
desenvolupament integral de persones
amb discapacitat intel·lectual a través
de l’art ajudant a millorar les capacitats
físiques, psíquiques i sensorials
d’aquestes persones i millorant la seva
autonomia personal i integració social.
Amb semblant objectiu, però orientats

als nens i nenes que pateixen paràlisi
cerebral, intervé Aspace Navarra
(58.000 euros) desenvolupant itineraris
de vida amb l’objectiu de contribuir a
la millor integració social d’aquests
col·lectius així com oferir suport a les
seves famílies.
Finalment, també s’ha contribuït a
la celebració de les activitats de les
setmanes blanques, blaves i verdes de
la Inclusió (720.000 euros). Es tracta
d’esdeveniments que promouen la
inclusió infantil i juvenil en els esports
de neu, de vela en els embassaments
navarresos o en la natura. També s’ha
participat amb accions amb el Banc
d’Aliments, amb entitats de suport
a l’autonomia i la vida independent
com COCEMFE i s’ha donat suport
a habitatges tutelats o projectes
d’empreses socials com els que
impulsa l’Hogar de Convivencia Valle
de Olli de Gure Sustraiak (150.000
euros), una cooperativa d’iniciativa

social que gestiona una granja escola
que presta serveis educatius, oci
terapèutics, residencials i de turisme
inclusiu amb més de 70 socis i que
ocupa també persones amb
discapacitat intel·lectual.

Pressupost 2015

13.000.000 €
Import de la inversió el 2015

6.989.760 €
Aportació de la FBLC
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Fundació Cajasol

”la Caixa”
i Cajasol
recuperaran
les Reales
Atarazanas
de Sevilla

L

’aprovació del projecte de
rehabilitació de les Reales
Atarazanas de Sevilla per
convertir aquest edifici
històric en un nou centre
cultural, que gestionarà la Fundació
Cajasol, ha estat una de les notícies
més destacades del 2015 pel que fa a
la col·laboració de les dues fundacions
bancàries. L’edifici conserva part de la
muralla andalusina i dues torres dels
segles xi i xiii, i va ser promogut per
Alfons X el 1252. Per la seva grandària
i monumentalitat, amb set grans naus
conservades d’un edifici que en va
arribar a tenir 17, constitueix un dels
conjunts de voltes medievals més grans
d’Europa.
El projecte arquitectònic encarregat
a Guillermo Vázquez Consuegra
preservarà els elements patrimonials
arquitectònics com el monumental
conjunt d’arcades mudèjar de la planta
baixa i contempla obrir aquest espai
de voltes per fer-lo accessible des del
carrer. El complex comptarà també
amb una gran sala d’exposicions al
primer pis, espai dedicat a la mestrança
d’artilleria construït a la fi del segle
xviii. La Fundació Bancària ”la Caixa”
(FBLC) té previst invertir 10 milions
d’euros en la rehabilitació de
l’emblemàtic edifici de Sevilla.
Altres actuacions de restauració
del patrimoni històric andalús són
el conveni per a la restauració
i rehabilitació de l’església de Santiago

del Real y del Refugio de Jerez (segle
xvii) al qual destinaran 150.000 euros
anuals. També s’han assignat recursos
a la rehabilitació del conjunt de
l’Hospital de Mujeres de Cadis,
un edifici que data del 1749
i que és l’actual seu del bisbat
de Cadis i Ceuta.
El 2015 un total de 64 entitats
andaluses s’han beneficiat de la
convocatòria d’ajuts a projectes
d’iniciatives socials als quals s’han
dedicat 1.500.270 euros en aquest
exercici. L’estimació de beneficiaris
d’aquestes iniciatives es xifra en més
de 15.500 persones en risc d’exclusió.
Entre les col·laboracions en l’àmbit
social podem destacar l’aportació de
60.000 euros al centre d’estimulació
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precoç Cristo del Buen Fin que ofereix
tractament gratuït a menors nascuts
amb algun tipus de discapacitat.
També s’han subscrit convenis, dels
quals en destaca, el 2015, l’acord per
impulsar activitats educatives amb el
Museu de Belles Arts de Sevilla en
col·laboració amb l’Associació d’Amics
del Museu.
En l’àmbit musical va destacar la
presentació de l’espectacle La Guerra
de Troya al teatre Villamarta de Jerez
de la Frontera, de la qual en van gaudir
més de 1.600 escolars. D’altra banda,
prop de 2.000 estudiants van assistir a
les representacions d’El Arca de Noé al
Gran Teatro Falla de Cadis.
Altres activitats desenvolupades
conjuntament des de les dues

−tecnològic, artístic i històric i social−
al voltant de 27 objectes quotidians,
alguns de ben coneguts i populars com
els ventalls o els càntirs. La proposta es
complementava amb la incorporació
d’un recurs educatiu per a la promoció
de l’esperit emprenedor: CaixaLab
Experience. Aquest petit laboratori
itinerant planteja als joves entre els 14
i els 18 anys una experiència vivencial i
educativa que els convida a descobrir
les seves habilitats i competències al
voltant de l’emprenedoria.
Per la seva banda, Cadis ha acollit la
mostra Els objectes parlen, que forma
part del programa L’art d’educar que
la FBLC sosté gràcies a la seva aliança
estratègica amb el Museu del Prado.
La capital gaditana també ha acollit la
mostra Hi havia una vegada... La parla!

centrada en l’origen i l’evolució del
llenguatge.
Una de les produccions més itinerants
dins la comunitat andalusa ha estat
Il·lusionisme, màgia o ciència? que
s’ha pogut veure a Almeria, Huelva i
Granada. És una proposta interactiva
que explica el funcionament del cervell
convidant als espectadors a viure
diferents experiències que ens
mostraran com de difusa és la frontera
entre la realitat i la il·lusió i com el
cervell humà és el responsable dels
processos de percepció.
Finalment, l’exposició Romanorum Vita
va visitar Jaén i va oferir als visitants
un passeig per una ciutat romana de
l’època imperial pels volts de l’any
79 abans de Crist.

fundacions bancàries han estat la
presentació a la plaça de San Francisco
de Sevilla de l’exposició itinerant
Parlem de drogues. Sevilla va acollir,
aquesta vegada dins el programa d’Art
al carrer, l’exposició Gènesi, que
ofereix una selecció de les imatges del
fotògraf Sebastião Salgado. Dins del
mateix programa d’Art al carrer, les
escultures de Henry Moore també van
ser exhibides a Màlaga, ciutat que va
acollir també l’exposició dedicada al
cinema anomenada Georges Méliès
i el cinema del 1900.
Altres exposicions conjuntes
programades han estat Tecnorevolució,
al municipi de Tomares, i Herois ocults.
Invents genials. Objectes quotidians, a
Jerez de la Frontera. L’exposició
s’estructura en tres itineraris 
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Impulsem
la recerca
avançada i la
innovació
L’Obra Social ha teixit una àmplia xarxa de col·laboració amb els centres de recerca i
els principals hubs que impulsen la investigació d’excel·lència. Es tracta de contribuir
a l’acceleració dels avenços i resolució de reptes en el camp de les ciències de la vida,
la salut i les ciències socials i humanitats. Tampoc no deixa de banda la promoció
de les vocacions científiques perquè les futures generacions prenguin el relleu
promovent la formació en les millors universitats del món.
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Oferim
oportunitats
als joves talents
universitaris
amb beques
per formar-se
als millors
centres

L

’Obra Social ”la Caixa”
promou, des de l’any
1982, un programa de
beques de referència per
a l’impuls de la recerca
d’excel·lència i el progrés social. La
seva reputació es basa, en gran part,

en l’exigència i la qualitat del procés de
selecció, que mobilitza, anualment, a
experts i professors, tant nacionals com
internacionals. Així mateix, el nombre
de beques convocades per a totes
les disciplines, la dotació econòmica i
l’atenció personalitzada dels becaris,
situen aquest programa entre els millors
del país.
El programa de beques de ”la Caixa”
té el reconeixement de tota la
comunitat universitària gràcies, en gran
part, al rigor del procés de selecció
dels becaris, que es desenvolupa en el
format de concurrència competitiva.
Al llarg del 2015 el programa ha
mobilitzat més de 150 professors
i experts d’universitats i centres
d’investigació nacionals i estrangers.
L’assignació de les beques de
”la Caixa” es realitza a través d’un
procés d’avaluació de sol·licituds per
peer review, seguint les recomanacions
de l’European Peer Review Guide de
l’European Science Foundation.

L’any 2015 s’han lliurat 65 beques
per cursar estudis a Europa, 48 per
a universitats d’Amèrica del Nord
i set beques més per a universitats
de l’Àsia Pacífic. Entre les disciplines
més representades hi ha biologia,
enginyeria, economia i empresa, física,
ciències polítiques i sociologia.
Els 120 estudiants seleccionats podran
cursar els estudis escollits en centres
d’excel·lència d’arreu del món. La
dotació de les beques cobreix, entre
d’altres, el cost íntegre de la matrícula,
una dotació mensual, les despeses de
desplaçament i un curs d’orientació.
”la Caixa” vetlla perquè tots els becats
mantinguin vincles i nexes de relació;
amb aquest propòsit, l’Associació de
Becaris de ”la Caixa” promou activitats
culturals, d’oci i divulgació de tot tipus.
Una de les activitats amb més poder de
convocatòria és el cicle de conferències
Horizons: Talk and lectures, que aprofita

L’acte de lliurament de les beques de la convocatòria 2015 fou presidit, com en les anteriors edicions, per Ses Majestats els Reis d’Espanya.
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Els programes de
beques de doctorat
i Severo Ochoa
En el 2015 també s’han concedit 25 beques per realitzar un
doctorat en universitats espanyoles. Aquestes beques tenen
una durada de quatre anys i la dotació econòmica per a
cadascuna d’elles és de 113.500 euros.
L’altre programa de doctorat a l’Estat espanyol que convoca
l’Obra Social ”la Caixa”, és el programa de beques Severo
Ochoa, que ofereix beques perquè investigadors espanyols o
estrangers puguin realitzar estudis de doctorat en els centres
que tenen l’acreditació d’excel·lència Severo Ochoa. En aquesta
convocatòria 2015, s’han incrementat el nombre de centres
que han obtingut el segell d’excel·lència i qualitat Severo Ochoa
i han estat 18 els centres que han acollit als 46 becaris d’aquest
programa. Aquests ajuts també tenen una durada de quatre
anys i la dotació econòmica per a cadascuna d’aquestes beques
és també de 113.500 euros.

120
Beques de postgrau
internacional concedides
el 2015

25
Beques del programa de
doctorat a l’Estat espanyol
concedides el 2015

els contactes dels becaris més sènior per
convidar a personalitats de reconegut
prestigi de diferents àmbits. Durant
2015 aquest cicle va acollir una xerrada
sobre biologia sintètica. L’exbecari i
membre de l’Associació doctor Lluís
Ribas de Pouplana va convidar el doctor
Dieter Söll a un diàleg sobre la creació
de vida artificial i els límits ètics que
planteja. Söll és professor de Biofísica
Molecular i Bioquímica de la Universitat
de Yale i un dels referents al món en la
investigació sobre l’origen de la vida.

4.163
Beques lliurades
en total des
del 1982

46
Beques Severo Ochoa
concedides el 2015

15.772.400 €
Inversió el 2015

183.882.000 €
Inversió acumulada
des del 1982

| 45

Teixim
les complicitats
per impulsar
la recerca
avançada

L

’Obra Social col·labora
amb els principals hubs
de la recerca contribuint
amb el seu suport a la
investigació més avançada
en els àmbits de les ciències de la vida,
la salut, ciències socials i humanitats. La
seva actuació com a facilitadora de la
investigació avançada permet avançar
en la resolució d’alguns dels principals
reptes com la lluita contra la sida, la
malària, les malalties oncològiques i
degeneratives.

Al llarg del 2015 s’han produït
diversos exemples rellevants com
l’inici d’un estudi pioner per a la
predicció epigenètica de la resposta
farmacològica en el tractament del
càncer en pacients que ja no responen
als tractaments habituals. És un treball
de l’Institut d’Investigació Biomèdica
de Bellvitge (IDIBELL) al qual es
destinaran en els pròxims dos any més
de 300.000 euros que serviran per
predir les respostes d’aquests nous
tractaments en malalts de càncer de
còlon, pulmó, pàncrees i cervell, que
són els de major incidència i mortalitat.
El projecte clínic possibilitarà realitzar
les proves sobre un centenar de
pacients oncològics.
El 2015 s’han donat a conèixer
també els resultats d’una nova
recerca desenvolupada per l’Institut
de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC)
i que han estat publicats a la revista
Nature Cell Biology. Els investigadors
han descobert un nou mecanisme de
comunicació cel·lular que promou la
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RecerCaixa,
la recerca
d’excel·lència
El programa RecerCaixa possibilita la
recerca d’excel·lència en els camps
de les ciències socials i de la salut.
Des de l’any 2009 ha contribuït al
desenvolupament de 120 projectes
d’investigació en centres públics i
privats als quals s’ha realitzat una
aportació de nou milions d’euros en
conjunt. Aquesta mateixa xifra serà
la que l’Obra Social destinarà a les
futures convocatòries del programa
fins a l’any 2019.
Aquest 2015 s’han lliurat els ajuts
als 26 projectes d’investigació
seleccionats a la cinquena
convocatòria de RecerCaixa i que
rebran ajuts per valor de dos milions
d’euros.

metàstasi del càncer. Això obre la porta
a incidir sobre com evitar l’extensió
de les cèl·lules alterades a la resta de
l’organisme. Es tracta d’una recerca
pionera i de caràcter interdisciplinari,
ja que ha aconseguit determinar un
procés físic cel·lular combinant la
nanotecnologia, la matemàtica i la
biologia molecular.
Una altra de les recerques
desenvolupades amb el suport
de l’Obra Social ha permès iniciar
l’assaig clínic a l’Hospital Clínic de
Barcelona d’una teràpia pionera per
al tractament de l’esclerosi múltiple.
És una teràpia que ja ha estat provada
prèviament en el tractament d’una
altra malaltia autoimmune, la malaltia
de Crohn. L’assaig clínic el promou
la Fundació GAEM (Grup d’Afectats
d’Esclerosi Múltiple) juntament amb
l’Obra Social ”la Caixa”.
La lluita contra la sida és l’objectiu
d’IrsiCaixa (Institut de Recerca de la
Sida) i IDIBAPS (Institut d’Investigacions
Biomèdiques August Pi i Sunyer),
dos centres que compten amb el
suport de l’Obra Social. El 2015 els
dos instituts han sumat forces com
a integrants de la iniciativa europea
per al desenvolupament de la vacuna
contra al VIH en el marc del programa
HIVACAT. Una aportació de 23 milions

d’euros de la Unió Europea permet a
IrsiCaixa i IDIBAPS integrar-se en una
xarxa mundial que desenvoluparà la
recerca sobre la vacuna en els pròxims
cinc anys.

“Ara entenem molt més sobre
com tenen lloc les respostes
immunes protectores en els
éssers humans i com estructurar
vacunes candidates. Tenim un
nivell de comprensió a escala
molecular que no estava
disponible fa uns anys.”
Robin Shattock, del Departament de Medicina
de l’Imperial College de Londres i Coordinador
d’EAVI2020

ISGlobal
celebra
el cinquè
aniversari
L’Institut de Salut Global ISGlobal
ha celebrat el 2015 el cinquè
aniversari de la seva creació. En
aquest període ha esdevingut
una organització de referència en
salut global a Europa i ha tingut
un rellevant paper en els avenços
realitzats en la lluita contra la
malària. El programa desenvolupa
un pla especial a Moçambic amb
l’objectiu de fer possible l’eradicació
de la malaltia en aquest país.
ISGlobal l’integren el Govern
d’Espanya, la Generalitat de
Catalunya, l’Hospital Clínic, la
Universitat de Barcelona i l’Obra
Social ”la Caixa”. En cinc anys ha
aconseguit estendre l’activitat en
149 projectes que es desenvolupen
a 40 països al món.
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Responsables
per compartir
l’avenç científic
amb tothom
“És el moment que el sistema
de recerca català faci un salt
i consolidi la col·laboració
d’aquests centres des d’una
nova entitat que els permeti
impulsar projectes científics
més transversals i aconseguir
una major competitivitat
internacional.”
Rolf Tarrach, Barcelona Institute of Science and
Technology i president de l’Associació Europea
d’Universitats (EUA)

L

’Obra Social col·labora amb
els centres de referència
en el sector de les ciències
de la vida i de la salut per
impulsar la transformació
dels resultats de les seves recerques i la
seva extensió en accions que aportin
valor a la societat. La iniciativa més
rellevant el 2015 ha estat l’inici del
programa CaixaImpulse. Es tracta d’un
projecte capdavanter que té com a
objectiu que els centres de recerca,
universitats, hospitals i entitats sense
ànim de lucre que promouen recerca
puguin crear empreses (spin-off) o
estableixin acords de transferència que
facin possible fer arribar solucions,
productes i serveis a tota la societat.
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El programa, participat per l’Obra Social
i Caixa Capital Risc, ha seleccionat el
2015 els primers 15 projectes, als
quals han aportat 840.000 euros en
ajudes per definir i executar els plans
de transferència. A més a més,
disposen d’ajuts complementaris
de fins a 225.000 euros per a
l’assessorament de mentors,
especialistes, emprenedors i formadors
internacionals amb experiència en
la creació i desenvolupament d’aquestes
empreses.
CaixaImpulse vol revertir en la
societat el coneixement generat pels
investigadors espanyols. Aquests
ocupen el desè lloc al món i el cinquè a
Europa com a generadors de producció
científica. El programa ajudarà a
traslladar la comercialització dels
resultats d’aquestes recerques.
A la primera convocatòria hi van
concórrer 41 projectes dels quals
se n’han seleccionat 15. Entre les
propostes escollides hi ha un kit per
a la detecció precoç de l’Alzheimer,
un embenatge intel·ligent per al

tractament de ferides cròniques, un
nou tractament per prevenir el dany
cerebral en pacients que han patit un
ictus, un programa informàtic que
identifica mutacions del genoma o
nous medicaments per al tractament
de trastorns inflamatoris i problemes
cardiovasculars.
El 2015 ha vist també el naixement del
BIST, Barcelona Institute of Science and
Technology, que aplega sis centres que
són punta de llança en recerca al país.
El BIST aplega el Centre de Regulació
Genòmica (CRG), l’Institut Català
d’Investigació Química, l’Institut Català

de Nanociència i Nanotecnologia
(ICN2), l’Institut de Ciències Fotòniques
(CFO), l’Institut de Física d’Altes
Energies (IFAE) i l’Institut d’Investigació
Biomèdica (IRB Barcelona).
El BIST neix per desenvolupar una
recerca interdisciplinària que tingui
un major impacte científic i posicioni
la recerca del país entre les principals
d’Europa. A més de l’Obra Social
”la Caixa”, el BIST compta amb la
participació de cinc grans fundacions:
Banc de Sabadell, Catalunya-La Pedrera,
Cellex, la fundació d’empresaris Femcat
i la Generalitat de Catalunya.

10,24

milions d’euros

15,17

a investigació
mèdica

milions d’euros
Xifra global
d’aportacions a
la recerca a 31 de
desembre de 2015

2,50

milions d’euros

2,43

milions d’euros
a investigació
universitària
multidisciplinària

a investigació en
salut a països en
desenvolupament

Recerca i
innovació
responsable,
RRI
L’Obra Social ”la Caixa” lidera el
projecte europeu RRI Tools, que
promou la recerca i la innovació
responsable a través d’un conjunt
d’eines pràctiques, formacions
i programes de sensibilització.
L’objectiu d’aquest projecte és
convertir-se durant el 2016 en
la referència de la RRI a nivell
internacional. El consorci del
projecte, format per 26 institucions
que representen 30 països i que
inclouen investigadors, educadors,
representants de la indústria i
l’empresa i d’entitats socials, va
presentar el novembre de 2015
la primera versió de l’RRI Toolkit,
compartint-la amb 80 experts
internacionals i representants d’alt
nivell de la Comissió Europea.
El Toolkit, allotjat dins de la web
www.rri-tools.eu, conté eines i
recursos que ajuden a desenvolupar
processos de recerca i innovació
amb la societat i per a la societat,
és a dir, a alinear els objectius de la
investigació amb els valors socials.
Per fer-ho s’exploren nous escenaris
de governança de la ciència que
tinguin presents les relacions entre
la recerca, la innovació, l’ètica,
l’equitat de gènere, l’educació i la
implicació pública en la pressa de
decisions. Però aquest no és l’únic
programa vinculat amb aquesta nova
visió de la recerca: l’Obra Social i la
Universitat Pompeu Fabra lideren el
projecte europeu HEIRRI, un projecte
a tres anys per integrar la recerca
i la innovació responsables en les
carreres científiques i enginyeries.
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Estenem
la vivència
compartida
de la
cultura i el
coneixement
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L’Obra Social desenvolupa programes que promouen la participació
dels ciutadans en pràctiques culturals per tal de facilitar el seu
desenvolupament personal i el del seu entorn social.
A través dels CaixaForum s’ofereixen exposicions, conferències,
tallers, concerts i una sèrie d’activitats orientades a tots els públics
que conformen una experiència vivencial única.
També es fa arribar la cultura més enllà dels nostres centres, a
través de programes com CaixaEscena, Art per a la millora social,
concerts i exposicions.
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Experimentar i
viure l’aventura
del coneixement
i la cultura

E

l 2015 ha estat un any de
creixement en la política
d’aliances i acords amb
institucions culturals de
prestigi. Enguany s’ha
incorporat un nou acord estratègic amb
el British Museum, que se suma als ja
existents amb el Museu del Prado, del
Louvre, el MACBA, la Fundació
Joan Miró, el Museu Nacional Centre
d’Art Reina Sofia i la Fundació Calouste
Gulbenkian.
Aquesta nova aliança compromet les
dues institucions en la producció de
quatre grans exposicions a partir dels
fons conservats en el Museu Britànic.
Seran mostres sobre tres civilitzacions

antigues: Egipte, Grècia i l’Edat Mitjana
i una exposició de contingut transversal
sobre la relació de l’home amb el luxe.
Seran exposicions pensades pels nostres
centres, que es podran veure a partir
del 2016 i bona part del contingut
l’integraran obres mestres que no
havien sortit mai fins ara del British
Museum.
També aquest any s’ha lliurat el cinquè
Premi Joan Miró, que ha estat atorgat
a Ignasi Aballí.

