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COMPROMESOS

F

rancesc Moragas va ser un gran ciclista. Quan era jove, abans de
fundar "la Caixa", va recórrer amb bicicleta el nostre territori. També
va participar amb èxit en carreres internacionals. Aquesta aproximació

topogràfica al paisatge li va descobrir altres necessitats vitals del país.
La invenció de la bicicleta és coetània al naixement de Moragas. Senzill a
simple vista, aquest vehicle és producte de la genialitat aplicada al disseny.
Ni ràpid ni lent, més aviat ponderat, el seu moviment és la suma de forces
diverses: de gravetat, de reacció, de transmissió.
Molts dels seus atributs —desplaçament, equilibri, sostenibilitat, salut—
són els que va insuflar Moragas a una Obra Social el radi d’acció de la qual
roda avui cap al futur. Un segle després, el motor és el mateix: fomentar el
desenvolupament socioeconòmic del territori per millorar la societat.
Aquest és el compromís que ens impulsa a estendre els nostres programes,
a redoblar esforços, a avançar per anar més lluny. Així, avui som la primera
fundació d’Espanya i la tercera del món en volum d’actius. En aquest
recorregut, cada comunitat, cada barri, cada municipi, cada ciutat i cada entorn
rural mereixen la nostra atenció. Cada territori i cada persona, especialment
les més vulnerables. Amb tots ells i amb totes elles estem compromesos.
Compromesos amb cada lloc on algú ens necessiti.
El territori importa, ens ho va mostrar Moragas. L’habitem, igualment, tots
i totes: voluntaris, empleats, accionistes, clients, entitats socials, escoles,
centres de recerca, centres de salut, ONG... Amb el vostre suport, irradiem
Obra Social.
Per això ens il·lusiona que CaixaProinfància compleixi ara deu anys, i ho faci
incorporant nous territoris. O engegar els nostres programes socioculturals
a Portugal. Són dues de les 80 iniciatives que entre tots i totes hem impulsat
aquest 2017.
L’acció social és la nostra essència. La ciència i l’art caminen mig segle per
endavant, i de les seves intuïcions sorgeixen les genialitats que ens permeten
avançar com a societat. Per això, tan importants són les nostres iniciatives
socials com innovar en la recerca i divulgar el coneixement.
La corba de l’oblit és el nom d’una de les obres que aquest any hem adquirit
per a la Col·lecció "la Caixa" d’Art Contemporani. La seva autora és una artista
que despunta: Ana García-Pineda. Narra la història de la seva àvia: Armonía.
Analfabeta, quan era petita, va creuar Espanya amb burro i tren. Va morir
a Barcelona, anciana, afligida d’Alzheimer. «Es va oblidar de caminar; es va
oblidar de parlar; un dia es va oblidar de respirar.»

CARTA DEL PRESIDENTE. compromesos
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Aquesta peça ens parla de les moltes coses que veritablement ens importen.
De la necessitat d’una educació per a tothom, de la millora de la qualitat de
vida de les persones amb malalties avançades, de la importància de formar
part d’una comunitat, del treball que dona vida, de l’esperança, de la cultura
com a motor de transformació social i personal, de…
Aquest «de» és el que ens porta a llançar una convocatòria biomèdica inèdita
per a projectes d’excel·lència contra les malalties més urgents i esteses, com
les cardiovasculars, les neurològiques i les oncològiques. A convertir-nos en
agents de la transformació educativa que requereix el nou segle. A aliar-nos
amb les grans institucions internacionals. En suma, a aquests 80 gestos que
a continuació us expressem.
Ha estat un any intens. Hem treballat a fons i hem renovat el suport de la
societat. Un bon exemple n’és el Premi al Millor Projecte Nacional de Mediació
per al nostre Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural.
Moragas ens va ensenyar a observar el paisatge i a avançar. Sempre endavant,
us convidem a recórrer aquest cercle anual de 365 dies que descriu el 2017. Són
80 gestos tan importants com caminar, parlar, respirar. Irradiar Obra Social és el
que ens mou cap al futur. «Avui és sempre encara», va escriure Antonio Machado.

Isidre Fainé
President de la Fundació Bancària "la Caixa"
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365 DIES,
80 GESTOS

CaixaProinfància. 1. Compleix 10 anys amb un homenatge a les famílies i entitats en les 11 ciutats on es va iniciar.
2. S’amplia a Badajoz, Burgos, Còrdova, Granada, Jerez, El Ejido, Tudela i Valladolid. Ocupació. 3. Homenatja en els seus
10 anys de vida les persones beneficiàries, les empreses i els professionals d’inserció de les entitats socials col·laboradores. 4. Fruit del nou programa de foment de l’autoocupació s’han creat 1.061 microempreses. 5. Nova formació
en línia per a professionals de l’àmbit de la inserció sociolaboral. 6. Feina Jove de "la Caixa" ajuda les empreses que
contractin joves entre 16 i 29 anys. 7. Més Feina de "la Caixa" llança una convocatòria d’inclusió activa per a persones
en risc. Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural. 8. Premi al Millor Projecte Nacional de Mediació. 9. Enquesta
a 10.000 persones per mesurar el resultat del projecte. Gent gran. 10. Un estudi confirma que «Viure bé, sentir-se
millor» apodera les persones grans per desenvolupar la vida que desitgen. 11. La Societat Espanyola de Geriatria i
Gerontologia (SEGG) premia el programa «Sempre acompanyats». 12. «En forma!», nova activitat per promocionar
l’envelliment actiu i saludable. Atenció integral a persones amb malalties avançades. 13. L’Obra Social impulsa el
programa «Final de vida i soledat» en set ciutats d’Espanya. 14. Edició del nou Manual per a l’atenció psicosocial i
espiritual a persones amb malalties avançades. 15. Acord pioner amb la Fundación Francisco Luzon per investigar
i tractar les víctimes d’ELA. 16. 128.446 pacients i 180.003 familiars es beneficien del Programa per a l’Atenció Integral
a Persones amb Malalties Avançades. 17. El 94% dels pacients amb malalties avançades millora la seva qualitat de
vida després de la intervenció de l’Equip d’Atenció Psicosocial. Voluntariat. 18. L’Associació de Voluntaris de "la Caixa"
aferma el seu compromís amb la societat i es converteix en el seu primer any de vida en una de les més actives
d’Espanya. 19. Llançament de la nova plataforma web www.voluntarislacaixa.org. 20. 100 tallers d’educació financera
per a persones en situació de risc d’exclusió. 21. 11.000 persones i 1.500 entitats participen en la 1a. Setmana Social del
Grup "la Caixa". 22. La Trobada de Voluntaris se celebra en 12 ciutats i reuneix 2.300 voluntaris. 23. La campanya «Cap
nen sense bigoti» reuneix 1,2 milions de litres de llet. Ajudes a projectes d’iniciatives socials. 24. Un total de 839
ajudes a projectes d’iniciatives socials d’organitzacions no lucratives. 25. Un total de 43 ajudes a programes que
fomenten el desenvolupament d’intervencions socials en el medi rural. Acció social a Manresa. 26. Acord de creació
de l’EspaiCaixa Francesc d’Assís a Manresa per a menors vulnerables. Habitatge. 27. Lloguer Solidari renova els
contractes amb una subvenció màxima del 50% i Habitatge Assequible es consolida. Fundació de l’Esperança.
28. La Fundació de l’Esperança consolida «+45 i més», un servei pioner en la inserció laboral de persones més grans
de 45 anys i inicia dues noves àrees d’atenció: habitatge social i pobresa energètica. Cooperació internacional.
29. El programa compleix 20 anys i suma més de 600 projectes en països d’Àfrica, Àsia i América Llatina. 30. CooperantsCaixa contribueix al llarg de 10 anys a la professionalització de més de 50 ONG. 31. Work 4 Progress fomenta
l’ocupació en col·lectius vulnerables de Perú, Moçambic i l’Índia. 32. ProFuturo, aliança estratègica amb la Fundación
Telefónica per fomentar les aules digitals. 33. Ginebra, Dallas, Brussel·les i Nova York reconeixen la labor internacional
de l’Obra Social. 34. «MOM», un projecte innovador que posa en valor el paper de la mare en la nutrició infantil.
35. Reforç de les aliances estratègiques en salut global per eradicar la pneumònia i la malària. 36. Col·laboració amb
la Creu Roja en el primer Programa d’Inversió d’Impacte Humanitari. Beques. 37. 35 aniversari de les beques de
"la Caixa", que van néixer el 1982. 38. 25 aniversari de l’Associació de Becaris de "la Caixa", que es va crear el 1992.
39. Junior Leader, la nova convocatòria de beques de postdoctorat de "la Caixa". 40. Investigadors de fins a 25 països
gaudeixen de les beques de "la Caixa". Recerca. 41. L’entitat privada que més inverteix en investigació biomèdica
d’Espanya i Portugal. 42. Convocatòria inèdita per a projectes d’excel·lència contra les malalties més freqüents a Espanya
i Portugal. 43. L’Institut Tecnològic de Massachusetts col·labora amb la Fundació Bancària "la Caixa". 44. CaixaImpulse
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selecciona 23 projectes nous en investigació biomèdica capdavantera. Innovació. 45. Creació de 4 spin-off noves sota
el paraigua de CaixaImpulse. 46. La Fundació Bancària "la Caixa" ascendeix a la categoria de “core partner” de l'EIT
– European Institute of Innovation and Technology. Exposicions a CaixaForum. 47. Consolidació de l’acord amb el
British Museum amb exposicions a Barcelona i Madrid d’obres mestres de l’Europa medieval i la Grècia clàssica.
48. Mostres sobre Goya, Casas, Fortuny i Pichot, fruit de les col·laboracions amb el Prado, el MNAC i l’Alhambra.
49. Grans produccions dedicades a Andy Warhol, De Chirico i Sorolla, entre d’altres, en els 8 CaixaForum. 50. 2017, un
any de cinema amb mostres dedicades a Walt Disney i les obres mestres de la Cinémathèque Française. CaixaForum.
51. Sevilla obre amb 8.100 m2 al servei de les persones. Col·lecció "la Caixa" d’Art Contemporani. 52. Exposicions a
Roma, Lisboa i Istanbul. Art i mecenatge de "la Caixa". 53. Asier Mendizabal, Elba Beníatez i Han Nefkens, guanyadors
dels Premis Art i Mecenatge de "la Caixa", que s’obren a la participació social i reben 273 candidatures. 54. El creador
francoalgerià Kader Attia, guanyador del Premi Joan Miro 2017. Música. 55. Estrena de dues grans produccions
musicals, una participativa i l’altra escolar. 56. Cantem el cinema! ofereix al públic debutar en un teatre al costat d’una
orquestra i un director professionals. 57. That’s a Musical! descobreix als escolars la màgia i les claus del teatre musical.
58. Càceres se suma a l’experiència única del Messies participatiu, que aquest any organitza 15 concerts en 11 ciutats.
59. Blick Bassy, Alexei Volodin, Edith Pena i Dreamer’s Circus, entre d’altres, destaquen en l’àmplia programació musical
dels 8 CaixaForum. Art for Change i CaixaEscena. 60. L’Obra Social celebra el desè aniversari d’aquests dos programes
de referència en l’ús de la cultura com a motor de transformació social i personal. CosmoCaixa. 61. CosmoCaixa
supera els 10 milions de visitants des de la seva inauguració, el 2004. 62. El Museu de la Ciència de l’Obra Social obre
tots els dies, incloent-hi el dilluns. 63. CosmoCaixa, únic museu d’Espanya que mostra Trix, la Tyrannosaurus rex més
ben conservada. 64. Els tallers de RecerCaixa i REVIR fomenten les vocacions científiques entre els estudiants.
Divulgació científica. 65. L’Obra Social dota el Planetari de Madrid amb un equipament i continguts capdavanters.
66. «El cel de la Cloe», nou programa del planetari a Barcelona i Madrid adreçat als més petits. Exposicions i tallers
itinerants. 67. L’Obra Social presenta un espai expositiu innovador a l’entorn del Guernica, que viatjarà per tota
Espanya. 68. Creactivity posa a rodar una unitat mòbil escolar que fomenta l’experimentació i la creativitat dels
més petits. Educació. 69. EduCaixa impulsa la transformació educativa amb la finalitat de respondre a les necessitats
del segle XXI, renova el seu logotip i crea continguts innovadors sota el lema (R)evolució educativa. 70. Aliança amb
algunes de les principals institucions internacionals de referència en l’àmbit de l’educació i la transformació pedagògica.
71. Experts mundials en educació assessoren directors de centres d’Espanya. 72. La plataforma web revolucioeducativa.org
convida els centres educatius a avaluar els seus projectes. 73. EduCaixa fa arribar als centres el primer programa educatiu de Big Data de tot l’Estat dirigit al desenvolupament de la competència digital de l’alumnat d’ESO, batxillerat i
CFGM. Palau Macaya. 74. El Palau Macaya obre una nova convocatòria de projectes de reflexió sobre desenvolupament
humà i sostenibilitat, i acull la seu de l’Observatori dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Jardins de Cap
Roig. 75. Cap Roig organitza la I Trobada d’Economia i Reptes Socials a Palafrugell. 76. El Festival de Cap Roig, el primer
que obté el certificat mediambiental Biosphere. 77. Els jardins de Cap Roig organitzen per primera vegada visites
educatives i familiars. Observatori Social de "la Caixa". 78. Aquesta plataforma estratègica analitza en profunditat l’atur
juvenil i la innovació en la investigació, i aboca les seves conclusions de manera divulgativa. Obra Social descentralitzada.
79. Les direccions territorials, les direccions de l’àrea de negocis i la xarxa d’oficines de CaixaBank amplifiquen la
capil·laritat dels programes estratègics de l’Obra Social en milers de municipis de tot l’Estat. Obra Social a Portugal.
80. La Fundació Bancària implementa accions socials a Portugal fruit del seu compromís internacional.
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Cobrir les necessitats
bàsiques de les persones,
generar igualtat
d’oportunitats, aportar
solucions duradores.

SOCIAL

UNA DE LES FUNDACIONS
DEL MÓN QUE OFEREIX MÉS
SUPORT ALS COL·LECTIUS
VULNERABLES

C

obrir les necessitats
bàsiques de les persones, generar igualtat
d’oportunitats, aportar
solucions duradores.
La Fundació Bancària reforça la seva
acció social a Espanya, Portugal i la

resta del món amb nous projectes
contra la pobresa i l’exclusió social.
La infància, la inserció laboral, la gent
gran, els malalts avançats, el voluntariat i els col·lectius més vulnerables
són prioritaris.
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CAIXAPROINFÀNCIA
COMPLEIX 10 ANYS
DE MILLORA
EDUCATIVA
I HOMENATJA
LES FAMÍLIES
EN 11 CIUTATS
CaixaProinfància fa anys i creix.
Aquest any celebra el desè aniversari
i amplia territoris. L’Obra Social es
va proposar el 2007 trencar el cercle
de la pobresa infantil hereditària
per mitjà de l’educació. Deu anys
després, els resultats del programa
demostren una reducció considerable de l’abandonament escolar. Per
celebrar-ho, homenatja les famílies
en els 10 territoris —11 ciutats— on
es va iniciar.

L

es dades demostren la millora educativa. La mitjana
de nens i nenes que abandonen l’escola és del 30%;
allí on és present CaixaProinfància,
el percentatge baixa fins al 7%.
Hi ha més percentatges. Del 70%
dels escolars que continuen estudiant, el 52% no perd cap curs en
termes generals, mentre que als
territoris on el programa està arrelat,
la xifra millora de forma considerable:
el 81% de l’alumnat progressa cada
any de forma adequada.
Així, CaixaProinfància aconsegueix
trencar el cercle de la pobresa que
es transmet de pares a fills en oferir
oportunitats de futur als més petits.
S’adreça a famílies amb menors entre
0 i 18 anys en situació de pobresa i
d’exclusió social.

El programa ofereix de manera gratuïta reforç educatiu i equipament escolar, tallers educatius per a les famílies
i campaments d’estiu. Paral·lelament,
facilita serveis «prosalut»: alimentació i higiene infantil, ulleres i audiòfons, logopèdia i suport psicològic.
Amb l’objectiu de ser més eficient,
el programa es concentra en aquelles
zones dels municipis on hi ha més
necessitat. El 2017 ha evolucionat
cap a un model d’atenció integral, on
és necessari el treball en xarxa local
amb els diferents agents competents
en l’atenció a les famílies en situació
de vulnerabilitat socioeconòmica,
tant públics com privats, potenciant
les capacitats i l’apoderament dels
participants.
Durant l’any 2017, el programa s’ha
reorganitzat en clau territorial, on la
coordinació i la col·laboració entre
l’Administració pública, els serveis
socials, l’escola i les entitats és vital
en la promoció de l’acció integral de
qualitat que duu a terme CaixaProinfància. El programa disposa, a més,
d’un equip format per una trentena
d’experts i investigadors de catorze universitats espanyoles, sota la
direcció científica de la Universitat
Ramon Llull.

1

62.254
Nens beneficiaris
el 2017

2

283.507
Nens beneficiaris
des de l’inici del
programa

3

36.740
Famílies
beneficiàries
el 2017

4

82
Ciutats

5

Més de

400

Entitats socials
implicades

Què vols ser
quan siguis
gran?
CaixaProinfància es va iniciar el 2007 en els 10 territoris
més poblats d’Espanya. En
concret, en 11 ciutats d’aquestes zones. Per ordre alfabètic:
Barcelona, Bilbao, Las Palmas
de Gran Canària, Santa Cruz
de Tenerife, Màlaga, Madrid,
Múrcia, Palma, Sevilla, València i Saragossa.
Per celebrar el desè
aniversari, ha organitzat una
sèrie d’homenatges en tots
aquests llocs. L’objectiu és
que una pregunta tan comuna
com «què vols ser quan siguis
gran?» es faci realitat en la
majoria dels casos.
Amb aquesta celebració múltiple, l’Obra Social
reconeix la tasca dels nens
i les nenes, les famílies i
les entitats. Junts, sota el
paraigua de CaixaProinfància,
han aconseguit una àmplia
millora educativa i l’increment
del progrés familiar allà on el
programa s’ha impulsat.

Més territoris, menys pobresa
Més de 62.000 nens i nenes, 400 entitats socials, més de 100
municipis i 170 xarxes, aquest és el grau d’implantació de CaixaProinfància. El 2017 s’han ampliat els territoris d’actuació a Badajoz, Burgos,
Còrdova, Granada, Jerez, El Ejido, Tudela i Valladolid. El programa
s’anirà ampliant fins que el 2019, en principi, sigui present en totes les
comunitats autònomes.

CaixaProinfÀncia compleix 10 anys de millora educativa i homenatja les famílies...
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INCORPORA
CELEBRA UNA
DÈCADA DE
VIDA I POTENCIA
L’AUTOOCUPACIÓ
ENTRE LES
PERSONES
VULNERABLES
Commemorem 10 anys de treballs
que donen vida. Milers de microempreses i emprenedors novells: fruit
del foment de l’autoocupació. Una
expansió més: Tunísia. Formació virtual nova: amb motiu de la posada en
marxa d’un espai virtual per a professionals que treballen en l’àmbit de la
inserció laboral de persones vulnerables. Són les novetats d’Incorpora,
el programa d’inclusió sociolaboral
de l’Obra Social.

Ajudes en el marc europeu
La Fundació Bancària "la Caixa" posa en marxa dos nous programes per incentivar l’ocupació amb el suport del Fons Social
Europeu. D’una banda, el nou programa Feina Jove facilita ajudes a
empreses, incloent-hi empresaris, autònoms, associacions, fundacions i altres entitats sense afany de lucre que contractin persones
joves d’entre 16 i 29 anys. L’objectiu és fomentar l’ocupació jove,
estable i de qualitat, a fi de dinamitzar l’activitat empresarial i el
creixement econòmic.
En segon lloc, el programa Més Feina de "la Caixa" ha seleccionat
projectes que implementen mesures que afavoreixen la inclusió
activa de persones en risc o situació d’exclusió social per mitjà
d’itineraris integrals d’inserció sociolaboral que permeten la seva
incorporació al mercat laboral.

E

treball dignifica les persones. Conscients de les
dificultats suplementàries
que troben les persones
de col·lectius vulnerables per accedir
a un lloc de treball en l’empresa
ordinària, l’Obra Social va llançar
el 2007 el programa Incorpora en
totes les comunitats autònomes.
Una de les claus consisteix a abordar
la inclusió sociolaboral des d’una
perspectiva innovadora, transversal
i integral.
Aturats de llarga durada, dones
víctimes de violència, persones amb
discapacitat psíquica, física, sensorial
o malaltia mental, joves i immigrants
formen part de la «família» Incorpora. A tots ells ha volgut homenatjar l’Obra Social amb motiu de la
celebració dels deu anys de vida del
programa. També a les empreses
socialment responsables en el marc
de la integració sociolaboral que
col·laboren amb Incorpora.

Emprenedors i microempreses.
D’altra banda, els resultats de 2017
del nou programa Autoocupació Incorpora s’han concretat en la creació
de 1.061 microempreses i 1.134 llocs
de treball. Entre els emprenedors,
el 46,85% són dones i el 53,15%,
homes.
Gràcies a aquesta línia d’autoocupació, persones en risc d’exclusió social
amb idees de negoci nou poden

Una de les claus
del programa Incorpora
consisteix a abordar la
inclusió sociolaboral
des d’una perspectiva
innovadora, transversal
i integral.

Ajudes en el marc
europeu

1

925
Insercions
de joves.
Programa Feina
Jove de “la Caixa”

2

627
Misión

3

Empreses amb
ajudes acceptades.
Programa Feina
Jove de "la Caixa"

2.010
Insercions. Programa Més Feina
de "la Caixa"

participar en aquest programa
innovador per integrar-se en el
mercat laboral. Augmenten així les
possibilitats de superar la situació
de vulnerabilitat. Incorpora dissenya

per a ells itineraris personalitzats
que ajuden i guien aquests emprenedors, acompanyant-los durant
tot el procés fins a l’obertura i la
consolidació del negoci.
Plataforma virtual nova. Paral·lelament, Incorpora ha posat en marxa
un programa de formació en línia
per a tècnics. Aquesta nova plataforma s’adreça de manera especial
als professionals que treballen en
l’àmbit de la inserció sociolaboral
de persones vulnerables. Aquest
espai virtual ofereix cursos i recursos
diversos per als professionals de la
inserció laboral.
Expansió. L’Obra Social ha posat en
marxa a Tunísia el programa Incorpora per fomentar en aquest país la
contractació de persones en situació
de vulnerabilitat. El programa també
és present a Polònia, Hongria i el
Marroc.
Per a un futur diferent. Tres de
cada quatre participants han aconseguit un contracte laboral el 2017.
El programa Reincorpora s’adreça a
persones que estan en la fase final
de la condemna en cent centres
penitenciaris de tota Espanya. Se’ls
ofereix l’oportunitat de lluitar per

1

30.319
Insercions
del programa
Incorpora el 2017

2

168.137
Insercions des de
l’inici del programa
Incorpora

3

10.826
Empreses
contractants
del programa
Incorpora el 2017

4

47.887
Empreses
contractants
des de l’inici del
programa Incorpora

5

1.617
Itineraris iniciats
pel programa
Reincorpora

un futur diferent mitjançant itineraris personalitzats d’integració
sociolaboral. Aquesta iniciativa de
l’Obra Social "la Caixa", en col·laboració amb el Ministeri de l’Interior
i el Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya té una peça
clau: els tècnics de Reincorpora de
les entitats socials participants.

Incorpora celebra una dècada de vida i potencia l’autoocupació entre les persones vulnerables
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PREMI AL MILLOR
PROJECTE
NACIONAL DE
MEDIACIÓ AL
PROGRAMA
D’INTERVENCIÓ
COMUNITÀRIA
INTERCULTURAL
(ICI)
Què significa ser, estar i formar part
d’una comunitat? Arribar a allò que
identifica un col·lectiu és un repte
important per avançar i millorar. El
Projecte d’Intervenció Comunitària
Intercultural de l’Obra Social va
néixer el 2010 per fomentar la convivència pacífica en contextos plurals i
multiculturals. Set anys després, ha
rebut un reconeixement destacat:
el Premi al Millor Projecte Nacional
de Mediació, atorgat per l’Associació
Madrilenya de Mediadors.

Enquesta a 10.000 persones
en 24 barris, districtes i municipis
Conèixer per millorar la convivència: són dues de les claus del
Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural. Amb aquesta
finalitat, s’ha fet una enquesta a partir d’una mostra de 10.000
persones en 24 territoris. L’objectiu és mesurar de manera científica
els resultats de les intervencions dutes a terme a les mateixes zones
d’actuació des de l’inici del projecte, el 2010. És a dir, als mateixos
barris, districtes i municipis.
Els paràmetres que es mesuren són vuit: relacions socials i interculturals; actituds cap a la diversitat; normatives i civisme; valors en
la vida local (solidaritat, respecte, pluralisme i igualtat); participació;
conflictivitat; identitat i pertinença social, i confiança en les institucions i en l’Estat del benestar. L’impacte del projecte es mesurarà
comparant els resultats d’aquesta enquesta amb els obtinguts
el 2010, quan es va dur a terme la primera enquesta als mateixos
territoris, coincidint amb el naixement del projecte. Els resultats
es publicaran el 2018.

P

erquè al capdavall el barri
no és l’estructura física sinó
«
els veïns del barri.» És la
veu d’un dels veïns del Polígono, a Toledo. Es tracta d’un dels 37
territoris d’alta diversitat cultural en

els quals es duu a terme el Projecte
d’Intervenció Comunitària. El treball
impulsat des de 2010 en aquestes
zones d’actuació proporciona els
mitjans i les estratègies per fomentar
la cohesió social, la convivència i la

cultura de la pau. També demostra
que l'ús de la metodologia comunitària com a metodologia d’intervenció social promou una transformació
social més profunda basada en la
coresponsabilitat de tots els actors
d’un territori.
A partir del treball conjunt de les
administracions locals, de les entitats
socials i de la ciutadania, el Projecte
ICI de l’Obra Social promou la creació
d’espais de trobada, relació i interacció positiva entre persones de
diferents procedències i pertinences
culturals i religioses. L’objectiu és
sempre el mateix: facilitar la inclusió
social, la igualtat d’oportunitats, la
cohesió social i la promoció de la
convivència.
Als barris, districtes i municipis on
es duu a terme el Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural
s’impulsen processos que afavoreixen el desenvolupament local i
que milloren les condicions de vida
de tota la població. Aquest és el
gran repte que tenen els municipis
d’Espanya i en general les ciutats
europees amb una gran diversitat
cultural. En aquest sentit, l’impacte
del Projecte ICI de l’Obra Social
és clarament positiu i l’ha fet mereixedor del guardó de l’Associació
Madrilenya de Mediadors.

1
Misión

2.428
Activitats

2
Misión

228.500
Participants

Premi al Millor Projecte Nacional de Mediació al programa d’Intervenció Comunitària...
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Premi a «Sempre
acompanyats»
La Societat Espanyola
de Geriatria i Gerontologia
(SEGG) ha premiat el programa «Sempre acompanyats»
de l’Obra Social per la seva
metodologia, que aborda la
complexitat dels diferents
tipus de soledat integrats en
la vida quotidiana. Ho fa des
d’un punt de vista tant personal com comunitari, desenvolupant eines innovadores
d’avaluació i gestió
dels casos.
Així mateix, l’Obra Social
ha signat un acord de col·laboració perquè els membres
de la Fundació Amics de la
Gent Gran puguin participar
en les activitats de «Vida en
companyia» en els diferents
EspaiCaixa. Aquest projecte
sensibilitza sobre la problemàtica de la soledat no
desitjada, permet detectar
més casos, ofereix més
recursos d’acompanyament
individual i grupal, i ajuda a
trencar estereotips.

BENEFICIS
SALUDABLES DEL
PROGRAMA «VIURE
BÉ, SENTIR-SE
MILLOR» ADREÇAT
A GENT GRAN
DE TOTA ESPANYA
Quin és l’impacte del programa en
la millora del benestar emocional
de les persones grans? Aquest és
l’objectiu de l’avaluació del programa «Viure bé, sentir-se millor», que
s’ha implementat en tota Espanya
per mitjà de 1.306 tallers amb
16.676 usuaris. Han participat en
l’estudi 500 persones. La conclusió:
els beneficis són notables en tots
els casos.

E

l projecte d’avaluació s’ha
dut a terme amb la col·laboració de les diferents
conselleries i centres de
persones grans de Canàries, Extremadura, Astúries i Andalusia, com
també amb el suport dels centres
propis de l’Obra Social a Catalunya,
Madrid i Múrcia. I, sens dubte, gràcies
al compromís i l’ajuda de les persones grans que han participat en el
programa durant deu mesos.
El procés d’avaluació s’ha dividit
en quatre fases. S’han analitzat els
paràmetres següents: benestar, emocions, autoeficàcia, soledat, compromís amb la vida i fortaleses psicològiques. Els participants s’han dividit en
dos grups: el de control, que només
ha fet un programa d’activitat física,
i l’experimental, amb diferents itineraris del programa «Viure bé, sentir-se
millor».

Els resultats demostren que «Viure
bé, sentir-se millor» millora el balanç
emocional, l’autoeficàcia i el benestar
en autonomia, domini de l’entorn i
creixement personal; disminueix la
soledat no desitjada; augmenta fortaleses psicològiques com la curiositat,
l’humor, la gratitud o el coratge; i
transforma l’orientació temporal cap
al present, deixant de costat orientacions fatalistes. Tots són aspectes
essencials per viure una vida plena.

El programa «Viure
bé, sentir-se millor»,
s’ha implementat a
tota Espanya per mitjà
de 1.306 tallers amb
16.676 usuaris.

1
Misión

«En forma!», nova activitat de promoció
de l’envelliment actiu i saludable
Millorar l’equilibri i la força muscular mitjançant la pràctica de
l’exercici físic per evitar caigudes i la sarcopènia. És la raó de ser d’«En
forma!», la nova activitat de promoció de l’envelliment actiu i saludable
que ofereixen tots els centres de gent gran de la xarxa de l’Obra Social.
Es tracta de setze sessions de noranta minuts cadascuna. Persones
grans, professionals, monitors i responsables de centres han contribuït
al disseny exclusiu d’aquesta nova oferta.

Efecte acumulatiu del programa. Variables qüestionari
Més intensitat de millora en el grup experimental que en el grup placebo, especialment rellevant en
la delegació de tasques, la satisfacció amb la vida i una visió positiva de la soledat.

Variable

Grup placebo

Grup experimental

Intensitat de millora

Intensitat de millora

Delegar

7,8%

14,1%

Soledat com a aspecte positiu

8,8%

25,9%

821.532

Gaudeixo d’estar amb mi mateix/a

2,1%

7,6%

Soledat com a part de la vida

1,4%

10,7%

Usuaris
del programa
de gent gran

Soledat i autoconeixement

-0,5%

12,1%

Compartir amb els altres

-0,4%

3,7%

2

615
Centres
(63 propis
i 552 conveniats)

3

3.300
Voluntaris
del programa

4

366
Soledat.
Persones
ateses

Dependència dels altres i control vital

0,9%

10,4%

Satisfacció vital

3,85%

11,14%

Programa oportunitat
desenvolupament personal

-1,3%

5,5%

Font: Fundació Bancària "la Caixa"

Millor puntuació
que el GP

Beneficis saludables del programa «Viure bé, sentir-se millor» adreçat a gent gran de tota Espanya
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PROGRAMA
«FINAL DE VIDA
I SOLEDAT»
PER A L’ATENCIÓ
DE PERSONES
AMB MALALTIES
AVANÇADES I
SITUACIÓ DE
SOLEDAT
Amb la finalitat de contribuir a la
millora de la qualitat de vida de les
persones amb malalties avançades,
l’Obra Social ha impulsat el projecte
«Final de vida i soledat». Aquest
programa contribueix a alleujar
l’experiència del sofriment davant la
soledat mitjançant l’acompanyament
de voluntaris.

L

a solitud no és innòcua.
És un factor de risc per
a la depressió i la deterioració cognitiva, entre
altres malalties. Sempre atenta a
les noves necessitats, l’Obra Social
ha implementat la iniciativa «Final
de vida i soledat» en el marc del
Programa per a l’Atenció Integral a
Persones amb Malalties Avançades.
Després d’una experiència pilot,
aquest nou projecte es desenvolupa en set primeres unitats territorials d’Espanya, i s’ampliarà en els
propers anys. Està coordinat per
entitats sense afany de lucre i té el
suport de l’Institut Català d’Oncologia i la direcció del doctor Xavier
Gómez-Batiste.

L’objectiu és alleujar l’experiència
del sofriment provocat per la soledat mitjançant l’acompanyament
de voluntaris. Així, «Final de vida
i soledat» promou l’establiment
d’una xarxa comunitària formada
per entitats de voluntaris, residències, centres sociosanitaris,
parròquies i associacions de veïns,
entre d’altres.
Paral·lelament, l’Obra Social ha
editat el Manual per a l’atenció
psicosocial i espiritual a persones
amb malalties avançades. Es tracta
d’una publicació única en aquest
àmbit, ja que l’experiència de protocol·lització anterior és de fa deu
anys i calia revisar-la i actualitzar-la.

1
Misión

24.094
Pacients
atesos
el 2017

2

29.555
Misión

3

Familiars que
han rebut
assistència
el 2017

1.058
Voluntaris
del programa

Acord pioner contra l'ELA
És una malaltia «invisible», per les poques coses que se’n saben.
L’Obra Social ha acordat una aliança pionera amb la Fundación
Francisco Luzón per a la cura de les víctimes i la recerca de l’ELA
(esclerosi lateral amiotròfica).
L’acord es concreta en dos punts: la inversió en recerca i
l’assistència psicosocial, emocional i espiritual dels pacients i
les seves famílies. La finalitat és millorar la qualitat de vida dels
pacients.
L’ELA afecta unes 4.000 persones a Espanya, on cada any es
diagnostiquen més de 900 nous casos. Es tracta d’una malaltia
neurològica degenerativa de causa desconeguda que provoca
una pèrdua progressiva de les neurones i dona lloc a l’atròfia
muscular.

Aquesta publicació és una eina
útil per als professionals que es
dediquen a l’atenció pal·liativa, en
particular de l’àmbit psicosocial i
espiritual. A més d’un marc general
i conceptual, consta d’un corpus
central de protocols clínics d’atenció
psicosocial i espiritual. També aborda temes com la comunicació difícil,
la dimensió ètica i la cura de l’equip.

L'objectiu del programa
«Final de vida i soledat»
és alleujar l’experiència
del sofriment provocat
per la soledat mitjançant
l’acompanyament de
voluntaris.

128.446 pacients i 180.003 famílies satisfetes
El Programa per a l'Atenció Integral a Persones amb Malalties
Avançades està format per 42 equips de professionals. Disposa d’una
xarxa de més de 1.000 voluntaris que aborden situacions diverses,
especialment de soledat. El volum d’atenció és de més de 128.446
pacients i 180.003 familiars.
Els resultats són molt satisfactoris. Els estudis demostren que el
94% de les persones ateses millora la qualitat de vida després de la
intervenció de l’Equip d’Atenció Psicosocial. Així mateix, el 90% dels
pacients considera excel·lent i molt bona l’atenció rebuda.
Paral·lelament, 130 professionals sanitaris dels equips receptors
han valorat el treball dut a terme pel programa. La puntuació general
és d’un 8,7 sobre 10.

Programa «Final de vida I soledat» 
per a l’atenció de persones amb malalties avançades...
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L’ASSOCIACIÓ DE
VOLUNTARIS ES
CONVERTEIX EN
EL SEU PRIMER
ANY EN UNA DE
LES MÉS ACTIVES
D’ESPANYA
Generar orgull de pertinència i ajudar
la societat, aquesta és la finalitat
de l’Associació de Voluntaris de "la
Caixa", que en el seu primer aniversari s’aferma com una de les més
actives del territori espanyol, ja que
ha incrementat en més del 45% el
nombre d’activitats de voluntariat
respecte l’any 2016. L’organització és
dipositària de la tradició dilatada de
voluntariat de l’Obra Social al llarg
d’un segle. Amb les seves activitats,
ha aconseguit impactar en centenars
de milers de persones i ha rebut el
reconeixement internacional.

L’

Associació de Voluntaris
va ser constituïda fa un
any, el 2016, per la Fundació Bancària "la Caixa",
CaixaBank i la Fundació de l’Esperança. Fidel al compromís social de
Francesc Moragas, que va fundar
"la Caixa" fa un segle, recull l’àmplia
experiència de l’entitat.

1,2 milions de litres de llet i 100 tallers
d’educació financera
Elaborar un pressupost familiar, aprendre a estalviar, evitar
endeutar-se i saber utilitzar les targetes de crèdit. L’Associació
de Voluntaris ha fet més de 100 tallers d’educació financera a
Espanya en col·laboració amb l’Institut d’Estudis Financers (IEF).
L’objectiu: promoure la inclusió social de persones en situació de
risc d’exclusió.
L’educació financera és una de les cinc línies d’activitat que
l’Associació abordarà en els propers anys. Les altres són salut i gent
gran; pobresa infantil i exclusió social; ocupabilitat i inserció laboral, i
accions locals diverses.
Cal destacar la participació dels voluntaris en la campanya «Cap
nen sense bigoti», que ha recollit 1,2 milions de litres de llet. La
iniciativa, impulsada per l’Obra Social en col·laboració amb els bancs
d’aliments, ha permès que 25.014 famílies en situació de vulnerabilitat assolissin el consum anual mínim de llet.

L’Associació dona suport a les
inquietuds solidàries dels empleats i
jubilats del Grup "la Caixa", com també d’amics, familiars i clients, que
dediquen el temps lliure a participar
en activitats solidàries dirigides principalment a col·lectius vulnerables
o en risc d’exclusió social. Entre les
seves comeses hi ha la de facilitar
la realització de les iniciatives de
manera organitzada i eficaç.
Avui és una de les associacions més
actives de la península. També rep
el reconeixement internacional, en
estar present en xarxes com Voluntare, International Association for
Volunteer Effort (IAVE) i Impact 2030.
Paral·lelament, fomenta la presència de voluntaris en crear sinergies amb projectes impulsats per
CaixaBank, com la Setmana Social,
i amb programes de l’Obra Social,
com Incorpora, CaixaProinfància o
CooperantsCaixa. Amb aquest últim,
40 voluntaris participen cada any
en diferents projectes de cooperació internacional per proporcionar
assessorament a les ONG locals de
països en vies de desenvolupament.
Unes 11.000 persones i més de
1.500 entitats socials han participat en la Primera Setmana Social
simultània a Espanya impulsada per

CaixaBank. Com a colofó, les Trobades de Voluntariat es van celebrar
en dotze ciutats amb l’assistència
de més de 2.300 voluntaris. S’hi
va reconèixer el compromís del
voluntariat de “la Caixa” per la seva
contribució a un món més just.

Noves plataformes de voluntariat
Voluntaris de "la Caixa" llança un nou web:
www.voluntarislacaixa.org

Una de les fites de la celebració
va ser la creació d’una gran obra
col·lectiva. Isabel Muñoz, Premi Nacional de Fotografia, va compondre
una fotografia original amb 2.500
imatges d’empleats i altres participants de la Setmana Social.

Canalitza l’interès del voluntariat, informa sobre les activitats
i notícies més rellevants, i permet sol·licitar l’alta a l’Associació.
El primer any, ha tingut una mitjana de 2.000 visitants únics mensuals,
ha actualitzat continguts i ha introduït noves càpsules d’aprenentatge
virtual. En breu llançarà l’aplicació Voluntaris de "la Caixa" en els sistemes Android i IOS.

1

16.321
Total de voluntaris
de "la Caixa" el 2017

2

— Corporatius
— Programa de gent gran
— Programa d’Atenció Integral
a Persones amb Malalties
Avançades
— CiberCaixes Hospitalàries

10.498
Total de voluntaris
corporatius el 2017

3

— Empleats: 54%
— Amics/familiars/
clients: 46%

3.225
Activitats
el 2017

4

182.173
Nombre de persones
beneficiades el 2017

5

87.000
Hores de
voluntariat

L’Associació de Voluntaris es converteix en el seu primer any en una de les més actives d’Espanya
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AJUDA A 839
NOUS PROJECTES
D’INICIATIVES
SOCIALS
PROMOGUTS PER
ORGANITZACIONS
NO LUCRATIVES
«Mares soles», orientat a facilitar
la inserció laboral de dones de
famílies monoparentals en situació
d’exclusió; «ESTIMULA-T», centrat
en la creació d’un espai terapèutic
per als malalts d’Alzheimer i els seus
familiars; «Embarriate 2.0», centrat en
la revitalització comunitària per contribuir al desenvolupament de nens i
adolescents en risc d’exclusió social.
Són 3 de les 839 noves propostes
seleccionades pel Programa d’Ajudes
a Projectes d’Iniciatives Socials 2017.

L’

Obra Social col·labora amb
organitzacions no lucratives que tenen la finalitat
de crear oportunitats de
millora de la qualitat de vida de les
persones que més ho necessiten.
El Programa d’Ajudes complementa
les actuacions en sis àmbits: pobresa
infantil, envelliment, ocupació, habitatge, interculturalitat i malalties.
Els 839 projectes que han rebut ajudes responen a cinc criteris d’eficàcia:
la identificació de la necessitat o
problemàtica social a la qual donen
resposta; la definició de l’objectiu
de la intervenció i la concreció de
la metodologia; l’apoderament de
les persones; la implantació en la
comunitat fruit de la col·laboració i
de la promoció del voluntariat; i la
complementarietat amb els recursos
propis i el suport de l’Administració.

1
Misión

839
Nombre
d’ajudes

2

264.493
Misión

Nombre
de persones
destinatàries

En les deu convocatòries obertes el
2017, s’han avaluat 3.998 projectes.
D’aquests, s’han seleccionat 839 iniciatives socials: 684 en les convocatòries
generals i 155 en les convocatòries
territorials. Les més concorregudes
han estat les de promoció de l’autonomia personal i atenció a l’envelliment,
la discapacitat i la dependència.

Acció social
en l’àmbit rural
Aquesta convocatòria
impulsa programes que
fomentin el desenvolupament d’intervencions socials
en el medi rural. L’objectiu
és millorar la qualitat de vida
i la igualtat d’oportunitats
de les persones que viuen
en aquest entorn. Dels 265
projectes avaluats, se n’han
seleccionat 43.

10%
9%

15%
4%

3%

4%

9%
20%
28%

En les deu
convocatòries
obertes el 2017,
s’han avaluat
3.998 projectes.

Persones amb discapacitat o malaltia mental
Gent gran i persones dependents
Persones amb malalties
Familiars i persones cuidadores
Persones adultes en risc de pobresa o exclusió
Joves i/o menors en context escolar
Persones immigrades i altres col·lectius amb diversitat cultural
Persones d’un mateix entorn comunitari
Infants i joves en situació de pobresa

MANRESA, A
LES PORTES DE
L'ESPAICAIXA
FRANCESC D’ASSÍS

E

l director general de la
Fundació Bancària, Jaume
Giró, i sor Lucía Caram han
acordat la creació d’un
nou espai a Manresa per a l’atenció
integral de nens en situació de vulnerabilitat i les seves famílies. El seu
nom és EspaiCaixa Francesc d’Assís,
i obrirà les portes el 2018.
La instal·lació ocuparà part del
convent de Santa Clara. Com a conseqüència, l’ordre de les Dominiques
de Manresa cedeix l’antic noviciat,
com també l’hort, per atendre els
menors més necessitats.

El projecte s’emmarca dins de
CaixaProinfància, el programa de
lluita contra la pobresa infantil de
l’Obra Social. L’EspaiCaixa Francesc
d’Assís oferirà atenció psicoterapèutica, reforç educatiu, educació
no formal i temps lliure, i suport
educatiu i familiar. Els principals be-

Centralitzat, que facilita l'accés a un
habitatge a persones que han vist
reduïts els seus ingressos a causa de
la crisi econòmica, i Lloguer Solidari
Descentralitzat, que facilita aquest
accés a les persones que han sofert
un procés d'execució hipotecària i es
troben en situació de vulnerabilitat.

RECOLZAMENT
A LA VIVENDA
MITJANÇANT
LLOGUER SOLIDARI

E

l programa Lloguer
Solidari s'ha renovat per
tres anys més. Aquest
programa compta amb
dues modalitats: Lloguer Solidari

En la primera modalitat en la que
s'han entregat 92 pisos durant el
2017, es renoven els contractes
per un termini de tres anys, quan
aquests vencin, amb una subvenció
màxima del 50% de la renda. En
la segona, els contractes tindran
una vigència de tres anys, amb una
subvenció de dos anys, que es fixarà
segons la capacitat de pagament
de la unitat familiar.
Respecte a Habitatge Assequible,
el programa de l'Obra Social que
ofereix alternatives per assegurar
l'emancipació dels joves i dignificar
la vivenda de les persones grans,
aquest s'ha consolidat amb 4.000
pisos entregats des del seu inici.

neficiaris seran els nens i les nenes
que viuen a Manresa en situacions
desfavorables, com també les seves
famílies. L’espai disposarà de personal amb la formació i la qualificació
pertinents per treballar el desenvolupament cognitiu, afectiu i social dels
menors.

1

Habitatge Assequible

Misión

2

4.000
Pisos lliurats
des de l’inici
del programa

766
Contractes
renovats el 2017

3

Lloguer solidari
centralitzat

6.000
Habitatges totals
entregats

4

Lloguer solidari
descentralitzat

8.363
Habitatges totals
entregats

AJUDA A 839 NOUS PROJECTES... | MANRESA A LES PORTES... | RECOLZAMENT A LA VIVENDA...
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L’ART D’ESCOLTAR
I EL VALOR DE
L’ACCIÓ SOCIAL
DE PROXIMITAT DE
LA FUNDACIÓ DE
L’ESPERANÇA
Persones que ajuden persones.
Sumar per poder multiplicar. Teixir
xarxes de suport. Valer-se per elles
mateixes. Així és la Fundació de
l’Esperança. Un centre d’acció social
de proximitat i atenció directa al cor
del barri gòtic de Barcelona. Un equip
humà de 74 tècnics i voluntaris. El
principal assoliment de 2017: amb
nom i cognoms, cadascuna de les
persones en situació de pobresa o
d’exclusió social a les quals ha ajudat
perquè es puguin valer per elles
mateixes.

L’

esperança, segons la
defineix el diccionari, és
l’«estat d’ànim que sorgeix
quan es presenta com
a assolible allò que es desitja». En
el cas de la Fundació: «Escoltar la
realitat empobrida de la societat,
principalment del nostre territori, i
tractar de donar resposta al conjunt
de problemàtiques dels qui s’apropen
a la nostra porta sempre oberta», en
paraules de Llum Delàs, directora de
la institució.
L’equip humà resulta central en
aquesta tasca: il·lusionat, cohesionat, innovador, entusiasta i acollidor.
També el treball en xarxa. La Fundació col·labora amb més de 70 entitats
afins i complementàries. Entre elles,
lidera la Xarxa Laboral del Gòtic, que
aglutina diverses organitzacions veïnals, socials i comercials, compartint
idees i recursos. L’objectiu comú és
millorar les condicions de vida de les
persones amb més dificultats.

El primer és detectar si cal actuar
de manera directa o sumar esforços
amb les altres organitzacions.
En cada cas, es fa un vestit a mida.
La Fundació acull cada persona,
l’escolta i li proporciona informació. A continuació, fa una valoració
social del cas. Estableix un pla de
treball individual i familiar i, finalment, duu a terme un seguiment
personalitzat.
L’objectiu final sempre és el mateix:
maximitzar el nombre d’altes a la
societat. Així, deixar de necessitar
els serveis de la Fundació significa
que s’ha aconseguit dotar la persona amb l’autonomia que no tenia en
cridar a la porta de la institució.
A través de la Casa de Recés,
ofereix una llar a dones en situació
d’alta vulnerabilitat d’entre 18 a 35
anys, sense fills al seu càrrec i de
qualsevol lloc del món. Se’ls ofereix
acompanyament integral continuat:
socioeducatiu, de salut, formatiu i
laboral. La finalitat és que s’emancipin amb garanties. Algunes d’elles,
fins i tot, arriben a la universitat.