20
Nombre de concerts
participatius el 2015
Públic assistent als
concerts participatius:
31.949

493
Concerts celebrats
el 2015
(participatius, escolars,
familiars i CaixaForum)
Públic total de la
temporada el 2015:
180.420

D’altra banda, s’ha renovat amb un
nou conveni l’aliança amb el Museu
del Prado, un acord que des del 2009
havia permès l’impuls de programes
com L’art d’educar, que ha arribat
a gairebé mig milió d’infants de tot
l’Estat, i la producció i organització
conjunta de grans exposicions.
En virtut del nou acord aquesta
col·laboració s’estén i creix. En l’àmbit
de producció de grans exposicions
es preveu la producció de mostres
al voltant de les figures de Goya i
Velázquez o de temes transversals
com és la mitologia clàssica.
L’Obra Social desenvolupa un ampli
programa d’exposicions itinerants
que complementa les realitzades
en els centres de la Fundació. El
2015 aquestes exposicions han

52 | Estenem la vivència compartida de la cultura i el coneixement

visitat 85 ciutats i han assolit la xifra
de 2.123.567 visitants. Sumada a
l’afluència de visitants dels centres
CaixaForum i de CosmoCaixa, aquest
2015 s’han superat els cinc milions de
persones.
Dins de la segona edició de Comisart,
el programa que ofereix oportunitats
als comissaris emergents, s’ha produït
la primera de les tres exposicions
previstes. Els comissaris seleccionats
treballen per primer cop amb els fons
d’art contemporani de ”la Caixa” i del
MACBA.
Des del programa Art per a la millora
social ”la Caixa” ha impulsat 29
projectes a Espanya en una convocatòria
d’ajuts a la qual s’han destinat
340.000 euros i que ha arribat a 8.841
beneficiaris. La convocatòria dóna
suport a entitats culturals i a artistes que
desenvolupen projectes artístics que
impliquin la participació de col·lectius
en situació de vulnerabilitat per afavorir
processos de transformació social.
En la mateixa línia, també s’ha
impulsat l’espectacle de dansa
comunitària Made in Girona: Political
Mother en col·laboració amb el
Festival Temporada Alta i el Mercat
de les Flors. 64 persones de totes les
edats i condicions hi van participar
dirigides per la companyia de dansa

ELS CONCERTS PARTICIPATIUS
L’any 1995 es va celebrar el primer concert participatiu d’El Messies de Händel. La proposta, que
convida a viure l’experiència musical compartida produint un concert coral amb cantants amateurs i
musics professionals, s’ha estès pels auditoris i teatres d’arreu de l’Estat. Madrid n’ha celebrat aquest
any la desena edició consecutiva. El 2015 s’han programat 20 concerts que han aplegat
31.949 espectadors.
Durant gairebé un trimestre, cantants i músics treballen la partitura en una experiència d’immersió
musical i d’aprenentatge. Més de 42.000 cantaires i intèrprets han format part d’aquest programa de
concerts que s’estima que ha arribat a més de 392.000 espectadors.
Des del 2010 se celebra també un concert participatiu familiar que en l’edició d’enguany ha
convocat 211 infants d’entre 6 i 18 anys. Alguns d’aquests cantaires formen part dels programes
d’interculturalitat i de lluita contra la pobresa. Tots participen en tallers de creació que culminen amb
l’adaptació de l’oratori de Händel i el concert.
A més del repertori coral clàssic, aquest any s’ha celebrat una nova edició del musical participatiu.
Amb idèntic format, el repertori del concert ofereix una selecció de partitures de musicals
emblemàtics. El 2015 el musical s’ha produït per primera vegada a Madrid i Barcelona.

contemporània del coreògraf israelià
Hofesh Shechter.
El 2015, ”la Caixa” ha continuat
col·laborant amb Apropa Cultura, un
programa socioeducatiu per als usuaris
de centres socials que treballen amb
persones en situació de vulnerabilitat.
També ha establert una nova aliança
amb la Fundación José Manuel Lara
per desenvolupar un taller d’escriptura
al centre penitenciari de Huelva
i un per a infants en situació de
vulnerabilitat de Granada.
Un altre dels programes destacats de
l’Àrea és CaixaEscena a través del qual
es dóna suport i formació a professorat
de secundària i educadors socials per
portar a terme projectes teatrals.
Durant el 2015 el programa ha fet el
llançament de la nova web, ha impulsat
activitats als CaixaForum i ha ampliat
l’abast als col·lectius amb necessitats
educatives especials. Enguany, el centre
d’interès proposat ha estat El Quixot en
el marc de la celebració del IV aniversari
de la seva publicació.
S’han registrat 786 usuaris, 560
professors i 220 educadors socials, i s’ha
donat suport a 382 projectes teatrals
a tot l’Estat, amb una participació de
8.267 nois i noies fent teatre.

93

5.016.406

Exposicions
itinerants per 85
ciutats el 2015

Visitants de l’oferta
global dels centres de
l’Obra Social el 2015

2.123.567

(exposicions itinerants,
centres CaixaForum i
CosmoCaixa)

Visitants
d’exposicions
itinerants el 2015
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CaixaForum
Barcelona
L’oferta cultural de CaixaForum
Barcelona ha comptat el 2015 amb
dues mostres fruit del conveni amb
el Museu del Louvre. El regne animal
a l’antic Egipte i la mostra Dibuixar
Versalles. Charles Le Brun (1619-1690).
L’art mochica de l’antic Perú. Or, mites
i rituals ha estat una de les grans
mostres dedicades a la cultura antigua
del Museu Larco de Lima (Perú).
CaixaForum Barcelona també
obre les sales a les manifestacions
artístiques del segle xxi com el cinema
i la fotografia. És el cas de Pixar. 25
anys d’animació i de les exposicions
de fotografia de Pedro Madueño i
FotoPres.
Pel que fa a la programació expositiva
dedicada a l’arquitectura Alvar Aalto
1898-1976. Arquitectura orgànica, art
i disseny ha permès submergir-se en
l’univers creatiu d’aquest arquitecte
finlandès.
Les sales de CaixaForum dedicades
a mostrar la Col·lecció d’Art

Contemporani han acollit les tres
propostes del cicle Participació,
Memòria i Llenguatge i la primera
exposició de Comisart Parlo, sabent
que no es tracta d’això.
CaixaForum Barcelona ha obert les
seves portes al vespre per a una nova
edició del DNit oferint trobades amb
creadors emergents i el més avançat de
la música electrònica.
A través de les propostes de divulgació
de la cultura, el públic de CaixaForum
Barcelona ha viatjat pel Nil dels
faraons i ha entrat literalment en una
mastaba, ha tastat la fusió entre cuina
i antropologia, ha escoltat a joves
creadors explicant la seva trajectòria,
els ha ofert el més avançat de la
música electrònica i ha creat un arbre
de Nadal sostenible.

775.020
Visitants a
CaixaForum
Barcelona
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CaixaForum Saragossa
Sebastião Salgado. Gènesi ha estat la gran mostra dedicada a la
imatge a CaixaForum Saragossa. Pel que fa a la història antiga
l’exposició Mòmies egípcies. El secret de la vida eterna ens
traslladava als rituals funeraris de l’antic Egipte.
Entre les grans mostres dedicades a la pintura cal destacar tres
grans propostes. La primera Els objectes parlen. Col·leccions del
Museu del Prado que introdueix l’espectador en els objectes que
els artistes han plasmat en les seves obres al llarg del temps.
La segona mostra d’art ha estat Sorolla. El color del mar que ens
introdueix en la mestria del pintor valencià que va plasmar com
ningú la llum del Mediterrani.
Finalment, El Greco. La mirada de Rusiñol permetia als espectadors
posar en relació el pintor modernista Rusiñol a partir de la seva
fascinació per l’obra pictòrica del Greco.
El públic de CaixaForum Saragossa ha pogut també gaudir d’una
heterogènia i variada proposta cultural vehiculada des de la
programació de cicles de cinema, audicions i concerts, conferències
i tallers.

CaixaForum
Madrid
L’exposició Alvar Aalto 1898-1976.
Arquitectura orgànica, art i disseny
ha dut a Madrid aquesta gran
retrospectiva entorn l’arquitecte i
dissenyador finlandès.
Entre l’oferta expositiva destinada a
mostrar la història de les civilitzacions
antigues L’art mochica de l’antic
Perú. Or, mites i rituals ens ajudava a
comprendre la visió del món a través de
l’art d’aquesta cultura precolombina i
agrària sorgida fa gairebé 5.000 anys.
Han completat aquesta oferta les
exposicions Animals i faraons. El regne
animal a l’antic Egipte, una mirada
a la cultura egípcia des de la seva
fauna, i Dones de Roma. Seductores,
maternals, excessives, col·leccions
del Museu del Louvre, que mostrava
la imatge de la dona en la decoració
domèstica de l’antiga Roma.

273.930
Visitants
a CaixaForum
Saragossa

En l’àmbit de l’art contemporani Madrid
ha acollit una mostra de Roni Horn,
guanyadora de la quarta edició del
premi Joan Miró.
Entre les exposicions singulars destaca
Jo veig el que tu no veus. Una gràfica de
l’autisme.
A través de les propostes de divulgació
de la cultura, el públic de CaixaForum
Madrid s’ha endinsat en noves visions del
món a través de les jornades sobre Art i
Autisme, ha descobert la cultura mochica
de la mà d’un músic i narrador peruà, ha
viatjat pel Nil i ha conegut de primera mà
la trajectòria vital de joves creadors.

564.555
Visitants
a CaixaForum
Madrid
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CaixaForum
Palma
Anglada-Camarasa i l’art japonès ha
estat l’exposició de la sala permanent
de CaixaForum Palma.
La programació s’ha completat amb la
mostra dedicada a la cultura mochica,
L’art mochica de l’antic Perú. Or, mites i
rituals, les fotografies sobre la Gènesi del
món de Sebastião Salgado i l’exposició
dedicada al Greco, des de la perspectiva
del pintor modernista Santiago Rusiñol,
El Greco. La mirada de Rusiñol. I la
mostra dedicada a les Reduccions
Jesuïtes del Paraguai.
Els visitants de CaixaForum Palma han
pogut reflexionar sobre conceptes com
ara la llibertat, el bé, la responsabilitat,
a través de l’Aula d’Humanitats, han
gaudit d’un viatge per la cultura mochica
acompanyats d’un músic i narrador
peruà així com de cicles de cinema,
concerts i tallers.

304.034
Visitants
a CaixaForum
Palma

CaixaForum Lleida
La gran exposició dedicada al geni del cinema Georges Mèlies
oferia la primera gran mostra dedicada al considerat com el
pare dels efectes especials en el cinema.
Sorolla. Apunts a la sorra ofereix una selecció de dibuixos
mai exposats fins ara que conformen una de les exposicions
més completes de l’artista valencià amb més de 120 quadres,
dibuixos, notes de color i grans teles. Tenir una visió de
l’obra de Sorolla a través d’una perspectiva del món de la
ciència, crear un poema col·lectiu, participar de l’exposició
Méliès creant el teu propi curt o gaudir del millor cinema,
conferències i tallers, són algunes de les experiències culturals
que ha ofert CaixaForum Lleida enguany.

60.814
Visitants
a CaixaForum
Lleida
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CaixaForum Tarragona
Els centres CaixaForum programen exposicions dedicades a
la història antiga i moderna, a l’arquitectura, la fotografia, la
pintura i l’art antic i contemporani, però també desenvolupen
mostres dedicades a incidir en la sensibilització de l’espectador.
És el cas de l’exposició Invents, idees que canvien vides.
Aquesta proposta està dedicada a l’enginy d’estudiants,
cooperants, emprenedors i enginyers que han dissenyat
tota mena d’artefactes per millorar les condicions de vida
de milers de persones en països poc desenvolupats.
Tarragona ha completat la seva programació expositiva
amb les mostres Temps del Romànic. Art, vida i consciència,
que forma part del programa Romànic Obert, impulsat pel
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
i l’Obra Social “la Caixa”, i Georges Méliès, La màgia
del cinema.
Amb motiu de l’exposició Georges Méliès, els visitants han
conegut l’obra i la trajectòria d’aquest geni i han pogut
participar de totes les activitats programades al voltant, cinema,
conferències i tallers. Altres experiències culturals proposades
han estat dedicades a la poesia, a la música i al cinema.

CaixaForum
Girona
L’exposició a CaixaForum Girona dedicada
a Gabriel Casas. Fotografia, informació
i modernitat, 1929-1939 ha estat una
col·laboració singular amb el Museu
Nacional d’Art de Catalunya i l’Arxiu
Nacional per mostrar l’obra fotogràfica
d’un dels primers fotògrafs del país.

104.077

76.631

Visitants
a CaixaForum
Girona

Visitants
a CaixaForum
Tarragona

La programació cultural gironina s’ha
completat amb dues exposicions més.
La primera, Temps del Romànic. Art,
vida i consciència i Una expo més que
forma part del programa Art per a la
millora social. En el marc d’aquesta expo,
CaixaForum Girona s’ha obert a la ciutat
amb un Fotomaton Ciutadà de la mà del
col·lectiu Ruido Photo.
CaixaForum Girona proposa una visió
canviant i renovada d’una mostra de la
nostra col·lecció d’Art Contemporani a
través del projecte Accés directe, adreçat
especialment a estudiants i famílies
que enguany han pogut viure una
experiència amb l’obra de Joan Miró,
Gillian Wearing i de Juan Ugalde.
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Despertant
les vocacions
científiques
i empenyent
projectes
de ciència
ciutadana

733.778
Visitants a
CosmoCaixa el 2015

E

l projecte de divulgació
científica Ciudad Ciencia
(www.ciudadciencia.es)
continua creixent i
consolidant una xarxa
d’oportunitats de divulgació de
l’actualitat científica i tecnològica a
través d’activitats desenvolupades des
d’una xarxa de localitats adherides.
Són exposicions, conferències, visites
i tallers, presencials i en línia, que
s’integren dins la programació cultural.
Des del 2012 la xarxa ha crescut fins
als 35 municipis. El 2015 se n’han
incorporat set més: la Solana, Almonte,
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Astorga, Medina del Campo, Jumilla,
Ubrique i Valdés. També s’hi ha afegit
una plataforma web oberta perquè la
ciutadania faci aportacions i participi
dels projectes divulgatius.
Fer extensiu el coneixement científic
des de ben petits és part substancial
de l’activitat de l’Obra Social i per això
s’incentiva des de l’escola. El 2015
s’ha celebrat la Primera Conferència
Internacional de Ciència, Tecnologia,
Enginyeria, Art i Matemàtiques (STEAM).
L’objectiu és impulsar la millora de
l’alfabetització digital, l’educació i
l’extensió de la ciència als centres
docents. El model STEAM es basa en
l’aprenentatge integrat i transversal
de continguts vinculant l’adquisició de
coneixement, habilitats i competències
amb situacions de la vida quotidiana.
Una iniciativa relacionada amb
aquestes noves formes d’aprendre
és el projecte pioner Saca la
Lengua en col·laboració amb el
Centre de Regulació Genòmica. Els
seus científics han implicat 2.000
estudiants de tercer d’ESO de 40
escoles per desenvolupar un estudi del
microbioma bucal, en aquest projecte
de ciència ciutadana.

Observar el mar,
custodiar la terra

COSMOCAIXA
CosmoCaixa és l’espai per viure
l’experiència de la ciència, el
coneixement i la tecnologia. Un
centre únic per gaudir i adquirir
coneixement científic sobre
l’evolució de l’home i la natura a
través d’una oferta oberta i per a
tots els públics. Al llarg del 2015
aquest equipament de divulgació
de la ciència i la tecnologia ha
programat activitats, tallers,
conferències i tres exposicions
temporals que han estat seguits
per 733.778 persones.

El projecte Medclic: El mediterrani a un clic continua desenvolupant una xarxa
de mesura de paràmetres del clima en el Mediterrani Occidental que permet
fer estudis de variabilitat oceànica. Durant el 2015 s’ha desenvolupat el web
www.medclic.es que recull les dades de les noves tecnologies d’observació
oceànica en temps real i les fa accessibles per a tothom.
El projecte vol ajudar a entendre el comportament del clima en la superfície
marina i també dels corrents geostròfics. La seva variabilitat té conseqüències
sobre els ecosistemes submarins i les franges litorals. Analitzar els impactes
possibilita donar resposta a reptes ambientals com els abocaments, residus a
la deriva, la proliferació o desaparició d’espècies marines o la regressió de les
platges i dels alguers.
L’Obra Social ha iniciat també el 2015 el programa Teixint Xarxes juntament amb
la Xarxa de Custòdia del Territori. Aquest organisme busca implicar la societat
civil perquè prengui un rol actiu en la conservació del medi natural.

Entre les novetats d’enguany
hi ha l’obertura d’un nou espai
interpretatiu previ a la visita del
Bosc Inundat. Així els visitants
poden entendre millor aquest
espai permanent de CosmoCaixa
que replica un tros de la selva
amazònica brasilera.
També s’ha obert el nou espai
Creactivity, inspirat en el model del
Tinkering Studio de l’Exploratorium
de San Francisco. Creactivity
fomenta que els nens entre 7 i
12 anys puguin “pensar amb les
mans”, és a dir, aprendre de forma
creativa i intuïtiva.

La divulgació del coneixement científic
té com a objectiu despertar l’interès
perquè els joves optin per escollir
estudis STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics). Per
això s’ha fet un estudi d’avaluació
desenvolupat per la Fundació
Espanyola per a la Ciència i la
Tecnologia (FECYT) i la fundació
everis a partir d’activitats

desenvolupades per l’Obra Social. Se
n’ha mesurat l’impacte sobre 2.500
estudiants de Barcelona i Madrid i s’ha
detectat una tendència a incrementar
les vocacions cientificotecnològiques
després de participar en les activitats.
Altres accions divulgatives amb un fort
impacte cívic han estat els cicles de
conferències del Planetari de Madrid,
on han parlat el director de la Divisió
de Ciències Planetàries de la NASA o
el cosmonauta rus Oleg Artémiev per

celebrar el 50è aniversari del primer
passeig espacial d’Alexei Leónov el 1965.
En l’àmbit dels emprenedors destaca el
laboratori d’Ecoinnovació, que s’orienta
a millorar la competitivitat de les
empreses presentant-ne i destacant-ne
les millors pràctiques i les tendències
en el camp de la innovació sostenible.
Enguany s’ha publicat també la primera
guia per a l’ecoinnovació perquè els
emprenedors introdueixin pràctiques
innovadores.
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Donem eines
als docents per
desenvolupar
l’educació
dins i fora de
les aules

L

’any 2011 tota l’oferta
educativa de l’Obra Social
es va concentrar al voltant
del projecte eduCaixa.
El programa ofereix
un ventall de recursos pedagògics
oberts i accessibles que abasten els
diferents cicles i etapes educatius amb
l’objectiu d’ajudar i complementar la
formació de les noves generacions.
Un conjunt de recursos per millorar i
potenciar el desenvolupament de les
competències bàsiques per a la vida
de les generacions més joves.
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eduCaixa tant pot actuar com un recurs
a disposició dels centres escolars a
desenvolupar des de les aules com ser
un excel·lent complement i reforç que
ajudi els escolars fora dels centres. La
varietat i diversitat d’oferta d’aquests
recursos garanteix tot tipus de
propostes que complementen la tasca
dels docents.
Els continguts pedagògics de les
propostes s’orienten a l’adquisició
de competències bàsiques per a la
vida. Es tracta d’ajudar a formar els
ciutadans de la societat del segle xxi.
eduCaixa incideix també en l’educació
socioemocional, el creixement personal
i el pensament crític; descobriment
del talent i la promoció de les actituds
emprenedores i, finalment, el despertar
de la creació artística i cultural i de les
vocacions científiques.
Tota aquesta oferta es troba recollida
en el portal eduCaixa.com. Allà es
poden descarregar els diferents recursos
en línia i materials didàctics amb els
quals la comunitat educativa pot

complementar el seu treball dins i fora
de les aules.
Pel que fa als recursos físics, els
KitCaixa, amb 670.685 usuaris, en
són un dels millors exponents, ja que
tant el professorat com l’alumnat
poden disposar d’activitats i continguts
vinculats als valors (KitCaixa Valors),
a l’actitud emprenedora (KitCaixa
Joves Emprenedors i Economia), a les
bones pràctiques alimentàries i de
prevenció (KitCaixa Hàbits saludables),
a la cooperació internacional (KitCaixa
Una petita mirada al món) i a l’interès
per la ciència (KitCaixa Curiosity,

2.348.855
Usuaris d’eduCaixa
durant el 2015

8.887
Escoles adherides
el 2015

REPTE EMPRÈN
Aquest any s’ha celebrat la segona
edició del Premi Repte Emprèn.
La iniciativa es proposa treballar
l’emprenedoria a l’aula per despertar
les habilitats emprenedores promovent
el desenvolupament de totes les
competències bàsiques. Els centres
que han treballat amb aquest recurs
poden optar a presentar els projectes
desenvolupats al Premi Repte Emprèn.
Els projectes escollits, en funció dels
nivells d’innovació i sostenibilitat
econòmica, ambiental i social de les
solucions aportades, obren la porta
a 35 equips d’alumnes i professors
a participar en el campus Repte
Emprèn. Finalment els cinc millors
projectes seleccionats formen part
d’una expedició a Silicon Valley
(Califòrnia, EUA). Un viatge que
combina les visites a les empreses
més innovadores, la formació, el
lleure i l’aventura d’enfrontar-se a la
resolució d’un repte real. Aquest cop
es tracta d’un desafiament plantejat
pels patrocinadors del premi: Fundació
everis, Eurest, SegurCaixa Adeslas, HP i
l’Obra Social.

LaboCosmoCaixa i Planeta Mòbil) en
el seu centre. L’abast de les activitats
desenvolupades amb aquests recursos
dins l’aula ha estat d’1.528.569
alumnes.
D’altres recursos són l’oferta permanent
d’activitats educatives als centres
CaixaForum i CosmoCaixa. Una oferta
que s’estima ha arribat a 820.286
persones amb activitats com les del
programa CaixaEscena, L’art d’educar,
la programació escolar de CaixaForum i
CosmoCaixa o els concerts escolars.