1
Misión

1.679
Persones
ateses
el 2017

2

310
Misión

Insercions
laborals
el 2017

La Fundació atén també nadons,
nens i joves d’entre 0 i 16 anys en
situació de pobresa o d’exclusió
social. Els ofereix ajuda a través de
tres espais educatius: l’Espai Maternoinfantil, la CiberCaixa «Tens talent»
i l’Espai per a Adolescents. A més,
crea oportunitats laborals per a les
persones que ho necessiten.

Escoltar la realitat
empobrida de la societat,
principalment del nostre
territori, i tractar de donar
resposta al conjunt de
problemàtiques dels qui
s’apropen a la nostra porta
sempre oberta

Més de 300 insercions laborals
La Fundació de l’Esperança ha intervingut en més de 300 insercions laborals. També ha ajudat a crear més de 80 empreses.
Ofereix accions formatives per millorar l’ocupabilitat. Fa un servei
d’intermediació laboral amb les empreses del territori i disposa d’un
espai d’orientació professional cap a projectes empresarials que
permetin l’autoocupació.
Un dels principals assoliments és la consolidació del projecte
propi «+45 i més». Aquest servei de la Fundació és pioner en la
inserció laboral de persones més grans de 45 anys que estan en
atur, encara que tinguin una formació superior i una trajectòria
professional dilatada.

L’art d’escoltar i el valor de l’acció social de proximitat de la Fundació de l’Esperança
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20 ANYS
GENERANT
OPORTUNITATS
I COOPERANT
AMB ELS
COL·LECTIUS MÉS
VULNERABLES
ARREU DEL MÓN
20 anys, més de 600 projectes.
El Programa de Cooperació Internacional va néixer el 1997 amb un
objectiu doble: generar oportunitats
i lluitar contra les desigualtats dels
col·lectius més vulnerables en països
d’Àfrica, Àsia i l’Amèrica Llatina.
Els diferents projectes estan alineats
amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible establerts per
Nacions Unides. L’experiència acumulada ha generat un capital
de reconeixement internacional.

L

a sostenibilitat a llarg
termini dels programes ha
rebut el suport de la comunitat internacional. Així, la
Fundació Bancària ha protagonitzat
diversos actes el 2017:
Ginebra. El director general Jaume
Giró es va reunir el setembre amb
Filippo Grandi, alt comissionat per
als refugiats, per contribuir a la
reducció de la malnutrició infantil en
els camps de refugiats d’Etiòpia, i
amb Yves Daccord, director general
del Comitè Internacional de la Creu
Roja, per col·laborar en un programa
de rehabilitació de persones amb
discapacitat física en països en conflicte mitjançant un mecanisme de
finançament innovador.
Brussel·les. La Comissió Europea va
seleccionar el juny el programa Work
4 Progress per participar en el fòrum
European Development Days davant
de més de 6.000 participants de 150
països.

ProFuturo,
l’educació digital
amb el suport de
Fundación Telefónica
Segons la UNESCO, més
de 50 milions de nens al
món no van a l’escola. La
Fundació Bancària col·labora en el projecte ProFuturo
com a part d’una aliança
estratègica amb Fundación
Telefónica.
L’objectiu del programa
és facilitar l’accés a una
educació universal de qualitat mitjançant l’aplicació de
metodologies innovadores.
Aquest programa contribueix a pal·liar la bretxa
educativa i tecnològica en
països d’Àfrica, l’Amèrica
Llatina i el Sud-est Asiàtic.

10 anys de
CooperantsCaixa

Dallas. L’abril, la Fundació va formar
part de la conferència anual del
Council on Foundations per presentar la seva tasca als països de
l’Amèrica Llatina.

El programa de voluntariat internacional CooperantsCaixa fa 10 anys. Al llarg
d’aquest temps, ha contribuït a la professionalització
de més de 50 ONG gràcies al
treball de 359 voluntaris.

1

5.600.000
Beneficiaris
del projecte
ProFuturo
des de l'inici
del programa

2

2.447.808
Nens
vacunats
des de 2008

Nova York. El novembre, la Fundació va organitzar una trobada amb
UNICEF i la Bill & Melinda Gates
Foundation per reforçar la lluita
contra la mortalitat infantil provocada
per la pneumònia, principal causa de
mortalitat en aquesta població.

3

130.183
Beneficiaris
atesos en el
programa
MOM.
(107.849 nens 22.334 mares)

4

120.000
Nens
que s’han
beneficiat
del programa
de lluita
contra la
pneumònia

5

70.000
Beneficiaris
del programa
de lluita
contra
la malària
a Moçambic

En tornar, sents un
bloqueig inicial, reflexiones
i t’adones que t’han
canviat els valors,
la manera de valorar
les coses.
Carlos Rainero, Wassu, Gambia.

6

7

8.581
Beneficiaris
del programa
Work in
Progress
el 2017

1.650
Beneficiaris de
les campanyes
d’emergència
(Mèxic)

20 anys generant oportunitats i cooperant amb els col·lectius més vulnerables arreu del món

27

28
INFORME ANUAL 2017

«MOM», EL NOU
PROJECTE AMB
ACNUR, POSA EN
VALOR EL PAPER
DE LA DONA
PER PAL·LIAR
LA MALNUTRICIÓ
INFANTIL
Cada dia, 34.000 persones es veuen
obligades a abandonar les seves
cases arreu del món. La meitat són
nens i nenes. La malnutrició és un
dels problemes més greus als quals
s’enfronten. Al costat de l’Agència de
l’ONU per als Refugiats (ACNUR), la
Fundació Bancària ha llançat «MOM:
Pla d’Innovació per a la Nutrició Infantil», un projecte que situa la mare
al centre de la resposta.

E

s calcula que el 80% de
la població refugiada són
dones i infants. Formar les
mares en pràctiques nutricionals és bàsic per a la supervivència. El projecte «MOM» —apel·latiu
familiar per referir-se a la mare en
anglès americà— és innovador en
posar en valor la dona i centrar-se en
la prevenció.
El pla implica la posada en marxa
d’un registre digital dels refugiats
que agilita la distribució d’aliments

entre dones i infants. Així mateix,
presta atenció a altres aspectes
que també influeixen en la salut i
l’alimentació, com el refugi, l’aigua
i el sanejament.

1
Misión

107.849
Nens
beneficiaris

2

22.334
Work 4 Progress fomenta l’ocupació per mitjà
de plataformes d’innovació
El foment de la creació d’ocupació de qualitat per mitjà de plataformes integrals d’innovació publicoprivada és l’objectiu del nou
programa Work 4 Progress. Està dirigit a consorcis que treballen en
xarxa, formats per organitzacions de la societat civil, actors governamentals, el sector privat i el món acadèmic.
Es concentra en tres països: el Perú, Moçambic i l’Índia. En la
seva fase inicial, pretén fomentar un ecosistema d’innovació per
implementar iniciatives creadores d’ocupació. En una segona fase,
es desenvoluparan les que tinguin més potencial.
Es posarà un èmfasi especial en el diagnòstic, la monitorització i
l’avaluació per obtenir dades, retroalimentar i modelitzar. En sintonia
amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions
Unides, es prioritzen els col·lectius amb més dificultats d’inserció:
dones i joves.

Misión

Mares
beneficiàries

Durant aquest anys, s’han continuat
consolidant les aliances amb algunes de les principals organitzacions i
entitats internacionals. Una referència és 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 i Perú.

Salut global, pneumònia
i malària
Millorar la salut als països en vies de desenvolupament és una de
les intervencions més eficaces per lluitar contra la pobresa. La Fundació Bancària "la Caixa" ha reforçat les aliances estratègiques internacionals en salut global posant l’accent en dues de les principals causes
de mortalitat infantil: la pneumònia i la malària. Respecte a la primera,
l’actuació cobreix tot el cicle: prevenció, detecció i tractament.
Així, al costat de Gavi, The Vaccine Alliance i en aliança amb ISGlobal, promou el programa de vacunació infantil —vacuna del pneumococ— per a nens menors de 5 anys als països de renda baixa. Encara
avui, cada 20 segons mor un nen per manca de vacunació. L’Aliança
Empresarial per a la Vacunació Infantil ofereix a les empreses l’oportunitat de col·laborar en la lluita contra la mortalitat infantil, com a
part dels seus programes de responsabilitat social corporativa. A
aquesta acció se sumen aportacions de particulars, empleats i clients
de "la Caixa".
L’aliança amb l’UNICEF se centra en un programa d’innovació per a
la millora del diagnòstic mitjançant el desenvolupament de nous dispositius i el tractament d’infants afectats. Amb la finalitat d’erradicar
la malària, l’Obra Social impulsa i sufraga al costat de la Fundació Bill
i Melinda Gates un projecte pilot, l’Aliança MALTEM, en col·laboració
amb les autoritats de Moçambic, l’ISGlobal, el Centre de Recerca en
Salut de Manhiça (CISM) i una quinzena d’organitzacions.

Millorar la salut als països
en vies de desenvolupament
és una de les intervencions
més eficaces per lluitar
contra la pobresa.

Primer Programa
d’Inversió d’Impacte
Humanitari
Dels 90 milions de
persones amb discapacitats
físiques que necessiten un
dispositiu de mobilitat arreu
del món, només el 10% hi té
accés. El Comitè Internacional de la Creu Roja ha creat
el primer «bo d’impacte
humanitari» o Programa
d’Inversió d’Impacte Humanitari com a ajuda. Aquest
mecanisme innovador, en
el qual participa la Fundació
Bancària, representa una
transformació en el finançament dels serveis, ja que
compta amb «inversors
socials».

«MOM», el nou projecte amb ACNUR, posa en valor el paper de la dona...
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Avançar en el coneixement
científic per combatre les
malalties més esteses,
promoure l’excel·lència de la
recerca a Espanya i Portugal,
i atreure i retenir talent
innovador.

INNOVACIÓ

L’ENTITAT PRIVADA
QUE MÉS INVERTEIX
EN RECERCA BIOMÈDICA
A LA PENÍNSULA

A

vançar en el coneixement científic per
combatre les malalties
més esteses, promoure l’excel·lència
de la recerca a Espanya i Portugal,
i atreure i retenir talent innovador.
Amb aquest propòsit, la Fundació
Bancària "la Caixa" ha iniciat el llan-

çament d’una convocatòria inèdita a
Espanya i Portugal que la converteix
en l’entitat privada que més inverteix
en recerca d’excel·lència en temes
de salut a la península ibèrica, i en
una de les principals d’Europa. En total, la Fundació Bancària multiplicarà
els seus recursos en recerca fins a
arribar als 90 milions d’euros el 2019.
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La societat del futur
1982 va ser l’any en què va néixer el programa de beques de
"la Caixa". Deu anys després, el 1992, sorgia una nova xarxa de talent:
l’Associació de Becaris de "la Caixa". Aquesta associació organitza diferents activitats al llarg de l’any. Una de les iniciatives amb
més poder de convocatòria que organitza aquesta associació és el
cicle de conferències Horizons: Talk and lectures, que aprofita els
contactes dels becaris més sènior per convidar personalitats de
prestigi reconegut de diferents àmbits.
Aquest any, s’han organitzat tres conferències: la primera sobre
la revolució que viu el sector del transport; la segona, sobre les
polítiques públiques; i, finalment, la tercera sobre les prioritats de la
societat en el futur. Mar Hershenson, doctora en enginyeria elèctrica
per la Universitat de Stanford i emprenedora a Silicon Valley; Dan
Levy, professor de polítiques públiques a la Universitat Harvard; i
Nuria Oliver, experta en intel·ligència artificial, doctora pel Media Lab
del MIT i directora de recerca en Data Science a Vodafone, són alguns
dels experts que van participar en aquestes sessions.

NOVES BEQUES DE
POSTDOCTORAT
PER FORMAR ELS
LÍDERS DEL FUTUR
I ATREURE TALENT
INTERNACIONAL
El programa de beques de "la Caixa"
celebra el seu aniversari, i per partida
doble: les beques compleixen 35 anys
i l’Associació de Becaris, 25. El 2017,
són moltes les novetats d’aquest programa que en tres dècades i un lustre
ha concedit més de 4.500 beques.
En el punt de mira, un objectiu doble:
formar els líders del futur, d’una banda, i atreure talent internacional
al nostre país, de l’altra.

Acte de lliurament dels diplomes de les XXXV Beques'16 per a estudis de postgrau a l'estranger. A primera fila, d'esquerra a dreta: Soraya Sáenz de
Santamaría (vicepresidenta del Govern d'Espanya), Carles Puigdemont (president de la Generalitat de Catalunya), els reis d'Espanya Felip de Borbó i
Letizia Ortiz, Isidre Fainé (president de la Fundació Bancària "la Caixa") i Jaume Giró (director general de la Fundació Bancària "la Caixa").

L

a Fundació Bancària ha
llançat aquest any la
primera convocatòria del
programa de beques de
postdoctorat Junior Leader "la Caixa",
adreçat a investigadors excel·lents,
de qualsevol nacionalitat, que vulguin
continuar la seva carrera investigadora a Espanya. S’han convocat 30
beques amb l’objectiu de fomentar la
recerca innovadora i d’alta qualitat, i
donar suport als millors talents científics, a qui s’ofereix un entorn atractiu
i competitiu en el qual poder fer una
recerca d’excel·lència.

nacionalitat, que vulguin cursar un
doctorat en els camps de la
tecnologia, l’enginyeria, la física,
les matemàtiques i les ciències
de la salut i de la vida.

L’any 2017 també s’han concedit
les primeres beques del programa
INPhINIT, cofinançat per la Comissió Europea per mitjà del programa
MSCA-COFUND d’Horizon2020.
L’objectiu és incorporar als millors centres de recerca espanyols
joves investigadors, de qualsevol

Els 57 becaris triats provenen de
23 països de tot el món. En aquesta
primera convocatòria han participat
49 centres de recerca, tots amb
l’acreditació d’excel·lència Severo
Ochoa, María de Maeztu o de l’Instituto de Salud Carlos III. El centre
que ha rebut un major nombre de
becaris ha estat el Basque Center
on Cognition, Brain and Language
(BCBL).

1

4.544
Beques gaudides
des de 1982

2

197
Beques de postgrau
concedides el 2017

20

En la convocatòria de 2017, s’han
atorgat 57 beques per a aquest programa, cadascuna de 3 anys
de durada i dotada amb 122.592 €.
La beca inclou, a més, un programa
de formació presencial en habilitats
transversals, dissenyat especialment
per empreses internacionals líders
en el sector (Oxentia i Crac Vitae).

Paral·lelament, l’Obra Social convoca els seus programes tradicionals
de beques internacionals i nacionals
per cursar estudis de postgrau
a Europa (65 beques), Amèrica
del Nord i Àsia-Pacífic (55 beques),
i per fer un doctorat en universitats
o centres de recerca a Espanya
(20 beques).

3
218.603.775€

Beques del programa
de doctorat a Espanya
concedides el 2017

Misión

57
En 35 anys, el programa
de beques de "la Caixa"
ha concedit més de
4.500 beques.

Beques de doctorat
INPhINIT concedides
el 2017

120
Beques de postgrau a
l’estranger concedides
el 2017

Inversió
acumulada
des de 1982

4
Misión

17.942.378,08€
Inversió
destinada
a beques
l’any 2017

Noves beques de postdoctorat per formar els líders del futur i atreure talent internacional
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1a ENTITAT
PRIVADA, QUANT
A INVERSIÓ,
EN RECERCA
D’EXCEL·LÈNCIA
SOBRE TEMES
DE SALUT
Dotze milions d’euros l’any per a projectes de recerca relacionats amb la
salut a Espanya i Portugal. L’objectiu:
potenciar projectes d’excel·lència en
la lluita contra les malalties més nocives al món, com les cardiovasculars,
neurològiques, infeccioses i oncològiques. Aquesta nova convocatòria
convertirà la Fundació Bancària en
la primera entitat privada en volum
d’inversió en recerca d’excel·lència en
temes de salut de tota la península
ibèrica, i en una de les principals
d’Europa.

L

a nova convocatòria de projectes de recerca de salut
de la Fundació Bancària "la
Caixa" compleix els estàndards més alts de qualitat, imparcialitat, objectivitat i transparència.
Els aproximadament 20 projectes
seleccionats seran els que tindran
més potencial, excel·lència i impacte
científic i social en els àmbits de la
recerca bàsica, clínica i transnacional.
Es concedeixen dos tipus d’ajudes:
fins a mig milió d’euros a projectes
formats com a mínim per un grup
de recerca, i fins a un milió d’euros a iniciatives transdisciplinàries
que integrin més d’un centre. Els
consorcis poden incorporar socis
internacionals.
En paraules de Jaume Giró, director
general de la Fundació: «Per fer front
als grans reptes de la humanitat, relacionats amb la salut, cal nou coneixement, ampliar les fronteres d’aquest
coneixement, orientant-lo cap a la
solució d’aquests grans reptes».

1
Misión

490
Projectes de
recerca en els
programes
d’investigació
i translació

2

35,1 M€
Misión

3

En projectes
d’investigació
anualment

177,3 M€
Misión

Invertits
des de 1985

Reptes en medicina regenerativa, aturar
el Parkinson i detectar l’Alzheimer
La Fundació Bancària posa en marxa tres nous projectes de
recerca, cadascun pioner en el seu camp. El doctor Rafael Blesa,
director del Servei de Neurologia de l’Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau, dirigirà Down Alzheimer Barcelona Neuroimaging Initiative
(DABNI), una recerca en la qual participen 1.000 adults amb síndrome de Down, una de les mostres més grans realitzades arreu del
món. El doctor José A. Obeso, director d’HM CINAC en matèria de
Parkinson, indagarà les claus fisiològiques que permetin entendre
el procés de neurodegeneració propi de la malaltia de Parkinson.
En tercer lloc, el científic Manuel Serrano s’instal·la a l’Institut de
Recerca Biomèdica de Barcelona (IRB) per investigar en la reparació
dels teixits danyats i buscar teràpies basades en medicina regenerativa en patologies com la diabetis i les malalties pulmonars.

Dotze milions d’euros
l’any per a projectes de
recerca relacionats amb la
salut a Espanya i Portugal,
en una nova convocatòria
oberta, transparent i
competitiva.

Convocatòria pionera
amb el MIT per col·laborar en projectes
internacionals
78 Premis Nobel, 52
National Medal of Science, 45
Rhodes Scholars i 38 MacArthur Fellows. Són nombrosos
els èxits de l’Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT).
Es tracta d’una de les entitats
més prestigioses del món
en el camp de la recerca. La
Fundació Bancària ha posat
en marxa una convocatòria
pionera per facilitar la col·laboració de centres espanyols
amb el MIT.
Amb el nom de MIT-Spain
"la Caixa" Foundation Seed
Fund, aquesta primera
convocatòria concedeix una
ajuda màxima de 30.000 $ a
cadascun dels 12 projectes
seleccionats. Les recerques
se centren en els camps de
la salut, l’energia i l’economia global.

1a entitat privada, quant a inversió, en recerca d’excel·lència sobre temes 
de salut
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LA PROMOCIÓ DE
SPIN-OFFS
EN INNOVACIÓ
I TRANSFERÈNCIA
DE TECNOLOGIA
A LA SOCIETAT
CaixaImpulse ha seleccionat 23
nous projectes de recerca biomèdica per facilitar la seva transferència
al mercat. Fruit d’aquest programa,
s’han creat 5 spin-offs o empreses
capdavanteres en el camp de la
biotecnologia. A més, la Comissió
Europea ha aprovat el projecte
GENDER NET Plus, en el qual la
Fundació Bancària participa al costat
de 16 institucions de 13 països per
fomentar la igualtat de gènere en la
recerca mitjançant el canvi institucional.

E

l desenvolupament d’un
exosquelet robòtic que
permet adquirir mobilitat
a persones amb lesions
a la medul·la espinal; una solució
preventiva per a la cura bucal, o
una nova tecnologia que permet
identificar les arrítmies de forma

no invasiva. Són tres dels 23 nous
projectes seleccionats per CaixaImpulse. Tots procedeixen de centres
de diferents comunitats —com
Andalusia, Catalunya, Comunitat
Valenciana, Madrid, Navarra i País
Basc—, com també de Coïmbra,
a Portugal.

Els doctors Gratacós, Blasco, Mendioroz, Fuster, Alonso i Clotet, protagonistes de la campanya de suport a la recerca «Els imprescindibles»
amb Isidre Fainé (president de la Fundació Bancària "la Caixa") i Jaume Giró (director general de la Fundació Bancària "la Caixa").

Caixaimpulse, cofinançat per la Unió
Europea a través d'EIT Health
L’EIT (European Institute of Innovation and Technology)-Health
és un consorci de més de 144 empreses, universitats i centres de
recerca europeus líders en innovació biomèdica i salut de 14 països
europeus, cop ara Roche, SIEMENS, Abbot, Ferrer, entre d’altres.
La Fundació Bancària "la Caixa" ha ascendit a la categoria de core
partner del consorci el 2018, la qual cosa li permetrà accedir a ajudes
de cofinançament més elevades.
Ja el 2017, la participació de la Fundació Bancària "la Caixa" en
la convocatòria de projectes EIT Health Accelerator ha permès el
cofinançament de tres ajudes CaixaImpulse concedides en l’edició
de 2017 a projectes de qualitat i amb un gran potencial de transferència al mercat. A més EIT ha permès l’accés dels projectes de
CaixaImpulse, com també de la Fundació Bancària "la Caixa" i Caixa
Capital Risc, a l’ecosistema d’innovació en l’àmbit europeu que
forma part d’aquest consorci.
Cal destacar també que la Fundació Bancària "la Caixa", associate partner d’EIT-Health des de 2016, ha ascendit a la categoria de
core partner, la qual cosa li permetrà a partir de 2018 accedir a més
ajudes de cofinançament i tenir un paper més rellevant en els òrgans
de govern del consorci.

CaixaImpulse ha
seleccionat 23 nous
projectes de recerca
biomèdica per facilitar
la seva transferència
al mercat.

L’objectiu de CaixaImpulse, promogut per la Fundació Bancària i Caixa
Capital Risc, és facilitar la translació a
la societat del coneixement científic
originat en centres de recerca, universitats i hospitals. També, la valorització i comercialització internacional
d’aquestes iniciatives pioneres.
CaixaImpulse va néixer el 2015 i ha
destinat ja 4,9 milions d’euros i impulsat 58 iniciatives. Quatre d’elles s’han
convertit en spin-offs i quatre més
estan en procés de creació.
Entre les spin-offs, Glycardial ha
tancat una inversió de 2,4 milions
d’euros. Aquest projecte es basa en
el desenvolupament d’un test per
a la detecció d’Apo J-Glyc en sang
com a marcador per al diagnòstic
d’isquèmia cardíaca i la predicció de
l’evolució de pacients després d’un
esdeveniment isquèmic.
Les altres tres empreses creades,
Care Respite SL, Creatsense Health
SL i Werium Assistive Solutions SL
ofereixen solucions innovadores per
monitoritzar pacients dependents,
monitoritzar paràmetres de sang de
forma descentralitzada, o millorar els
entorns de rehabilitació.

LA PROMOCIÓ DE SPIN-OFFS EN INNOVACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA A LA SOCIETAT
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La divulgació del
coneixement és una prioritat
per a l'Obra Social. Sempre
al servei de les persones
i en benefici de la societat.

CONEIXEMENT

LA DIVULGACIÓ DE LA
CULTURA I DE LA CIÈNCIA,
AL SERVEI DE LES
PERSONES I LA SOCIETAT

L

es activitats per a tots els
públics, les obres mestres
d’ahir i d’avui, els acords
amb les institucions
d’excel·lència, els misteris
del cosmos i el diàleg amb els experts
mundials. La divulgació del coneixement és una prioritat per a l’Obra

Social. Així, la xarxa de CaixaForum,
CosmoCaixa, Palau Macaya, Jardins
de Cap Roig i espais itinerants difon la
cultura i la ciència. El total de visitants
de tota l’oferta cultural, científica i educativa de l’Obra Social el 2017 va ser
de 6.009.233. Sempre al servei de les
persones i en benefici de la societat.
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GRANS MOSTRES
COM WARHOL I
OBRES MESTRES
DEL BRITISH,
EL PRADO I EL
MNAC, EN ELS
CAIXAFORUM
La deessa alada Niké obre l’exposició Agon! La competició a l’antiga
Grècia. És una escultura tallada un
segle abans de la nostra era. Es pot
admirar a Barcelona i Madrid fruit
dels grans acords que l’Obra Social
ha subscrit amb institucions de pes
internacional com el British Museum,
el Museo del Prado o el Museu
Nacional d’Art de Catalunya (MNAC).
Paral·lelament, el Programa d’Exposicions ha presentat grans produccions en els vuit CaixaForum, com
Andy Warhol. L’art mecànic i Disney.
L’art d’explicar històries.