887
Projectes
presentats al
Repte Emprèn
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Reflexió, diàleg
i debat social

E

l Palau Macaya ha
esdevingut àgora i fòrum
de reflexió al voltant
de qüestions clau que
afecten la societat. Al llarg
del 2015 s’han desenvolupat activitats
de divulgació, i especialment de diàleg
i anàlisi en profunditat sobre aspectes
que van des del consum i la seva
incidència en el model econòmic fins
als impactes de la crisi sobre l’ocupació i
els joves passant per la reflexió política,
interreligiosa o el debat ètic.
Al voltant del cicle Reflexions: Créixer
sense consumir i en l’àmbit de
l’economia s’han organitzat tallers sobre
les noves tendències del consum actual
per mostrar com els ciutadans podem
influir en el model econòmic observant,
per exemple, noves experiències com
les cooperatives energètiques. Altres
propostes del programa, en l’àmbit
del treball social, han girat al voltant
de la pobresa vista des de l’òptica de
la infantesa. En aquest cas s’incloïa un

taller adreçat a periodistes per repensar
les maneres per comunicar millor els
impactes significatius de l’empobriment
i les desigualtats.
El Palau Macaya ha convocat també
cicles de diàlegs Debats per entendre
la societat d’avui: La societat catalana
en el segle xxi. Són debats centrats
en els impactes de la crisi sobre la
qualitat de l’ocupació i els efectes en

41.954
Visitants del Palau
Macaya durant el 2015
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l’increment dels fluxos migratoris dels
joves i sobre les classes socials. Altres
debats d’interès han abordat aspectes
com l’organització social del temps
i les fórmules per fer possible una
millor conciliació de la vida laboral i
familiar.
En l’òrbita de la reflexió política el
cicle Diàlegs s’ha centrat aquest any
en els aspectes vinculats a la llengua,

la identitat i la religió a Catalunya.
D’altra banda, el cicle de Diàlegs en
col·laboració amb la Fundació Factor
Humà s’ha centrat al voltant de l’ètica
aplicada a les empreses.
Entre algunes de les personalitats
convocades a participar-hi hi ha
els filòsofs Alain Brossat, Giacomo
Marramao, Daniel Innerarity i Yves
Charles Zarka; els sociòlegs Sami
Naïr, Marina Subirats, Eva Illoouz, i els
teòlegs Luis Duc i Carmelo Dotolo, a
més d’economistes i experts en dret
i en literatura.
El Palau acull la seu permanent del
Club de Roma, entitat que ha contribuït
amb activitats a enriquir més la posició
del Palau com un gran node difusor
de les idees, convocant el cicle Europa
davant el futur amb la historiadora
Margaret MacMillan i l’expresident
de Polònia Aleksander Kwaniewski.
Per la seva banda, la Reial Acadèmia
de Ciències Econòmiques i Financeres
(RACEF) ha concentrat la seva proposta
a parlar dels reptes de la ciència i de
l’activitat investigadora en l’actual
conjuntura econòmica.

ESCOLA EUROPEA D’HUMANITATS
L’Escola Europea d’Humanitats s’ha creat el 2015 com un catalitzador del
pensament de filòsofs, sociòlegs, economistes, politòlegs i altres experts amb
la voluntat de generar un espai de confluència de les idees. L’experiència prèvia
de les intervencions de l’espai d’humanitats al Palau Macaya ha estat l’embrió
d’aquest nou escenari obert per al contrast i la construcció de pensament des de
la suma de les opinions de reconeguts experts.
Des d’aquesta finestra, oberta al món en clau humanística, s’han desplegat
debats per contextualitzar els grans reptes de futur i assenyalar possibles vies i
camins per abordar-los. Sota el paraigua geopolític d’Europa s’ha parlat sobre
la crisi, la nova política, la religió, la democràcia o el terrorisme, entre altres
qüestions.
Els filòsofs Josep Ramoneda i Jordi Alberich són els directors de l’Escola.
Compten també amb la col·laboració d’un comitè d’assessors que integra
referents en els camps de la filosofia, la sociologia, el dret i altres branques
del pensament.
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Estructura
Fundació Bancària amb
Criteria i CaixaBank

P

rimer hòlding financer i empresarial
d’Europa. Grup financer líder
en banca detallista al mercat espanyol

La Fundació Bancària ”la Caixa”
gestiona de manera directa l’Obra Social que ha
caracteritzat històricament ”la Caixa” i, a més,
agrupa totes les participacions accionarials del
Grup ”la Caixa” en Criteria CaixaHolding,
el primer hòlding financer i empresarial d’Europa,
i en CaixaBank, el grup financer líder en banca
detallista al mercat espanyol.

CARTERA INDUSTRIAL

NEGOCI BANCARI I ASSEGURANCES

CARTERA IMMOBILIÀRIA

PARTICIPACIONS MINORITÀRIES

BANCA INTERNACIONAL
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Compromís
amb els
nostres grups
d’interès
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Els grups d’interès de la Fundació Bancària ”la Caixa” són
un element clau i els té ben presents en el disseny del
nou Pla Estratègic. Amb la seva contribució, l’organització
compta amb una visió externa i complementària. Una
mirada que permet obtenir millors diagnosis de les
necessitats. D’aquesta forma els programes poden donar
millor resposta a les demandes i mesurar millor els seus
impactes.
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Grups d’interès
de la Fundació
Bancària
”la Caixa”
(G4-24 i G4-25)

E

Els grups d’interès de la FBLC són:

els grups d’interès, bé siguin influents
o bé es vegin afectats de manera
significativa per les activitats que
duu a terme la FBLC, són una baula
fonamental per al desenvolupament
de l’organització.

l diàleg i l’acord
entre tots els grups
d’interès són uns dels
instruments centrals per
a la Fundació Bancària
”la Caixa” (FBLC, d’ara endavant)
en el seu compromís social per
contribuir al progrés de les persones
i així és com orienta la gestió de la
Responsabilitat Social Corporativa.
El mesurament dels impactes de la
seva activitat sobre aquests grups
d’interès és la millor contribució a la
sostenibilitat i la bona gestió de la
Fundació. Una tasca col·lectiva on

CaixaBank, el Patronat, el Protectorat
de fundacions de la Generalitat de
Catalunya, les administracions
públiques i el Govern, la comunitat
acadèmica, així com els mitjans de
comunicació, les múltiples tipologies
de beneficiaris dels programes i
activitats desenvolupades per la
Fundació 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 mateixos
clients de l’entitat financera CaixaBank.

En el procés de reflexió encetat durant la
confecció del nou Pla Estratègic, la FBLC
ha realitzat una tasca d’identificació
i estudi dels seus principals grups
d’interès. D’aquesta manera fa palès el
seu compromís amb el procés de millora
continuada en la seva relació amb
aquests grups d’interès.
L’univers analitzat ha estat la pràctica
totalitat dels projectes que
constitueixen la seva activitat principal
agrupada en 10 grans línies prioritàries
i circumscrita als tres nous àmbits
d’activitat perfilats pel Pla Estratègic:
els programes Social, els programes de
Recerca i formació i els programes de
Divulgació de la cultura i el
coneixement.

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

Empleats

Clients
de CaixaBank

CaixaBank

Patronat

Govern 
i administracions
públiques
(AP)

Proveïdors

ONL i
associacions
del tercer 
sector

Protectorat
(Generalitat
de Catalunya)

Beneficiaris
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Mitjans de
comunicació

Comunitat
acadèmica

Determinació
d’aspectes
rellevants
i cobertura
(G4-18, G4-19, G4-20, G4-21, G4-26
i G4-27)

A

quest és el tercer
informe integrat de
l’Obra Social
”la Caixa” i el primer
que comprèn tot
un exercici anual com a Fundació
Bancària. El document perfila les
diferents fórmules per donar resposta
a les necessitats dels nostres grups
d’interès. També inclou els aspectes
que es poden considerar rellevants
(materials) per a l’organització.
D’una banda, reflecteixen impactes
econòmics, ambientals i socials
significatius de l’organització i, per
una altra banda, mostren aquells
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.

La cadena de valor
de la FBLC (G4-18a)

E

l 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.
La FBLC ha definit la seva cadena de
valor considerant tant la seva activitat
com els diferents inputs/outputs que
interactuen i afecten la gestió de la
Fundació.

La FBLC necessita una sèrie de recursos
principals que li permeten
desenvolupar la seva activitat alhora
que li asseguren una estabilitat
financera i refermen la seva reputació.
Els recursos clau necessaris per a la
Fundació se centren en els seus
principals grups d’interès: els seus
empleats, 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
Bancària, 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 com també les
etapes que poden afectar la FBLC.

El 2015, dins del seu Pla Estratègic
2016-2019, la FBLC ha redefinit la seva
missió i valors a partir dels quals
desenvolupa la seva activitat d’acord
a una estratègia robusta i a unes
directrius clares i transparents (pàgines
6 i 7 d’aquest informe integrat).
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Cadena de valor de la Fundació Bancària ”la Caixa” (G4-18a)
Construir una societat millor i més justa, donant més oportunitats a les persones
que més ho necessiten.

La nostra missió
RECURSOS CLAU

Persones:
empleats, voluntaris
Patronat
Grup Criteria
CaixaBank
Socis, entitats socials,
administracions,
universitats, museus,
bancs, fundacions
Proveïdors
Finançament:
Rendiment del Patrimoni
Activitats pròpies
Sistema d’informació
i processos
Energia, aigua,
altres materials

ACTIVITATS CLAU QUE
GENEREN VALOR
(INCLOU PROGRAMES
I PROJECTES)

Treballem per un futur
inclusiu i de progrés
per a tothom:
Pobresa Infantil, Ocupació,
Habitatge, Gent Gran, Atenció
Integral a persones amb
malalties avançades, Voluntariat,
Interculturalitat, Fundació
de l’Esperança, Programes
de desenvolupament,
Prevenció de la violència i les
drogodependències, CiberCaixa
Quedem després de classe
i CiberCaixa Hospitalàries.
Obra Social Conjunta
Impulsem la recerca avançada
i la innovació:
Beques i formació per a
l’excel·lència dels futurs
investigadors, Recerca i
col·laboració amb centres
d’investigació, Innovació per a la
societat, Translació dels resultats
de la recerca

Estenem la vivència
compartida de la cultura
i el coneixement:
Promoció de la cultura, Centres
CaixaForum, Divulgació
Científica, Suport a l’educació.
eduCaixa, Reflexió, diàleg i
debat social

Compromís Social

Valors
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RESULTATS CLAU

BENEFICIS PER A LA SOCIETAT

•Aprofitament i creació de
noves oportunitats laborals
•Creació 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
•Acció social directa

•Lluita contra l’exclusió social
de les persones que viuen en
situacions de pobresa, amb
especial atenció a la població
infantil
•Integració laboral
•Foment de l’emprenedoria
•Facilitar l’accés a un habitatge
digne

•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
•Concessió de beques
de formació

•Expandir el coneixement
•Fomentar la transferència
de coneixement, el
desenvolupament de la recerca
i els avenços tecnològics
•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 i la ciència
a tots els segments de la
societat

 liances culturals
A
Exposicions d’art
Organització de concerts
Estímul del debat i la reflexió
sobre els principals reptes socials
• Creació d’un portal pedagògic
adreçat a escolars, associacions,
mares i pares

Responsabilitat

Confiança

Aspectes clau i abast (G4-19 i G-20)
Construir una societat millor i més justa, donant més oportunitats a les persones
que més ho necessiten.

La nostra missió
RECURSOS CLAU

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”
Dedicar més recursos a la lluita contra la
pobresa infantil i l’ocupació

Compromís social

ACTIVITATS CLAU
QUE GENEREN VALOR
(INCLOU PROGRAMES
I PROJECTES)

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

Responsabilitat

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
Desenvolupament de solucions
duradores per cobrir necessitats
bàsiques
Generació de les condicions
de progrés i generació de
noves oportunitats en condició
d’igualtat
Donar resposta a nous reptes de
forma transversal i universal

Confiança
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Priorització (G4-27)

reorientat el seu Pla Estratègic per
donar més rellevància i assignar més
recursos a l’àrea d’acció social. D’altra
banda, els aspectes destacables són
reforçar els impactes de l’acció dels
programes en la seva contribució al
progrés social, el reforçament de 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”.

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.

U

n cop identificats els
assumptes rellevants,
s’ha dut a terme la seva
priorització determinant cada aspecte
a la realitat de l’organització segons
la rellevància de cada un d’ells per
l’activitat de la FBLC. De la mateixa
manera, també es van considerar en
aquest punt els assumptes rellevants

Els assumptes més importants per als
diferents grups d’interès consultats
s’engloben dins de l’acció social de la
FBLC. Atenen a això, la FBLC ha

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

Criteris en la
selecció dels projectes
Gestió econòmica

MITJÀ

Bon govern

Gestió dels projectes
i transparència
Gestió cadena subministrament

Integració de gènere i
diversitat en els
programes

Desenvolupament
professional empleats

Salut i seguretat

Projectes ambientals

Gestió de residus

72 | Compromís amb els nostres grups d’interès

Incidència política i
campanyes de sensibilització
pública

BAIX

Canvi climàtic
i energia

Consum d’aigua i recursos

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

Principals projectes d’acord amb l’estratègia de
FBLC dels diferents àmbits: lluita contra la pobresa
i exclusió social, generació de llocs de treball
a persones amb baixa formació, programa
incorpora, emprenedoria social, acció social,
educació, salut, ajuda humanitària, inclusió social,
formació i investigació d’excel·lència i divulgació
de la ciència

INDICADORS G4 I GRI SECTORIALS

G4-EC1: Valor econòmic directe generat
i distribuït
NGO G4-DMA Assignació de recursos
(antic NGO7)

Benefici i valor social de la Fundació Bancària
”la Caixa”
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
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

Codi de valors ètics i plans de formació
i comunicació del codi

NGO G4-DMA Coordinació (antic NGO6):
Processos que permetin tenir en compte
coordinar amb les activitats i programes
d’altres actors
No s’ha trobat un aspecte equivalent

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

Comitès de direcció existents
Procediments interns per evitar conflictes d’interès

Polítiques de gestió financera

Assignació pressupostària per àrees
Gestió econòmica

Polítiques i mecanismes de control financer
Ajuts rebuts per governs
Fonts de finançament i valor de la contribució

G4-EC1: Valor econòmic directe generat
i distribuït
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
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
G4-EN31: Desglossament de les despeses
i les inversions ambientals
NGO G4-DMA Assignació de recursos (antic
NGO7)

| 73

ASPECTES RELLEVANTS
CONSIDERATS EN L’ESTUDI
DE MATERIALITAT

Criteris en la
selecció dels
projectes

Gestió dels projectes
i transparència

ASSUMPTES

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

INDICADORS G4 I GRI SECTORIALS

No s’ha trobat un aspecte equivalent

Transparència, sistemes de monitorització,
avaluació i aprenentatge 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

Eficiència i impacte dels programes i projectes

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

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

NGO G4-DMA Feedback, queixes i accions
(antic 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

Mesures establertes per comunicar els canvis en
els programes i projectes

Privacitat i seguretat dels clients/beneficiaris

Mecanismes de feedback i queixes

Integració de gènere Mesures per integrar gènere i diversitat en el
disseny, implementació, avaluació i cicle
i diversitat en els
d’aprenentatge dels programes i projectes
programes
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NGO G4-DMA Monitoratge, avaluació i
aprenentatge (antic NGO3): Sistemes per al
seguiment, avaluació i aprenentatge (incloenthi sistemes de mesura de l’eficàcia i impacte
del programa), els canvis resultants en els
programes i com són comunicats
NGO G4-DMA Gènere i diversitat (antic
NGO4): Mesures per integrar el component
de “gènere i diversitat” en el disseny,
execució, seguiment, avaluació i cicle
d’aprenentatge del programa

ASPECTES RELLEVANTS
CONSIDERATS EN L’ESTUDI
DE MATERIALITAT

ASSUMPTES

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)

Retribució

Desenvolupament
professional
empleats

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

INDICADORS G4 I GRI SECTORIALS

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
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 contínua que fomenten
l’ocupabilitat dels treballadors i els ajuden
a gestionar el final de les seves carreres
professionals
G4-LA11: Percentatge d’empleats que reben
avaluacions regulars de l’acompliment i de
desenvolupament professional, desglossat per
sexe i per categoria professional
G4-LA12: Composició dels Òrgans de Govern
i desglossament de la plantilla per categoria
professional i sexe, edat, pertinença a
minories i altres indicadors de diversitat
G4-LA5: Percentatge de treballadors que està
representat en comitès formals de seguretat
i salut conjunts per direcció i empleats,
establerts per ajudar a controlar i assessorar
sobre programes de seguretat i salut laboral
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
G4-LA8: Assumptes de salut i seguretat
coberts en acords formals amb els sindicats
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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

Incidència política
i campanyes de
sensibilització
pública

Gestió cadena
subministrament

Projectes ambientals

Gestió de residus

G4-EN1 Materials per pes o volum
G4-EN2: Percentatge dels materials utilitzats
que són materials valoritzats

Identificació, avaluació i reducció de l’impacte que
genera l’organització sobre els recursos hídrics

G4-EN8: Captació total d’aigua segons la font

Promoció de la reutilització 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
Minimització de l’empremta de carboni de la
FBLC. Impuls de projectes de generació d’energies
netes i participació en iniciatives ambientals de
lluita contra el canvi climàtic
Identificació, avaluació i objectius de reducció
de residus
Sistema de gestió de residus
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G4-EN9 Fonts d’aigua que han estat
afectades significativament per la captació
d’aigua

NGO G4-DMA Consciència pública i promoció
(antic 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
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Generació
de valor i
activitats de
la Fundació
El nou Pla Estratègic planteja com a repte
de futur i a curt termini aconseguir un abast
més eficient dels seus programes. Per això,
preveu els mecanismes per adaptar-los a les
necessitats dels seus grups d’interès. La seva
implicació, participació i aportació és
fonamental per afermar l’efectivitat i la
qualitat dels seus programes.
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Àmbits i
programes

L

’Obra Social ”la Caixa”
treballa per contribuir al
progrés del benestar del
conjunt de la societat
amb un compromís ferm
i sòlid vers les persones i col·lectius
que major fragilitat i vulnerabilitat
presenten. Aquest compromís
sostingut des dels inicis és el seu
principal tret d’identitat. El nou Pla
Estratègic ha redefinit les prioritats
de l’actuació dels programes de
l’Obra Social que s’articulen al
voltant de tres grans àrees: Social,
Recerca i formació i Divulgació
de la cultura i el coneixement.

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

L

’establiment de diferents
nivells de relació amb
els agents implicats amb
els col·lectius, entitats
socials i del tercer
sector, administracions públiques
i organismes, des d’universitats a
hospitals, centres de recerca, etc. són
per a la Fundació Bancària ”la Caixa”

(FBLC, d’ara endavant) una via
per millorar l’eficàcia i eficiència
en el desplegament dels diferents
programes. Compartir el know-how
i els recursos derivats d’aquesta
interacció fa possible en molts casos
garantir la qualitat, incrementar
els impactes efectius sobre els
beneficiaris i ajudar a la construcció
de models d’intervenció que siguin
avaluables, però també que puguin
ser replicats.
Cada programa, en funció de les seves
especificitats, estructura i incorpora
en diferents graus i mesures aquesta
participació dels grups d’interès en
cadascuna de les diferents etapes
–disseny, implementació, monitoratge
i avaluació– i la Fundació Bancària
promou aquesta implicació dels seus
grups d’interès.
Aquesta intervenció es tradueix en
l’establiment d’acords de col·laboració
com els que subscriuen els programes
com CaixaProinfància i les CiberCaixa
Quedem després de classe amb
ajuntaments, entitats del tercer sector i
universitats o Intervenció Comunitària
Intercultural, amb acords amb 32
ajuntaments i altres administracions
públiques dels territoris on es desplega
el programa a més de la Universitat de
Madrid, que fa el seguiment científic
del programa.
Un model semblant es reprodueix
en el programa d’Atenció integral a
persones amb malalties avançades, les
CiberCaixa Hospitalàries o Violència:
tolerància zero que estableixen acords
amb societats científiques, els ministeris
i les conselleries de Salut i Justícia de les
comunitats autònomes, les gerències
dels hospitals i entitats socials, col·legis
professionals i universitats.
En altres programes aquesta
intervenció es desenvolupa a través
de l’organització d’esdeveniments
presencials com en el cas dels
programes educatius com Joves
Emprenedors a través del campus del
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Repte Emprèn, viatges formatius o
interaccions a través de la xarxa amb
la comunitat educativa com els grups
de professorat de Facebook, la
consolidació de canals de comunicació
a partir de newsletters i les xarxes
socials com Twitter, Instagram,
YouTube o Facebook.
Entre les novetats del 2015 hi ha la
renovació del lloc web del programa
de Voluntariat incorporant una
aplicació orientada a millorar la
comunicació i el sentit de pertinença
al col·lectiu de voluntaris de
”la Caixa”. Ara aquest col·lectiu pot
escollir participar en activitats que
més s’ajustin als seus interessos.
També disposen d’eines de formació
en línia per accedir a diferents mòduls
formatius i adquirir coneixements i
competències en aspectes vinculats
a la seva aportació com a voluntaris.
La nova plataforma té com a objectiu
millorar la participació activa dels
ciutadans a través d’accions de
proximitat en els seus entorns
així com la seva contribució al
desenvolupament dels programes
propis de l’Obra Social.
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 ONL.
A continuació es presenta una taula
per a cada un dels cinc grups d’interès
amb una vinculació més directa en els
projectes –beneficiaris, administracions
públiques, proveïdors de serveis,
comunitat acadèmica i entitats del tercer
sector i ONL– en què s’inclou el grau de
participació en les diferents etapes del
projecte, així com el nivell de participació
efectiva de cada grup d’interès
(entenent per efectiva el fet que aquesta
participació sigui mitjançant el diàleg i
partnership o aliança).