P

lató va escriure: «En relació
amb cada individu, la
primera i més brillant de les
victòries és la que s’aconsegueix sobre un mateix». Una de les
voluntats de l’Obra Social és apropar
les joies mestres de l’art de tots els
temps al major nombre de persones,
i fer-ho a través de visites de qualitat i
el complement d’activitats diverses.

Objectes extraordinaris de l’època medieval i obres mestres de la
Grècia clàssica s’han pogut admirar a
CaixaForum Barcelona i Madrid, fruit
de l’aliança estratègica amb el British
Museum. Aquest acord a llarg termini
permetrà portar a Espanya peces
d’altres èpoques, com l’Egipte dels
faraons.

Alhora, s’han subscrit col·laboracions
amb grans institucions espanyoles,
com el Museo del Prado, el Museu
Sorolla i l’IVAM de València. També
amb el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) i amb els Museus Maricel de Sitges. Així, s’han mostrat al
llarg de 2017 Goya i la cort il·lustrada,
Andalusia en l’imaginari de Fortuny,
Sorolla, un jardí per pintar, Ramon Casas. La modernitat anhelada i Ramon
Pichot, entre altres exposicions.
Ha estat un any de grans produccions. És el cas d’Andy Warhol. L’art
mecànic, organitzada amb el Museu
Picasso de Màlaga. També d’El món
de Giorgio de Chirico. Somni i realitat,
en col·laboració amb la Fondazione
Giorgio i Isa de Chirico.
També ha estat un any de cinema.
Al costat de la Walt Disney Animation
Research Library, l’Obra Social ha presentat Disney. L’art d’explicar històries,
que descobreix l’origen d’algunes
de les pel·lícules més conegudes de
l’estudi, com Frozen. Juntament amb
la Cinémathèque Française, s’han
organitzat exposicions com Art i cinema. 120 anys d’intercanvis i Cinema i
emocions. Un viatge a la infància.
La reeixida mostra Sebastião Salgado.
Gènesi ha clausurat a Tarragona la
seva itinerància per diferents CaixaForum. Fruit de l’excel·lent acolliment
i l’interès generat, s’ha produït una
segona versió que viatja per diferents poblacions d’Espanya. Això
exemplifica la manera de treballar de
l’Obra Social en la seva resposta a les
demandes de la societat.

Objectes extraordinaris
de l’època medieval i obres
mestres de la Grècia clàssica
s’han pogut admirar a
CaixaForum Barcelona i
Madrid, fruit de l’aliança
estratègica amb el British
Museum.

Grans mostres com Warhol i obres mestres del British, el Prado i el MNAC, en els CaixaForum
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EL FLAMANT
CAIXAFORUM
SEVILLA OBRE
LES PORTES
AMB 8.100 M2
PER A ACTIVITATS
SOCIOCULTURALS
Modelada amb escuma d’alumini
estabilitzada, una gran marquesina
dona entrada al visitant i el convida
a endinsar-se en 8.100 m2 al servei
de les persones i de la cultura. És el
flamant CaixaForum Sevilla. Últim
centre sociocultural de l’Obra Social
que obre les portes i se suma a
l’oferta de Barcelona, Madrid,
Palma, Saragossa, Tarragona,
Girona i Lleida.

U

na vegada traspassada
la marquesina platejada, símbol de la nova
porta oberta a la cultura,
CaixaForum Sevilla es distribueix en

El nou centre sociocultural d’Andalusia
reuneix els fons artístics de "la Caixa"
Dues exposicions inaugurals han donat el tret de sortida de
CaixaForum Sevilla: Mira’m! Retrats i altres ficcions i Anglada Camarasa. S’hi ha mostrat una selecció important dels fons artístics
de la Fundació Bancària "la Caixa". La primera se centra en el gènere
del retrat per mitjà d’un conjunt important d’obres de la nostra època. La retrospectiva d’Anglada Camarasa representa la recuperació
de la figura de l’artista català amb més reconeixement internacional
en l’esplendor del modernisme. Jocs de pistes, activitats educatives i familiars, conferències, visites comentades, cafès tertúlies i
tallers per a nens complementen totes les mostres del nou centre
sociocultural.

tres nivells, amb el 80% de l’espai
sota terra. En el primer nivell hi ha
el vestíbul, un pati de trobada de
800 metres en què les persones
intercanvien opinions, se saluden i
comparteixen, i pel qual s’accedeix
a un auditori amb 273 butaques, i
dues sales d’exposicions de 780 i
420 metres quadrats.

En el nivell mitjà hi ha dues sales
polivalents, de 180 m2 cadascuna,
com també l’Espai Família, destinat a
la realització de tallers i activitats per
a grans i petits. En el nivell superior
es troba el restaurant-cafeteria, amb
una terrassa-mirador des de la qual
es pot gaudir de la zona comercial i
enjardinada.

CaixaForum Sevilla es troba a l’illa
del centre comercial Torre Sevilla,
configurant així un important eix
cultural entre el centre i l’Illa de la
Cartoixa. L’arquitecte és Guillermo
Vázquez Consuegra (Sevilla, 1945),
Premi Nacional d’Arquitectura i autor
del Museu del Mar de Gènova i de
la reforma del palau de San Telmo,
entre d’altres. L’enginyer acústic
Higini Arau ha dissenyat el paisatge
sonor de l’auditori, dotat amb l’última
tecnologia.

Una gran marquesina
dona entrada al visitant i
el convida a endinsar-se
en 8.100 m2 al servei de les
persones i de la cultura.

Les xicandres, els cínamoms i altres
arbres de la plaça enfonsen les seves
arrels a l’edifici. A dins, les estructures penjants dels testos confereixen volum als sostres interiors.
Al vestíbul, una sèrie de grans pilars
situats cada set metres sosté, a tall
de «sala hipòstila», l’espai soterrat
sota el carrer.
CaixaForum Sevilla obre tot l’any, tret
de tres dies festius: 25 de desembre, 1 i 6 de gener. A l’interior hi ha
un ampli ventall de possibilitats: un
espai dedicat a les activitats familiars
(Espai Família), activitats educatives (EduCaixa), el programa Art for
Change, propostes per a gent gran…
Temàtiques socials, culturals i científiques s’entrellacen amb exposicions,
concerts, poesia, conferències,
seminaris, multimèdia…

1

229.328
Visitants

2

13.657
Participants
en activitats
escolars

3

Exposició més vista:

60.628
Anglada-Camarasa
(3 de març a 20 d'agost
2017)

EL FLAMANT CAIXAFORUM SEVILLA OBRE LES PORTES AMB8.100 M2 PER A ACTIVITATS SOCIOCULTURALS
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CAIXAFORUM
BARCELONA

L

lum a Arata Isozaki. La
il·luminació de la marquesina d’accés a la fàbrica
modernista s’ha dotat d’un
sistema de gestió versàtil que realça
l’entrada a l’edifici. A l’interior, aquest
any han brillat les exposicions Un
Thyssen mai vist, Els pilars d’Europa,
El món de Giorgio de Chirico i Warhol. L’art mecànic, entre d’altres. En
el camp de la música, s’han consolidat els cicles Temporada musical
i Música filmada. En cinema, han
despuntat les sessions de cinema
Els alter ego de Warhol, arran de
l’exposició, i Art i cinema.
El públic jove ha gaudit dels concerts
DNIT, les trobades i tallers amb
artistes, i la nit temàtica sobre l’ubic
Andy Warhol. Entre les activitats escolars i familiars, l’espectacle de nova

producció That’s a Musical! ha fet les
delícies de nens, adolescents, pares
i professors, mentre que el CaixaLab
ha experimentat aquest any un augment notable de grups i assistents.

Aquest any han brillat
les exposicions Un Thyssen
mai vist, Els pilars d’Europa,
El món de Giorgio de Chirico
i Warhol.

1

748.140
Visitants

2

76.280
Participants
en activitats
escolars

3
POP
ART

Exposició més vista:

228.426
Warhol. L'art
mecànic (13 de
setembre a 31 de
desembre 2017)

1

Caixaforum barcelona | caixaforum madrid
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622.968
Visitants

2

43.903
Participants
en activitats
escolars

3

Exposició més vista:

137.922
Els pilars d'Europa.
British Museum
(18 d'octubre 2016
a 5 de febrer 2017)

CAIXAFORUM
MADRID

A

flor de pell. Carmelo Vázquez, catedràtic de psicopatologia de la Universitat
Complutense de Madrid,
ha dirigit el cicle Emocions oblidades,
amb sessions dedicades a la felicitat,
la bellesa, la serenitat i la raó. Els
dijous han estat per a Berlanga, amb
un cicle de projeccions en col·laboració amb la Fundació Ortega i Gasset i
Fernando R. Lafuente.
També l’economia ha estat present.
L’expert José Luis García Delgado ha
dirigit el cicle de classes magistrals
Càtedra "la Caixa". Per la seva banda,
el cicle de conferències Ni elles
muses ni ells genis s’ha endinsat en

el món creatiu de grans parelles com
la formada per Virginia Woolf i Roger
Fry o María Teresa León i Rafael
Alberti.
Els petits cinèfils han pogut gaudir
amb un cicle dedicat a l’animador
txec Zdeněk Miler i Les aventures de
Topito, entre d’altres. Buster Keaton
també ha fet de les seves, i se n’han
recuperat pel·lícules com El maquinista de la general.

Els dijous han estat per
a Berlanga, amb un cicle de
projeccions en col·laboració
amb la Fundació Ortega
i Gasset i Fernando R.
Lafuente.
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CAIXAFORUM
PALMA

L

a temporada musical
ha tingut un acolliment
excel·lent a CaixaForum
Palma, com demostra
la gran acceptació que ha tingut
la programació. Així, entre d’altres
concerts, s’ha pogut gaudir dels sons
dels Carpats amb la formació polonesa Volosi.
D’altra banda, el vocalista de Mishima, David Carabén, ha estat l’encarregat d’obrir les Trobades amb…,
un cicle dedicat a les arts visuals i les
últimes tendències que ha generat
entusiasme entre el públic de l’illa.
El modernisme és un senyal d’identitat de CaixaForum Palma, seu
de la Fundació Bancària "la Caixa"
i Criteria, tant per l’arquitectura de
l’edifici com per les exposicions que
s’organitzen amb bona part del fons
de la col·lecció del pintor Hermen
Anglada Camarasa, que alberga
l’edifici. L’exposició temporal Ramon
Casas. La modernitat anhelada, amb
més d’un centenar d’obres de l’artista
i els seus coetanis, ha estat una de
les més visitades de l’any.

1
El centre també ha acollit cessions
d’espai amb congressos nacionals i
internacionals de rellevància especial,
molt en la línia dels interessos de la
nostra societat.

La temporada
musical ha tingut un
acolliment excel·lent a
CaixaForum Palma.

309.943
Visitants

2

18.200
Participants
en activitats
escolars

3

Exposició més vista:

40.780
Ramon Casas. La modernitat anhelada. (5 de juliol
a 22 d'octubre 2017)

1

Caixaforum Palma | caixaforum sARAGOSSA
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213.793
Visitants

2

29.276
Participants
en activitats
escolars

3

Exposició més vista:

58.314
Goya i la cort
il·lustrada (27 de
setembre 2017 a
21 de gener 2018)

CAIXAFORUM
SARAGOSSA

O

n es guarden les obres
d’art quan arriben al centre? Com es genera el so i
la imatge a l’auditori? A les
Nits d’estiu, el públic ha pogut descobrir «la cara oculta de CaixaForum
Saragossa».
El centre ha adequat dues galeries
accessibles des de les sales d’exposicions. S’hi han instal·lat els espais
educatius de les grans exposicions
Els pilars d’Europa, amb fons del British Museum, i Goya i la cort il·lustrada, amb obres del Museo del Prado.

A les Nits d’estiu,
el públic ha pogut descobrir
«la cara oculta de CaixaForum
Saragossa».

La nota de color l’ha posat l’artista
urbana Turkesa. En directe, i acompanyada pel DJ The Vanish Point,
la creadora ha pintat un grafit.
En sintonia amb les tendències
contemporànies, el centre convida
a participar en el taller escolar Accés

directe a…, dedicat a obres de la
Col·lecció "la Caixa". Així, Personatge,
de Joan Miró, cedeix el lloc a Núvol de
plata, de Robert Therrien (Chicago,
1947). En aquesta activitat escolar,
els alumnes aborden qüestions sobre
la forma i la matèria, els fenòmens
atmosfèrics…
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CAIXAFORUM
GIRONA

E

ssencials. Així són els concerts que van fer història i
que han quedat immortalitzats en la gran pantalla.
El cicle Música filmada, Concerts
imprescindibles els ha recuperat per
al gaudi del públic de CaixaForum
Girona. El gran Karajan dirigint el violinista Menuhin o Zubin Mehta i Daniel
Barenboim de joves, abans de saltar
a la fama, han estat algunes de les
estrelles aplaudides.
Del lied alemany a la mélodie francesa. El baríton i divulgador Enric
Martínez-Castignani ha convidat
l’aforament a fer un recorregut per la
història i els sentiments que produeix
la música vocal de càmera.
Els tallers i les visites a les exposicions
també han tingut un gran seguiment.
És el cas de Cinema i emocions. Un
viatge a la infància, mostra organitzada en col·laboració amb la Cinémathèque Française.

1

156.298
Visitants

Terra de somnis ha donat veu a Girona
a alguns dels «oblidats» de l’Índia:
nens i nenes, persones amb discapacitats i dones d’Anantapur, una de
les zones més pobres. Componen la
mostra els retrats impressionants de
Cristina García Rodero.

Terra de somnis
ha donat veu a Girona
a alguns dels «oblidats»
de l’Índia.

2

13.612
Participants
en activitats
escolars

3

Exposició més vista:

45.368
Experiment
Any 2100 (4 d'abril
a 13 d'agost 2017)

CAIXAFORUM GIRONA | CAIXAFORUM LLEIDA
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CAIXAFORUM
LLEIDA

C

ruïlla comercial i terra de
col·leccionistes, Ginebra
conserva el conjunt més
important d’obres de la
Suïssa dels segles XVI i XVII. CaixaForum Lleida ha estat el primer centre a acollir l’exposició inèdita Pintura
flamenca i holandesa del Museu de
Ginebra, una oportunitat excepcional
per contemplar 48 obres de Cornelis,
Van Harlem, Pieter Brueghel el Jove i
Pieter Brueghel el Vell, entre d’altres.
Les activitats organitzades a l’entorn
de l’exposició també han tingut un
gran seguiment: visites comentades
i dinamitzades, cafès tertúlia i tallers
educatius, com també Un viatge a
través del túnel del temps per a les
famílies. El cicle de conferències
El gran segle de la pintura flamenca:
a la recerca de l’individu i la realitat ha
traçat una aproximació a la capacitat
descriptiva dels artistes de l’època.

CaixaForum Lleida
ha estat el primer centre
a acollir l’exposició inèdita
Pintura flamenca i
holandesa del Museu
de Ginebra.

Les Trobades amb… diversos creadors de les diferents disciplines artístiques també han tingut una gran
acceptació entre el públic. Així, joves
talents com Paula Bonet o Monstruo
Espagueti han desvetllat les claus del
procés creatiu.

1

52.502
Visitants

2

11.418
Participants
en activitats
escolars

3

Exposició més vista:

16.483
Mediterrani
(13 de setembre 2016
a 5 de març 2017)
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CAIXAFORUM
TARRAGONA

A

rt en família. De la mà
d’il·lustradors, arquitectes,
poetes i artistes, el Festival Nanoarts ha convidat
a crear, experimentar, observar i jugar
en família. Una ocasió perfecta per
descobrir que divertir-se i aprendre
alhora és possible a CaixaForum.
El nostre públic més jove s’han
citat a Trobades amb creadors… La
micropoetessa Ajo i la il·lustradora
Monstruo Espagueti han estat les
primeres protagonistes d’aquest nou
cicle dedicat a les noves tendències
artístiques.
Decidir el futur i triar els estudis és
una decisió que resulta sovint difícil
per als alumnes de batxillerat i cicles
formatius. El taller d’orientació educativa L’elecció els proporciona instruments i dinàmiques per fer-ho, alhora
que els permet compartir inquietuds
i trobar respostes als seus dubtes.

1

87.600
Visitants

2

15.849
Participants
en activitats
escolars

3

Exposició més vista:

27.246
Mediterrani
(5 d'abril a 30 de juliol
2017)

Les trobades amb bloggers també
han tingut espai al centre. Aquestes
sessions ens han permès compartir i
comunicar l’experiència CaixaForum a
nous públics.
El centre va acollir, a més, les exposicions Sebastião Salgado. Gènesi i
Mediterrani. El nostre mar com mai
l’has vist.

CaixaForum Tarragona
va acollir les exposicions
Sebastião Salgado. Gènesi
i Mediterrani. El nostre
mar com mai l’has vist.

UNA GRAN
COL·LECCIÓ D’ART
CONTEMPORANI
AL SERVEI
DEL PÚBLIC I
AMB VOCACIÓ
UNIVERSAL
Al servei del públic i amb vocació
universal, la Col·lecció "la Caixa" ha
viatjat a Roma, Lisboa i Istanbul en
un any veritablement internacional.
També s’ha mostrat a CaixaForum
Sevilla, Barcelona i Lleida.

C

onversation Piece ens parla
del diàleg, del contrast i de
la cerca d’un significat revelador. Són també alguns
dels trets de la Col·lecció "la Caixa",
a la qual pertany aquesta obra de
Juan Muñoz que dona títol a l’exposició que s’ha pogut veure a la Galleria
Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea de Roma. La mostra ha
posat en relació una dotzena d’obres
dotades de diferents veus poètiques
d’artistes com Agnes Martin, Antoni
Tàpies i Donald Judd.
Turbulent és una altra de les grans
peces dels fons de "la Caixa". En ella,
el cant d’una dona s’enfronta al d’un
home en dues pantalles paral·leles
que ens parlen de la complexitat de la
societat actual. Aquesta obra de Shirin Neshat ha donat títol a l’exposició
que s’ha presentat a la Galeria de Torreão Nascente da Cordoaria Nacional de Lisboa, Capital Iberoamericana
de Cultura 2017, al costat de peces
d’altres quaranta artistes.

Nicolás Paris i Tony Oursler «sembren
llampecs» a CaixaForum
«Sembrar llampecs» és una metàfora que al·ludeix a un lloc experimental perquè succeeixin coses extraordinàries. Aquest any, la Col·lecció "la Caixa" ha convidat els seus artistes a experimentar amb les seves
obres, tant les que formen part dels fons com altres. Així, Nicolás Paris
ha desmuntat a CaixaForum Barcelona el model tradicional de l’exposició d’art en crear un laboratori perquè el públic exerciti l’observació, la
interrogació i el diàleg. Per la seva banda, Tony Oursler ha mostrat dues
obres creades amb més de 30 anys de diferència: una de 1984 i una
altra d’actual.

Mirall de la nostra societat contemporània, la Col·lecció "la Caixa" també
ha estat present al Museu Pera
d’Istanbul amb Mira’m! Retrats i altres
ficcions, una versió de l’exposició
inaugural del nou CaixaForum Sevilla.
Així, les obres del fons més important de tota Espanya en mans d’una
fundació privada també s’han pogut
veure als vuit CaixaForum.

1
Misión

Obres de
la Col·lecció

2

40
Misión

Al servei del públic i
amb vocació universal,
la Col·lecció "la Caixa"
ha viatjat a Roma,
Lisboa i Istanbul en
un any veritablement
internacional.

1.001

3

Obres
sol·licitades
en préstec
el 2017

24
Institucions
sol·licitants
el 2017, 10 de
les quals són
estrangeres

Caixaforum tarragona | una gran col·LECCIÓ d'art contemporANI al servEI...
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Cerimònia d'entrega dels VII Premis Art i Mecenatge 2017 i Premi Joan Miró 2017.
D'esquerra a dreta: Elisa Durán (directora general adjunta de la Fundació Bancària
"la Caixa"), Elba Benítez, Asier Mendizabal, Han Nefkens, Kader Attia, Rosa Mª Malet
(directora de la Fundació Joan Miró) i Jaume Freixa (president de la Fundació Joan Miró).

ELS PREMIS ART
I MECENATGE
DE "LA CAIXA"
POSEN EN
VALOR LA TASCA
DE MECENES,
GALERIES I
ARTISTES
Han Nefkens, Elba Benítez i Asier
Mendizabal: un col·leccionista, una
galeria i un artista, respectivament.
Són els tres guanyadors dels Premis
Art i Mecenatge 2017. Així, la Fundació Bancària posa en valor la gran
contribució que fan aquestes figures
al sistema de l’art.

M
Not All That Moves Is Red (Teló) #1, d'Asier Mendizabal, 2012.
Tela cosida. Col·lecció "la Caixa" d'Art Contemporani.

El creador francoalgerià Kader Attia,
Premi Joan Miró 2017
«El compromís de Kader Attia amb el seu temps i amb el destí
de la humanitat té vincles estrets amb la participació de Joan Miró
en els episodis crítics que van marcar la seva generació.» Són les
paraules del jurat del Premi Joan Miró 2017, una de les distincions
d’art contemporani més prestigioses i més ben dotades del món.
La Fundació Bancària es fa càrrec dels 70.000 € del premi i de la
producció de l’exposició monogràfica que l’artista francoalgerià
protagonitzarà el 2018 a la Fundació Joan Miró.
El premi es proclama cada dos anys i inclou en el seu palmarès
Olafur Eliasson, Pipilotti Rist, Mona Hatoum, Roni Horn i Ignasi Aballí. El jurat està format per Iwona Blazwick, directora de la Whitechapel Gallery; Magnus af Petersens, director del Bonniers Konsthall;
Alfred Pacquement, exdirector del Centre Georges Pompidou; Nimfa
Bisbe, cap de les col·leccions d’art de "la Caixa", i Rosa Maria Malet,
exdirectora de la Fundació Joan Miró.

ecenes al·ludeix a
Gai Mecenes, el primer protector de
les arts de la història,
conseller de l’emperador romà
August abans de Crist. La Fundació
Bancària és conscient de la gran contribució a l’enfortiment de l’ecosistema de l’art que representa encara
avui aquesta figura. Així, en reconeix
la dedicació, la generositat i la influència, al costat de les de galeristes
i artistes, que reben una dotació de
50.000 € i 40.000 €, respectivament.
En la setena edició, els Premis Art i
Mecenatge han obert el procés de
participació a tots els ciutadans i
han obtingut fins a 273 candidatures. El jurat està format per Patricia
Phelps de Cisneros, Juan Várez, Chus
Martínez, Núria Enguita, Carlos Urroz,
Ignasi Aballí, Pedro Carreras, José
Luis Blondet i Nimfa Bisbe.

THAT'S A MUSICAL!:
UNA ACTIVITAT
EDUCATIVA
DESCUBREIX EL
TEATRE MUSICAL
ALS ESCOLARES
Redoblament de xifres: milers de
persones han gaudit dels concerts
de l’Obra Social en ciutats de tota
Espanya. Suma de continguts: aquest
any s’han estrenat dues grans produccions. Cantem el cinema! és un
concert en format participatiu, únic a
Espanya. El públic general té l’oportunitat de debutar en un gran escenari
i interpretar les peces més emblemàtiques dels musicals de Broadway,
com Star Wars i Titanic. That’s a
Musical! és una activitat educativa
adreçada a escolars, que descobreix
la màgia del teatre musical.

P

articipar en un gran projecte pedagògic al costat de
prestigiosos músics i intèrprets professionals. L’Obra
Social va impulsar amb el Messies de
Haendel els concerts participatius
el 1995, ara fa vint-i-dos anys, amb
l’objectiu d’apropar la música a tots els
públics. Des de llavors, més de 50.000
cantants aficionats han participat en
aquestes audicions davant un públic
de gairebé mig milió de persones.
Amb un format únic a Espanya, el
públic participa en una experiència original que reuneix cantants aficionats
i orquestres, solistes i directors de
prestigi internacional en la interpreta-

ció d’obres emblemàtiques del repertori simfonicocoral de tots els temps.
Aquest format es renova aquest any
amb una producció nova.
Cantem el cinema! repassa algunes
de les composicions més famoses
del cinema, com Superman, Cinema
Paradiso o Salvar el soldat Ryan.
That’s a Musical! és una activitat
educativa que explica les peces i els
elements que configuren un musical.
Un músic, una escriptora, una actriu
i un escenògraf revelen diferents
aspectes sobre el gènere com, per
exemple, que els arguments poden
ser originals o estar inspirats en un
llibre, una òpera o un quadre.