NGO G4-DMA Relacions amb els grups d’interès afectats (antic NGO1)
Processos de participació dels grups d’interès directes en les diferents etapes del projecte
BENEFICIARIS

ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES

AGENTS TERCER
SECTOR

COMUNITAT
ACADÈMICA

Participació total

77,80

85,71

61,11

86,11

91,67

Participació en l’etapa
de disseny

36,11

51,43

55,88

77,78

60,00

Participació en l’etapa
d’implementació

44,44

74,29

61,76

77,78

83,33

Participació en l’etapa
de seguiment

52,78

77,14

61,76

66,67

69,44

Participació en l’etapa d’avaluació

75,00

65,71

61,76

72,22

70,22

Participació continuada mitjançant
diàleg o aliances

47,22

80,00

68,75

72,73

80,56

% PARTICIPACIÓ

Cal subratllar que si bé tots els grups
d’interès inclosos aquí participen
en més del 80% dels projectes i
programes, les AP (85,7%), els
beneficiaris (77,8%), la comunitat
acadèmica (86,11%) i els proveïdors
(91,67%) són els que participen de
forma majoritària en alguna de les
etapes dels projectes. De la mateixa
manera, cal esmentar que la inclusió
de les diferents AP es porta a terme
principalment en els processos
d’implementació i en el seguiment dels
projectes i programes, mentre que la
participació dels beneficiaris es
produeix principalment en les etapes
d’implantació del projecte o per a la
seva avaluació. Els proveïdors, per la
seva banda, participen principalment
també en la implementació del
projecte així com en l’avaluació.
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 podem destacar les
reunions de seguiment amb les entitats
socials o els agents que intervenen
en els territoris on s’executen els
programes. Aquest és el cas del

programa d’Intervenció Comunitària
Intercultural on els equips d’intervenció
estableixen relacions amb els tres
col·lectius que tenen els papers
més rellevants en la comunitat:
administracions (polítics i responsables
d’entitats privades), tècnics i
professionals (per exemple, en
educació i salut) i la ciutadania.
És a partir d’aquesta creació d’espais
de relació i coordinació que
s’aconsegueixen impulsar i executar
accions i programacions comunitàries.
En aquesta dinàmica els agents poden
intervenir en les diferents etapes de
disseny, execució, seguiment i
avaluació. D’aquesta manera el
protagonisme compartit és de caràcter
integral tant en el nivell d’actuació
i intervenció com en els resultats
obtinguts. Amb idèntic objectiu
treballa també la Fundació de
l’Esperança on les persones ateses són
prescriptores dels propis projectes.
Altres programes de l’Obra Social on
intervenen d’una forma específica els
beneficiaris són en els de la Gent Gran.
En aquest cas, els voluntaris són els
responsables del procés de decisió,
creació i disseny dels projectes d’acció
local amb el suport i acompanyament
dels tècnics. En altres programes com
el de Tenir cura com ens agradaria ser
cuidats, els beneficiaris han participat

PROVEÏDORS

en un procés de reflexió que ha
desembocat en la redacció del
document Carta sobre l’envelliment i
les atencions que recull els aspectes
prioritaris per a la cura de la gent gran.
Els nivells d’implicació i participació
dels agents implicats contribueixen a
millorar i a vegades a modelar i
caracteritzar els programes de l’Obra
Social. En el cas de les convocatòries
d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials,
les entitats socials intervenen en el
procés de disseny de les bases de les
convocatòries anuals, així com en la
definició de les línies prioritàries
d’intervenció. En el cas del programa
d’ajuts a l’Emprenedoria Social, els
emprenedors, com a principal grup
d’interès del programa, són consultats
per tal d’incloure millores a partir de
la seva experiència. Altres agents
implicats en la prestació de suport
al programa com els associats o
proveïdors (IESE, URIA, TAmdel Social
SCCL) intervenen també activament
en el disseny, l’avaluació i l’aplicació
del programa.
Altres exemples d’implicació dels grups
d’interès els troben en programes com
les CiberCaixa Quedem després de
classe, on intervenen els tècnics
municipals dels ajuntaments vinculats
al programa, experts i assessors
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pedagògics que han estat fonamentals
en les proves pilot del programa Tens
talent i en la definició de les diferents
etapes del programa.

Mecanismes per a l’obtenció
de feedback en relació amb
els programes i projectes

L

a FBLC concep el diàleg i les
aportacions realitzades pels seus
grups d’interès com una part
fonamental dels processos de millora
dels programes i projectes. Per mantenir
viu aquest compromís desplega
mecanismes i eines perquè els agents
implicats facin arribar a l’organització
el seu parer, els suggeriments, les
demandes d’informació o les queixes.
Aquesta és una mesura que es té molt
present en els processos d’avaluació
dels programes.
Aquesta és una forma de reforçar
l’eficiència dels programes al mateix
temps que dóna resposta a les
necessitats plantejades des dels
respectius agents implicats. Els canals
oberts amb els responsables dels
programes esdevenen, així, mitjans
d’expressió que vehiculen les
necessitats, els problemes i el
suggeriment de millora. En la mesura
del possible, l’organització es
compromet a fer que aquestes
propostes esdevinguin realitats
operatives dins el procés de millora
continuada de l’organització.

Eines específiques a mida
Alguns programes desenvolupen eines
específiques per recollir l’opinió dels
seus beneficiaris. En el cas dels
programes d’Habitatge Social el 2015
s’han realitzat millores en la web
d’Habitatge Assequible per fer que
aquesta plataforma sigui accessible
també des de dispositius mòbils.

Tanmateix s’ha creat un apartat
específic en la web dedicat
específicament a l’atenció a
l’arrendatari. En aquest nou espai
es recullen incidències, notificacions
i s’ofereix informació rellevant com
telèfons de contacte o un apartat
de preguntes freqüents.

Enquestes de satisfacció
El 2015 el programa d’Atenció integral
a les persones amb malalties avançades
ha desenvolupat, com fa any rere any,
un exhaustiu seguiment d’avaluació.
D’una banda amb visites presencials
a les entitats que implementen els
projectes, i, d’altra banda, als hospitals
on es desenvolupa l’atenció. A més
a més s’efectua una enquesta de
satisfacció entre els equips sanitaris
que estan en contacte amb els equips
d’atenció psicosocial (EAPS). L’opinió
d’aquests equips és també rellevant i
es realitzen entrevistes en profunditat
a 15 d’aquests equips. Els resultats
d’aquestes consultes es manté en cada
exercici en uns nivells d’excel·lència. El
2015 la puntuació obtinguda ha estat
de 4,59 sobre 5,5.
Les enquestes de satisfacció són també
una dinàmica habitual, ja que tenen
caràcter anual per als arrendataris amb
més d’un any d’antiguitat però també
es fan enquestes de benvinguda als
nous llogaters quan es compleix el seu
primer mes d’ingrés al nou domicili o
enquestes de sortida als llogaters que
els deixen per caracteritzar quins han
estat els motius perquè deixin
l’habitatge.

Millora continuada
El 2015 el programa d’Ajuts a
Projectes d’Iniciatives Socials ha
aprofitat la redacció de les memòries
dels projectes finalitzats per consultar
a les entitats socials la seva opinió
sobre els procediments d’informació

82 | Generació de Valor i activitats de la Fundació

i sol·licitud dels ajuts. L’objectiu és
detectar a partir de les seves
aportacions les millores que podran
incorporar-se al programa en properes
convocatòries. En concret es
demanava l’opinió sobre les bases de
la convocatòria, els formularis de
sol·licitud, els formularis de la
memòria final dels projectes o
propostes per millorar l’aplicació
informàtica de les convocatòries.

Visites presencials
El programa Parlem de drogues articula
els seus mecanismes de feedback amb
visites presencials de seguiment als
centres educatius que estan adscrits
al projecte educatiu “Aquí parlem”.
Visites que complementen també
amb la recollida d’informació des de
formularis de seguiment i avaluació del
programa. Mecanismes semblants són
els desenvolupats des dels programes
de Cooperació Internacional on el
seguiment i l’avaluació té lloc a partir
de sessions presencials de seguiment
o la recollida de formularis d’avaluació
de les parts implicades, en aquest cas
les ONG espanyoles i locals, els socis
estratègics amb els quals col·labora
el programa a més dels voluntaris.
L’ús d’enquestes específiques sobre els
usuaris o agents implicats és també una
altra forma d’obtenir retorn i opinió.
El Palau Macaya les utilitza per obtenir
opinió dels usuaris dels cicles de debats
Reflexions o dels cinefòrums. Igual
que també ho fa el programa Joves
Emprenedors amb enquestes al
professorat i als alumnes, les quals es
complementen amb les entrevistes i
converses que es desenvolupen amb els
professors i alumnes de forma presencial
o aprofitant la seva assistència als
diferents esdeveniments programats.
El seguiment a partir de reunions
específiques és el model adoptat per
programes com Intervenció Comunitària

Intercultural. Aquestes reunions es
mantenen de forma periòdica amb els
equips d’intervenció que executen els
diferents projectes en cada territori així
com amb els ajuntaments amb els quals
s’han establert acords de col·laboració.
Les trobades es complementen amb
l’establiment d’un entorn col·laboratiu a
partir de la creació de fòrums on aquests
agents poden intervenir. De forma similar
es fa des del programa d’Emprenedoria
Social, que estableix contacte directe,
continuat i obert amb tots els
emprenedors adscrits al programa.
Atesa la importància que l’organització
confereix a la recepció de feedback
sobre la seva activitat, aproximadament
el 83,3% dels projectes de la FBLC
inclouen algun mecanisme que la

facilita. El 69,4% dels projectes
ofereixen mecanismes per a la
sol·licitud d’informació; un 72,2%,
per expressar opinió; un altre 75%
posa a disposició mecanismes per
fer arribar queixes, i un 77,7%,
per rebre suggeriments.

només alguns programes depenen
únicament d’aquests mecanismes
genèrics per sol·licitar informació.

La FBLC disposa de procediments
i canals establerts a escala
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,

La majoria de programes han
desenvolupat mecanismes específics
que s’hi adapten. Els principals
mecanismes són: 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 dels projectes.

NGO G4-DMA Feedback, queixes i accions (antic NGO2)
RECERCA
I FORMACIÓ

DIVULGACIÓ
DE LA CULTURA
I EL CONEIXEMENT

CASOS

%

SOCIAL

Projectes que incorporen algun
mecanisme de feedback

30

83,33

78,26%

66,67%

100%

Feedback a través de sol·licituds
d’informació

25

69,44

60,87%

66,67%

90%

Feedback a través de recollida
d’opinió

26

72,22

73,91%

33,33%

80%

Feedback a través de suggeriments

28

77,78

78,26%

33,33%

90%

Feedback a través de queixes

27

75,00

73,91%

33,33%

90%

Projectes

36

23

3

10

NGO G4-DMA Feedback, queixes i accions (antic NGO2)
EL PROJECTE PERMET
SOL·LICITAR INFORMACIÓ

EL PROJECTE
PERMET OPINAR

EL PROJECTE ADMET
SUGGERIMENTS

EL PROJECTE PERMET
INTERPOSAR QUEIXES

Mecanismes específics (Internet)

78,13%

88,46%

92,31%

88,89%

Mecanismes diferents d’Internet

65,63%

70,37%

68,00%

69,23%

TIPOLOGIA
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Sistemes de monitoratge,
avaluació i aprenentatge

L

a rendició de comptes i la
transparència són elements
centrals per assolir compromís de
la FBLC davant dels seus grups d’interès.

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 implantar-les
en dissenys futurs dels projectes.
Una correcta gestió del control i
l’avaluació dels programes i projectes
resulta essencial a l’hora d’aconseguir
els objectius plantejats per la FBLC.

Objectiu estratègic
De fet, entre les línies d’acció
prioritàries que marca el nou Pla
Estratègic de la FBLC hi ha la de
sistematitzar encara més el
mesurament i l’avaluació de l’activitat
dels programes així com dels seus
impactes específics i l’abast. D’altra
banda, es considera també prioritari

impulsar la millora continuada de
l’eficiència, la qualitat i el talent.

de seguiment de naturalesa qualitativa
al final del projecte (86,1%).

Tots els projectes i programes de la
Fundació, en els seus tres àmbits,
disposen d’algun sistema de
monitoratge i/o seguiment, avaluació i
aprenentatge. El 97,2% dels projectes
tenen sistemes per realitzar seguiment
i control. El mateix nombre de projectes
fan exercicis de valoració o anàlisis de
resultats per avaluar els seus projectes.
Dels resultats que se n’obtenen deriva
la fase d’aprenentatge.

Per altra banda, les actuacions i/o
activitats de seguiment realitzades
el 2015 es concreten en: el registre
continuat de dades d’activitat en un
91,43%, i les visites de seguiment en
un 88,89% dels programes. A més, la
majoria de projectes tenen comissions
de seguiment (82,86%), 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 (77,78%) i
estudis qualitatius (72,22%). Finalment,
les operacions de seguiment menys
realitzades continuen sent les auditories
de processos (44,44%). 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 (94,44% dels
projectes) i memòries o informes de
valoració dels indicadors quantitatius
i/o de la informació qualitativa (91,67%
dels projectes). Finalment, un 88,9%
dels programes han introduït
modificacions i canvis per millorar
de cara a l’exercici del 2016.

Els sistemes de seguiment i control
més utilitzats pels projectes i
programes de la FBLC són de
naturalesa quantitativa. Un 91,67%
els utilitzen amb una freqüència de
registre i/o producció de dades
contínua, al llarg de l’execució del
projecte. Un 97,22% compten amb
sistemes d’indicador quantitatius al
final del projecte.
La gran majoria dels projectes i
programes de la FBLC també apliquen
sistemes d’informació qualitativa i
freqüència contínua (75%) i sistemes

NGO G4-DMA Monitoratge, avaluació i aprenentatge (antic NGO3)
CASOS

%

SOCIAL

RECERCA I FORMACIÓ

DIVULGACIÓ DE LA CULTURA
I EL CONEIXEMENT

Disposen de monitoratge,
avaluació i aprenentatge

34

94,44

96,65%

66,67%

100%

Disposen de sistemes
de seguiment i control

35

97,22

96,65%

100%

100%

Fan accions de seguiment

36

100

100%

100%

100%

Fan exercicis de valoració
o anàlisi de resultats

35

97,22

100%

100%

90%

Introdueixen millores
o canvis per al 2016

32

88,89

86,96%

66,67%

100%

Projectes

36

23

3

10
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NGO G4-DMA Monitoratge, avaluació i aprenentatge (antic NGO3.1)
TENEN INDICADORS QUANTITATIUS
CONTINUS (AL LLARG DEL PROCÉS)

TENEN INDICADORS QUANTITATIUS
FINALS

TENEN SISTEMES D’INFORMACIÓ
QUALITATIVA CONTINUADA

TENEN SISTEMES D’INFORMACIÓ
QUALITATIVA FINALS

91,67%

97,22%

75%

86,11%

Cadascun dels programes i projectes
gestiona de manera independent els
seus sistemes de seguiment, control i
avaluació depenent de les seves
pròpies necessitats.
El programa d’Intervenció Comunitària
Intercultural ha dut a terme el 2015
avaluacions de resultats mitjançant
informes periòdics (setmanals, mensuals
i trimestrals), a més de la confecció de
memòries anuals del projecte. Tot això
es complementa amb auditories de
processos i estudis qualitatius sobre la
realitat de cadascun dels 39 territoris on
es desplega el projecte.
El 2010 i 2012 es va realitzar una
avaluació d’impacte a partir de dues
enquestes sobre convivència i
interculturalitat sobre les quals s’han
elaborat les anàlisis de la primera fase
del projecte i la repercussió que té sobre
els territoris. Es tracta d’enquestes
d’ampli espectre amb 8.928 entrevistes
el 2010 i 9.323 entrevistes el 2012.
El 2015 s’ha efectuat la tercera de les
enquestes en els 23 territoris nous
amb un total de 12.082 entrevistes.
La propera d’aquestes enquestes es
preveu per al 2017.
El programa d’Atenció integral a
persones amb malalties avançades
ha desenvolupat diferents instruments
de seguiment i avaluació com la
plataforma en línia del programa,
la documentació clínica assistencial,
reunions de monitoratge durant l’any
i visites presencials per part de la
direcció del programa i de la direcció
científica. Aquests instruments
s’afegeixen als estudis d’efectivitat
que mesuren l’eficàcia de l’atenció
psicosocial facilitada i les enquestes
de satisfacció a familiars, professionals
i pacients. El 2015 s’han introduït

millores en cadascun d’aquests
instruments per millorar els estudis
d’efectivitat anuals, o incorporar noves
eines d’autoavaluació per als equips
d’atenció psicosocial. D’altra banda,
també el 2015, s’han iniciat pilotatges
sobre l’avaluació en les línies de treball
del programa relatives al voluntariat
i l’atenció a l’espiritualitat.
Alguns programes inclouen en la seva
dinàmica indicadors específics
d’impacte. És el cas dels Ajuts a
Projectes d’Iniciatives Socials que
mesura a través d’aquests indicadors
l’impacte efectiu dels ajuts en cada
projecte un cop finalitzat. Als ja
existents el 2015 s’han analitzat els
impactes sobre quatre àmbits: millora
de la salut física, millora d’aprenentatges
i desenvolupament de competències,
millora emocional i millora relacional.
Això comportarà la inclusió de
preguntes específiques en les
sol·licituds de les convocatòries per
al 2016 per tal que les entitats
beneficiàries concretin la mesura
d’aquests indicadors en els seus
projectes. Finalment, també es
desenvolupa una auditoria econòmica
sobre un 30% dels projectes finalitzats
per avaluar-ne el rendiment i
l’efectivitat de la inversió realitzada.
Al llarg del present exercici s’han
realitzat visites presencials a 20 dels
projectes en curs per conèixer de
forma detallada el desenvolupament
del finançament aprovat i identificar
els impactes sobre els beneficiaris,
així com les metodologies emprades
per part de les entitats en el
desenvolupament de la seva
intervenció.
En el cas de les convocatòries
d’Emprenedoria Social es
desenvolupen avaluacions qualitatives

de les diferents etapes de suport als
beneficiaris, així com enquestes anuals
de valoració sobre els emprenedors i
també sobre els agents implicats en la
formació, la mentoria o els agents de
suport jurídic, entre d’altres. En el
decurs del desenvolupament del
programa es desenvolupen avaluacions
semestrals sobre dades quantitatives
i qualitatives per mesurar l’impacte
social i econòmic dels projectes
emprenedors. També es mesura la
rellevància i qualitat del procés de
generació de sinergies entre projectes
d’emprenedoria social semblants. A
més es fan visites anuals en la part
inicial del programa i en les etapes de
conclusió dels projectes per identificar
expectatives, necessitats i millores a
realitzar en les següents convocatòries.
Les trobades anuals entre l’oficina de
coordinació del programa i els mentors
dels projectes emprenedors també es
desenvolupen amb aquest objectiu.
Alguns dels programes desenvolupen
eines específiques, orientades a
aconseguir aquest òptim mesurament.
Parlem de drogues ha desenvolupat
una eina per mesurar l’impacte del
programa sobre els alumnes de
secundària que hi participen. Es tracta
d’un qüestionari que han d’omplir els
alumnes que han completat el circuit
educatiu del programa, que comprèn
la visita a l’exposició, treballs a l’aula i
debats amb el comissari. Aquest 2015
s’han realitzat les primeres enquestes
que es donaran a conèixer el 2016.
El mateix succeeix amb un dels
programes de Cooperació Internacional
de lluita contra la pneumònia que l’Obra
Social treballa conjuntament amb Unicef.
En trobar-se en les primeres fases de
disseny i implementació es desenvolupa
en paral·lel una estratègia de
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monitoratge i avaluació que serà
fonamental per a l’aprenentatge i l’èxit
del projecte. Cadascun dels programes
de la Gent Gran implementa
mecanismes diferents per fer efectiu
aquests mesuraments. El programa de
voluntariat de la Gent Gran realitza
enquestes adreçades als participants
dels projectes, als grups de discussió
que hi participen així com als
responsables tècnics i als dinamitzadors
de les activitats.
Idèntica situació és la que es troba el
programa de la gent gran Tenir cura
com ens agradaria ser cuidats, on s’ha
generat una enquesta sobre
expectatives de cura a les quals
s’afegeixen altres instruments com
l’estudi qualitatiu sobre “Les cures a les
relacions de dependència” i entrevistes
semiestructurades a experts.
La Fundació de l’Esperança està en
fase d’introduir eines de seguiment i es
planteja per al proper exercici iniciar un
procés de creació d’un CRM adaptat a
la seva especificitat. Les costumer
relationship management són eines
per al seguiment dels beneficiaris.

Des dels programes de Recerca s’ha
iniciat el 2015 un projecte pilot per
caracteritzar els indicadors òptims per al
seguiment dels projectes científics que
aporten solucions a grans reptes de
salut i que, per tant, necessiten tenir
dades específiques sobre els resultats de
les recerques a les quals es dóna suport.
En la mateixa línia es troba el programa
Art per a la millora social que juntament
amb la Fundació Pere Tarrés treballa per
al model d’avaluació dels projectes que
són susceptibles de rebre ajuts
econòmics, així com el seguiment
d’aquests projectes un cop concedits
aquests ajuts. Com a exercici de
transparència, el programa de Beques
”la Caixa” publica a la seva pàgina web
els procediments d’avaluació i selecció
de candidatures seguint el model de
bones pràctiques internacionalment
recomanades i que es recullen en la
publicació Peer Review Guide de
l’European Science Foundation.
Finalment, els programes de divulgació
del coneixement i la cultura com
Ciència en Societat o les activitats dels
centres CaixaForum avaluen de forma
continuada els seus impactes

quantitatius i qualitatius com a norma
d’obligat compliment en tota la
programació expositiva i d’activitats.
Una de les funcions 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. D’aquesta
forma la FBLC incrementa la
transparència en la seva gestió al mateix
temps que augmenta el valor social
associat als projectes que desenvolupa.
Del total de programes i projectes, el
86,1% permeten mesurar eficàcia,
eficiència i impacte. Un 72,2%
permeten mesurar l’eficàcia i
l’eficiència i un 80,56%, l’impacte.
El 100% dels projectes de l’àmbit de
Recerca i formació tenen capacitat de
mesurar el seu impacte, però en canvi
les mesures de l’eficàcia i eficiència se
situen en un 33,3%. Un 86,9% dels
programes Socials disposen de
sistemes que permeten mesurar els tres
paràmetres. Els programes de l’àmbit
de Divulgació de la cultura i el
coneixement han assolit un 80%.

NGO G4-DMA Monitoratge, avaluació i aprenentatge (antic NGO3.5)
CASOS

31

%

SOCIAL

RECERCA I FORMACIÓ

DIVULGACIÓ DE LA CULTURA
I EL CONEIXEMENT

86,11

86,96%

100%

80%

NGO G4-DMA Monitoratge, avaluació i aprenentatge (antic NGO3.5)
ÀMBIT D’ACTIVITAT
SOCIAL

RECERCA I FORMACIÓ

DIVULGACIÓ DE LA CULTURA
I EL CONEIXEMENT

NGO G4-DMA. Monitoratge,
avaluació i aprenentatge
(antic NGO3.5.1)

% de projectes que
permeten mesurar
l’EFICÀCIA

78%

33%

70%

NGO G4-DMA. Monitoratge,
avaluació i aprenentatge
(antic NGO3.5.2)

% de projectes que
permeten mesurar
l’EFICIÈNCIA

78%

33%

70%

NGO G4-DMA. Monitoratge,
avaluació i aprenentatge
(antic NGO3.5.3)

% de projectes que
permeten mesurar
l’IMPACTE

78%

100%

80%
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Integració del component
de gènere i diversitat

E

ls factors de gènere i altres
de diversitat són components
clau que s’integren en la
dinàmica dels programes de l’Obra
Social. Els respectius responsables
de la gestió d’aquests programes
estableixen el marc i els criteris de
diversitat i igualtat amb l’objectiu de
fomentar no solament l’eficiència del
projecte sinó la igualtat entre les
persones participants.
Un 91,4% dels projectes incorporen
el component de gènere i diversitat.
La fórmula o mecanisme més
generalitzat per incorporar el criteri
d’atenció a la diversitat de gènere,
aplicat al 97,6% del total de projectes

de la FBLC, és l’aplicació del principi
de no-discriminació.
Addicionalment, un 94,12% dels
projectes fan un seguiment de la
igualtat real d’oportunitats que els
diferents grups tenen per participar en
el programa, i un 55,8% dels projectes
apliquen una política de discriminació
positiva, assegurant així un nivell de
presència i/o participació dels
col·lectius pactats. Finalment, cal
destacar que el 29,4% 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

(74,29%) integren altres factors
d’atenció a la diversitat per tal de
garantir la igualtat d’oportunitats.
Entre els factors d’atenció a la
diversitat sovint incorporats pels
projectes destaquen: la discapacitat,
l’edat (infància, joves, gent gran) i
l’estrangeria i/o immigració. La fórmula
més generalitzada d’aplicació
d’aquests factors, igual que per al
component de gènere, tot i que en un
percentatge menor, és l’aplicació del
principi de no-discriminació (100% del
total de projectes de la FBLC). És
necessari subratllar que el 57,58% 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.

NGO G4-DMA Gènere i diversitat (antic NGO4)
CASOS

%

SOCIAL

RECERCA I FORMACIÓ

DIVULGACIÓ DE LA CULTURA
I EL CONEIXEMENT

Incorporen component
de gènere o diversitat

32

91,43

95,65%

66,67%

88,89%

Incorporen component
de gènere

23

65,71

78,26%

33,33%

44,44%

Incorporen component
de diversitat

26

74,29

86,96%

33,33%

55,56%

Projectes

36

23

3

10

NGO G4-DMA Gènere i diversitat (antic NGO4)
% DE PROGRAMES QUE INTEGREN

COMPONENT DE GÈNERE

ALTRES FACTORS DE DIVERSITAT

Princicpis de no-discriminació

97,06%

33,00%

No-discriminació i control d’igualtat d’oportunitats

94,12%

84,85%

Apliquen discriminació positiva

55,88%

66,67%

Abordament directe de problemàtiques de gènere

29,41%

57,58%

| 87

En el cas del programa d’Iniciatives
Comunitàries Interculturals l’atenció
als components de gènere i diversitat
formen part inseparable del projecte.
La seva funció i els objectius són
precisament generar dinàmiques de
col·laboració entre els agents socials
d’un territori amb una alta diversitat
cultural. Això significa tenir presents els
col·lectius immigrants, siguin d’origen
internacional o de processos de
migració interna, la presència de
minories immigrades o autòctones, com
podria ser el cas de la comunitat gitana,
etc. Amb tots aquests col·lectius es
treballa conjuntament per avançar en
aspectes vinculats a la cohesió social, la
tolerància, el respecte i la convivència.
El projecte ICI treballa també en el
foment de la igualtat d’oportunitats
per al conjunt de la població d’aquests
territoris i garanteix la presència dels
grups i col·lectius minoritaris. També
vetllen perquè en el seu equip hi hagi
un equilibri de gènere, un equilibri
entre homes i dones en els espais de
treball i en les accions que es realitzen
i en les diferents etapes del projecte.
Els programes de Cooperació
Internacional orienten, de forma
específica, els ajuts al desenvolupament
econòmic local per poder donar suport
efectiu a dones en situació de
vulnerabilitat. Aquest factor és també
essencial en els programes de salut
global que centren bona part del seu
interès i atenció en els infants que viuen
en països i regions amb elevats índexs
de prevalença de malalties com la
malària o la pneumònia.
Un altre dels programes on palesa
aquesta atenció és el d’Ajuts a
Projectes d’Iniciatives Socials. El 2105
la convocatòria d’Acció Social i
Interculturalitat incloïa com a línies
centrals per optar als ajuts el fet de
tenir present l’atenció a la convivència
ciutadana intercultural, la mediació
intercultural i la gestió de la diversitat
i la prevenció de les diferents formes
de violència. D’altra banda, i en
coherència amb aquesta sensibilitat,

els projectes que concorren als ajuts
han d’especificar clarament com es
contemplen aquestes perspectives
de gènere i diversitat.
Entre les novetats del 2015, els
programes de la Gent Gran dedicats
a la prevenció de la dependència han
analitzat la transformació del rol
de cuidador des de la perspectiva
de gènere. Per la seva banda,
els programes de la Gent Gran de
voluntariat i participació incorporen
el factor intergeneracional promovent
la relació dels joves i els veterans.
El programa d’Art per a la millora
social és un altre dels exemples de com
l’atenció als components de gènere i
diversitat formen part de la manera
d’actuar de la FBLC. En el marc del
programa s’ha produït el 2015
l’espectacle Made in Girona: Political
Mother. Una producció estrenada en el
Festival Temporada Alta de Girona. Es
tractava d’un espectacle de dansa
comunitària en el qual participaven 64
persones de totes les edats i condicions
sota la direcció del coreògraf israelià
Hofesh Shechter.
Finalment, el programa de Beques
”la Caixa” ha aconseguit la paritat
de gènere en els comitès i panells
d’avaluació i selecció dels becaris.
També s’ha tingut present el reequilibri
territorial de procedència d’aquests
experts. També es promou la diversitat
disciplinària de les beques assignades.

Coordinació amb les
activitats i programes
d’altres actors

L

’estímul a les aliances
estratègiques és, segons marca
el nou Pla Estratègic, una de
les línies d’acció centrals en l’objectiu
d’assolir els nivells d’excel·lència i de
millorar els impactes i l’abast dels
programes de l’Obra Social. Amb
aquests acords la FBLC aconsegueix
evitar o reduir possibles duplicitats
en els programes, així com identificar
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millors oportunitats de participació amb
altres actors, i això tant pot ser amb els
mateixos programes de la FBLC com
amb agents, entitats i organismes
externs. Tot plegat contribueix a la
millora de l’eficàcia dels programes.
Els programes com CiberCaixa
Quedem després de classe es coordina
de forma habitual amb
CaixaProinfància, ja que tots dos
programes tenen en comú un mateix
públic objectiu. En la mateixa línia
actua el programa d’Ajudes a Projectes
d’Iniciatives Socials. En aquest sentit, la
coordinació es desenvolupa amb
CaixaProinfància, Incorpora,
Intervenció Comunitària Intercultural
o els programes de la Gent Gran.
L’objectiu és recollir des d’aquests
programes les problemàtiques socials
emergents perquè puguin ser
incorporades a les bases anuals de les
convocatòries. Aquesta informació
juntament amb la recollida des dels
mateixos agents de les entitats del
tercer sector permet orientar i incidir
sobre els ajuts orientant-los amb les
línies de treball de la FBLC. Un altre
dels programes que per la seva
transversalitat necessita actuar
coordinadament és eduCaixa, que
estableix sinergies amb gairebé totes
les àrees de la Fundació Bancària. En
idèntica situació es troba el programa
de Voluntaris perquè amb les accions
de col·laboració de caràcter transversal
els voluntaris poden donar suport a la
tasca de les entitats socials que ajuden
al desplegament dels programes de
l’Obra Social.
En la mateixa direcció treballa també
el Palau Macaya propiciant que des
dels programes es facin aportacions
sobre les línies dels diàlegs i debats i,
sovint, promovent accions, tallers i
seminaris en els quals hi participen
activament. Per la seva banda, la
Fundació de l’Esperança també
estableix acords de col·laboració amb
la signatura de convenis amb les
entitats socials del territori o amb
l’Administració Pública a través dels
serveis socials, SAIER o l’ICS. També

de 150 experts internacionals,
investigadors i innovadors en la lluita
contra aquesta malaltia amb forta
prevalença sobre la població infantil.

col·labora amb els programes de
Responsabilitat Social Corporativa de
diferents empreses del territori on
desenvolupa el seu treball d’acció
social directa.

Una de les aliances amb més
recorregut ha estat la Internacional
GAVI Alliance amb la qual es desplega
el programa d’immunització infantil.
La Fundació treballa en aquesta
aliança a la vora d’Unicef, el Banc
Mundial, els governs dels països
en desenvolupament i els països
industrialitzats, la indústria
farmacèutica, les ONG i els principals
instituts i centres de recerca on
s’investiguen les noves vacunes.

Els programes de Cooperació
Internacional compten amb una llarga
trajectòria en l’establiment de
complicitats amb entitats i organismes
arreu del món. Aquest 2015 la FBLC
ha esdevingut soci d’IMPACT 2030,
una iniciativa privada en l’àmbit del
voluntariat corporatiu en col·laboració
amb Nacions Unides. L’objectiu
d’aquesta iniciativa és l’acompliment
dels Objectius de Desenvolupament
Sostenible de Nacions Unides a través
del treball que desenvolupen els
voluntaris corporatius. El 2015 van
participar en la Strategy Workshop
celebrada a Nova York per definir les
línies de treball i el rol de cada membre
d’aquesta iniciativa.

El 2015 el programa Parlem
de drogues ha confeccionat el
III informe de l’Observatori Projecte
Home sobre el perfil de les persones
amb problemes d’addicció que
estan en tractament. Una iniciativa que
ha estat possible gràcies a l’acord de
col·laboració amb el Projecte Home.

Altres col·laboracions han estat
amb el World Saving Bank, amb la
Development Alternative o participant
en l’European Conference on
Corporate Volunteering 2015.
En el marc del programa de lluita
contra la pneumònia aquest any
l’Àrea Internacional de la Fundació i
Unicef van presentar aquesta iniciativa
al Pushing the pace ... the Pneumonia
Innovations Summit, la cimera
mundial contra la pneumònia. Un
esdeveniment al qual van assistir més

Per poder elaborar l’estudi ha estat
necessari desenvolupar una nova
aplicació informàtica de gestió que
serà útil per poder millorar el
coneixement sobre els models i hàbits
dels consumidors. També permetrà
oferir una panoràmica de les
drogodependències al nostre país.
En el projecte s’hi han implicat també
el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials

i Igualtat i l’Institut Universitari de
Drogodependències. Altres acords
als quals ha arribat el programa són
la col·laboració amb l’Associació
Connecta i Actua, que desenvolupa
tallers de prevenció per a pares i
mares amb fills adolescents.
Per la seva banda, el programa
Violència: tolerància zero s’ha implicat
en el programa del Ministeri de
Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
“Empreses per una societat lliure de
violència de gènere” i en el projecte
Europeu Integra II. Aquest projecte és
un programa d’acompanyament
jurídic, social i terapèutic integral
específicament orientat a les víctimes
de tortura afectades de trauma
complex i que, a més, es trobin en risc
d’exclusió social.
Violència: tolerància zero manté des de
fa anys convenis amb el Departament
de Justícia de la Generalitat de
Catalunya per al desenvolupament del
programa de suport psicosocial per a
dones víctimes de violència de gènere i
també un conveni amb la Secretaria de
Família de la Generalitat de Catalunya
i la Fundació Aequitas per al
desenvolupament del programa per
a la prevenció del maltractament a la
gent gran.
Pel que fa al programa d’Emprenedoria
Social a més dels acords establers amb
els principals col·laboradors de la

NGO G4-DMA Coordinació (antic NGO6)
CASOS

%

SOCIAL

RECERCA I FORMACIÓ

DIVULGACIÓ DE LA CULTURA
I EL CONEIXEMENT

% de projectes amb vinculacions
internes o externes a
l’organització

35

97,22

100%

66,67%

100%

% de projectes coordinats amb
projectes interns de la FBLC

28

77,78

78,26%

0%

100%

% de projectes que participen
en programes o iniciatives

33

91,67

91,30%

66,67%

100%

Projectes

36

23

3

10
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convocatòria IESE Business School o el
gabinet d’Uría i Menéndez, el 2015
s’ha implicat en el programa United at
Work. Aquesta iniciativa està liderada
per la Santa Casa da Misericórdia de
Lisboa i finançada per la Comissió
Europea a través de la Direcció General
d’Ocupació, Afers Socials i Inclusió.
Gràcies a l’acord es va organitzar una
trobada europea a Barcelona sota el
títol “L’emprenedoria social com a
palanca per a la inserció laboral”.
El programa manté també vincles de
col·laboració amb altres programes de
referència en l’àmbit de l’emprenedoria
social com ARACOOP de la Generalitat
de Catalunya. Des de la perspectiva de
la col·laboració interna, el programa

col·labora estretament amb Caixa
Capital Risc en la convocatòria dels
premis Emprenedor XXI. La FBLC
concedeix un accèssit dotat amb
25.000 euros al projecte empresarial
amb major impacte social.
Els acords de col·laboració establerts al
voltant dels programes de Divulgació
de la cultura i el coneixement es
compten per desenes. Entre alguns
dels més rellevants, a més de les grans
aliances estratègiques, aquest any s’ha
treballat amb la Federació Catalana
d’Autisme per a la programació
d’activitats al voltant de la mostra
“Veig coses que tu no veus”. També
s’ha col·laborat amb la Fundació Ernest
Lluch o s’ha acollit el curs d’Amics del
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Museu del Prado a CaixaForum
Barcelona, entre d’altres.
El programa d’Art per a la millora
social també ha formalitzat diversos
acords com el tancat amb el projecte
Apropa Cultura. És un programa
socioeducatiu dels equipaments
culturals de Catalunya que afavoreix
l’assistència i la participació dels
usuaris dels centres socials a la
programació i a les activitats. Amb
el pacte es reforça l’accessibilitat dels
públics a les programacions habituals
dels centres i es generen noves
aliances amb els equipaments del
sector.
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El nostre
capital humà
és cabdal per
assolir els
objectius de
l’Obra Social
El nou Pla Estratègic de la Fundació Bancària assumeix el repte
de treballar en la millora contínua de l’organització i aspira a
incrementar els nivells d’eficiència, qualitat i desenvolupament
del talent de la seva plantilla. La implicació de l’equip humà de la
Fundació és fonamental i, per això, treballem per tenir els millors
equips, tot oferint-los instruments de motivació, formació
i desenvolupament professional.
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El nostre capital
humà és cabdal
per assolir els
objectius de
l’Obra Social
Compromesos amb els
treballadors de la Fundació
Bancària ”la Caixa”

L

a Fundació Bancària ”la Caixa”
(FBLC, d’ara endavant) ostenta
un compromís vers la societat
amb una clara voluntat de contribuir al
progrés i al desenvolupament de les
persones. Un compromís per al qual
compta amb un equip professional
igualment implicat amb assolir aquests
objectius i que desenvolupa el seu
treball des de l’aspiració a l’excel·lència
i l’eficiència. El 2015, i com a primer
exercici íntegre com a Fundació
Bancària, l’organització referma
i consolida aquest compromís cap
a tota la societat i també cap a la seva
plantilla. Una responsabilitat
compartida per avançar en la millora
de les condicions laborals i socials
de tots els treballadors.
El nou Pla Estratègic que orientarà
l’actuació de la FBLC en el període
2016-2019 situa el capital humà de
l’entitat com un dels elements centrals
per assolir els objectius fixats. Són
mesures que s’encaren a facilitar a la
plantilla l’assoliment dels objectius
institucionals, accions que hauran de

servir per potenciar les capacitats dels
empleats i proveïdors i possibilitar el
foment del conjunt de l’equip humà de
la FBLC. Aquestes polítiques i línies
d’actuació definiran i guiaran la gestió
del capital humà de la Fundació Bancària
com a part inherent del seu tarannà. Un
esperit derivat dels seus valors, un
patrimoni amb més de 100 anys
d’experiència i que és encara vigent.
Són principis fonamentals de la gestió
del capital humà de la FBLC aplicar i
fomentar les bones pràctiques laborals,
i específicament les vinculades a
l’equitat retributiva i la igualtat de
gènere. També és cabdal vetllar pel
desenvolupament de les capacitats,
fomentar la conciliació laboral i familiar
així com el respecte als drets humans i
la legislació vigent.
Al final del 2015 s’ha iniciat amb els
representants socials les negociacions
del que serà el 1r Conveni Col·lectiu de
la Fundació Bancària ”la Caixa”, que
es preveu serà vigent entre 2016-2017.
Durant el 2015 els empleats han pogut
gaudir d’algunes de les millores
negociades arran del procés de
transformació bancària. Una Comissió
Paritària amb representants dels
treballadors i representants
institucionals ha tingut cura i ha atès
qüestions vinculades a la igualtat,
conciliació, mediació i arbitratge.
La representació dels treballadors la
conformen: un comitè d’agrupació de
centres a Barcelona que comprèn els
serveis centrals, CaixaForum Barcelona
i CosmoCaixa Barcelona amb nou
membres i el completen un delegat de

personal per CaixaForum Palma i un
delegat de personal per CaixaForum
Madrid.
El comitè representa i gestiona les
consultes rebudes directament des dels
treballadors de l’organització. És
competència del comitè traslladar a
l’Àrea de Persones i Estratègia aquells
requeriments i/o situacions plantejades
pels empleats i que ells consideren
procedents. El marc per fer-ho són les
reunions mensuals o bimensuals
establertes. Qualsevol incidència de
caràcter urgent que pogués arribar a
sorgir es tracta al moment amb l’Àrea
de Persones.
Entre algunes de les principals novetats
de l’exercici, el 2015 s’han consolidat
els instruments per a l’impuls de la
flexibilitat horària, com la borsa d’hores.
Una eina que facilita l’adaptació de
l’horari laboral a necessitats de
conciliació personal. El seu ús per part
de la plantilla no ha registrat distorsions
significatives de la interacció laboral i la
productivitat dels empleats. La positiva
valoració d’aquest instrument ha
permès la seva extensió cap a més
col·lectius, així com l’increment de les
opcions de temps a flexibilitzar.
També s’ha negociat la inclusió en el
marc del conveni col·lectiu d’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 els treballadors amb mobilitat
reduïda i que sigui compatible amb
l’alta laboral.
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Millorant els instruments
per garantir la seguretat
i la salut a la feina

A

l llarg del 2015 s’han dut a
terme les gestions necessàries
per al desplegament global
a través de l’aplicació en línia,
CTAIMAcae.net, del procediment de
coordinació d’activitats empresarials
(CAE). Amb aquesta eina es dóna
compliment a les directives de la Llei
31/95 de prevenció de riscos laborals.
El desplegament de l’aplicació ha estat
efectiu en tots els centres grans i
mitjans de la FBLC.
La normativa vigent preveu la presa de
mesures de coordinació entre empreses
per garantir i millorar la seguretat i la
salut dels equips de treball. Un
manament explícit allà on es produeixi
la confluència de treballadors de
diferents empreses o allà on
coincideixin equips subcontractats.
També durant el 2015 s’ha procedit
a una actualització dels plans
d’emergència i avaluacions de riscos de
les instal·lacions de 30 dels 60 centres de
gent gran propis (Esplais de Gent Gran)
i s’han homologat els dos centres de
Barcelona (CosmoCaixa i CaixaForum)
pel que fa a les mesures d’autoprotecció
seguint el que marca l’ordenament
vigent. Un cop harmonitzats els plans
d’autoprotecció d’acord amb la
normativa s’han dut a terme els
corresponents simulacres d’emergència.
Al llarg de l’exercici s’han impartit
cursos bàsics de prevenció i formacions
específiques sobre treballs en alçada.
Un dels reptes per al 2016 s’orienta a
l’aplicació als centres del control

d’accessos per a treballadors externs
que hi presten serveis. Aquest control
es porta a terme pel servei de
seguretat contractat, que comprova
la documentació a través de la
plataforma de CAE i de l’eina en línia
CTAIMAcae.net.
Actualment, més de 1.400 treballadors
disposen de la documentació acreditativa
introduïda en aquesta plataforma
i gairebé 190 empreses ja hi estan
donades d’alta. El procés té encara
un cert recorregut fins a aconseguir
la inclusió de la totalitat d’empreses
amb activitat en els centres de la FBLC.
Aquest sistema permet un major
control de la documentació, ja que és
comprovada i validada per personal
tècnic especialitzat. L’objectiu de tot
això és generar una major implementació
de la seguretat en totes aquelles
empreses que realitzen serveis per
a la FBLC i alhora aplicar un filtre
d’homologació d’empreses
compromeses amb la seguretat i la
salut en el treball.
Un altre dels reptes assumits pel Servei
de Prevenció és el de reduir el nombre

d’accidents de moto in itinere. Els
treballadors de la FBLC tot just
pateixen accidents relacionats amb el
seu lloc de treball específic i la majoria
dels reportats es refereixen als
desplaçaments en anar o venir del
centre de treball. El 2015 cap dels tres
incidents in itinere reportats ha
comportat baixa laboral. Tot i això és
prevista la publicació i distribució, a
través de la intranet corporativa, d’un
manual de mesures preventives per a
tot el personal, especialment per a
aquells treballadors que es desplacen
en moto a la feina.
En l’àmbit de la participació dels
treballadors a través dels seus
representants laborals es podria
destacar una comunicació fluida i
recíproca, no tan sols a través de les
reunions periòdiques del Comitè de
Seguretat i Salut sinó en qualsevol
de les actuacions relacionades amb
les avaluacions de riscos, estudis de
condicions ambientals, accidents de
treball, etc. Els delegats de prevenció
són convocats a les visites de revisió
de les avaluacions de risc i informats
dels accidents i de la seva
investigació quan s’ha dut a terme.

G4-LA6. Tipus i taxa de lesions, malalties professionals, dies perduts, absentisme
i nombre de víctimes mortals relacionades amb la feina per regió i per sexe1
2015

Total contingències comunes
Total accidents de treball
Total absentisme

HOMES

DONES

TOTAL

16

63

79

0

0

0

16

63

79

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.

1
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Fomentem les bones
pràctiques per seguir
avançant en la igualtat

E

l Pla d’Igualtat 2012-2015 s’ha
completat amb una valoració
favorable per la posada en
pràctica de totes les mesures que es
van concretar en la seva negociació
i aprovació. El Pla 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 i està en consonància
amb la Llei Orgànica 3/2007, del 22
de març, per a la igualtat efectiva de
dones i homes.
El Pla de 2012-2015 s’ha caracteritzat
més per la consolidació del conjunt
de mesures aconseguides que per
fomentar noves mesures. La seva
finalitat és contribuir a millorar
l’ambient de treball, les relacions
laborals, el grau de satisfacció del
personal de la plantilla, la seva qualitat
de vida i la salut laboral. Així mateix,
un dels principals objectius del Pla ha
estat la promoció i consolidació de la
formació en igualtat d’oportunitats.
En aquest sentit s’ha actuat formant i
sensibilitzant els empleats en aquesta
matèria, i especialment el col·lectiu de
directius i comandaments intermedis.
El Pla és d’aplicació a tots els
treballadors i treballadores de la
Fundació. Ara aquesta eina de treball
per a la igualtat entre homes i dones

dins l’organització serà objecte de
revisió per determinar noves línies de
millora. La Comissió d’Igualtat és la
responsable de vetllar pel compliment
de la gestió del Pla d’Igualtat. Participa
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.
El Pla d’Igualtat 2012-2015 ha
finalitzat amb l’aplicació de les
següents mesures:
– Borsa d’hores
– Mesures de conciliació laboralfamiliar
– Retribució variable i retribució flexible
– Indicadors per a la consolidació de la
igualtat.
Actualment la plantilla de la FBLC és de
366 empleats (254 dones i 112 homes).
Per tant, el percentatge de dones és del
69,4% respecte al 30,6% d’homes.
El Comitè Executiu és l’òrgan superior
en la presa de decisions. El 2015 està
integrat per cinc homes i dues dones.
L’equip directiu de la Fundació està

format per 59 persones: 30 dones i 29
homes. Pel que fa a la Direcció de la
FBLC hi ha una major representativitat
de dones.
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.
El 2015 s’ha continuat amb la
distribució i la formació en matèria
de bones pràctiques per part dels
empleats a través del Manual de Bones
Pràctiques. Aquest manual va ser
elaborat des de l’Àrea de Persones,
amb la col·laboració de les àrees de
Medi Ambient, d’Organització i Serveis
Generals i es va publicar el 2011.
El manual es proposa sensibilitzar
els empleats en matèria de bones
pràctiques laborals. Promou l’extensió
entre els treballadors de relacions de
tracte igualitari entre dones i homes, i
dóna eines per avançar en la integració
efectiva de la diversitat.
Des del 2012 el Ministeri de Sanitat,
Serveis Socials i Igualtat en l’Empresa
manté la concessió a la FBLC de la
distinció d’excel·lència en “Igualtat en
l’Empresa”. El distintiu acredita el
caràcter innovador, el compromís i la
implicació de l’organització en les
polítiques d’igualtat d’oportunitats
entre dones i homes.