1
Concerts

escolars
364 sessions
105.520 assistents

2
Concerts

familiars
140 sessions
29.349 assistents

3
Concerts

CaixaForum
95 sessions
27.064 assistents

4

Concerts

participatius

23 sessions
32.592 assistents

ELS PREMIS ART I MECENATGE DE "LA CAIXA"... | THAT'S A MUSICAL!: UNA ACTIVITAT EDUCATIVA...
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ART FOR CHANGE

L’

Obra Social va crear el
2007 Art for Change de
"la Caixa", programa que
conjuga la creació artística
i la transformació personal i social,
i fomenta la participació en processos creatius de qualsevol disciplina
artística per afavorir la col·laboració i
la inclusió de tothom.
En aquests deu anys, el programa
Art for Change "la Caixa" ha llançat
una convocatòria d’ajudes anuals
per a projectes artístics d’entitats
culturals i d’artistes que impliquin la
participació de col·lectius en situació
de vulnerabilitat o persones d’un
mateix entorn o barri.

CAIXAESCENA

C

aixaEscena, que compleix
10 anys, és un projecte
educatiu que ofereix suport
als professors i educadors
que es plantegen el teatre com una
pràctica per al desenvolupament

Des de 2017 s’han seleccionat 346
projectes, que s’han dut a terme en
tot l’Estat amb la col·laboració de 293
artistes i 157 entitats culturals, en els
quals han participat més de 100.000
persones i s’han invertit més de 4,6
milions d’euros.
A més de la convocatòria, el programa també ha desenvolupat iniciatives
en molts casos inèdites a Espanya. En
són exemples Migrandland, muntatge teatral dirigit per Àlex Rigola, en el
qual van participar 45 persones immigrants; Political Mother, un espectacle dirigit per la companyia anglesa
del coreògraf Hofesh Shechter, en
què van ballar 64 persones sense
cap experiència prèvia; la mostra Una
expo més, que ha viatjat a diversos
centres CaixaForum amb obres fetes
per diferents col·lectius en situació
de vulnerabilitat.

social, cultural i cognitiu dels joves.
És un repte que obre l’aula a les
emocions, a la imaginació, a l’esforç
compartit i al descobriment i l’acceptació de totes les capacitats.
Les Trobades CaixaEscena són el
punt culminant de tot aquest procés
creatiu. Des que van començar fa
10 anys, més de 30.000 estudiants
hi han participat a través de més de

1

2

1
Misión

18
Projectes
seleccionats per
la convocatòria
del programa
Art for Change

2

+ de 2.000
Misión

Nombre estimat
de beneficiaris
potencials del
programa el 2017

Art for Change conjuga
la creació artística i la
transformació personal
i social.

2.200 grups de teatre creats en més
de 1.000 centres de secundària.
Deu ciutats de tota Espanya acullen
en diferents caps de setmana els
alumnes i professors dels instituts
inscrits al programa. Fan tallers de
teatre, reben assessorament especial
sobre cada muntatge en concret i,
com a colofó, el presenten.

3

1.250

3.000

Professors
des de l’inici
del programa

Tallers i trobades
des de l’inici del
programa

75
Professionals
de l’àmbit artístic
que col·laboren
en el programa
des de l’inici

4

45.000
Alumnes que
fan teatre des
de l’inici del
programa

COSMOCAIXA
SUPERA ELS
10 MILIONS DE
VISITANTS I VIATJA
AL MÓN DELS
TIRANOSAURES
I DEL CERVELL
LINGÜÍSTIC
Trix, la Tyrannosaurus rex, un dels
dinosaures més ben conservats del
món, està de gala. CosmoCaixa ha
superat aquest any els 10 milions de
visitants des que va obrir les portes,
el 2004. La fita coincideix amb dues
grans exposicions: Talking Brains.
Programats per parlar, un viatge
pel cervell lingüístic dels humans,
i T. rex, que mostra l’esquelet extraordinari de Trix, en la seva única
visita a Espanya.

33.000 m2 de ciència a l’abast de
tots. El 24 de setembre de 2004 es
va inaugurar CosmoCaixa, el nou
Museu de la Ciència de l’Obra Social
"la Caixa". Des de llavors, més de
10 milions de visitants han pogut
gaudir de les 39 exposicions i les
2.860 activitats programades per
a tots els públics. A partir d’aquest
any, el museu obre tots els dies de la
setmana.

Aquesta fita coincideix amb un any
en el qual s’han presentat dues
grans exposicions. Talking Brains,
que desxifra el llenguatge des del
punt de vista del cervell i ens proposa un viatge interactiu en el temps
a través de les lents de la neurociència, la biologia i l’evolució. Aquí,
els professors de gramàtica sumen
esforços amb paleoantropòlegs,
neuròlegs, psicòlegs, neurolingüistes i especialistes en computació per
oferir una explicació completa del
llenguatge humà.

1
Misión

884.636
Visitants de
CosmoCaixa
el 2017

2

188.362
Misión

Visitants
escolars de
CosmoCaixa
el 2017

ART FOR CHANGE | CAIXAESCENA | COSMOCAIXA SUPERA ELS 10 MILIONS DE VISITANTS...
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1

Exposició més vista:

266.157
Talking Brains
(30 de març 2017 a
28 de gener 2018)

Des de 2004, més de
10 milions de visitants
han pogut gaudir de les
39 exposicions i les 2.860
activitats programades per
a tots els públics.

Del cervell al cretaci. CosmoCaixa és
l’únic museu d’Espanya que exhibeix
l’esquelet del Tyrannosaurus rex més
ben conservat del món. Es tracta
de Trix, la reina dels tiranosaures,
que va habitar la Terra fa 67 milions
d’anys i té més de 12 metres de
longitud. El 80% dels ossos del seu

esquelet fossilitzat són originals,
cosa que el converteix en un dels
exemplars més complets i més ben
conservats de la seva espècie.
També s’han mostrat aquest any els
esquelets parcials de tres homínids
del Miocè, gràcies a la col·laboració

amb l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP).
Coneguts popularment com Pau,
Jordi i Laia, els fòssils originals s’han
exhibit al costat de tres escultures
de l’artista i biòleg Ramon López
que representen l’aspecte en vida
d’aquests primats.

L’UNIVERS, A
L’ABAST DE TOTS,
GRÀCIES A LA
COL·LABORACIÓ
DE L’OBRA
SOCIAL AMB EL
PLANETARI DE
MADRID
L’Obra Social ha contribuït a la renovació del Planetari de Madrid, tant en
l’equipament tècnic d’última generació com en la creació de continguts
inèdits. Fruit d’aquesta col·laboració, El cel de la Cloe, dirigit als més
petits, ens permet endinsar-nos en
l’astronomia de forma innovadora en
l’àmbit de la comunicació científica.

E

l Planetari de Madrid divulga l’astronomia i la ciència
de manera amena i didàctica. L’acord amb l’Obra
Social el dota no solament amb un
equipament capdavanter, sinó també
amb activitats i exposicions innovadores que permeten els escolars i el
públic en general aprendre una altra
manera d’observar el cel, com també
apropar-se als misteris que amaga la
immensitat de l’Univers.
Fruit d’aquest acord, neix El cel de la
Cloe, un nou programa de planetari
adreçat als més petits que proposa
una altra mirada al firmament des de
Madrid i, també, a CosmoCaixa Barcelona. De la mà de la Cloe, es convida el públic a endinsar-se en el dia i la
nit, veure com la lluna creix o decreix,
admirar estrelles blaves, blanques,
grogues i vermelles, conèixer les
constel·lacions i viure una trepidant
aventura al costat d’Orió.

Menjar-se la ciència d’un mos
Menja’t el museu és la nova experiència lúdica i gastronòmica
dirigida al públic adult de CosmoCaixa. Són visites especials temàtiques que proposen una aproximació original al món de la ciència i
que culminen amb un «tast-degustació» únic.
Dinosaures a la sal descobreix els reptes fòssils que amaga el
museu; Verne en la seva salsa ens descobreix el vessant científic de
les novel·les icòniques de l’escriptor; Darwin, menjar com un naturalista mostra com el destacat naturalista era també un gastrònom
excel·lent, capaç de menjar-se qualsevol de les espècies que havia
descrit; Terror a CosmoCaixa desxifra el mecanisme de la por i la
seva importància per no ser presa dels depredadors i Tabú despulla
els animals per ensenyar fins a quin punt el sexe és una eina instintiva que garanteix la perdurabilitat de les espècies.

COSMOCAIXA SUPERA ELS 10 MILIONS DE VISITANTS... | L'UNIVERS, A L'ABAST DE TOTS...
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LA DIVULGACIÓ
DE LA CULTURA,
LA CIÈNCIA I EL
CONEIXEMENT
MITJANÇANT
EXPOSICIONS
INNOVADORES
La divulgació del coneixement com
un dels camins per al progrés social
té en les exposicions itinerants un
dels instruments de més abast i visibilitat del treball de l’Obra Social en
l’àmbit de la sensibilització ciutadana.
Les propostes abasten els àmbits de
la cultura, la ciència, el medi ambient
i les qüestions socials.

L

es exposicions itinerants de
l’Obra Social són innovadores en el tractament didàctic dels continguts, i estan
dirigides a tot tipus de públics. Així
mateix, adopten formats originals per
poder itinerar per diferents ciutats i
apropar el coneixement i la cultura
al màxim nombre de persones.
Picasso. El viatge del Guernica és
un clar exemple. Aquesta exposició,
que s’ha inaugurat el 2017 a Guernika
Lumo, viatjarà durant els propers
anys per tot el territori espanyol. Està
disposada a l’interior de dues unitats
mòbils desplegables que, unides,
conformen una sala d’exposicions de
200 metres quadrats. S’ha organitzat
amb la col·laboració del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Un altre exemple és l’exposició
Sebastião Salgado. Gènesi, formada
per 38 fotografies en blanc i negre
del reconegut fotògraf brasiler.
La mostra forma part d’«Art al
carrer», el programa amb el qual
l’Obra Social vol aproximar l’art a les
persones fora del marc habitual dels
museus i les sales d’exposicions.

1
Misión

113
Exposicions
itinerants

95
Ciutats

2.601.084
Visitants

També és el cas de Creactivity, que
pren cos dins d’un autobús que es
converteix en una unitat mòbil adaptada per a persones amb mobilitat
reduïda. Aquest espai educatiu i
interactiu inèdit té per objectiu fomentar el desenvolupament de solucions davant de problemes senzills.
Així, EduCaixa proposa participar en
tallers adreçats a grups escolars de
primària i secundària (de 6 a 16 anys)
i al públic familiar.

Les exposicions
itinerants adopten formats
originals per poder itinerar
per diferents ciutats i
apropar el coneixement
i la cultura al màxim
nombre de persones.

La divulgació de la cultura, la ciència i el coneixement mitjançant...
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EDUCAIXA
APOSTA PER
CONVERTIR-SE EN
UN NOU AGENT
TRANSFORMADOR
DEL SISTEMA
EDUCATIU
De lletra cursiva a rodona, i en majúscula la «e». EduCaixa renova el seu
logotip. Abans eduCaixa, en aquest
retoc lleu hi ha un salt de gegant.
Tal com afirma Robert Slavin, expert
mundial en aprenentatge cooperatiu,
si el segle XX va transformar l’enginyeria i l’agricultura, el XXI dona pas
a l’educació. La Fundació Bancària
comença la seva marxa per convertir-se en agent transformador del nou
sistema educatiu mitjançant la recerca rigorosa de programes educatius i
la difusió dels seus resultats.

D

arrere de les xifres hi ha
un món nou. Dins de
l’aula, 800 recursos en
línia. Fora d’ella, 15.000
tallers i activitats l’any. Conscient
que l’educació necessita un gir,
EduCaixa fa un pas més enllà en el
seu patrimoni amb una praxi transformadora.

L’objectiu és promoure el desenvolupament competencial de l’alumnat
i oferir a la comunitat programes i
pràctiques d’eficàcia demostrada,
a més de recursos i activitats. El
llançament d’ajudes per finançar
l’avaluació de programes educatius,
la formació de directors de centre i
docents, l’establiment d’aliances in-

ternacionals i la mirada digital sobre
els continguts per facilitar l’accés de
tota la comunitat educativa conformen l’estratègia.
Així, l’Obra Social es proposa identificar i difondre noves evidències
educatives. Així mateix, capacitar i
dinamitzar equips docents, promoure l’avaluació d’impacte educatiu,
donar visibilitat a experiències reals i
oferir recursos innovadors.
Les competències, l’avaluació i la
transferència són els pilars sobre els quals es basa la nova línia
d’EduCaixa. D’aquesta manera, els
KitsCaixa es transformen i es reagrupen en programes educatius que
permeten als docents desenvolupar
diferents competències bàsiques de
l’alumnat d’educació infantil, secundària, batxillerat i cicles formatius de
grau mitjà.

Big Data o com habitar
en un món digital
«Big Data, la intel·ligència de dades» és un projecte pioner a
Espanya, que fomenta el desenvolupament de la competència digital
de l’alumnat de 3r i 4t d’ESO, batxillerat i cicles formatius de grau
mitjà. Aquest nou programa d’EduCaixa ofereix eines que permeten
desenvolupar una actitud activa, crítica i realista cap a les tecnologies i les dades digitals. Permet als alumnes comprendre com es
generen les dades i els ensenya a extreure-les i processar-les.
El professorat pot accedir al programa inscrivint-se en la plataforma web www.bigdata.educaixa.com, que també ofereix l’aplicació BigData EduCaixa. Inclou cinc blocs temàtics: el concepte de
Big Data, els dispositius que interactuen amb les dades, el món de
les apps, les xarxes socials i el concepte d’Open Data. A més, es
proposen tres itineraris didàctics per facilitar-ne la implementació
en diferents contextos educatius.
El programa integra models emparats per eines i activitats
pròpies de la metodologia activa: el treball cooperatiu, l’aprenentatge basat en projectes d’indagació i l’ús de rutines i destreses
del pensament. Inclou dinàmiques per a l’avaluació i tests d’autoavaluació de l’aprenentatge.

1
Misión

2.411.797
Alumnes
usuaris

2

8.385
Misión

Centres
educatius

3

1.835
Docents

EduCaixa aposta per convertir-se en un nou agent transformador del sistema educatiu
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EDUCAIXA
ESTABLEIX
ALIANCES AMB
LA COMUNITAT
INTERNACIONAL
PER IMPULSAR
UNA «(R)EVOLUCIÓ»
EDUCATIVA
«Cooperar més i competir menys»,
recomana David Johnson, professor
de psicologia educativa a la Universitat de Minnesota (EUA) i codirector
del Centre d’Aprenentatge Cooperatiu. La Fundació Bancària s’alinea
amb les institucions internacionals
més innovadores per fomentar el
canvi educatiu en sintonia amb les
noves necessitats del segle XXI.

C

onvertir-se en agent
transformador del sistema
educatiu. Amb aquest
objectiu, EduCaixa està
creant una xarxa d’aliances internacionals per generar evidències, elaborar recursos, organitzar conferències
obertes al públic i proposar una sèrie
de seminaris dirigits als directors de
centres educatius.

(R)evolucioeducativapuntcom
El nou EduCaixa dona suport als centres docents que vulguin
avaluar intervencions educatives orientades al desenvolupament
de les competències de l’alumnat i compartir les bones pràctiques
amb la comunitat educativa. Les inscripcions poden fer-se a través
d’EduCaixa o directament al web:
www.revolucioeducativa.org

Alguns dels socis internacionals són:
l’Education Endowment Foundation
(Londres, Regne Unit), el Cooperative
Learning Centre (Minnesota, EUA), el
Buck Institute for Education (Novato,
Califòrnia), la Universitat Harvard
(EUA), el Center for Research and
Reform in Education (Baltimore, EUA)
i SUMMA i Fundación Chile (Xile).

La revolució en l’educació significa
«que els estudiants siguin amos
del seu propi aprenentatge basat
en projectes». Així ho aconsella el
director del Buck Institute, Bob Lenz.
També és autor del llibre Transforming Schools: Using Project Based
Learning. Performance Assessment,
and Common Core Standards.

La Fundació Bancària
s’alinea amb les institucions
internacionals més
innovadores per fomentar
el canvi educatiu en sintonia
amb les noves necessitats
del segle XXI.

Paraula d'expert
Sis experts mundials participen en el nou cicle de conferències d’EduCaixa. La finalitat és generar reflexió i debat a l’entorn
d’una de les qüestions més importants de la societat d’avui i de
demà.
Aprenentatge cooperatiu; aprenentatge basat en projectes;
la transformació de l’educació; l’avaluació de l’impacte i les evidències educatives; i el paper dels equips directius en els centres
educatius són els temes que es tracten. A més de David Johnson
i Bob Lenz, participen en les xerrades Robert Slavin, del Center
for Research and Reform in Education, i Howard Gardner, de la
Universitat Harvard, entre d’altres.
Les conferències, si bé es dirigeixen a la comunitat educativa,
estan obertes al públic general. Paral·lelament, EduCaixa ofereix
la possibilitat als directors dels centres d’assistir als seminaris
que fan els ponents abans de les conferències.

Conferència «L'aprenentatge cooperatiu
a l'aula», a càrrec de David Johnson.

EduCaixa 
estableix aliances amb la 
comunitat 
internacional per impulsar una «(r)evolució»...
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EL «MÈTODE
MACAYA» ES
BASA EN EL
DIÀLEG SOCIAL
I DONA VEU ALS
MILLORS EXPERTS
MUNDIALS
L’economista Joseph Stiglitz, el politòleg Sami Naïr, l’activista Elif Shafek,
el climatòleg Javier Martín Vide, l’epidemiòloga Kate Pickett, l’investigador Rob Wilson, la sociòloga Nilüfer
Göle… El Palau Macaya es constitueix
en àgora universal per contribuir al
progrés social, econòmic, polític i
mediambiental per mitjà del diàleg,
la reflexió i l’intercanvi d’idees. També dona veu a experts mundials en
tots els camps humans.

E

l Palau Macaya disposa
de fins a vuit espais
polivalents adaptats a les
últimes tecnologies, on es
dona cabuda a una infinitat d’activitats. El que preval és el diàleg entre
les persones. Obert a la ciutadania,
les universitats, les entitats socials,
les empreses, els professionals i
les institucions públiques, el Palau
Macaya organitza conferències,
tallers i trobades de networking.

persones vulnerables, dut a terme
pel programa Incorpora de l’Obra
Social amb la supervisió de l’Institut
Universitari Avedis Donabedian.

Els Diàlegs consisteixen en conferències coorganitzades amb altres
institucions, com la Fundació Catalunya Europa, la Fundació Ernest Lluch,
la Fundació Joan Maragall, el CIDOB,
el Centre d’Estudis Internacionals,
l’Associació Catalana de Sociologia
i TV3, entre d’altres.

El Palau Macaya s’està consolidant
com una «locomotora intel·lectual»
amb especialistes de reconeixement
nacional i internacional. Shlomo Ben
Ami, Caterina Biscari, Iñaki Gabilondo, Gabriel Zucman, María Jesús
Herrera, Nilüfer Göle, Mark Leonard,
Enrico Letta i Jo Leinen són algunes
de les personalitats que han confluït
al Palau Macaya.

Els cicles Reflexions duren més en el
temps i s’organitzen sota la direcció
científica d’una entitat de referència.
És el cas del futur del treball de les

Sota el títol «Desenvolupament
humà i sostenibilitat», la nova convocatòria de projectes del centre està
dirigida a associacions sense ànim
de lucre, empreses i cooperatives del
sector social, universitats i centres
de recerca i administracions públiques.

El centre acull l’Escola Europea
d’Humanitats, referent en l’àmbit del

debat intel·lectual a l’entorn de la filosofia, la història i la literatura, i és seu
del Club de Roma a Barcelona, prestigiosa associació fundada el 1968.
També acollirà la seu de l’Observatori
dels Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS), creat per CaixaBank
i la Fundació Bancària "la Caixa" en
col·laboració amb ESADE.

Obert a la ciutadania,
les universitats, les entitats
socials, les empreses, els
professionals i les institucions
públiques, el Palau Macaya
organitza conferències, tallers
i trobades de networking.

Cap Roig: Primera Trobada d’Economia,
certificació Biosphere i visites educatives
Els jardins de Cap Roig són tres vegades notícia. El seu festival és el primer que ha obtingut la certificació de sostenibilitat
mediambiental, econòmica i cultural Biosphere, ja que compleix els requisits de Nacions Unides. Primer festival d’estiu de
referència al sud d’Europa, pel seu escenari han passat Woody
Allen, Silvia Pérez Cruz, Estopa, Norah Jones, Passenger i Jason
Derulo, entre d’altres.
Cap Roig està adequant un auditori per acollir les Trobades d’Economia i Reptes Socials. Com a preàmbul, la I
Trobada es va organitzar el març al Museu del Suro de Palafrugell. De periodicitat anual, la cita analitza el malestar de
les nostres societats, com també els reptes que representen
les grans transformacions en l’àmbit tecnològic i d’obertura
comercial.
Sota el títol «Les mil cares dels jardins de Cap Roig», el
parc organitza per primera vegada visites guiades educatives i
familiars per les seves 17 hectàrees. Es tracta d’un dels entorns
naturals més importants de tot el Mediterrani.

1

50.812
Nombre total
d’usuaris del
centre el 2017

2

3.776

3

Nombre d’assistents
a les conferències
de l’Escola Europea
d’Humanitats el 2017

6
Nombre de cicles
programats per
l’Escola Europea
d’Humanitats
el 2017 (101 sessions)

El «mètode Macaya» es basa en el diàleg social i dona veu als millors experts mundials
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L’ATUR JUVENIL
I LA INNOVACIÓ
EN RECERCA,
TEMES A DEBAT
DE L’OBSERVATORI
SOCIAL DE
"LA CAIXA"
Atur juvenil i pobresa: un problema estructural? Recerca i innovació: què ens
hi juguem? Són dues de les preguntes
que es plantegen els dossiers de l’Observatori Social de "la Caixa" publicats el
2017. Aquesta plataforma estratègica
va néixer l’any passat com un referent
en l’anàlisi de la realitat social i dels
reptes del futur.

L

es temàtiques de l’Observatori Social de "la Caixa"
són quatre: inclusió social,
educació, ciència i cultura.
La plataforma ofereix una sèrie de
dossiers, articles, indicadors, dades,
entrevistes, ressenyes de llibres i
manuals de bones pràctiques. Tot
això amb l’objectiu de divulgar entre
un públic ampli, i de manera atractiva
i accessible, els principals resultats i
tendències de les ciències socials. A
més d’una quinzena d’articles, l’Observatori ha publicat aquest any dos

1
Misión

178.281
Visites

2

272.081
Misión

Pàgines
vistes

Premis Observatori Social de "la Caixa"
en memòria del Dr. Rogel·li Duocastella
Rogel·li Duocastella va ser un dels estudiosos de la sociologia a
Catalunya. En record seu, i per donar suport als joves investigadors,
la Fundació Bancària "la Caixa" premia articles divulgatius de qualitat
científica en l’àmbit de les ciències socials. Aquests apareixen publicats al web de l’Observatori Social i cadascun d’ells està dotat amb
un premi de 10.000 €.
www.observatorisociallacaixa.org

dossiers. Així mateix, n’ha preparat
un tercer sobre participació cultural
i benestar, els resultats del qual es
publicaran el 2018.
«Atur juvenil i pobresa. Un problema
estructural?» analitza les conseqüències de la caiguda dràstica de l’ocupació entre els joves com a conseqüència de la crisi econòmica. Així, cal fer
més visibles i efectius programes com
el de Garantia Juvenil, prioritzats per la
Unió Europea.
El dossier «Recerca i innovació: què
ens hi juguem?» analitza la situació
de l’R+D+i a partir de dues perspectives complementàries. D’una banda,

examina els esforços que s’estan
duent a terme en aquesta matèria a
Espanya. De l’altra, analitza la inversió
internacional d’R+D+i i la compara
amb les economies emergents.