30,6%
homes
La plantilla de la FBLC és de

366
empleats
(254 dones i 112 homes).
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69,4%

dones

Apostem pel manteniment
d’una ocupació estable
i de qualitat

L

’any 2015 la plantilla de la
FBLC es de 366 professionals.
D’aquest total, el 93,7% dels

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

empleats té un contracte indefinit
i el 96,4% està emprat a temps
complet. Les dones representen el
69,4% del total de la plantilla de
l’organització davant el 30,6% dels
homes mentre que el 99,7% dels
empleats de la FBLC treballa al
territori espanyol.

G4-10. Desglossament de plantilla per gènere, tipus de contractes i tipus d’ocupació
2015
TOTAL

(%) RESPECTE AL TOTAL D’EMPLEATS

HOMES

DONES

112

254

Nombre total d’empleats

366

Contracte indefinit o permanent

343

93,7%

107

236

23

6,3%

5

18

353

96,4%

109

244

3

10

Contracte de durada determinada o temporal
Empleat a temps complet

13

3,6%

Homes

112

30,6%

Dones

254

69,4%

Espanya

365

99,7%

112

253

1

0,3%

0

1

Empleat a temps parcial

Fora d’Espanya

La representativitat per antiguitat i gènere ha estat segons mostra la taula següent.
Altres indicadors de diversitat i igualtat d’oportunitats
2015 (31/12/2015)
TRAMS D’ANTIGUITAT
(ALTA EN COMPANYIA O EN NÒMINA)

HOMES (%)

DONES (%)

Menys de 5 anys

34,78

65,22

Entre 5 i 9 anys

29,51

70,49

Entre 10 i 14 anys

20,83

79,17

Entre 15 i 19 anys

29,47

70,53

Entre 20 i 24 anys

33,33

66,67

Entre 25 i 29 anys

40,00

60,00

0,00

100,00

Més de 30 anys

366
Professionals

93,7%
Empleats amb

contracte indefinit

96,4%
Empleats a temps complet
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En relació amb la taxa de rotació,
indicador que proporciona dades
rellevants sobre la satisfacció de la
plantilla i la capacitat de l’empresa per
atraure i retenir persones qualificades,
la FBLC presenta una taxa de rotació

que el nombre de persones
contractades ha tingut un lleuger
repunt amb relació al nombre de
persones que han finalitzat la seva
relació laboral en el context de la
reorganització de l’entitat.

molt baixa, tant en termes generals
com per trams d’edat i/o per gènere.
Per primer cop i en relació amb
exercicis anteriors, els valors obtinguts
per a la taxa de rotació se situen en la
franja dels nombres positius. La raó és

G4-LA1. Nombre i taxa de contractacions i rotació mitjana d’empleats, desglossats per edats, sexe i regió
2015
TOTAL

Nombre total d’empleats

ROTACIÓ (%)

NOUS CONTRACTES (%)

366

Taxa de rotació

4,4

Taxa de noves contractacions

10

Homes

0

22

Dones

6,3

78

Edat < 30 anys

15

3,0

31

Edat entre 30 i 40 anys

83

1,6

42

Edat entre 41 i 50 anys

179

1,6

25

89

–1,9

3

365

4,4

100

1

0

0

Edat > 50 anys
Espanya
Fora d’Espanya

G4-LA3. Índexs de reincorporació al treball i de retenció després de la baixa per maternitat o paternitat,
desglossats per sexe
Plantilla a 31/12/2015
TOTAL

Nombre total d’empleats

TAXA

HOMES

TAXA

DONES

TAXA

366

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

19

5,19

8

2,19

11

3,01

Empleats que van agafar la baixa per
maternitat/paternitat

19

5,19

8

2,19

11

3,01

Empleats reincorporats després de la baixa
per maternitat/paternitat

19

5,19

8

2,19

11

3,01

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

19

5,19

8

2,19

11

3,01
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L’equip directiu de la Fundació està
format per directors corporatius,
directors d’àrea, directors de
departament, caps i directors de centres
i la seva composició és de 30 dones
(51%) i 29 homes (49%). És un
percentatge molt superior en
comparació amb la dada nacional
estimada del 20% en càrrecs directius
funcionals ocupats per dones segons
l’estudi realitzat pel grup Isotés (2012).

tasques a desenvolupar per cada
nivell així com les competències,
coneixements i experiència (perfil
professional) que es requereixen
per al seu exercici.

El Conveni Col·lectiu del Personal
(CCP) defineix i especifica els diferents
grups i nivells professionals dels
empleats. També distribueix les

30

29

Dones

Homes

49%
homes

La composició de
l’equip directiu de la
FBLC és de

51%
dones

G4-LA12. Desglossament de la plantilla per categoria professional i sexe, edat, pertinença a minories
i altres indicadors
Plantilla a 31/12/2015

Nombre total d’empleats
Directius (nivell D)
Responsables (nivell C)
Gestors (nivell B)
Suport a la gestió (nivell A)

NOMBRE
TOTAL

HOMES

DONES

< 30 ANYS

30-40 ANYS

41-50 ANYS

> 50 ANYS

366

112

254

15

83

179

89

15

11

4

0

1

4

10

88

38

50

0

9

45

34

225

58

167

2

59

121

43

38

5

33

13

14

9

2

| 99

Un sistema de retribucions
mixt que incorpora
flexibilitat i beneficis socials

E

ls empleats de la FBLC 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 funció del
Conveni Col·lectiu de Personal (CCP) i
es determina d’acord amb les aptituds
professionals, responsabilitats i graus
d’autonomia, i tasques professionals
requerides en el sistema de grups i
nivells professionals.
Respecte a la retribució variable, l’any
2015 s’ha continuat avançant amb el
sistema de retribució variable per
objectius vigent des del 2013 per a
tothom. La retribució variable basada
en objectius té com a finalitat:
• Focalitzar el temps i esforç dels
empleats assolint etapes que estiguin
alineades als objectius estratègics de
l’organització.
• Augmentar el grau d’objectivitat del
pagament de la retribució variable;
passar del pagament d’uns bons en

funció de la subjectivitat a un sistema
de retribució variable en funció del
compliment d’uns objectius definits
prèviament.
•R
 econèixer i recompensar les
diferències individuals lligades
principalment a l’eficiència i l’alt
rendiment perquè els col·laboradors
s’hi orientin.
•A
 ssegurar que els col·laboradors
tinguin un feedback del seu superior
sobre el seu rendiment, per tal de ser
informats sobre aquest rendiment i
reorientar la seva actuació en cas que
es consideri necessari, completant
així el retorn donat en l’avaluació per
competències.
Els directors d’àrea són els encarregats
d’informar sobre els objectius de l’àrea
i assignar una quantitat de bons
estimada 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 ser validats,
posteriorment, per l’Àrea de Recursos
Humans. A la finalització de l’any, es
realitza la valoració sobre la consecució
dels objectius i es fixa tant els objectius
com el bons per a l’any següent.

El sistema de compensació flexible
ofereix la possibilitat d’escollir, de
forma voluntària, com percebre part
del salari. En aquesta compensació
s’inclouen productes com la formació,
l’assegurança de salut d’empleats,
l’assegurança de salut de familiars, la
guarderia, la targeta de transport i la
compra d’ordinadors.
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. 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, se
situa aproximadament 2,5 vegades per
sobre del salari mínim interprofessional
anual a Espanya per a l’any 2015.
Periòdicament es realitza una avaluació
per competències que implica
aproximadament més del 85% dels
empleats. La pròxima avaluació per
competències està programada per a
l’any 2016.

G4-LA13. Relació entre el salari base dels homes respecte al de les dones, desglossat per categoria professional
i per ubicacions significatives d’activitat
Plantilla a 31/12/2015
NOMBRE
TOTAL

NOMBRE
D’HOMES (H)

NOMBRE DE
DONES (M)

RELACIÓ SALARI
BASE [SB] (M/H)

RELACIÓ
REMUNERACIÓ [R]
(M/H)

RELACIÓ ENTRE [R]/[SB]
HOMES

DONES

Total d’empleats

366

112

254

–

–

–

–

Directius (nivell D)

15

11

4

1

0,99

2,96

2,90

Responsables (nivell C)

88

38

50

1

0,92

1,23

1,13

225

58

167

1

0,96

1,08

1,09

38

5

33

1

0,76

1,05

1,05

Gestors (nivell B)
Suport a la gestió (nivell A)
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Impuls a l’evolució i el
creixement professional
amb la formació
Evolució d’accions formatives
2014

2015

207.644

296.960

0,93%

1,12%

76,82%

83,60%

Accions formatives

113

330

Empleats beneficiats

200

257

57,63%

70,21%

Inversió salarial (milers d’euros)
Sobre massa salarial
% de la plantilla
Formació presencial (corporativa/autoformació)

% de la plantilla
Formació virtual (Virtaula)
Accions formatives

2

6

534

555

3.559

5.496

345

395

96%

97%

Hores
Impactes sobre materials virtuals
Usuaris
Connectivitat

L

a FBLC considera com a factor
clau el desenvolupament
professional i personal de la
plantilla, la necessitat de formar als seus
treballadors. Al llarg de 2015 el 83,6%
del total d’empleats dels diferents
nivells professionals van rebre formació,
la inversió ascendeix aproximadament
a més de 296.000 euros.

dels quals un 27% també ha cursat
estudis de postgrau i un 5%, el títol
de doctor/a.

73%
Empleats de la
FBLC té un nivell
mínim de formació
equivalent als estudis
de llicenciatura i/o
diplomatura

Tota la formació dels empleats es
coordina a través de l’Àrea de Persones
i Estratègia. Des d’aquesta àrea se
centralitzen totes les peticions de
formació, alhora que s’assignen un
determinat nombre i contingut de
cursos depenent de la posició i funció
de cada empleat.

La FBLC detecta les necessitats dels
seus empleats mitjançant diferents
mètodes. Un es vincula al sistema
d’avaluació per competències
mitjançant un espai de conversa entre
responsable i col·laborador. Aleshores
es puntua el nivell competencial, i es
pacten les accions de millora per al
desenvolupament professional del
col·laborador. Aquestes accions poden
abastar formacions específiques en
l’àmbit tècnic, d’adquisició d’habilitats
o accions de mentoring i també
acompanyaments personals.

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.

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,

A més a més, els empleats poden
trobar a la intranet de la FBLC 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.

L’any 2015 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”. Des de la plataforma hi
ha hagut sis accions formatives amb
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395 usuaris amb una dedicació
de 555 hores.
La plataforma virtual ha registrat 5.496
impactes sobre els materials formatius
lliurats. En dues formacions s’ha tractat
el tema d’igualtat i 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 serà a curt termini la

principal eina de desenvolupament dels
empleats i empleades de la FBLC, per la
seva accessibilitat des d’ordinadors amb
independència de la ubicació.
La FBLC en el 2015 ha desenvolupat
330 accions formatives presencials
a les quals han participat 257
empleats. Destaquem dues tipologies
entre aquestes formacions: d’una
banda, les formacions en grup
orientades a l’adquisició de
competències per al desenvolupament
de les eines informàtiques específiques
de la Fundació. D’una altra banda,
trobem les formacions individuals,

les quals s’han desenvolupat
principalment en dos àmbits, cursos
d’idiomes i formacions per adquirir
competències i desenvolupar tècniques
de gestió i lideratge d’equips.
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 interns
(ofimàtica i idiomes), finançament per
a formació i/o educació externa, així
com participació en congressos i
seminaris.

Principals accions
formatives el 2015

Corporativa

Autoformació

Virtaula

Idiomes
• Francès
• Anglès
• Anglès-francès

7
165
2

Grupal: habilitats de
desenvolupament
• CaixaForum Saragossa
• CaixaForum Tarragona
• Palau Macaya
• Gestors territorials
•C
 omunicació: publicitat i imatge
corporativa
•B
 ones pràctiques en lideratge de
projectes, proveïdors i persones

Grupal: habilitats tècniques
• Sistemes d’informació
• Formació SGI@

Habilitats per al lloc de treball
• Ofimàtica
• Elaboració de projectes
• Workshop EFQM
• Corporate compliance

• Prevenció de riscos laborals
• Prevenció de blanqueig de capitals
• Nou codi telemàtic
• Cardiovascular
• Competències: innovació i equip

Informació i tecnologia
• Web Visions Europe Event
• Symposium itxpo-Gartner

Seminaris i congressos
• Mobile Thinking Days
• Jornades de Museus i educació
• Congrés Turisme Familiar

Individual: desenvolupament
i tècnica
• Gestió d’entitats no lucratives
• Transformacional leadership
• MBA
• Coaching
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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.
Les principals millores socials fruit de
les successives millores incorporades
en el CCP 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:
– 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 els treballadors
amb mobilitat reduïda i que sigui
compatible amb l’alta laboral.
• Complement al 100% de 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.
• Ajuda per als estudis i idiomes,
bestretes, ajuda escolar a fills de 0
a 3 anys (tiquet de llar d’infants)
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 professional

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

G4-EC3. Cobertura de les obligacions de l’organització derivades del seu pla
de prestacions
Plantilla a 31/12/2015
2015

Aportacions de plans de pensions

708.467,37

Aportacions a assegurances de vida

178.678,24

Aportacions a assegurances mèdiques

155.924,66
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Arran de l’acord d’harmonització
signat el 2014 i amb relació al pla de
pensions de la FBLC, tota la plantilla
de la FBLC en actiu, amb una
antiguitat de dos anys, podran gaudir
d’un pla de pensions col·lectiu, amb
aportacions repartides entre empresa i
els treballadors. Aquesta aportació serà
del 5% del sou base i del complement
personal de dedicació, amb expressa
exclusió dels altres complements
existents a la FBLC, sigui quin sigui el
seu origen, i de l’1,00% dels mateixos
conceptes per part de la plantilla que
pot acollir-se al pla. Les condicions
d’aquest pla de pensions
s’especifiquen al reglament.
Els principis del pla són els següents:
1. No-discriminació: a 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 FBLC 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 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 de mort com a conseqüència d’un
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 contracta
gratuïtament, per a tota la plantilla
activa de treballadors de l’entitat, amb
una antiguitat mínima de sis mesos,
una pòlissa col·lectiva d’assistència
sanitària que comercialitza
l’organització ADESLAS.
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Avancem per fer compatibles
la vida laboral i familiar

L

a FBLC està compromesa amb
la conciliació de la vida laboral
i familiar. Per això adopta el
compromís de millora contínua en
aquesta matèria i promou accions i
iniciatives orientades a conciliar la seva
vida personal i professional dels
empleats més enllà de les establertes
legalment.

La incorporació des del 2012 de la
borsa d’hores ha estat una d’aquestes
mesures. El 2015 ha estat millorada
amb l’ampliació de les hores a
flexibilitzar. Aquesta opció és universal
per 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
semestrals flexibles per distribuir dins
la jornada laboral estàndard.
Concretament aquestes hores
i períodes estan disposats de la
següent manera: de gener a juny:
38 hores i de setembre a desembre:
22 hores.

Els empleats de la FBLC poden
flexibilitzar semestralment la seva
jornada laboral en les hores detallades
més amunt. Aquests empleats 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.
L’any 2015 el total de persones
acollides a la borsa d’hores ha estat de
28 (7,59% de la plantilla) i amb un
total de 715 hores redistribuïdes dins
l’horari laboral de la FBLC. La jornada
intensiva de juny del 2015 ha estat la
causa del descens del nombre d’hores
totals redistribuïdes en comparació
amb l’exercici del 2014.
La sistematització de la gestió de la
borsa d’hores es gestiona des del
setembre del 2015 des de la
plataforma en línia d’Endalia. Una eina
que és accessible des del Portal de
l’Empleat.
A més de la borsa d’hores la FBLC
realitza les accions i iniciatives següents:

• Ajut escolar (tiquet de llar d’infants).
• Ajuts per a la cura de familiars
dependents.
• Possibilitar la flexibilitat horària en
els horaris d’entrada i sortida.
• Disponibilitat de jornada intensiva
els divendres.
• Adoptar la jornada intensiva durant
els tres mesos d’estiu.
• Assegurar els complements a les
percepcions de la seguretat social
fins al 100% per maternitat.
• Incrementar en dos dies el permís
de maternitat.
• Incrementar el permís de paternitat.
• 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.
• Dotar totes les persones que
treballen a la Fundació amb fills
i/o filles d’un ajut escolar per fill/a.
• Dotar d’ajudes familiars en casos
de dependència.
• Facilitar als pares amb fills
discapacitats la reducció de la seva
jornada laboral.
• Excedències per a accions de voluntariat.

L’any 2015 el total de
persones acollides a la
borsa d’hores ha estat de

28
(7,59% de la plantilla)

Un total de

715
hores redistribuïdes
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Compromís
ambiental de
la Fundació
Bancària
”la Caixa”
106 | Compromís ambiental de la Fundació Bancària ”la Caixa”

El compromís ambiental de la Fundació Bancària ”la Caixa” té una
visibilitat rellevant des dels programes i projectes impulsats per l’Obra
Social. Aquesta implicació s’estén també, en clau interna, per millorar la
gestió ambiental i els impactes generats per l’activitat de l’organització.
Per això, vetlla permanentment la minoració d’aquests impactes
promovent bones pràctiques ambientals i aplicant mesures d’ecoeficiència,
estalvi i reciclatge en la seva gestió i activitat.
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Minimitzant
l’impacte en el
medi ambient

E

l compromís ambiental
de la Fundació Bancària
”la Caixa” (FBLC,
d’ara endavant) es
palesa de múltiples

formes. En primer terme des de
l’impuls de programes específics
de l’Obra Social que tenen com
a prioritat desenvolupar accions
de sensibilització, preservació i
conservació del medi ambient,
així com de recerca i divulgació dels
valors ambientals i la conscienciació
al voltant d’alguns dels reptes
ambientals de major impacte i
rellevància, com els vinculats al
canvi climàtic.

Aquestes accions conformen, sens
dubte, la part amb major visibilitat i
projecció de l’organització, però no
són les úniques. Des de la FBLC s’estén
l’assumpció, la defensa i l’extensió dels
valors ambientals en les seves rutines
de treball. Es tracta de fer extensives
bones pràctiques ambientals com una
forma d’implicar-se activament en la
necessitat de protecció, cura i respecte
pel medi ambient.

Sensibilització
i reflexió

Conservació
d’Espais Naturals

Entre les accions de sensibilització i reflexió el Palau
Macaya ha convocat entre setembre i desembre del 2015
activitats com el cicle Reflexions: Créixer sense consumir.
Conferències complementades amb un cinefòrum.
Un espai on es van projectar documentals i pel·lícules
sobre consum, la mobilitat, l’energia, els residus o el
malbaratament de recursos.

El compromís ambiental des dels programes de l’Obra
Social compta amb una llarga trajectòria. Un dels
programes amb major recorregut és el de Conservació
d’espais naturals. Des de l’any 2005 es despleguen acords
amb administracions i organismes per desenvolupar
projectes de conservació i protecció d’espais singulars.
Iniciatives que simultàniament afavoreixen la reinserció
sociolaboral de persones en risc d’exclusió.

Altres accions han estat les conferències del cicle
Coneixement, creativitat i canvi, al voltant del disseny
sostenible, o la conferència sobre energia i geopolítica, on
es posava de manifest el grau de dependència energètica
d’Europa. Finalment, en el marc del cicle Diàlegs, també
hi va haver una sessió dedicada a la cimera del canvi
climàtic de París.

El 2015 s’han desenvolupat 210 projectes arreu de l’Estat
que han assolit un total de 1.105 insercions laborals.
Des de l’inici del programa, el 2005, el nombre total
d’insercions ha estat de 13.364 i s’han completat 3.640
projectes.

La sensibilització es desenvolupa també de forma
transversal des dels programes educatius. El projecte
El mar a fons, conjuntament amb el Consell Superior
d’Investigacions Científiques (CSIC) i l’Institut de Ciències
del Mar, n’és un exemple. El projecte promou la creació
de continguts educatius en línia, divulgatius i oberts, però
també específicament adreçats a la comunitat docent
com a complement dels continguts impartits a l’escola.

Entre les accions concretes que es fan hi ha la millora
dels entorns forestals, actuacions de neteja i esporga
de les àrees boscoses per a la prevenció d’incendis. També
es treballa en el manteniment de camins i pistes forestals,
la protecció dels espais fluvials i dels boscos de ribera,
la restauració d’àrees forestals degradades, el foment
de la ramaderia i la recuperació dels pastors com a vies
de gestió sostenible del medi natural. Finalment es fan
d’altres actuacions sobre espais protegits per minorar
els efectes del canvi climàtic.
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ClimaDat
i Medclic

Ecoinnovació
i Ecotendències

Altres projectes vinculats a la recerca mediambiental
amb continuïtat el 2015 són ClimaDat i Medclic,
dues iniciatives pioneres en la investigació a escala
internacional i encarades a l’estudi de l’evolució dels
indicadors i paràmetres del clima i del canvi climàtic.

L’observació de les bones pràctiques ambientals fruit de
les solucions aplicades des de la innovació és l’objectiu
del Laboratori d’Ecoinnovació. Aquesta iniciativa conjunta
de l’Obra Social i de la Fundació Fòrum Ambiental
analitza aquestes actuacions per fer extensives les bones
pràctiques ambientals a les empreses.

ClimaDat ho fa des del mesurament del clima en vuit
estacions situades en parcs naturals de tot l’Estat i Medclic
desenvolupa una multiplataforma d’observació i
mesurament de la variabilitat oceànica en el litoral
mediterrani, així com els seus impactes en les zones
costaneres i els ecosistemes marins.
Les dades obtingudes des d’aquestes estacions són
d’accés universal, per la qual cosa tant la comunitat
científica com la ciutadania en general hi poden tenir
accés.
Teixint Xarxes és un projecte conjunt de l’Obra Social i la
Xarxa de Custòdia del Territori iniciat el 2015. El projecte
vol aconseguir més implicació de les entitats que en
l’àmbit de la societat civil treballen en aquesta vigilància
i preservació del territori i dels seus valors patrimonials,
ambientals i paisatgístics. També vol arribar als propietaris
i gestors de finques amb gran importància natural així
com als gestors públics que també operen en alguns
d’aquests espais.

També permet constatar quines millores competitives
i socials s’assoleixen. Alguns dels paràmetres als quals
paren atenció són la forma en què la implantació de
mesures innovadores estalvia energia, millora l’eficiència
i la durabilitat dels dissenys o minimitza els impactes
ambientals per aconseguir oferir solucions més
respectuoses amb el medi ambient. La incorporació del
reciclatge, la disminució de l’ús de les matèries primeres
o de l’energia per produir béns i serveis o la forma com
aquests productes es reciclen o s’incorporen de nou als
processos de producció després de la seva vida útil són
alguns dels aspectes que es fixa aquest laboratori.
Amb l’objectiu semblant d’implicar la participació social
en el debat ambiental actua la plataforma Ecotendències.
Aquest instrument combina les sessions presencials amb
els continguts de la seva pàgina web i ofereix instruments
de divulgació, reflexió i debat sobre els principals reptes
ambientals presents i futurs. Entre les propostes llençades
des d’aquesta plataforma hi ha aspectes com el vehicle
elèctric, l’aviació, la gestió de la informació digital, els
models urbans, l’alimentació i la salut, la producció, el
consum i l’eficiència energètica, el canvi climàtic, la
vulnerabilitat del mar Mediterrani o la biodiversitat.
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Adhesió amb iniciatives
de caràcter global

L’empremta de carboni
de la FBLC

U

L

na altra acció de sensibilització
desenvolupada des de l’Obra
Social ha estat l’adhesió, per
quart any consecutiu, a la iniciativa
L’Hora del Planeta, impulsada per l’ONG
World Wildlife. Aquesta campanya de
mobilització ambiental llança anualment
aquesta crida per lluitar contra el canvi
climàtic. Els centres socials i culturals de
la FBLC van romandre apagats durant
una hora la nit del 28 de març del
2015.

Amb el mateix objectiu s’han dut
a terme altres accions divulgatives,
com la mostra educativa itinerant
l’Àrtic es trenca que situa el focus
de les conseqüències derivades de
l’escalfament global sobre els
ecosistemes més fràgils, com és el cas
de les regions polars del planeta.

883,42
tones de CO2 eq. ha estat
la petjada de carboni
durant l’any 2015

a FBLC desplega, des del 2011,
una estratègia específica de
gestió del carboni al moment
de mesurar l’empremta i els impactes
de les emissions generades per les
activitats i des dels centres de la FBLC.

La petjada de carboni durant l’any 2015
ha estat de 883,42 tones de CO2 eq.
Aquesta és l’equivalència, mesurada
en tones de CO2, de les emissions
de gasos d’efecte hivernacle (GEH)
alliberades a l’atmosfera com a
conseqüència de l’activitat i dels
consums anuals realitzats des de la FBLC.

Reducció del 90%
de la petjada de carboni
La Fundació Bancària ha reduït el 90% de les seves emissions de gasos d’efecte
hivernacle amb relació a l’any d’inici del programa, el 2011. Aleshores el primer
càlcul realitzat situava l’equivalent de CO2 alliberat per l’activitat de la Fundació
en 9.211,7 tones de CO2.
Bona part d’aquesta reducció de les emissions es deu a la reducció dels
consums de l’abast 2, que són els corresponents al consum d’energia elèctrica.
Des de l‘any 2013 els consums elèctrics provenen de fonts renovables i compten
amb certificats de garantia d’origen acreditatiu, per la qual cosa no generen
emissions equivalents de CO2.
Pel que fa als impactes de l’abast 1, corresponents al consum de gas natural,
s’han reduït el 2015 en un 81% respecte de l’any passat. Una davallada deguda
principalment a la significativa disminució del consum de gas natural d’alguns
dels centres CaixaForum.
Les emissions de l’abast 3, les derivades dels viatges corporatius (avió, tren i
vehicles particulars) i dels consums d’aigua, paper i consumibles, així com la
producció i gestió de residus, entres d’altres, han tingut un increment del 25%
en relació amb l’any 2014. Un repunt degut principalment a l’increment del
nombre de viatges corporatius i, en segon terme, als consums de materials.
Els viatges corporatius són ara mateix la principal font d’emissió de l’abast 3
i representen un 69,45%.
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Quadre d’emissions
u

G4-EN15
G4-EN16

G4-EN17

2015

2014

2013

Emissions directes de GEH (abast 1)

(t CO2 eq)

38,08

89,3

62,47

Gas natural

(t CO2 eq)

38,08

89,3

62,47

Emissions indirectes de GEH (abast 2)

(t CO2 eq)

0

0

0

Electricitat

(t CO2 eq)

0

0

0

Emissions indirectes de GEH (abast 3)

(t CO2 eq)

845,340

678,646

1.435,3

Viatges corporatius en avió

(t CO2 eq)

470,22

347,57

429,87

Viatges corporatius en tren

(t CO2 eq)

82,7

69,27

86,6

Viatges en cotxe particular

(t CO2 eq)

60,5

58,3

70,9

Paper

(t CO2 eq)

22,7

22,9

25,2

Bosses

(t CO2 eq)

0,23

n.d.

3,3

Publicacions

(t CO2 eq)

121,48

79,17

713,8

Residus

(t CO2 eq)

65,11

65

57,6

Aigua

(t CO2 eq)

19,05

32,1

50,1

Compensació
de les emissions

des de fonts renovables i amb l’ús de
recursos hidroelèctrics.

a FBLC aplica anualment
mesures en funció de les dades
obtingudes i posa l’accent a
minorar els impactes produïts. A més
a més, compensa les emissions que
no són possible evitar mitjançant
l’adquisició de crèdits de carboni
d’alta qualitat i certificats seguint els
estàndards internacionals.

D’aquesta forma la FBLC contribueix al
finançament d’una reducció equivalent
a la generada de gasos d’efecte
hivernacle (GEH) en altres indrets.
Aquesta és una fórmula que permet
donar solucions a un problema a escala
global amb mesures que són
compatibles amb els processos continus
i de foment de la sostenibilitat en
l’activitat de l’organització.

L

El 2015 aquestes emissions s’han
compensat col·laborant amb el
projecte hidroelèctric Mariposas.
Aquest projecte es desplega a Xile
i està certificat per Verified Carbon
Standart (VCS). Es tracta d’un
programa per generar energia elèctrica

aporta beneficis de caràcter social
vinculats a l’activitat comercial de
l’energia generada i a la creació directa
de llocs de treball que s’afegeixen a la
producció d’electricitat neta.
Fruit d’aquesta col·laboració la FBLC
ha aconseguit el certificat i segell Clean
CO2 Certified, amb el qual s’acredita la
neutralitat de les emissions per raó de la
seva activitat gràcies a la participació en
un projecte de reducció d’emissions
acreditat segons els estàndards mundials.

Tractant-se d’una iniciativa de
generació d’energia amb fonts
renovables, el projecte minora les
emissions de gasos d’efecte hivernacle
en eliminar els consums de
combustibles fòssils. A més, el projecte
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Sistema de Gestió Ambiental

L

a FBLC compta amb un Sistema
de Gestió Ambiental als Serveis
Centrals així com als centres
CosmoCaixa Barcelona, CaixaForum
(Barcelona, Madrid, Palma, Lleida i
Tarragona ) i EspaiCaixa (Madrid i
Múrcia). CosmoCaixa Barcelona ha
mantingut el 2015 la seva acreditació
ISO 14001 i continua alineat amb el
Reglament Europeu EMAS des del 2009.
La FBLC va obtenir també el març del
2012 aquesta certificació de Gestió
Ambiental EMAS II per als 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).

En virtut d’aquest sistema,
l’organització identifica els processos
necessaris per a una adequada gestió
ambiental. Des de la Fundació es vetlla
per la correcta adequació d’aquests
processos a la normativa i reglaments
vigents. Per això, realitza un seguiment
dels aspectes ambientals que es
deriven del desenvolupament de la
seva activitat assegurant que siguin
verificables, avaluables i eficaços.
També en fa un seguiment,
mesurament i anàlisi. Finalment, dels
resultats obtinguts, proposa i implanta
les accions necessàries per aconseguir
les fites que es plantegin i la millora
continuada dels procediments.
Amb aquests protocols la FBLC
vetlla per desenvolupar la seva
activitat de forma respectuosa
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amb l’entorn i assumeix diferents
compromisos:
• 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.

Principals consums

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: els viatges corporatius i
el consum de paper.

•C
 ontinuar amb la reducció de la
producció impresa de fulletons i
catàlegs i la seva substitució per
publicacions electròniques. Es
recomana reduir els volums de
pàgines de les publicacions i rebaixar
el gramatge dels papers emprats.
•R
 eduir el consum de paper propiciant
majoritàriament l’ús de paper reciclat
sobre el paper verge.
•R
 eduir el consum de tòners
d’impressió i prioritzar l’ús de tòners
laserjet que generen menys volum
d’emissions que els tòners inkjet.

• Continuar promovent la reducció
del nombre de viatges corporatius
fomentant les reunions virtuals a
distància i prioritzar, en la mesura
del possible, els desplaçaments en
transport públic.

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

E

ls impactes mediambientals
més significatius que la FBLC
genera, segons el seu volum,
són els derivats del consum de paper
i dels recursos energètics.

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).

98%
de les comunicacions i

publicitat empren paper
ecològic amb el distintiu
de FSC

G4-EN11/G4-EN2/G4-EN3 i G4-EN8
u

2015

2014

2013

Paper

(kg)

11.638,55

12.175,00

14.467,00

Total paper consumit

(kg)

11.638,55

12.175,00

14.467,00

Paper reciclat sobre el total

(%)

62,2%

60,00

71,3

Bosses de fècula de patata

(kg)

n. d.

n. d.

n. d.

Bosses de paper

(kg)

14,35

n. d.

200

Publicacions - Catàlegs

(kg)

47.810

31.160

10.432

Publicacions - Fulletons

(kg)

6,10

7

260.750

Total materials reciclats
que són utilitzats

(kg)

7.239,91

7.305,00

9.400

Total consum energia dins
de l’organització

(GJ)

90.553,256

81.091,07

87.742,00

Gas natural (energia no renovable)2

(GJ)

666,74

1.815,1

2.433,00

Electricitat

(GJ)

89.886,512

79.275,89

85.309,00

Aigua

(m3)

48.241,46

43.948,03

52.905,00

Total aigua consumida
(abastiment municipal)

(m3)

48.241,46

43.948,03

52.905,00

¹ S’inclouen els consums dels centres: Serveis Centrals, CaixaForum (Barcelona, Madrid, Palma, Girona, Lleida, Tarragona i Saragossa), CosmoCaixa Barcelona,
EspaiCaixa Madrid, Múrcia, Girona, Esplais i Palau Macaya, 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.

| 113

Liquidació pressupost
del 2015
25,9%

Divulgació de
la cultura i el
coneixement

10,3%

63,8%

Recerca i
formació

Social

Pressupost
En milions d’euros

2015

PROGRAMES
Social
Recerca i formació
Divulgació de la cultura i el coneixement
Total
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283,2
45,8
115,2
444,2

Pressupost
del 2016
26%

Divulgació de
la cultura i el
coneixement

12%

Recerca
i formació

62%
Social

Pressupost
En milions d’euros

2016

PROGRAMES
Social
Recerca i formació
Divulgació de la cultura i el coneixement
Total

308,8
61,3
129,9
500,0
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La Fundació Bancària ”la Caixa” mostra una visió fidel i exhaustiva
del compliment dels compromisos com a organització. La FBLC
recull aquí els principis, congruents amb les prioritats estratègiques
i en consonància amb els grups d’interès, definint-se com a informe
“de conformitat” amb l’opció “essencial” de la Sustainability
Reporting Guidelines G4 del GRI (Global Reporting Iniciative).
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Sobre aquesta
memòria.
Principis

D

’acord amb les millors
pràctiques internacionals
en matèria d’informes
anuals, promogudes
principalment pel
International Integrated Reporting
Council (IIRC), la Fundació Bancària
”la Caixa” publica el seu tercer
informe integrat de l’Obra Social
”la Caixa” i el segon com a Fundació
Bancària ”la Caixa” (d’ara endavant,
FBLC), corresponent a l’exercici 2015.
En aquest sentit, i amb l’objectiu
d’oferir una visió més completa de
la realitat de l’entitat i dels resultats
obtinguts, aquest informe conté
informació legal economicofinancera,
complementada amb informació
sobre aspectes socials, ambientals i de
govern corporatiu.
Aquesta memòria s’ha realitzat
d’acord amb la metodologia de
l’estàndard de referència
internacional: Guia per a l’elaboració
de memòries de sostenibilitat, versió
G4 seguint el document Principis i
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continguts bàsics, en el qual s’explica
què és la Guia G4, i el document
Manual d’aplicació, que inclou les
indicacions sobre com implementar
el G4 (www.globalreporting.org). De
la mateixa manera, per a la memòria
de la informació específica del sector,
s’ha utilitzat el suplement de les
entitats no lucratives del GRI (GRI NGO
Sector Supplement) de la versió G4. Els
enfocaments de gestió i indicadors del
suplement sectorial s’inclouen en
l’índex de continguts GRI (identificats
com “específics del sector”)
referenciant-los d’acord amb la seva
nomenclatura en la versió G4.
La finalitat d’aquesta memòria és
aportar informació rellevant i que
transmeti una visió precisa, fiable,
transparent i periòdica sobre el model
de negoci, l’estratègia i els assumptes
clau per a la FBLC pel seu impacte
econòmic, ambiental i social. Per
determinar aquests assumptes s’han
aplicat els principis inclosos en el
document Principis i continguts bàsics
i les recomanacions incloses en el
Manual d’aplicació (vegeu el capítol
Determinació d’aspectes rellevants i
cobertura, G4-18, G4-19, G4-20,
G4-21, G4-26 i G4-27).
L’abast de les dades comunicades es
correspon essencialment amb el dels
comptes anuals de la FBLC de l’any

2015 i fa referència a les persones
i els centres d’activitat de la FBLC. Així
mateix, s’hi inclou informació específica
per àmbits d’activitat. Aquesta memòria
cobreix els programes d’activitat la
gestió i liquidació econòmica del
pressupost dels quals és competència
de la Fundació.
Tant per al disseny com per a l’anàlisi
d’aquest estudi, es van observar i aplicar
altres guies, manuals i estàndards sobre
grups d’interès (The Stakeholder
Engagement Manual, volums 1 i 2, de
The Stakeholder research associates,
UNEP i AccountAbility; AA1000
Stakeholder Engagement Standard 2011.
Final Exposure Draft d’AccountAbility) i
sobre el disseny, la formulació, l’avaluació
i el monitoratge de programes i projectes
socials i els seus sistemes integrats
(principalment de la divisió de
desenvolupament social de l’organització
CEPAL de l’ONU i del Departament
d’Avaluació de MIDEPLAN 2001, Xile).
D’altra banda, d’acord amb la nova
metodologia de G4, la memòria de la
FBLC s’autodeclara “de conformitat”
amb l’opció “essencial”.

Principis per a la definició
del contingut de la memòria
(G4-18b)

L

a definició del contingut i la
posterior elaboració d’aquesta
edició de la memòria s’han
realitzat d’acord tant amb les prioritats
estratègiques de l’organització com
amb la consulta als diferents grups
d’interès. Per això s’han seguit els
principis inclosos a G4 Principis i
continguts bàsics.

Principi de participació dels
grups d’interès i rellevància
“L’organització ha d’indicar quins són
els seus grups d’interès i explicar com
ha respost a les expectatives i els
interessos raonables d’aquests grups”.
“La memòria ha d’abordar aquells
aspectes que reflecteixin els efectes
econòmics, ambientals i socials
significatius de l’organització o que
influeixin de manera substancial en les
avaluacions i decisions dels grups
d’interès”.
En relació amb el diàleg amb els grups
d’interès, com es posa de manifest en

aquesta memòria i en l’estudi de
rellevància dut a terme, és voluntat de
l’organització treballar en la millora
continuada dels processos de
participació amb els grups d’interès
en exercicis posteriors com a eina per
conèixer i comprendre millor les seves
expectatives i els seus interessos
raonables i, conseqüentment,
optimitzar la seva resposta.
Al capítol Determinació d’aspectes
rellevants i cobertura (G4-18, G4-19,
G4-20, G4-21, G4-26 i G4-27) s’inclou
el procés dut a terme per a la
identificació, priorització, validació i
revisió dels assumptes clau que han
permès incloure en la memòria aquells
aspectes amb un impacte més gran i
els que tenen una influència en els
grups d’interès de la FBLC.

Context de sostenibilitat
“La memòria ha de presentar l’activitat
de l’organització en el context més
ampli de la sostenibilitat”.

generar valor d’una manera
responsable amb l’entorn i la societat;
per això, aquest document recull els
principals desafiaments relacionats
amb el desenvolupament sostenible
que afecten l’organització.

Principi d’exhaustivitat
“La memòria ha d’abordar els aspectes
rellevants i els seus límits de manera
que s’hi reflecteixin els seus efectes
econòmics, ambientals i socials
significatius i que permeti als grups
d’interès avaluar l’activitat de
l’organització en el període analitzat”.
S’ha definit clarament la cobertura i
l’abast de la informació recollida en
aquesta memòria, s’ha donat prioritat
a aquells fets considerats rellevants i
s’hi han inclòs tots els esdeveniments
significatius que han tingut lloc l’any
2015, sense obviar informació d’utilitat
per als grups d’interès de l’organització.
Pel que fa a la cobertura, s’hi inclou la
totalitat de la informació rellevant de la
FBLC.

Aquesta memòria recull l’activitat de la
FBLC en l’àmbit econòmic, ambiental i
social. L’organització compta entre els
seus objectius amb el compromís de
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Principis per a la definició
de la qualitat de la memòria
(G4-18b)

Principi d’equilibri
“La memòria ha de reflectir tant els
aspectes positius com els negatius
de l’activitat de l’organització per tal
de propiciar una avaluació ben
fonamentada sobre l’activitat general
equilibrada”.
Amb l’objectiu de permetre una
valoració raonable per part dels grups
d’interès, s’hi inclouen aspectes
positius i negatius, alhora que es
presenta una imatge no esbiaixada de
cadascun dels assumptes recollits en el
document.

Principi de comparabilitat
“L’organització ha de seleccionar,
recollir i divulgar la informació de
manera sistemàtica. La informació s’ha
de presentar de manera que els grups
d’interès puguin analitzar l’evolució de
l’activitat de l’organització en
comparació amb la d’altres
organitzacions”.
La informació s’ha recollit de manera
que permeti als grups d’interès
interpretar els canvis experimentats en
l’organització al llarg del temps. Per a
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la major part dels indicadors s’hi ha
inclòs l’evolució de les dades en relació
amb l’any anterior. En els casos en què
no ha estat possible, s’ha indicat amb
claredat.

Principi de precisió
“La informació ha de ser suficientment
precisa i detallada perquè els grups
d’interès puguin avaluar l’activitat de
l’organització”.
S’hi han inclòs taules, gràfics i
esquemes que ajudin a entendre la
informació recollida en la memòria.

Principi de puntualitat
“L’organització ha de presentar les
seves memòries seguint un calendari
regular, perquè els grups d’interès
disposin de la informació en aquell
moment i puguin prendre decisions
ben fonamentades”.
Des de la FBLC hi ha un compromís
formal per informar anualment els seus
grups d’interès de l’activitat econòmica,
social i ambiental de la companyia.

Principi de claredat
“L’organització ha de presentar la
informació de manera que els grups
d’interès als quals s’adreça la memòria

puguin tenir-hi accés i comprendre-la
adequadament”.
En aquesta memòria s’ha intentat
defugir els tecnicismes que puguin
resultar desconeguts per als seus grups
d’interès.

Principi de fiabilitat
“L’organització ha de recollir, registrar,
recopilar, analitzar i divulgar la
informació i els processos que se
segueixen per elaborar una memòria,
de manera que es puguin sotmetre a
avaluació i s’estableixi la qualitat
i la rellevància de la informació”.
Totes les dades utilitzades per a
l’elaboració de la memòria següent
han estat recopilades considerant els
diferents registres que la FBLC en
realitza. La FBLC realitza registres i
controls periòdics tant per a dades
referents als seus programes i projectes
com per a l’impacte ambiental i social
que produeix. Així mateix, atès que
aquest és un assumpte d’especial
rellevància per a la FBLC, totes les
dades referents als recursos humans i a
seguretat i salut les recopilen, registren
i revisen els responsables assignats per
tal d’assegurar-ne la fiabilitat i la
traçabilitat.

Índex de contingut GRI per a l’opció essencial
d’acord amb la Guia G4
Continguts bàsics generals
CONTINGUTS
BÀSICS
GENERALS

Estratègia
i anàlisi

PÀGINA

VERIFICACIÓ EXTERNA

G4-1

4. Carta del president.

No verificat per un extern

G4-3

64. Estructura Fundació Bancària amb Criteria i CaixaBank.

No verificat per un extern

G4-4

10. Treballem per un futur inclusiu i de progrés per a tothom.
42. Impulsem la recerca avançada i la innovació.
50. Estenem la vivència compartida de la cultura
i el coneixement.
80. Àmbits i programes.

No verificat per un extern

G4-5

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

No verificat per un extern

G4-6

28. Programes internacionals.
L’àmbit geogràfic d’actuació de la Fundació Bancària ”la Caixa”
és majoritàriament el territori espanyol, amb l’excepció dels
programes internacionals que operen a diferents països d’arreu
del món.

No verificat per un extern

G4-7

64. Estructura Fundació Bancària amb Criteria i CaixaBank.

No verificat per un extern

G4-8

10. Treballem per un futur inclusiu i de progrés per a tothom.
42. Impulsem la recerca avançada i la innovació.
50. Estenem la vivència compartida de la cultura
i el coneixement.
80. Àmbits i programes.
La Fundació Bancària ”la Caixa” desenvolupa la seva activitat
principalment en territori espanyol. La pràctica totalitat
dels ingressos i les despeses es generen en aquest territori.