Aquesta plataforma
estratègica va néixer com
un referent en l’anàlisi de la
realitat social i dels reptes
del futur.

AMPLIFICACIÓ DE LA
CAPIL·LARITAT TERRITORIAL
INTERNACIONALITZACIÓ:
PORTUGAL
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UNA OBRA SOCIAL
AMPLIFICADA
PER LA XARXA
DE CAIXABANK

A

més de tota l'Obra
Social explicada fins ara,
la Fundació Bancària
"la Caixa" amplia la seva
capil·laritat territorial mitjançant
col·laboracions amb entitats de tot
el territori, mitjançant el pressupost
o fons d'ajudes que es gestiona des
de la xarxa d'oficines de CaixaBank.
La mida d'aquesta xarxa garanteix
la presència de l'Obra Social a milers
de municipis de tot l'Estat.
El 2017, el total de col·laboracions
ha estat de 12.679 en tot el territori.
S’hi aborden aspectes com la lluita
contra la pobresa infantil, la marginació i l’exclusió social; s’ofereix
suport a les persones grans; es promouen accions per a la integració
laboral, la convivència i la interculturalitat; o es proposen activitats
culturals.

Els recursos pressupostaris destinats
el 2017 al conjunt de les activitats
programades han estat de 44,4
milions d’euros. Així mateix, 760.740
persones s’han beneficiat d’aquestes
activitats.
L’Obra Social "la Caixa" també expandeix la seva activitat en l’àmbit
territorial mitjançant acords de
col·laboració amb les fundacions
bancàries de Caja de Burgos, Caja
Navarra, CajaCanarias i Cajasol.
Entre aquestes col·laboracions,
destaquen les convocatòries d’ajudes a projectes d’iniciatives socials
territorials. Concretament el 2017
s’ha donat suport a 148 projectes
presentats per entitats socials en les
diferents línies d’ajuda obertes.

Fruit de la totalitat d’aquestes
convocatòries i d’altres acords
amb aquestes fundacions, l’Obra
Social amplia la capil·laritat de la
seva acció coproduint exposicions,
concerts i espectacles, i unint forces
per promoure el coneixement de la
cultura i la ciència, i el desenvolupament de projectes en l’àmbit de la
recerca. En aquest sentit, el nombre
total de convenis tramitats el 2017
va arribar a 256.

La mida de la xarxa
d'oficines de CaixaBank
garanteix la presència
de l'Obra Social a milers
de municipis de tot
l'Estat.

LA FUNDACIÓ
BANCÀRIA AMPLIA
LA SEVA INTERNACIONALITZACIÓ
I ESTÉN
L’OBRA SOCIAL
A PORTUGAL
«Conscients d’aquesta realitat tan
forta i preciosa que ens uneix, hem
decidit que la internacionalització de
la nostra Obra Social prengui cos a
Portugal.» Són paraules d’Isidre Fainé,
president de la Fundació Bancària
"la Caixa". L’entitat està impulsant
diverses accions socials al país limítrof, com el suport a las víctimes dels
incendis i a la recerca biomèdica.
Fruit de l’aliança amb el BPI, està
implementant programes medul·lars
com Incorpora i Atenció Integral a
Persones amb Malalties Avançades.

E

ls primers programes que
s’han posat en marxa al
país lusità són els que
tenen més incidència
social i els que garanteixen un major
impacte transformador de la societat. Es tracta d’iniciatives referents
en el desenvolupament de solucions
duradores, que cobreixen les necessitats bàsiques de les persones
i generen igualtat d’oportunitats.
Així, la Fundació inicia la implementació d’aquesta acció social amb el
programa Incorpora, dedicat a la
inserció de persones amb dificultats
per accedir al mercat laboral. També
mitjançant programes com el d’Atenció Integral a Persones amb Malalties
Avançades.
Sempre atenta a les necessitats de
les persones, aquesta col·laboració
s’ha materialitzat ja amb el suport a
les víctimes dels violents incendis
que s’han desencadenat a Portugal

D'esquerra a dreta: Isidre Fainé (president de la Fundació Bancària "la Caixa",
António Costa (primer ministre de Portugal) y Artur Santos Silva (president honorari de BPI
i patró de la Fundació Bancària "la Caixa"), durant la presentació de l'acord de col·laboració
entre la Fundació Bancària "la Caixa" i el Govern de Portugal per desenvolupar
projectes de caràcter social i cultural a Portugal.

La Col·lecció “la Caixa” a Lisboa
D'acord amb els criteris de difusió de la cultura i la ciència,
la Fundació Bancària "la Caixa" ha col·laborat en una sèrie de
grans exposicions a Portugal al llarg de 2017.
En el marc de Lisboa, Capital Iberoamericana de Cultura
2017, s'ha presentat a la Galeria do Torreão Nascente dóna Cordoaria Nacional de Lisboa la mostra Turbulències, amb prop de
40 obres de la Col·lecció "la Caixa" d'Art Contemporani.
És el cas de Madonna. Tresors dels Museus del Vaticà,
exposició al Museu Nacional d'Art Antiga (Lisboa) d'un conjunt
d'obres de les famoses col·leccions dels Museus Vaticans d'artistes com Fra Angelico i Rafael, entre d'altres.
La Fundação de Serralves ha acollit aquest 2017 Joan Miró: materialitat i metamorfosi, una exposició inèdita sobre el creador català.

el 2017, en el marc de l’acord entre la
Fundació Bancària "la Caixa" i el BPI.
La Fundació ha destinat 3 milions
d’euros, per mitjà d’un protocol amb
diversos organismes, com el Fons
Revita, en el cas de l’incendi que va
assolar Pedrógão Grande.
Les ajudes s’han destinat de forma
especial a la reconstrucció d’habitatges i a garantir la cobertura de les
necessitats bàsiques de les persones
afectades. La donació es complementa amb les contribucions de
particulars i empreses.

Paral·lelament, s’ha obert a Portugal
la nova convocatòria de projectes de
recerca biomèdica i de CaixaImpulse.
L’objectiu de la convocatòria de recerca biomèdica és potenciar projectes
d’excel·lència en la lluita contra les
malalties que tenen més impacte
al món, com les cardiovasculars,
neurològiques, infeccioses i oncològiques. L’objectiu de CaixaImpulse
consisteix a impulsar la innovació
en l’àmbit de la salut.

uNA OBRA SOCIAL AMPLIFICADA... | La Fundació BancÀria AMPLIA LA SEVA INTERNAcionaLITZACIÓ...
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ESTRUCTURA
FUNDACIÓ
BANCÀRIA
AMB CRITERIA
I CAIXABANK

L

a Fundació Bancària "la
Caixa" neix el 2014 de la
transformació de "la Caixa"
en fundació bancària. Des
dels seus orígens el 1904, "la Caixa"
s’ha caracteritzat per un fort compromís social i una vocació de treball
a favor de l’interès general, tant per
mitjà de l’activitat financera com de
l’Obra Social, que finança i manté
activitats de caràcter social, educatiu,
cultural i científic.

La Fundació Bancària "la Caixa",
que administra actius per un valor
a l’entorn dels 20.000 milions d'euros,
gestiona de forma directa l’Obra Social
que ha caracteritzat històricament
"la Caixa" i, a més, agrupa a CriteriaCaixa totes les participacions accionarials del Grup "la Caixa", en sectors
com l'energètic, les infraestructures,
els serveis i el negoci immobiliari, i a
CaixaBank, el grup financer líder en
banca minorista al mercat espanyol.

LIQUIDACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
DE 2017
PROGRAMES

279,7

121,3

74.9

Social

Divulgació
de la cultura i
el coneixement

Investigació
i formació
d’excel·lència

TOTAL: 475,9
En milions d’euros

16%
25%
59%

PRESSUPOST
DE 2018
PROGRAMES

307,5

121,4

91,1

Social

Divulgació
de la cultura i
el coneixement

Investigació
i formació
d’excel·lència

TOTAL: 520
En milions d’euros

18%
23%
59%

ESTRUCTURA fundació bancÀria AMB criteria... | LIQUIDACIÓ preSSUP. de 2017 | PresSUPOST de 2018
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L’any 2017 ha estat un
any clau en la consolidació
de les línies establertes en
el Pla estratègic 2016-2019
pel que fa a l’orientació de
les persones que treballen
a la institució.

EL NOSTRE CAPITAL HUMÀ ÉS CABDAL
PER ASSOLIR ELS OBJECTIUS DE L'OBRA SOCIAL

COMPROMESOS AMB
ELS TREBALLADORS
DE LA FUNDACIÓ
BANCÀRIA "LA CAIXA"

E

l Pla estratègic de la
Fundació Bancaria
“la Caixa” 2016- 2019
valora els empleats de
l’organització com un
dels elements clau per a l’acompliment dels objectius marcats en el Pla.
Els treballadors constitueixen un dels
millors recursos i en ells rau el talent,

la motivació i bona part de l’esperit
de compromís de l’entitat expressat
en els seus valors.
D’acord amb el Pla estratègic, s’impulsa la millora continua de l’eficiència, la qualitat i el talent de la plantilla,
amb la consolidació d’uns models
de gestió orientats a l’excel·lència.
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MILLOREM ELS
INSTRUMENTS
PER GARANTIR LA
SEGURETAT I LA
SALUT A LA FEINA

A

l llarg de 2017, s’han
continuat duent a terme
les gestions necessàries per al desplegament
global mitjançant l’aplicació en línia
CTAIMAcae.net del procediment de
coordinació d’activitats empresarials
(CAE). Amb aquesta eina, s’acompleixen 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, amb la incorporació aquest any de CaixaForum Sevilla.
La normativa vigent preveu l’establiment de mesures de coordinació
entre empreses per garantir i millorar
la seguretat i la salut dels equips de
treball, un manament explícit on es
produeixi la confluència de treballadors de diferents empreses o on
coincideixin equips subcontractats.
El 2017 també s’ha renovat el Pla d’autoprotecció de CaixaForum Madrid i
s’han dut a terme els simulacres periòdics preceptius als centres, d’acord
amb la periodicitat establerta. A més,
s’han actualitzat els plans d’emergència i les avaluacions de riscos de les

instal·lacions de 30 dels 60 centres
propis de gent gran (EspaiCaixa).
Al llarg de l’exercici, s’han impartit
cursos sobre els riscos associats al
lloc de treball per al personal sensible
i riscos biològics per al personal de
l’EspaiCaixa Manresa.
Actualment, gairebé 415 empreses
estan donades d’alta en aquesta plataforma. El procés té encara un cert
recorregut fins a aconseguir la inclusió
de la totalitat de les empreses amb
activitat en els centres de la FBLC.
Aquest sistema permet tenir més
control de la documentació, ja que és
comprovada i validada per personal
tècnic especialitzat. L’objectiu és
generar una major implementació de
la seguretat en totes aquelles em-

Compromesos amb els treballadors de la Fundació Bancària ”la Caixa”
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preses que fan serveis per a la FBLC i
alhora aplicar un filtre d’homologació
d’empreses compromeses amb la
seguretat i la salut en el treball.
En l’àmbit de la participació dels
treballadors a través dels seus
representants laborals, destaca
la comunicació fluida i recíproca.
Això s’ha aconseguit mitjançant les
reunions periòdiques del Comitè de

Seguretat i Salut, com també amb
altres actuacions, relacionades amb
les avaluacions de riscos, els estudis
de condicions ambientals, els accidents de treball... Els delegats de
prevenció són convocats a les visites
de revisió de les avaluacions de risc.
També són informats dels accidents
i de la seva investigació quan s’ha
dut a terme.

Nombre de contingències comunes, accidents de treball i absentisme
2017

1

Homes

Dones

Total

Total contingències comunes

17

48

65

Total accidents de treball

2

1

3

Total absentisme

19

49

68

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 lloc de treball, per qualsevol
tipus d’incapacitat, no solament 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

415
Misión

Empreses donades
d'alta en la plataforma CTAIMAcae.net,
per a la prevenció
de riscos laborals
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FOMENTEM
LES BONES
PRÀCTIQUES
PER CONTINUAR
AVANÇANT EN
LA IGUALTAT

L

a FBLC es pot definir com
una entitat altament sensible pel que fa a la igualtat
d’oportunitats. Aquesta
sensibilitat queda palesa amb certificacions que així ho avalen:
La certificació d’empresa familiarment responsable (EFR), com a
model de gestió en conciliació laboral, familiar i personal, fa que l’entitat
disposi d’instruments que permeten
mesurar els indicadors que faciliten
els processos de conciliació.
El model EFR persegueix trobar el
punt d’equilibri entre els objectius de
la FBLC i els objectius personals dels
empleats, afavorint tant el desenvolupament professional com la productivitat i l’eficiència. Es tracta d’un
model de gestió que facilita el seguiment de les mesures de conciliació.
Aquest model dona resposta alhora
a la mesura 2 del Pla d’igualtat de la
FBLC 2016-2019, que coincideix amb
el Pla estratègic, on s’estableix la
implantació del sistema de model de
gestió EFR, que ha culminat amb el
seu reconeixement a la FBLC.
Renovació del distintiu «Igualtat
a l’empresa» (DIE). El 2017, s’ha
renovat un any més la distinció
d’excel·lència «Igualtat a l’empresa».
El distintiu el concedeix el Ministeri
de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.
Es destaca el caràcter innovador, el
compromís i la implicació de l’organització en l’aplicació de polítiques
d’igualtat d’oportunitats entre
dones i homes.

Segell Bequal Plus, per la política
d’inclusió de la discapacitat. Aquest
certificat, atorgat per la Fundació
Bequal, reconeix el compromís de
l’entitat pel que fa a la inclusió de les
persones discapacitades en àrees
com la gestió dels recursos humans,
la igualtat d’oportunitats en els procediments de selecció, l’accés a l’ocupació, la promoció professional o la
formació, entre d’altres. La Fundació
Bancària ”la Caixa” rep aquesta distinció per la seva sensibilitat envers
les persones amb discapacitat i pel
seu compromís amb els valors de la
responsabilitat social empresarial i la
discapacitat. Tot plegat es tradueix
en projectes estratègics com ara
Incorpora, que treballa per facilitar la
inclusió laboral d’aquest col·lectiu.
Un repte nou iniciat l’any 2017 és la
preparació i la presentació com a entitat al Great Place to Work (GPTW). Per
aquest motiu, s’ha fet una enquesta
d’opinió a tota la plantilla sota els
paràmetres de validació de GPTW, que
avalua empreses de tot el món i acredita amb un reconeixement les Top 50.
De l’enquesta d’opinió, que consisteix
en una bateria de 58 preguntes, s’ha
obtingut una puntuació de 71 punts
sobre 100. La taxa de participació ha
estat del 89 % de la plantilla, una xifra
sensiblement superior a la resta d’entitats avaluades pel GPTW.

La puntuació del 71 % dona l’opció
a la FBLC de poder continuar amb
aquest reconeixement (es demana
com a mínim un 70 %). Actualment,
el procés es troba en la fase d’auditoria qualitativa, en què es tenen en
compte iniciatives i altres aspectes
de la cultura organitzativa que són
examinats per experts del GPTW.
La resolució es farà efectiva durant
el primer trimestre de l’any 2018.
També es rellevant la consolidació
del model Business Partner impulsat
des del departament de Persones. Es
tracta d’un model que forma part de
l’evolució de la gestió organitzativa
amb especial atenció a les persones.
L’objectiu és incrementar el dinamisme de la FBLC i incidir en aspectes
vinculats amb la innovació o la
flexibilitat i, en conseqüència, influir
substancialment en la millora dels
indicadors d’eficiència.

GRI 102-8 Desglossament de plantilla per gènere, tipus de contractes i tipus d’ocupació
2017
Total
Nre. total d’empleats

396

% respecte del total d’empleats

Home

Dona

125

271

Contracte indefinit o permanent

373

94,19 %

120

253

Contracte de durada determinada o temporal

23

5,81 %

5

18

Empleat a temps complet

373

94,19 %

122

251

Empleat a temps parcial

23

5,81 %

3

20

Homes

125

31,57 %

Dones

271

68,43 %

Espanya

395

99,75 %

125

270

1

0,25 %

0

1

Fora d’Espanya

APOSTEM PEL
MANTENIMENT
D’UNA OCUPACIÓ
ESTABLE I DE
QUALITAT

L’

any 2017, la plantilla de la
FBLC està formada per 396
professionals. D’aquest
conjunt, el 94,19 % dels
empleats té un contracte indefinit i
el 94,19 %, dedicació a temps complet. Les dones representen el 68,43 %
de la totalitat de la plantilla de l’organització i els homes són el 31,57 %.
Gairebé tots els professionals de la
FBLC, un 99,75 %, treballen al territori
espanyol.
Tal com mostren els indicadors de
desglossament de la plantilla per
contracte i tipus d’ocupació, la FBLC
manté una cultura organitzativa en-

Altres indicadors de diversitat i igualtat d’oportunitats
2017
Trams d’antiguitat

Homes (%)

Dones (%)

33,33 %

66,67 %

Menys de 5 anys
Entre 5 i 9 anys

28,89 %

71,11 %

Entre 10 i 14 anys

34,88 %

65,12 %

Entre 15 i 19 anys

23,96 %

76,04 %

Entre 20 i 24 anys

38,18 %

61,82%

Entre 25 i 29 anys

37,50 %

62,50 %

30 anys

26,67 %

73,33 %

carada a promoure el manteniment
dels llocs de treball i proporcionar
ocupació estable i de qualitat als
treballadors. En aquest sentit, és
rellevant l’aposta de l’organització
per la incorporació de talent jove.
La tendència, en relació amb exercicis anteriors, és creixent. El 2017,
pel que fa al total de noves incorporacions a la plantilla, que ha estat de
16 treballadors, un 15,9 % respon al
perfil de dona de menys de 35 anys
i un 2,8 % al perfil d’home de menys
de 35 anys.
La representativitat per antiguitat i
gènere ha estat la que es mostra
a continuació.

1

396
Nre. total
d'empleats

2

271
Total
de dones

3

125
Total
d'homes
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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 molt
baixa, tant en termes generals com
per trams d’edat i/o per gènere.
L’equip directiu de la Fundació està
format per directors corporatius,
directors d’àrea, directors de departament, directors de centre. La composició és de 20 dones (47,6 %) i 22
homes (52,3 %). És un percentatge
molt superior en comparació amb la
dada nacional estimada del 20 % en
càrrecs directius funcionals ocupats
per dones, segons l’estudi del grup
Isotés (2012).
El Conveni col·lectiu del personal
(CCP) defineix i especifica els diferents grups i nivells professionals
dels empleats. També distribueix les
tasques que ha de desenvolupar cada
nivell, com també les competències,
els coneixements i l’experiència (perfil
professional) que es requereixen
per al seu exercici.
Desglossament de la
plantilla per categoria
professional

1

18

GRI 401-1 Nombre i taxa de contractacions i rotació mitjana d’empleats,
desglossats per edats, sexe i regió
2017
Total
Nre. total d’empleats

Rotació

Percentatge de nous
contractes

Nous
contractes

4,04 %

16
8

396

Taxa de rotació
Taxa de noves
contractacions
Homes

125

6,40 %

Dones

271

2,95 %

8

Edat < 30 anys

4

Edat entre 30 i 40 anys

7

Edat entre 41 i 50 anys

4

Edat > 50 anys

1

Espanya

0

0

Fora d’Espanya

0

0

GRI 401-3 Índexs de reincorporació a la feina i de retenció després de la baixa
per maternitat o paternitat, desglossats per sexe
Plantilla a 31/12/2017
Total

Taxa

Home

Taxa

Dona

Taxa

Nre. total d’empleats

396

(%)

125

(%)

271

(%)

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

12

3%

1

0,8 %

11

4,05 %

Nre. d’empleats que han agafat la baixa
per maternitat/paternitat

12

100 %

1

100 %

11

100 %

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

14

100 %

1

100 %

13

100 %

Nre. d’empleats reincorporats després
de la baixa per maternitat/paternitat
i que continuen en els seus llocs de
treball durant els 12 mesos següents
a la reincorporació

3

100 %

1

100 %

2

100 %

Directius (nivell D)

2

105

GRI 405-1 Desglossament de la plantilla per categoria professional i sexe,
edat, pertinença a minories i altres indicadors
Plantilla a 31/12/2017

Responsables
(nivell C)

3

229
Gestors (nivell B)

3

44
Suport a la gestió
(nivell A)

Nre. total d’empleats

Nre.
total

Home

Dona

<30
anys

30-40
anys

41-50
anys

>50
anys

396

125

271

21

95

185

93

Directius (nivell D)

18

11

7

0

1

5

12

Responsables (nivell C)

105

48

57

0

10

51

44

Gestors (nivell B)

229

58

171

4

64

114

47

Suport a la gestió (nivell A)

44

8

36

15

17

9

3

requerides en el sistema de grups
i nivells professionals. El 2017, la
part flexible de la retribució ha
tingut un increment substancial
del nombre d’adhesions i ha estat
l’opció escollida pràcticament per
un 50 % del total de la plantilla de la
FBLC. Es tracta de treballadors que
opten per serveis de formació, llar
d’infants, assegurances de salut per
a empleats i familiars o targetes de
transport.

UN SISTEMA DE
RETRIBUCIONS
MIXT QUE
INCORPORA
FLEXIBILITAT
I BENEFICIS
SOCIALS

E

ls empleats de la FBLC
disposen d’un sistema
de retribució que consta
d’una part fixa i una altra
variable subjecta a la consecució
d’objectius. El salari final inclou altres
beneficis socials. La contribució fixa
dels empleats es determina d’acord
amb les aptituds professionals, les
responsabilitats i els graus d’autonomia, i les tasques professionals

Respecte a la retribució variable, l’any
2017 s’ha continuat avançant amb el
sistema, basat en Objectius, que té
com a finalitat:
• Augmentar el grau d’objectivitat del
pagament de la retribució variable;
passar del pagament d’uns bons
basats en la subjectivitat a un sistema de retribució variable segons el
compliment d’uns objectius definits
prèviament. El 2017, aquesta con-

secució d’objectius ha assolit una
mitjana del 98,84 %.
• Alinear les persones amb les
prioritats del Pla estratègic. El
procés d’objectius és una eina de
comunicació i de desplegament de
l’estratègia.
• Mesurar els resultats i premiar l’esforç i el desenvolupament excel·lent
de manera diferenciada, perquè el
procés sigui un factor motivador de
millora.
• Formalitzar l’entrevista per objectius
entre responsables i col·laboradors
com una de les fites clau en la
funció del lideratge i la direcció de
persones.
Els directors d’àrea són els encarregats d’informar dels objectius de
l’àrea i assignar, sobre la base d’una
estimació acordada, una quantitat de
bons a cada persona de la seva àrea,
d’acord amb uns objectius anuals.

GRI 405-2 Relació entre el salari base dels homes respecte al de les dones, desglossat per categoria professional
i per ubicacions significatives d’activitat
Plantilla a 31/12/2017
Nombre
total

Nre. d’homes (H)

Nre. de dones (D)

Relació salari base
[SB] (D/H)

Relació remuneració
[R] (D/H)

Relació entre
[R]/[SB]
Home

Dona

Nre. total d’empleats

396

125

271

-

-

-

-

Directius (nivell D)

18

11

7

1

0,71

3,06

2,17

Responsables (nivell C)

105

48

57

1,01

0,94

1,23

1,14

Gestors (nivell B)

229

58

171

0,98

0,98

1,09

1,09
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Tot seguit es fixa el calendari i els
indicadors d’avaluació d’aquests objectius, que, posteriorment, són validats per l’àrea de Recursos Humans.
Quan acaba l’any, es fa la valoració de
la consecució dels objectius i es fixen
tant els objectius com els bons per a
l’any següent.
El sistema de compensació flexible
ofereix la possibilitat d’escollir, de
forma voluntària, com es vol percebre
part del salari. En aquesta compensació s’inclouen productes com la formació, l’assegurança de salut per als
empleats, l’assegurança de salut per
als 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 en 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 per sobre del salari mínim
interprofessional anual a Espanya per
a l’any 2015.

s’assigna un determinat nombre i
contingut de cursos, segons la posició i la funció de cada empleat.

La formació i el desenvolupament
són dos dels eixos essencials que
s’han portat a terme aquest any 2017,
amb un programa formatiu de 18 mesos per a tota la plantilla, dissenyat a
partir dels resultats de l’avaluació de
les competències.

En general, la plantilla presenta un
nivell de formació elevat, d’acord
amb les seves funcions i tasques.
Aproximadament el 75 % del col·lectiu d’empleats de la FBLC té un nivell
mínim de formació equivalent als estudis de llicenciatura i/o diplomatura,
dels quals un 30 % també ha cursat
estudis de postgrau i un 6 % té el títol
de doctor o doctora.

L’itinerari formatiu se centra en la
millora de vuit àmbits: eficàcia i
eficiència, compromís, innovació,
visió estratègica, influència/lideratge
i gestió de persones, orientació al
servei, horitzontalitat i comunicació.
Així, doncs, és cabdal mantenir el
focus sobre la formació continuada
de la plantilla. Al llarg de 2017, un
89 % ha rebut algun tipus de formació i s’han invertit 550.000 euros.
La formació dels empleats la coordina el Departament de Persones. Des
d’aquesta àrea se centralitzen totes
les peticions de formació, alhora que

La FBLC detecta les necessitats dels
seus empleats mitjançant el sistema
d’avaluació per competències, on es
puntuen els nivells competencials
i es pacten les accions de millora
per al desenvolupament professional. Les accions acordades poden
ser en l’àmbit tècnic, en habilitats/
competències, idiomes, normatives
i també acompanyament personal
(coaching).
Les accions formatives i de desenvolupament es poden oferir de manera

presencial i també en línia, per mitjà
de la nostra plataforma d’aprenentatge Virtaula.

En el programa de lideratge (B2) hi
participen els 40 empleats que formen l’equip directiu de la FBLC.

A més a més, els empleats poden
fer peticions a través del portal de
l’empleat. L’adequació d’aquestes
peticions és validada pel cap corresponent i pel Departament de
Persones. D’altra banda, aquest any
2017 s’ha portat a terme un programa específic per a l’equip directiu de
la FBLC, anomenat «Lideratge d’alt
impacte», que dóna resposta a la línia
10 del Pla estratègic 2016-2019, que
fa esment del disseny d’un programa
de lideratge.

En les primeres sessions es reflexiona
per definir la FBLC i es determina el lideratge de l'organització. Es treballen
alhora el diferents estils de lideratge i
l’eina DISC d’estils de comportament
de l’equip directiu. El disseny del
programa s’ha dut a terme a partir
de l’avaluació per competències de
l’equip directiu i de l’avaluació prèvia
de 180º sobre el punt de partida del
lideratge dels participants.

La FBLC té un programa de Desenvolupament directiu i lideratge que
té l’objectiu d’oferir eines i millorar
les habilitats dels seus directors per
exercir el paper de líders i assumir la
funció de direcció i desenvolupament
de persones.

L’equip directiu valora el programa de
«Lideratge d’alt impacte», en cada
un dels seus mòduls, mitjançant enquestes de valoració de la formació.
Durant l’any 2017, l’equip directiu ha
rebut un total acumulat de 1.197,50
hores de formació, fonamentalment
concentrades en els programes Lideratge d’alt impacte, Transformational

Els objectius generals d’aquest programa són els següents:
• Individualment, la millora de la
capacitat de lideratge i de gestió de
persones dels directors de la FBLC.
• En l’àmbit organitzatiu, la identificació i el desenvolupament del potencial de lideratge que sigui necessari
perquè els directors de la FBLC
compleixin de manera satisfactòria
el Pla estratègic de l’organització, i
que aquest tingui un impacte positiu tant en el rendiment de l’organització com en la seva cultura.
El desenvolupament de lideratge
té com a objectiu específic ajudar
els participants a desenvolupar el
lideratge de manera que els permeti
involucrar i gestionar les persones
del seu equip en la consecució dels
objectius personals de la manera
més satisfactòria.

Nivell de formació de
la plantilla de la FBLC

1

75 %
Misión

Amb formació
equivalent als
estudis de
llicenciatura

2

30 %
Han cursat
estudis de
postgrau

3

6%
Tenen el títol
de doctor
o doctora

Leadership, Equips d’alt rendiment,
Autoconfiança i Mindfulness. Així
mateix, per facilitar el desenvolupament del lideratge, s’han fet diverses
sessions de coaching individual que
sumen un total de 65 hores.

Beneficis socials
La FBLC ofereix a tots els empleats
els mateixos beneficis socials, sense
cap tipus de distinció en relació amb
la temporalitat del contracte de treball ni del tipus de jornada.
Les principals millores socials fruit de
les incorporacions successives al CCP
són les següents:
• Increment de la flexibilitat horària
(entrades/sortides/ampliació de la
jornada intensiva).
• Hores anuals a 1.117 hores.
• Borsa d’hores: ampliació del nombre d’hores trimestral.
• Mesures de corresponsabilitat:
– 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 5 dies per als pares.
• Connexió remota: Prova pilot per
proporcionar 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 per a treballadors
amb mobilitat reduïda, que sigui
compatible amb l’alta laboral.
• Complement del 100 % de salari per
baixa per incapacitat temporal
i maternitat.
• Més aportació al pla de pensions.
• Prima de risc per a prestacions de
viudetat i orfandat.
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• Cobertura de l’assegurança d’assistència sanitària.

• Vals tiquet restaurant i permís de
maternitat/paternitat.

• Ajuda per a estudis i idiomes, bestretes, ajuda escolar per a fills de 0 a
3 anys (tiquet de llar d’infants) i de 4
a 23 anys, ajudes familiars.

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 els que poden utilitzar el
vehicle particular per a gestions de
treball de forma habitual.

• 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 a la utilització de vehicle particular.

La cobertura de les obligacions de
l’organització derivades dels programes de beneficis socials són les que
es mostren a la taula següent:

GRI 201-3. Cobertura de les obligacions de l’organització derivades del pla
de prestacions
2017 (euros)
Aportacions a plans de pensions

1.203.006,49

Aportacions a assegurances de vida

196.027,81

Aportacions a assegurances mèdiques

169.746,92

Tota la plantilla de la FBLC en actiu,
amb una antiguitat de 2 anys, pot
gaudir d’un pla de pensions col·lectiu,
amb aportacions repartides entre
l’empresa i els treballadors. El capital
aportat el 2017 representa el 7,5 %
de les bases de cotització sobre les
quals es determinarà la futura pensió
(salari de la pensió) per part de la
Fundació Bancària “la Caixa”.
Tots els treballadors de la FBLC en
actiu gaudeixen amb caràcter universal d’una prestació de risc per invalidesa, viduïtat i orfandat. Aquesta
nova prestació és automàtica des de
la incorporació al lloc de treball.

Els programes de la FBLC implanten altres ajuts per als empleats
en la gestió final de la seva carrera
professional. Un d’aquests ajuts és la
dotació d’un premi de jubilació a tot
el personal de la FBLC, una part del
qual correspon a la liquidació equivalent a tres mensualitats del salari
brut anual, i l’altra a la millora de la
flexibilitat en la jornada laboral quan
el treballador s’acosta al moment
d’acollir-se a la jubilació.
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.

AVANCEM PER
FER COMPATIBLES
LA VIDA LABORAL
I FAMILIAR

E

n el compromís de la FBLC
per assolir el nivell més
alt possible de conciliació
de la vida laboral i familiar
dels treballadors, el 2017 s’han pres
algunes iniciatives rellevants, que
s’estima que tindran un gran abast a
llarg termini sobre l’organització. La
Fundació ja té una trajectòria dilatada
en aquesta matèria, ja que ha implementat mesures més enllà del que
indiquen els reglaments i la legislació
vigents.
Així, la incorporació de mesures com
la borsa d’hores és una opció que
ha estat àmpliament emprada per
la plantilla de treballadors, i que ha
estat decisiva en l’avenç de la millora
de la flexibilitat laboral. Cal afegir la
implantació d’una prova pilot en el
marc del projecte de la reforma horària. Aquest projecte vol incidir, entre
d’altres, en els beneficis productius,
l’efectivitat i la salut dels bons hàbits
sobre el comportament horari. La
prova té com a objecte contrastar els
seus beneficis potencials de cara a
una possible reforma legislativa.
Una altra de les mesures consolidades de l’any 2017 ha estat l’obtenció
de la certificació EFR (empresa familiarment responsable), ja esmentada.
Per obtenir aquest reconeixement
de bones pràctiques en matèria de
conciliació, cal que les entitats acreditades superin un procés d’auditoria
externa i se sotmetin a un seguiment
anual.

D’altra banda, i recollint el conjunt
de mesures ja implantades i en vigor
en matèria de conciliació, la FBLC
ha adquirit el compromís de mesurar-les amb l’ús d’indicadors objectivables per tal de poder efectuar un
seguiment dels objectius dels plans
d’igualtat i conciliació, com el darrer
pla, vigent entre 2016 i 2019.

• Complements de les percepcions
de la Seguretat Social fins al 100 %
en els casos de maternitat.

Entre les mesures aplicades, fruit dels
plans anteriors, destaca la flexibilització de la jornada laboral per mitja de
la borsa d’hores, entre molts altres
beneficis, com els següents:

• Millora dels horaris durant el període
de 20 mesos des del naixement
d’un fill o una filla.

• Ajut escolar (tiquet de llar d’infants).

• Increment en dos dies del permís
de maternitat.
• Ampliació del permís de paternitat.
• Ampliació del període de lactància.

• Jornada flexible per als pares durant
dos mesos des del naixement d’un
fill o una filla.

• Ajuts per a cura de familiars dependents.

• Ajut escolar per a les persones que
treballen a la Fundació i tenen fills
o filles.

• Flexibilitat en els horaris d’entrada i
sortida.

• Ajudes familiars en casos de dependència.

• Disponibilitat de jornada intensiva
els divendres.

• Reducció de la jornada laboral a les
persones amb fills discapacitats.

• Adopció de la jornada intensiva
durant els tres mesos d’estiu.

• Excedències per a accions de voluntariat.

1
1.203.006,49€
Aportacions
a plans
de pensions

2

196.027,81€
Aportacions
a assegurances
de vida

3

169.746,92€
Aportacions
a assegurances
mèdiques

Finalment, i com a forma d’introduir
processos de millora continuada en
matèria de conciliació, la FBLC ha
continuat aquest 2017 el diàleg obert
amb la plantilla per conèixer la seva
opinió sobre qüestions rellevants
i detectar els punts que poden ser
susceptibles de millora.
La fórmula emprada ha estat l’execució d’una enquesta d’opinió adreçada
a la totalitat dels empleats en actiu
amb més de sis mesos d’antiguitat.
L’enquesta, de caràcter confidencial, ha estat resposta mitjançant un
qüestionari en línia que permetia
als treballadors emetre el seu parer
i mesurar els índexs de satisfacció
en relació a matèries clau de l’entitat
com les condicions laborals, l’organització del treball, la relació amb els
empleats, els models de direcció o
les mesures en matèria d’igualtat i
conciliació. Dels resultats d’aquesta
enquesta se’n derivaran plans d’acció
que recullin les accions de millora
o consolidin les actuacions que es
considerin òptimes.

Compromesos amb els treballadors de la Fundació Bancària ”la Caixa”
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Tots els grups d’interès,
tant si són influents com si es
veuen afectats significativament
per l’activitat de la Fundació,
són un element cabdal en
el desenvolupament de
l’organització.

COMPROMÍS AMB ELS GRUPS D'INTERÈS

GRUPS D'INTERÈS DE LA
FUNDACIÓ BANCÀRIA
"LA CAIXA" (GRI 102-40
i GRI 102-42)

I

nvolucrar els diferents grups
d’interès en els processos i la
programació de les activitats
de cadascun dels àmbits d’intervenció és un objectiu essencial
per a la Fundació Bancària ”la Caixa”.
D’aquesta manera, evidencia 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. En relació amb aquests
grups d’interès, el Pla estratègic
aposta per una concentració del
nombre de col·laboracions per
possibilitar un desenvolupament
efectivament transformador, tot
implicant-se en projectes de major
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abast. Tots els grups d’interès, tant
si són influents com si es veuen
afectats significativament per l’activitat de la Fundació, són un element
cabdal en el desenvolupament de
l’organització.
La FBLC ha dut a terme una tasca
d’identificació i estudi dels seus
principals grups d’interès, com també un treball rellevant de prospecció
interna. D’aquesta manera, fa palès
el seu compromís amb el procés de
millora continuada en la seva relació
amb aquests grups d’interès i amb
els recursos propis.
En clau interna, s’han fet entrevistes als membres del Patronat i
directius; també s’ha treballat amb
150 professionals de la Fundació
per analitzar els programes vigents
i quines són les seves potencialitats i les seves febleses, de cara a
conèixer-ne la viabilitat futura. En
relació amb els grups d’interès, s’ha

efectuat un estudi comparatiu a partir de les anàlisis de l’activitat i de
la identificació de bones pràctiques
en fundacions d’arreu del món, i en
àmbits d’actuació similars als dels
programes de la FBLC. També s’han
fet anàlisis de prospectiva social
i econòmica, i s’ha comptat amb
l’assessorament d’experts internacionals especialitzats en fundacions,
ONG i entitats del tercer sector.
L’univers analitzat han estat gairebé
tots els projectes que constitueixen
l’activitat principal de la Fundació,
i com a resultat s’han obtingut 10
grans línies prioritàries d’acció. La
primera d’aquestes línies comporta circumscriure a tres els àmbits
d’activitat: els programes socials,
els programes de recerca i formació,
i els programes de divulgació de la
cultura i el coneixement (trobareu
les línies i els principis d’actuació a
les pàgines 4 i 5 d’aquest informe
integrat).

Els grups d’interès de la FBLC són
els següents:
CaixaBank, el Patronat, el Protectorat de Fundacions de la Generalitat
de Catalunya, les administracions
públiques i el Govern, la comunitat
acadèmica, els mitjans de comunicació, les múltiples tipologies de
beneficiaris dels programes i les activitats que duu a terme la Fundació
Bancària (entre els quals hi ha nens,
joves, gent gran, persones malaltes
i, en particular, col·lectius en risc
d’exclusió social com discapacitats,
immigrants i reclusos, a més de la
societat en general), les organitzacions no lucratives, les entitats i
associacions del tercer sector, els
proveïdors de serveis i els empleats
de la Fundació, i els clients de l’entitat financera CaixaBank.

Esquema dels grups d’interès de la Fundació Bancària ”la Caixa” (GRI 102-40)

Empleats

Clients
de CaixaBank

CaixaBank

Patronat

Govern 
i administracions
públiques
(AP)

Proveïdors

ONL i
associacions
del tercer 
sector

Protectorat
(Generalitat
de Catalunya)

Beneficiaris

Mitjans de
comunicació

Comunitat
acadèmica

LA CADENA DE
VALOR DE LA
FBLC (GRI 102-9)

E

l punt de partida per determinar quins assumptes es
poden considerar rellevants
per a una organització
és dibuixar-ne la 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
i outputs que interactuen i afecten la
gestió de la Fundació.
Els recursos clau necessaris per a la
Fundació se centren en els seus principals grups d’interès: els empleats,
CaixaBank, els socis, el Patronat,

els voluntaris i les entitats del tercer
sector, els proveïdors, els recursos
econòmics i els recursos naturals,
com ara energia o aigua.
Finalment, un cop detectada la
cadena de valor de la Fundació Bancària, s’han identificat els assumptes
rellevants i l’àrea d’activitat que poden
afectar dins de la FBLC. A continuació,
es presenta un esquema dels principals assumptes, considerant també
les etapes que poden afectar la FBLC.

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

Activitats clau que
generen valor
(inclou programes
i projectes)

Patronat
Grup Criteria
CaixaBank
Socis, entitats socials,
administracions,
universitats, museus,
bancs, fundacions
Proveïdors
Finançament:
Rendiment del patrimoni
Activitats pròpies

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

Sistema d’informació
i processos
Energia, aigua,
altres materials

Compromís social

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
•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
•Promoció de l'accés a un habitatge
digne

Impulsem la recerca, el talent
i la innovació: recerca i
col·laboració amb centres
d’investigació, Beques i
formació per a l’excel·lència dels
futurs investigadors, Innovació
per a la societat, Translació dels
resultats de la recerca

•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

Estenem la vivència compartida
de la cultura i el coneixement:
promoció de la cultura, centres
CaixaForum, CosmoCaixa,
divulgació científica, suport a
l’educació. eduCaixa, reflexió,
diàleg i debat social amb
l’Observatori Social de
”la Caixa” i el Palau Macaya

• Aliances culturals
• 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

Valors

Responsabilitat

•Expansió del coneixement
•Foment de 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

Confiança

GRUPS D'INTERÈS DE LA FUNDACIÓ BANCÀRIA "LA CAIXA" (GRI 102-40 
i GRI 102-42)
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Aspectes clau i abast (GRI 102-47 i GRI 103-1)
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”
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

Beneficis per a la societat

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

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
Resposta a nous reptes de forma
transversal i universal

Projectes ambientals

Valors

Responsabilitat

Confiança

PRIORITZACIÓ
(GRI 102-44)

U

n cop identificats els
assumptes rellevants,
se n’ha dut a terme la
priorització determinant
cada aspecte a la realitat de l’organització segons la rellevància de cada un
d’ells per a l’activitat de la FBLC. De la
mateixa manera, també s’han consi-

més recursos a l’àrea d’acció social.
D’altra banda, els aspectes destacables són subratllar els impactes de
l’acció dels programes pel que fa a
la seva contribució al progrés social i
reforçar la imatge i el benefici social
de la Fundació Bancària, com també
la rellevància i la notorietat de les accions que porta a terme l’Obra Social
”la Caixa”.

derat en aquest punt els assumptes
rellevants inclosos en el document
de la GRI anomenat «Sustainability
Topics for Sector: What Stakeholders
want to know». Aquest document
estableix, per sectors, les qüestions
que es poden considerar rellevants.
Els assumptes més importants per
als diferents grups d’interès consultats s’engloben dins de l’acció social
de la FBLC. D’acord amb això, la FBLC
ha reorientat el seu Pla estratègic
per donar més rellevància i assignar

Gràfic de priorització (GRI 102-46, GRI 102-43 i GRI 102-44)
ALT

MITJÀ

BAIX

ALT

Benefici social

Suport, finançament
i coordinació amb
altres actors

Bon govern

Gestió cadena subministrament

Integració de gènere
i diversitat en els
programes

Gestió econòmica

MITJÂ

Criteris en la
selecció dels projectes

Gestió dels projectes
i transparència
Desenvolupament
professional empleats

Salut i seguretat
Canvi climàtic
i energia

Consum d’aigua i recursos

Projectes ambientals

Gestió de residus

Incidència política i
campanyes de sensibilització
pública

Significança dels impactes económics, socials i ambientals

BAIX

Influència en les anàlisis i les decisions dels grups d’interès

Imatge de l’Obra Social

GRUPS D'INTERÈS DE LA FUNDACIÓ BANCÀRIA "LA CAIXA" (GRI 102-40 
i GRI 102-42)
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Els aspectes rellevants identificats, per ordre d'importància, han estat els següents: (GRI 102-47 i GRI 103-1)

Aspectes rellevants
considerats en l’estudi
de materialitat

Benefici social

Assumptes

Principals projectes d’acord amb l’estratègia
de la FBLC en els diferents àmbits: lluita contra la
pobresa i exclusió social, generació de llocs
de treball en persones amb baixa formació,
programa Incorpora, acció social, educació,
salut, ajuda humanitària, inclusió social,
formació i investigació d’excel·lència i
divulgació de la ciència
Benefici i valor social de la Fundació Bancària
”la Caixa”

Indicadors GRI Standards i GRI sectorials

GRI 201-1: Valor econòmic directe generat
i distribuït
NGO G4-DMA Assignació de recursos
(antic NGO7)

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

NGO G4-DMA Coordinació (antic NGO6):
Processos que permetin tenir en compte la
coordinació amb les activitats i programes
d’altres actors

Imatge
Aspectes diferencials respecte d'altres
institucions

No s’ha trobat un aspecte equivalent

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

GRI 405-1: Diversitat en òrgans de govern i
empleats

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

GRI 201-1: Valor econòmic directe generat
i distribuït
GRI 201-4: Assistència financera rebuda del
govern
NGO8: Fonts de finançament per categories
i els cinc donants més importants, així com
el valor monetari de la contribució
GRI 417-3: Casos d’incompliment relacionats
amb comunicacions de màrqueting
NGO G4-DMA Assignació de recursos (antic
NGO7)

Aspectes rellevants
considerats en l’estudi
de materialitat

Assumptes

Indicadors GRI Standards i GRI sectorials

Criteris en la selecció
dels projectes

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

No s’ha trobat un aspecte equivalent

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

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

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
i diversitat en els
programes

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

GRI 413-1: Operacions amb participació de la
comunitat local, avaluació de l’impacte i
programes de desenvolupament
GRI 418-1: Reclamacions fonamentades relatives
a violacions de la privacitat del client i pèrdua de
dades del client
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
NGO G4-DMA Monitoratge, avaluació i
aprenentatge (antic NGO3): Sistemes per al
seguiment, avaluació i aprenentatge (incloent-hi
sistemes de mesura de l’eficàcia i impacte del
programa), els canvis resultants en els
programes i com són comunicats

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

GRUPS D'INTERÈS DE LA FUNDACIÓ BANCÀRIA "LA CAIXA" (GRI 102-40 
i GRI 102-42)
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Aspectes rellevants
considerats en l’estudi
de materialitat

Assumptes

Indicadors GRI Standards i GRI sectorials

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

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

Retribució
Desenvolupament
professional empleats

GRI 201-3: Obligacions del pla de beneficis definits i
altres plans de jubilació
GRI 202-1: Ràtio del salari de categoria inicial
estàndar per sexe enfront del salari mínim local
GRI 401-1: Noves contractacions d’empleats i rotació
de personal
GRI 401-2: Beneficis pels empleats a temps complet
que no s’ofereixen a empleats a temps parcial o
temporals
GRI 401-3: Permís parental

Formació i desenvolupament dels empleats

Polítiques sobre la diversitat, igualtat i
integració dels empleats

GRI 404-2: Programes per millorar les aptituds dels
empleats i programes d’ajuda a la transició
GRI 404-3: Percentatge d’empleats que reben
avaluacions periòdiques de l’acompliment
i desenvolupament professional
GRI 405-1: Diversitat en òrgans de govern
i 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

GRI 403-1: Representació dels treballadors en
comitès formals treballador-empresa de salut i
seguretat
GRI 403-2: Tipus d’accidents i taxes de freqüència
d’accidents, malalties professionals, dies perduts,
absentisme i nombre de morts per accident laboral
o malaltia professional
GRI 403-4: Temes de salut i seguretat tractats en
acords formals amb sindicats

Aspectes rellevants
considerats en l’estudi
de materialitat

Assumptes

Indicadors GRI Standards i GRI sectorials

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)

GRI 302-1: Consum energètic dins l’organització
GRI 302-2: Consum energètic fora de
l’organització
GRI 302-4: Reducció del consum energètic
GRI 305-1: Emissions directes de gasos d’efecte
hivernacle (abast 1)

Canvi climàtic
i energia

GRI 305-2: 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

GRI 305-3: Altres emissions indirectes
de gasos d’efecte hivernacle (abast 3)
GRI 305-5: Reducció de les emissions
de gasos d’efecte hivernacle

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

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

Incidència política
i campanyes de
sensibilització pública

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

Gestió cadena
subministrament

Sistemes de gestió de proveïdors per estendre
compromisos laborals, ambientals, de
seguretat i salut, ètics, etc., amb la cadena
de subministrament

GRI 301-1: Materials utilitzats per pes o volum
GRI 301-2: Materials reciclats
GRI 303-1: Extracció d’aigua per font
GRI 303-2: Fonts d’aigua significativament
afectades per l’extracció d’aigua
GRI 306-1: Abocament d’aigües en funció de la
seva qualitat i destinació

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

GRI 204-1: Proporció de despesa en proveïdors
locals

Mesures per a identificació, avaluació i
seguiment de proveïdors

Projectes ambientals

Gestió de residus

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

No s’ha trobat un aspecte equivalent

GRI 306-2: Residus per tipus i mètode d’eliminació

GRUPS D'INTERÈS DE LA FUNDACIÓ BANCÀRIA "LA CAIXA" (GRI 102-40 
i GRI 102-42)
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Les línies mestres de l’acció
de l’Obra Social “la Caixa”
continuen mantenint el
compromís de l’entitat en la
construcció d’una societat
millor i més justa, oferint més
oportunitats a les persones
més vulnerables.