No verificat per un extern

G4-9

10. Treballem per un futur inclusiu i de progrés per a tothom.
42. Impulsem la recerca avançada i la innovació.
50. Estenem la vivència compartida de la cultura
i el coneixement.
80. Àmbits i programes.
96
114. Liquidació pressupostària.
115. Pressupost del 2016.

No verificat per un extern

G4-10

97

No verificat per un extern

G4-11

La Fundació Bancària ”la Caixa” disposa d’un Conveni Col·lectiu
Propi al qual està subjecte el 100% de les persones que tenen
la qualitat de treballadors per compte de la FBLC.

No verificat per un extern

G4-12

69-70

No verificat per un extern

G4-13

7

No verificat per un extern

G4-14

108. Minimitzant l’impacte en el medi ambient.

No verificat per un extern

G4-15

28. Programes internacionals.
88

No verificat per un extern

G4-16

28. Programes internacionals.
88

No verificat per un extern

Perfil de
l’organització
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CONTINGUTS
BÀSICS
GENERALS

Aspectes
rellevants
(materials)
i cobertura

Participació
dels grups
d’interès

PÀGINA

VERIFICACIÓ EXTERNA

G4-17

64. Estructura Fundació Bancària amb Criteria i CaixaBank.

No verificat per un extern

G4-18

69. Determinació d’aspectes rellevants i cobertura.
70
72
118

No verificat per un extern

G4-19

71
73-76

No verificat per un extern

G4-20

71
73-76

No verificat per un extern

G4-21

73-76

No verificat per un extern

G4-22

No s’han produït reexpressions de la informació
respecte de la memòria anterior.

No verificat per un extern

G4-23

69. Determinació d’aspectes rellevants i cobertura.
118

No verificat per un extern

G4-24

68. Grups d’interès de la Fundació Bancària ”la Caixa”.

No verificat per un extern

G4-25

68. Grups d’interès de la Fundació Bancària ”la Caixa”.
80. Participació dels grups d’interès en les diferents etapes
del projecte (disseny, execució, seguiment i avaluació).

No verificat per un extern

G4-26

72
81

No verificat per un extern

G4-27

72

No verificat per un extern

G4-28

118

No verificat per un extern

G4-29

118

No verificat per un extern

G4-30

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

No verificat per un extern

G4-31

http://obrasocial.lacaixa.es/

No verificat per un extern

G4-32

118
121

No verificat per un extern

G4-33

La totalitat dels continguts d’aquesta memòria
no ha estat verificada per un extern.

No verificat per un extern

Govern

G4-34

8. Patronat Fundació Bancària ”la Caixa”.

No verificat per un extern

Ètica i
integritat

G4-56

6. La nostra raó de ser.

No verificat per un extern

Perfil de la
memòria
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Continguts bàsics específics

ASPECTES RELLEVANTS

INFORMACIÓ SOBRE L’ENFOCAMENT DE GESTIÓ I INDICADORS
(INDICANT QUINS CONTINGUTS BÀSICS ESPECÍFICS CORRESPONEN
A CADA ASPECTE RELLEVANT; AMB EL NÚMERO DE PÀGINA
O UN ENLLAÇ)

OMISSIONS

VERIFICACIÓ
EXTERNA

G4-DMA
114-115
G4-EC1: VALOR ECONÒMIC DIRECTE GENERAT
I DISTRIBUÏT
La major part de l’activitat de la Fundació Bancària
”la Caixa” es realitza en territori espanyol i aquest és,
per tant, el territori on es merita el valor econòmic directe
generat i el valor econòmic distribuït.
114-115

Activitat
econòmica

G4-EC3: COBERTURA DE LES OBLIGACIONS
DE L’ORGANITZACIÓ DERIVADES DEL SEU PLA
DE PRESTACIONS
La Fundació Bancària ”la Caixa” ofereix a tots els seus
empleats els mateixos beneficis socials, sense cap tipus
de distinció en funció de la temporalitat del contracte
de treball ni del tipus de jornada que es realitza. A més,
aquests beneficis són fruit de les successives millores
incorporades en el Conveni Col·lectiu Propi (CCP).
103

No
verificat
per un
extern

G4-EC4: AJUDES ECONÒMIQUES ATORGADES
PER ENS DEL GOVERN
La Fundació Bancària ”la Caixa” no ha rebut ajudes
financeres significatives de governs el 2015.

Categoria:
Economia

G4-DMA
100

Presència en
el mercat

Pràctiques
d’adquisició

G4-EC5: RELACIÓ ENTRE EL SALARI INICIAL
DESGLOSSAT PER SEXE I EL SALARI MÍNIM LOCAL
EN LLOCS ON ES DESENVOLUPEN OPERACIONS
SIGNIFICATIVES
La major part de l’activitat de la Fundació Bancària
”la Caixa” es realitza en territori espanyol i el salari inicial
tant per a homes com per a dones és el mateix.
100
G4-DMA
La major part de les activitats, i en conseqüència les
compres, de la Fundació Bancària ”la Caixa” es realitzen
en territori espanyol.
G4-EC9: PERCENTATGE DE LA DESPESA EN ELS LLOCS
AMB OPERACIONS SIGNIFICATIVES QUE CORRESPON
A PROVEÏDORS LOCALS
El volum de compres a proveïdors locals no és significatiu.

No
verificat
per un
extern

No
verificat
per un
extern

| 123

ASPECTES RELLEVANTS

Categoria:
Economia.
Específics
del sector

INFORMACIÓ SOBRE L’ENFOCAMENT DE GESTIÓ I INDICADORS
(INDICANT QUINS CONTINGUTS BÀSICS ESPECÍFICS CORRESPONEN
A CADA ASPECTE RELLEVANT; AMB EL NÚMERO DE PÀGINA
O UN ENLLAÇ)

OMISSIONS

VERIFICACIÓ
EXTERNA

Assignació
de recursos

G4-DMA: ASSIGNACIÓ DE RECURSOS (antic NGO7)
114-115

No
verificat
per un
extern

Fonts de
finançament
(recaptació de
fons de forma
ètica)

NGO8: FONTS DE FINANÇAMENT PER CATEGORIES I
ELS CINC DONANTS PRINCIPALS, AIXÍ COM EL VALOR
MONETARI DE LA CONTRIBUCIÓ
114-115

No
verificat
per un
extern

G4-DMA
108. Minimitzant l’impacte en el medi ambient.
112-113
Materials

No
verificat
per un
extern

G4-EN1: MATERIALS PER PES O VOLUM
113
G4-EN2: PERCENTATGE DELS MATERIALS UTILITZATS
QUE SÓN MATERIALS RECICLATS
113
G4-DMA
108. Minimitzant l’impacte en el medi ambient.
110
112
113

Categoria:
Medi
ambient

G4-EN3: CONSUM ENERGÈTIC INTERN
113

Energia

G4-EN4: CONSUM ENERGÈTIC FORA
DE L’ORGANITZACIÓ
Els consums d’energia més rellevants fora de l’organització
són els consums associats al transport d’empleats, al
consum de materials, a la gestió de residus i al consum
d’aigua. Actualment s’està treballant per obtenir els factors
de conversió adequats per determinar els consums
d’energia corresponents a aquest indicador en unitats
d’energia. Les dades d’emissions de CO2 causades per
aquestes activitats es reflecteixen en l’indicador G4-EN17.
G4-EN6: REDUCCIÓ DEL CONSUM ENERGÈTIC
No es comuniquen dades quantitatives, sinó que únicament
es descriuen les diferents iniciatives realitzades per
conservar i millorar l’eficiència del consum energètic.
113
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No s’hi inclouen
dades
quantitatives
per a
l’indicador
G4-EN6.
Actualment
la Fundació
Bancària
”la Caixa” està
treballant per
quantificar i
publicar
aquestes dades.

No
verificat
per un
extern

ASPECTES RELLEVANTS

INFORMACIÓ SOBRE L’ENFOCAMENT DE GESTIÓ I INDICADORS
(INDICANT QUINS CONTINGUTS BÀSICS ESPECÍFICS CORRESPONEN
A CADA ASPECTE RELLEVANT; AMB EL NÚMERO DE PÀGINA
O UN ENLLAÇ)

OMISSIONS

VERIFICACIÓ
EXTERNA

G4-DMA
108. Minimitzant l’impacte en el medi ambient.
112
113

Aigua

G4-EN8 CAPTACIÓ TOTAL D’AIGUA SEGONS LA FONT
113

No
verificat
per un
extern

G4-EN9 FONTS D’AIGUA QUE HAN ESTAT AFECTADES
SIGNIFICATIVAMENT PER LA CAPTACIÓ D’AIGUA
L’aigua consumida procedeix de la xarxa d’abastament
municipal i s’aboca al clavegueram públic perquè és
assimilable a aigües residuals urbanes, per la qual cosa no
es considera la possible afectació de fonts d’aigua.
G4-DMA
108. Minimitzant l’impacte en el medi ambient.
110
112
Categoria:
Medi
ambient
(continuació)

Emissions

G4-EN15: EMISSIONS DIRECTES DE GASOS D’EFECTE
HIVERNACLE (ABAST 1), G4-EN16: EMISSIONS
INDIRECTES DE GASOS D’EFECTE HIVERNACLE
EN GENERAR ENERGIA (ABAST 2), G4-EN17: ALTRES
EMISSIONS INDIRECTES DE GASOS D’EFECTE
HIVERNACLE (ABAST 3)
111

No
verificat
per un
extern

G4-EN19: REDUCCIÓ DE LES EMISSIONS DE GASOS
D’EFECTE HIVERNACLE
110-111
G4-DMA
108. Minimitzant l’impacte en el medi ambient.
112

Efluents
i residus

G4-EN22: ABOCAMENT TOTAL D’AIGÜES, SEGONS
LA SEVA NATURALESA I DESTINACIÓ
L’abocament total d’aigua és assimilable al total d’aigua
consumida procedent de la xarxa d’abastament municipal
que s’aboca al clavegueram públic perquè es consideren
aigües residuals urbanes.
G4-EN23: PES TOTAL DELS RESIDUS, SEGONS TIPUS
I MÈTODE DE TRACTAMENT

No s’hi inclouen
dades
quantitatives
per a l’indicador
G4-EN23.
Actualment
la Fundació
Bancària
”la Caixa” està
treballant per
quantificar i
publicar
aquestes dades.

No
verificat
per un
extern
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ASPECTES RELLEVANTS

Compliment
regulatori

Categoria:
Medi
ambient
(continuació)
General

INFORMACIÓ SOBRE L’ENFOCAMENT DE GESTIÓ I INDICADORS
(INDICANT QUINS CONTINGUTS BÀSICS ESPECÍFICS CORRESPONEN
A CADA ASPECTE RELLEVANT; AMB EL NÚMERO DE PÀGINA
O UN ENLLAÇ)

OMISSIONS

G4-EN29: VALOR MONETARI DE LES MULTES
SIGNIFICATIVES I NOMBRE DE SANCIONS NO
MONETÀRIES PER INCOMPLIMENT DE LA LEGISLACIÓ
I LA NORMATIVA AMBIENTAL
Durant l’exercici 2015 la Fundació Bancària ”la Caixa”
no ha estat objecte de multes o sancions judicials rellevants
relacionades amb el compliment de la normativa
mediambiental.

G4-DMA
108. Minimitzant l’impacte en el medi ambient.
112
G4-EN31: DESGLOSSAMENT DE LES DESPESES
I LES INVERSIONS AMBIENTALS

VERIFICACIÓ
EXTERNA

No
verificat
per un
extern

No s’hi inclouen
dades
quantitatives
per a
l’indicador
G4-EN31.
Actualment la
Fundació
Bancària
”la Caixa” està
treballant per
quantificar i
publicar
aquestes dades.

No
verificat
per un
extern

G4-DMA
94
97
G4-LA1: NOMBRE I TAXA DE CONTRACTACIONS
I ROTACIÓ MITJANA D’EMPLEATS, DESGLOSSATS
PER GRUP D’EDAT, SEXE I REGIÓ
98
Categoria:
Activitat
social
Subcategoria: Ocupació
Pràctiques
laborals i
treball digne

G4-LA2: PRESTACIONS SOCIALS PER ALS EMPLEATS
A JORNADA COMPLETA QUE NO S’OFEREIXEN
ALS EMPLEATS TEMPORALS O A MITJA JORNADA,
DESGLOSSADES PER UBICACIONS SIGNIFICATIVES
D’ACTIVITAT
La Fundació Bancària ”la Caixa” ofereix a tots els seus
empleats els mateixos beneficis socials, sense cap tipus
de distinció en funció de la temporalitat del contracte de
treball ni del tipus de jornada que es realitza.
103
G4-LA3: ÍNDEXS DE REINCORPORACIÓ A LA FEINA
I DE RETENCIÓ DESPRÉS DE LA BAIXA PER
MATERNITAT O PATERNITAT, DESGLOSSATS PER SEXE
98
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No
verificat
per un
extern

ASPECTES RELLEVANTS

INFORMACIÓ SOBRE L’ENFOCAMENT DE GESTIÓ I INDICADORS
(INDICANT QUINS CONTINGUTS BÀSICS ESPECÍFICS CORRESPONEN
A CADA ASPECTE RELLEVANT; AMB EL NÚMERO DE PÀGINA
O UN ENLLAÇ)

OMISSIONS

VERIFICACIÓ
EXTERNA

G4-DMA
94
95
G4-LA5: PERCENTATGE DE TREBALLADORS QUE ESTÀ
REPRESENTAT EN COMITÈS FORMALS DE SEGURETAT
I SALUT CONJUNTS PER A DIRECCIÓ I EMPLEATS,
ESTABLERTS PER AJUDAR A CONTROLAR I
ASSESSORAR SOBRE PROGRAMES DE SEGURETAT
I SALUT LABORAL
95
Salut i
seguretat a
la feina

Subcategoria:
Pràctiques
laborals i
treball digne
(continuació)

G4-LA6: TIPUS I TAXA DE LESIONS, MALALTIES
PROFESSIONALS, DIES PERDUTS, ABSENTISME
I NOMBRE DE VÍCTIMES MORTALS RELACIONADES
AMB LA FEINA PER REGIÓ I PER SEXE
La Fundació Bancària ”la Caixa”, per la seva activitat,
no disposa de cap malaltia que es pugui considerar una
malaltia professional motivada per la situació o activitat
laboral. El 2015 no s’ha produït cap víctima mortal, com
tampoc el 2013 i el 2014.
95

No
verificat
per un
extern

G4-LA8: ASSUMPTES DE SALUT I SEGURETAT COBERTS
EN ACORDS FORMALS AMB ELS SINDICATS
95
G4-DMA
94
101

Capacitació
i educació

G4-LA10: PROGRAMES DE GESTIÓ D’HABILITATS
I DE FORMACIÓ CONTÍNUA QUE FOMENTEN
L’OCUPABILITAT DELS TREBALLADORS I ELS AJUDEN
A GESTIONAR EL FINAL DE LES SEVES CARRERES
PROFESSIONALS
101-102

No
verificat
per un
extern

G4-LA11: PERCENTATGE D’EMPLEATS QUE REBEN
AVALUACIONS REGULARS DE L’ACTIVITAT I DE
DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL, DESGLOSSAT
PER SEXE I PER CATEGORIA PROFESSIONAL
101-102
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ASPECTES RELLEVANTS

Diversitat
i igualtat
d’oportunitats
Subcategoria:
Pràctiques
laborals i
treball digne
(continuació)
Igualtat de
retribució
entre dones
i homes

Subcategoria: Comunitats
Societat
locals

INFORMACIÓ SOBRE L’ENFOCAMENT DE GESTIÓ I INDICADORS
(INDICANT QUINS CONTINGUTS BÀSICS ESPECÍFICS CORRESPONEN
A CADA ASPECTE RELLEVANT; AMB EL NÚMERO DE PÀGINA
O UN ENLLAÇ)

G4-DMA
94
96
97
G4-LA12: COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
I DESGLOSSAMENT DE LA PLANTILLA PER CATEGORIA
PROFESSIONAL, SEXE, EDAT, PERTINENÇA A MINORIES
I ALTRES INDICADORS DE DIVERSITAT
99
G4-DMA
94
96
100
G4-LA13: RELACIÓ ENTRE EL SALARI BASE
DELS HOMES I EL DE LES DONES, DESGLOSSADA
PER CATEGORIA PROFESSIONAL I PER UBICACIONS
SIGNIFICATIVES D’ACTIVITAT
100
G4-DMA
La Fundació Bancària ”la Caixa” treballa amb els
beneficiaris dels seus projectes amb la finalitat de realitzar
una avaluació de l’impacte i involucrar-los en les diferents
etapes del projecte. Tots els beneficiaris es poden
considerar col·lectius vinculats a un entorn geogràfic
concret que corresponen a la denominació de comunitats
locals. A més, hi ha programes que són específics per a
comunitats locals que es focalitzen en donar resposta a
necessitats de comunitats locals concretes.
80. Participació dels grups d’interès en les diferents etapes
del projecte (disseny, execució, seguiment i avaluació).

OMISSIONS

VERIFICACIÓ
EXTERNA

No
verificat
per un
extern

No
verificat
per un
extern

No
verificat
per un
extern

G4-SO1: PERCENTATGE DE CENTRES ON S’HAN
IMPLANTAT PROGRAMES DE DESENVOLUPAMENT,
AVALUACIONS D’IMPACTES I PARTICIPACIÓ
DE LA COMUNITAT LOCAL
80. Participació dels grups d’interès en les diferents etapes
del projecte (disseny, execució, seguiment i avaluació).

Subcategoria:
ComunicaResponsabicions de
litat sobre
màrqueting
productes
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G4-DMA
G4-PR7: NOMBRE DE CASOS D’INCOMPLIMENT DE LES
NORMATIVES I ELS CODIS VOLUNTARIS RELATIUS A LES
COMUNICACIONS DE MÀRQUETING, ENTRE ALTRES, LA
PUBLICITAT, LA PROMOCIÓ I EL PATROCINI, DISTRIBUÏTS
EN FUNCIÓ DEL TIPUS DE RESULTAT D’AQUESTS
INCIDENTS
El 2015 no s’ha incomplert cap normativa o codi voluntari
relatiu a comunicacions de màrqueting.

No
verificat
per un
extern

ASPECTES RELLEVANTS

Subcategoria:
ResponsabiPrivacitat
litat sobre
dels clients
productes
(continuació)

INFORMACIÓ SOBRE L’ENFOCAMENT DE GESTIÓ I INDICADORS
(INDICANT QUINS CONTINGUTS BÀSICS ESPECÍFICS CORRESPONEN
A CADA ASPECTE RELLEVANT; AMB EL NÚMERO DE PÀGINA
O UN ENLLAÇ)

G4-DMA
La Fundació Bancària ”la Caixa” desenvolupa les seves
relacions d’acord amb la Normativa 028 de recollida i
tractament de dades de caràcter personal de la Fundació
Bancària ”la Caixa” i en el marc d’actuació que descriu
aquesta normativa. Aquesta norma recull les actuacions que
s’han de tenir en compte per protegir la confidencialitat de les
dades personals dels beneficiaris dels programes i les activitats
de la Fundació Bancària ”la Caixa” i dels proveïdors. En el
document de seguretat de la Llei orgànica de protecció de
dades i en la Norma 023 de seguretat informàtica i de
comunicacions es recullen les obligacions de la Fundació
Bancària ”la Caixa” i dels seus empleats pel que fa a la
recollida i el tractament de dades personals que garanteixen
la confidencialitat i la integritat d’aquestes dades.

OMISSIONS

VERIFICACIÓ
EXTERNA

No
verificat
per un
extern

G4-PR8: NOMBRE DE RECLAMACIONS FONAMENTADES
SOBRE LA VIOLACIÓ DE LA PRIVADESA I LA FUGA
DE DADES DELS CLIENTS
El 2015 no s’han detectat reclamacions degudament
fonamentades en relació amb el respecte de la privadesa
i la fuga de dades personals de clients.
Processos de
participació
(grups
d’interès)

Mecanismes
d’obtenció
Subcategoria: de feedback
Responsabilitat sobre
productes.
Específics
del sector
Control,

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

No
verificat
per un
extern

G4-DMA: 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
COM A RESPOSTA (antic NGO2)
82-83

No
verificat
per un
extern

G4-DMA: SISTEMES PER AL SEGUIMENT, L’AVALUACIÓ
I L’APRENENTATGE (INCLOSOS SISTEMES DE
MESURAMENT DE L’EFICÀCIA I L’IMPACTE DEL
PROGRAMA), ELS CANVIS RESULTANTS EN ELS
avaluació i
aprenentatge PROGRAMES I COM ES COMUNIQUEN
(antic NGO3)
84-86
Integració
de
component
gènere i
diversitat

G4-DMA: MESURES PER INTEGRAR LA COMPONENT
DE GÈNERE I DIVERSITAT EN EL DISSENY, L’EXECUCIÓ,
EL SEGUIMENT, L’AVALUACIÓ I EL CICLE
D’APRENENTATGE DEL PROGRAMA (antic NGO4)
87-88

No
verificat
per un
extern

No
verificat
per un
extern
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INFORMACIÓ SOBRE L’ENFOCAMENT DE GESTIÓ I INDICADORS
(INDICANT QUINS CONTINGUTS BÀSICS ESPECÍFICS CORRESPONEN
A CADA ASPECTE RELLEVANT; AMB EL NÚMERO DE PÀGINA
O UN ENLLAÇ)

ASPECTES RELLEVANTS

VERIFICACIÓ
EXTERNA

G4-DMA: PROCESSOS PER A LA FORMULACIÓ,
LA COMUNICACIÓ, LA IMPLEMENTACIÓ I EL CANVI
EN POSICIONS D’INCIDÈNCIA POLÍTICA I EN
CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ PÚBLICA
(antic NGO5)
88-90

No
verificat
per un
extern

G4-DMA: PROCESSOS QUE PERMETIN TENIR EN
COMPTE I COORDINAR AMB LES ACTIVITATS I ELS
PROGRAMES D’ALTRES ACTORS (antic NGO6)
88-90

No
verificat
per un
extern

Imatge de
l’Obra Social

68

No
verificat
per un
extern

Criteris en la
selecció de
projectes

10. Treballem per un futur inclusiu i de progrés per a tothom.
42. Impulsem la recerca avançada i la innovació.
50. Estenem la vivència compartida de la cultura
i el coneixement.
80. Àmbits i programes.

No
verificat
per un
extern

108-109

No
verificat
per un
extern

Incidència
Subcategoria: política i en
Responsabi- campanyes de
sensibilització
litat sobre
pública
productes.
Específics del
sector
Coordinació
(continuació) amb altres
actors

Aspectes
rellevants
no inclosos
a GRI

OMISSIONS

Projectes
ambientals
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