PART QUALITATIVA DE L'INFORME DE SOSTENIBILITAT.
ÀMBITS I PROGRAMES

GENERACIÓ DE VALOR
I ACTIVITATS DE LA
FUNDACIÓ BANCÀRIA
"LA CAIXA"

L’

exercici 2017, la Fundació Bancària ”la Caixa”
ha continuat aplicant les
directrius i les prioritats
marcades pel Pla estratègic. Les línies mestres que tracen
el camí pel qual ha de transcórrer
l’acció de l’Obra Social “la Caixa”
continuen mantenint el compromís

de l’entitat en la construcció d’una
societat millor i més justa, oferint
més oportunitats a les persones
més vulnerables. Aquests objectius
recullen una essència mantinguda
al llarg de la trajectòria de l’organització i se sustenten sobre els valors
del compromís social, la responsabilitat i la confiança.

98
INFORME ANUAL 2017

PARTICIPACIÓ
DELS GRUPS
D’INTERÈS EN LES
DIFERENTS ETAPES
DEL PROJECTE
(DISSENY, EXECUCIÓ,
SEGUIMENT I
AVALUACIÓ)
(GRI 102-42)

E

ls programes de l’Obra
Social, conscients de la importància de la participació
dels seus grups d’interès,
articulen la seva implicació en cadascuna de les etapes (disseny, implementació, monitoratge i avaluació).
És el cas, per exemple, de CaixaProinfancia i Incorpora, que aquest any
han celebrat els seus 10 anys respectius amb homenatges a diferents
territoris d’Espanya. D’aquesta manera, s’ha aconseguit donar visibilitat
al treball que la Fundació fa amb les
persones i les empreses socialment
responsables.
També d’EduCaixa, que ha establert
aquest any noves aliances amb la
comunitat educativa, nacional i
internacional, per fomentar el canvi
educatiu en sintonia amb les noves
necessitats del segle XXI. Paral·lelament, EduCaixa dona suport als
centres docents que vulguin avaluar
intervencions educatives orientades

al desenvolupament de les competències de l’alumnat i compartir les
bones pràctiques amb la comunitat
educativa.
En el seu primer aniversari, l’Associació de Voluntaris de ”la Caixa”,
que s’ha afermat com una de les
associacions més actives del territori
espanyol, ha incrementat en més
del 45 % el nombre d’activitats de
voluntariat respecte de l’any 2016.
L’Associació va ser constituïda el
2016 per la Fundació Bancària ”la
Caixa”, CaixaBank i la Fundació de
l’Esperança.

CaixaBank, com la Setmana Social,
i amb programes de l’Obra Social,
com Incorpora, CaixaProinfancia o
CooperantsCaixa. Unes 11.000 persones i més d'1.500 entitats socials
han participat en la Primera Setmana
Social simultània a Espanya.

L'Associació dona suport a les inquietuds solidàries dels empleats i jubilats
del Grup ”la Caixa”, com també
d’amics, familiars i clients, que dediquen el temps lliure a participar en
activitats solidàries adreçades principalment a col·lectius vulnerables o en
risc d'exclusió social. Alhora, fomenta
la presència de voluntaris en crear
sinergies amb projectes impulsats per

Participants en
la Primera Setmana
Social simultània
a Espanya

1

11.000
Misión

Persones

2

1.500
Entitats socials

NGO G4-DMA Relacions amb els stakeholders (antic NGO1)
Participació

Beneficiaris

Administracions
públiques

Agents
del tercer sector

Comunitat
acadèmica

Proveïdors

Participació total

88,57 %

80,00 %

51,43 %

82,86 %

94,29 %

Participació en l'etapa de disseny

45,71 %

42,86 %

45,71 %

71,43 %

65,71 %

Participació en l'etapa d'implementació

45,71 %

60,00 %

45,71 %

71,43 %

85,71 %

Participació en l'etapa de seguiment

57,14 %

71,43 %

48,57 %

68,57 %

88,57 %

Participación en l'etapa d'avaluació

80,00 %

60,00 %

48,57 %

68,57 %

88,57 %

NGO G4-DMA Feedback. Mecanismes de feedback (antic NG02)
Valor total

Social

Recerca i formació

Divulgació de la cultura
i el coneixement

Projectes que incorporen algún mecanisme
de feedback

88,57 %

90,48 %

50,00 %

100,00 %

Projectes que inclouen mecanismes de feedback:
SOLICITUD D'INFORMACIÓ

80,00 %

76,19 %

50,00 %

100,00%

Projectes que inclouen mecanismes de feedback:
OPINAR

85,71 %

85,71 %

50,00 %

100,00 %

Projectes que inclouen mecanismes de feedback:
SUGGERIR

85,71 %

85,71 %

50,00 %

100,00 %

Projectes que inclouen mecanismes de feedback:
QUEIXAR-SE

85,71 %

85,71 %

50,00 %

100,00 %

MECANISMES
PER A L’OBTENCIÓ
DE FEEDBACK
EN RELACIÓ AMB
ELS PROGRAMES
I PROJECTES

M

antenir un diàleg permanent amb els grups
d’interès està plenament integrat dins les
dinàmiques de treball de les diferents
àrees i departaments. Des dels
programes i projectes s’estableixen
mecanismes, en alguns casos dissenyats específicament per a l’ocasió,
per tal que hi hagi un flux continu que
permeti saber a l’organització quines
són les opinions, els suggeriments i
les demandes. D’altra banda, aquestes són també eines fonamentals en
les dinàmiques de millora continuada, ja que constitueixen una forma
d’avaluació objectiva de l’abast de
les accions.
Així, el Projecte d'Intervenció
Comunitària Intercultural ha dut a
terme aquest any una enquesta, els
resultats de la qual es faran públics
el 2018, a partir d’una mostra de
100.000 persones en 24 territoris.
L’objectiu és mesurar de forma científica els resultats de les intervencions

que s’han dut a terme en les mateixes zones d'actuació des de l’inici
del projecte, el 2007.
Un altre exemple és el Programa per
a l’Atenció Integral a Persones amb
Malalties Avançades, format per 42
equips de professionals. Els resultats
són molt satisfactoris. Els estudis demostren que el 94 % de les persones
ateses millora la seva qualitat de vida
després de la intervenció de l’equip
d’atenció psicosocial. Així mateix,
el 90 % dels pacients considera excel·lent i molt bona l'atenció rebuda.

Sistemes de control, avaluació
i aprenentatge
L’avaluació de l’impacte dels programes i la millora dels indicadors que
mesuren l’eficiència són cabdals per a
la Fundació Bancària “la Caixa”. El fet
d’implementar sistemes de mesurament i avaluació permanent amb
l’establiment de protocols de mesura
dels impactes de les activitats i programes constitueix una part integrada i fonamental de l’acció de l’Obra
Social. Aquesta revisió contínua
s’entén com un avenç i una responsa-

GENERACIÓ DE VALOR I ACTIVITATS DE LA FUNDACIÓ BANCÀRIA "LA CAIXA"
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NGO G4-DMA Monitoratge, avualuació i aprenentatge (antic NGO3)
Valor total

Social

Recerca i formació

Divulgació de la cultura
i el coneixement

Projectes que disposen de sistemes de monitoratge, avaluació i aprenentatge

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

Projectes que disposen de sistemes de seguiment
i control

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

Projectes que han realitzat actuacions i/o activitats
de seguiment al 2017

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

Projectes que han realitzat exercicis de valoració o
anàlisi de resultats

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

Projectes que han introduït canvis i millores per
al 2017

88,24 %

95,24 %

25,00 %

100,00 %

NGO G4-DMA Monitoratge, avualuació i aprenentatge (antic NGO3.1)
Projectes que disposen de sistemes de seguiment i control
Indicadors quantitatius continus
(registrats al llarg del procés)

Indicadors quantitatius finals
(produïts al final del programa)

Sistemes d'informació qualitativa
continus (registrats al llarg del
procés)

Sistemes d'informació qualitativa finals (produïts al final del
programa)

100,00 %

91,43 %

94,29 %

97,14 %

bilitat vers els grups d’interès. També
permet que les àrees i els programes
detectin sistemes per millorar els
procediments i l’abast de les intervencions, i possibilita la introducció
d’elements de millora continuada.
Aquesta alerta és la millor forma de
fomentar de manera continuada la
capacitat d’innovació.
Seguint les línies d’acció del nou Pla
estratègic, aquest mesurament de
l’abast de les intervencions redunda
en la millora de la seva visibilitat i la
seva eficàcia. És un element essencial per determinar la viabilitat
de les accions i els programes
de l’Obra Social.
El Pla estratègic marca que els
programes incorporin mecanismes
d’avaluació en totes les etapes del
procés. D’acord amb aquesta exigència, el 100 % dels programes disposa
de sistemes de seguiment i control,
com també de mecanismes de monitoratge, avaluació i aprenentatge.

Entre els sistemes de seguiment i
control més utilitzats pels projectes
i programes de la FBLC hi ha els de
naturalesa quantitativa. Un 97,14 %
dels projectes els utilitzen amb una
freqüència de registre i/o producció
de dades continuada, és a dir, mentre
s’executen. D’altra banda, un 100 %
dels programes disposen de sistemes
d’indicadors quantitatius finalistes, és
a dir, que es mesuren en la fase final.
Pel que fa als sistemes d’informació
qualitativa, un 91,43 % dels programes disposen d’indicadors de
freqüència continua durant el procés
d’execució de les accions. Un 94,29 %
del conjunt incorpora mecanismes
pel que fa als sistemes de recollida
d’indicadors d’informació qualitativa
en la fase final del programa.

SEGUIMENT,
VALORACIÓ
I ANÀLISI

E

l 2017, el 100 % dels
projectes i programes han
desenvolupat accions de
seguiment i han fet valoració i anàlisi de resultats. Així, doncs,
tots els programes de l’Obra Social
disposen eines de mesura. Gràcies
a això, un 88,24 % dels programes
han introduït canvis i millores en les
intervencions al llarg de l’exercici,
fruit de les recomanacions derivades
de les avaluacions que es van fer
l’any anterior.
Quant a les modalitats de recollida
de dades per al seguiment dels programes al llarg de 2017, un 94,29 %
dels projectes disposen d’un registre
continuat de dades d’activitat. Un
74,29 % opta per programar visites

de seguiment. La majoria dels projectes, un 80 %, tenen comissions
de seguiment; en un 74,29 % s’hi fan
auditories i/o assessories d’experts
externs; un 82,86 % duu a terme
enquestes de valoració a col·lectius
determinats, i un 62,86 % elabora
estudis.
Les operatives de seguiment amb
menys incidència continuen sent
l’auditoria de processos, emprada
només per un 45,71 %, i l’auditoria de
comptes, que s’aplica en el 34,29 %
dels casos. 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 (91,43 % dels projectes)
i també en memòries o informes de
valoració dels indicadors quantitatius i/o de la informació qualitativa
amb el mateix indicador (94,29 %
dels projectes).

NGO G4-DMA Monitoratge, avualuació i aprenentatge (antic NGO3.5)
%

Social

Recerca i formació

Divulgació de la cultura i el coneixement

97 %

100 %

100 %

90 %

NGO G4-DMA Monitoratge, avualuació i aprenentatge (antic NGO3.5)
Activitat
Social

Recerca i
formació

Divulgació de la cultura
i el coneixement

% de projectes que permeten mesurar l'EFICÀCIA

95 %

25 %

80 %

% de projectes que permeten mesurar l'EFICIÈNCIA

90 %

25 %

80 %

% de projectes que permeten mesurar l'IMPACTE

81 %

75 %

50 %

Els programes i projectes incorporen
cada cop més des dels primers estadis diferents sistemes de seguiment,
control i avaluació adaptats a les
seves especificitats. És el cas del
Programa de Gent Gran.

INTEGRACIÓ DEL
COMPONENT
DE GÈNERE I
DIVERSITAT

E

ls factors de gènere i
diversitat són fonamentals
per a la Fundació Bancària
“la Caixa”, que vetlla perquè
s’integrin en tots els programes. Els
responsables de la gestió i els que
decideixen en última instància, i
segons les seves especificitats, són
els que en determinen la inclusió i
l’establiment de criteris de diversitat
i igualtat.
Un 97,06 % dels programes i projectes incorporen el component de
gènere i diversitat. Les fórmules
més esteses són les d’incorporar
el criteri de no discriminació i, en
idèntica mesura, el control d’igualtat
d’oportunitats per participar en el
projecte. Un 42,42 % dels programes apliquen alguna forma de discriminació positiva per assegurar un
nivell de presència i participació dels
col·lectius pactats, i un 48,48 % dels
programes aborden específicament
problemàtiques de gènere.
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De forma específica, un 85,29 %
dels programes de l’Obra Social
incorporen altres factors d’atenció
a la diversitat. Això és fonamental
en molts casos per garantir escenaris amb igualtat d’oportunitats
per a diversos col·lectius. De fet, un
55,88 % dels programes tenen com
a principal objectiu l’abordatge de
problemàtiques derivades del factor
de la diversitat. Com succeeix en els
factors de gènere, el criteri més estès
és el de l’aplicació dels principis de
no discriminació, amb el 88,24 %.
Un 75,76 % dels programes apliquen
mesures de control per garantir la
igualtat d’oportunitats de formar part
del projecte, i un 45,45 % asseguren
aquesta participació amb mesures de
discriminació positiva.
L’Observatori Social de ”la Caixa”, per
exemple, aborda, en el tractament dels
seus continguts de debat i reflexió, els
impactes socials en els àmbits sobre
els quals actuen els programes de
l’Obra Social, entre els quals es troba la
qüestió del gènere i la diversitat.

Entre els factors principals d’atenció
a la diversitat que ajuden a assegurar
escenaris amb igualtat d’oportunitats
per a tothom hi ha la consideració de
les persones amb discapacitat física,
intel·lectual, trastorns mentals, que
es tenen presents, per exemple, en
programes com Incorpora, Voluntariat, Gent Gran, CaixaEscena i Art for
Change.
L’edat és també un dels criteris de
diversitat en programes que presten
atenció als joves, a les persones de
més de 45 anys i a les de més de 65
anys, i que són ben palesos en els
programes d’inserció laboral, persones grans i habitatge social.
Un altre criteri de diversitat que cal
considerar és la procedència. El factor
de la immigració és present en programes com Incorpora, Reincorpora
o Intervenció Comunitària Intercultural, el qual, a més, presta atenció als
col·lectius autòctons.

NGO G4-DMA Gènere i diversitat (antic NGO4)

COORDINACIÓ
AMB LES
ACTIVITATS I ELS
PROGRAMES
D'ALTRES ACTORS

E

l Pla estratègic considera
les aliances com un instrument estratègic rellevant
per a la consecució del grau
d’excel·lència al qual aspiren els programes de l’Obra Social. Els acords
de col·laboració s’estableixen en tots
els àmbits i de forma transversal en
els projectes i programes i dins dels
tres àmbits d’acció: social, recerca i
educació i divulgació de la cultura i el
coneixement.
Les aliances més rellevants i conegudes són les que s’han forjat amb
grans institucions culturals com
el Museu del Prado, el Louvre o el
Museu Britànic en l’àmbit de la divul-

1

%

Social

Recerca i
formació

Divulgació de la cultura
i el coneixement

Projectes que incorporen el component de gènere i/o diversitat

97,06

95,00

100,00

100,00

Projectes que aborden el component de GÈNERE

72,73

68,42

100,00

70,00

Projectes que incorporen ALTRES
FACTORS de DIVERSITAT

85,29

100,00

25,00

80,00

97,06 %
Dels programes i projectes
incorporen el component
de gènere i/o diversitat

2

Dels programes aborden
alguna forma de
discriminació positiva per
assegurar un bon nivell
de presència i participació

NGO G4-DMA Gènere i diversitat (antic NGO4)
Component
de gènere

Altres factors
de diversitat

Projectes que apliquen el principi de no discriminació

96,97

88,24

Projectes que apliquen principi de no discriminació i control
de la igualtat d'oportunitats

96,97

75,76

Projectes que apliquen una política de discriminació positiva

42,42

45,45

Projectes que aborden de forma directa les problemàtiques
de gènere

48,48

55,88

72,73 %

3

85,29 %
Dels programes
incorporen altres
factors de diversitat

NGO G4-DMA Coordinació (antic NGO6)
Valor
total

Social

Recerca i
formació

Divulgació de
la cultura i el
coneixement

Total de projectes que mantenen
vinculacions internes o externes

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

Projectes que es coordinen amb
altres projectes de la FBLC

82,86 %

76,19 %

75,00 %

100,00 %

Projectes que participen en
iniciatives externes

94,29 %

95,24 %

100,00 %

90,00 %

gació del coneixement. En l’àmbit
de la recerca, s’han fet aliances amb
grans institucions que promouen la
investigació com ISGlobal, els organismes de foment de la recerca més
importants del país, com el CSIC i la
FECYT, i els principals centres pioners
en l’impuls de la investigació. També
es mantenen acords amb institucions
com les fundacions Bill & Melinda Gates i aliances amb organismes com la
Gavi The Vaccine Alliance.
Juntament amb aquestes aliances de
gran abast, els programes desenvolupen contínuament acords de
col·laboració i es coordinen amb
altres àrees de la Fundació. Aquestes
col·laboracions de caràcter transversal són fonamentals, per exemple,

per establir eixos temàtics com en
el cas de l’Observatori Social de “la
Caixa”, que ha d’escollir sobre quins
àmbits desenvoluparà les seves
reflexions i anàlisis.
El Programa d’Atenció Integral a
Malalts Avançats també ha generat
una xarxa de col·laboracions i acords
amb els centres de salut i les administracions públiques per aconseguir
l’extensió de l’atenció a les persones
amb malalties avançades. La tendència és atendre de forma especial
les persones amb més complexitat
i risc de vulnerabilitat. El programa
col·labora també amb organitzacions
socials i promou el voluntariat des de
la participació.

POSICIÓ
COMUNICACIÓ
INSTITUCIONAL
PÚBLICA

U

na prioritat del Pla estratègic de la Fundació
Bancària “la Caixa” és la
millora del reconeixement públic de l’entitat i del grup.
Aquesta notorietat és un indicador
de qualitat de les activitats de la
Fundació i contribueix a incrementar i
consolidar la reputació del grup.
En aquest sentit, l’Obra Social és
hereva d’una trajectòria consolidada
durant dècades, i per aquesta raó
un 87,3 % dels ciutadans de l’Estat
afirmen que la coneixen. Això situa
la Fundació Bancària “la Caixa” en la
quarta posició en l’índex de notorietat del total de fundacions i obres
socials del país. Les tres primeres
posicions les ocupen Creu Roja, amb
un 91,6 %, Càritas amb un 88,5 % i
Unicef amb un 88,4 %. L’Obra Social
“la Caixa” sí que ocupa el primer lloc
en relació amb la resta de fundacions
bancàries o empresarials.
Pel que fa a la notorietat en els àmbits d’actuació de l’Obra Social, els
programes de divulgació de la cultura i el coneixement i els programes
socials són els més coneguts, amb
un índex global de notorietat del
57 % i del 56,7 %, respectivament.
Els segueixen els programes de
recerca i formació, amb un índex del
46,8 %. El grau de coneixement dels
programes és, doncs, força elevat i
significatiu, la qual cosa es pot veure
reflectida d’una manera més gràfica
amb la dada que constata que el
2017 el 9,5 % del total de la població
espanyola ha participat en alguna de
les activitats de l’Obra Social.
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Les diferents campanyes de comunicació i màrqueting són en bona part
les responsables de la construcció de
la notorietat i la reputació de la Fundació Bancària “la Caixa”. Els impactes enregistrats en les informacions
publicades en premsa, ràdio i TV,
com també en els mitjans digitals,
i el seu valor publicitari equivalent,
continuen tenint en la premsa escrita
el seu principal canal de difusió. Les
informacions dels programes de
l’àrea social són les que generen més
interès; les segueixen els àmbits de
la cultura i la recerca, ciència i medi
ambient. La suma de les publicacions
i emissions de les activitats de la

Fundació Bancaria en els mitjans de
comunicació ha superat els 74.750
impactes, que tenen un valor publicitari equivalent de més de 294 milions
d’euros.
En aquest procés de construcció i
consolidació permanent de la reputació de l’entitat, la presència digital és
cada cop més rellevant. El 2017 s’ha
avançat en aquesta construcció. Durant l’exercici, s’han obtingut més de
829.000 mencions a l’Obra Social (el
2016 en van ser 500.000) i s’ha consolidat una comunitat d’1,08 milions
de seguidors en els canals de Twitter
i Facebook el desembre de 2017, un

increment del 28,42 % respecte de
2016, quan se’n van obtenir 841.000.
En la implicació d’aquesta comunitat
han tingut molt a veure les estratègies de comunicació que busquen
explicar les accions de l’entitat de
manera visual, que han procurat
involucrar els usuaris, donar-los la
possibilitat de tenir veu i implicació
en les diferents causes d’abast social,
i comunicar les accions dels programes amb un discurs emocional que,
sovint, dona protagonisme als usuaris i beneficiaris dels programes.

Principals indicadors

2017
Creix un

NOMBRE
D’IMPACTES

33,1 %
el nombre d’impactes

+ 18.606
impactes

74.750
impactes

2016

56.144
impactes

Creix un

VALOR
DELS IMPACTES

26,5 %
el valor econòmic

+ 61,8
milions
euros

2017

294,7
milions €

2016

232,9

milions €
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La Fundació Bancària
”la Caixa” dona suport a
múltiples iniciatives vinculades
amb la sensibilització i la
divulgació mediambiental, i
promou accions de conservació
i preservació del medi natural.

Fundació Bancària ”la Caixa” dona suport a múltiples iniciatives vinculades
amb la sensibilització i la divulgació mediambiental, i promou accions de con-

SENSIBILITZACIÓ I DIVULGACIÓ MEDIAMBIENTAL

MINIMITZAR L'IMPACTE
EN EL MEDI AMBIENT

L

a Fundació Bancària ”la Caixa” dona suport a múltiples
iniciatives vinculades amb la
sensibilització i la divulgació
mediambiental, i promou accions de
conservació i preservació del medi
natural. La trajectòria de la FBLC en
aquest sentit ha desplegat també altres iniciatives orientades a la recerca,
l’observació i la mesura dels agents
responsables del canvi climàtic.

Són programes i accions que s’han
adreçat majoritàriament al conjunt de
la societat i amb una voluntat d’extensió dels valors ambientals. D’aquesta
manera es difon la necessitat de
preservar l’entorn i els paisatges com
a part d’un patrimoni comú.
Durant l’última dècada i fins a
l’exercici 2017, les accions mediambientals promogudes des de l’Obra
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Social han permès establir aliances
amb les administracions públiques
de tot l’Estat. Amb aquests acords
s’han bastit un conjunt d’accions
amb el doble vessant d’incidir en
la preservació, el manteniment i
la conservació d’espais naturals i
simultàniament oferir oportunitats laborals a persones amb risc
d’exclusió. En tots els seus anys de
trajectòria, el programa ha aconseguit un total de 14.661 insercions
laborals per a la materialització de
3.976 projectes a tot l’Estat.
El Pla estratègic de la FBLC estableix
alguns canvis substancials en la
dinàmica d’aquestes accions, fruit
del nou enfocament dels programes, que en preveu una reducció
posant l’accent en les intervencions
que tinguin un major impacte i una
capacitat transformadora efectiva.
Una de les decisions és tancar
progressivament el Programa de
Conservació d’Espais Naturals incorporant dos canvis de gran abast.
El primer disminueix gradualment
els nous recursos pressupostaris
destinats als convenis amb les diputacions catalanes i les conselleries
de les comunitats autònomes, alhora
que es mantenen els projectes
existents i compromesos fins que
s'acabin. El programa es traspassa
progressivament a iniciatives de
recerca, entre les quals destaquen
les relacionades amb el medi ambient i la salut humana.
En aquest àmbit de recerca s'han
establert diverses col·laboracions
de gran impacte com el projecte Medclic, desenvolupat amb el Sistema
d’Observació Costaner i de Predicció (SOCIB) de les Illes Balears. El
projecte de recerca i de divulgació
«Medclic: el Mediterrani a un clic»
té com a repte científic entendre
com varia la circulació oceànica,
dia a dia i quilòmetre a quilòmetre,
per millorar la gestió costanera i
marítima. El projecte de recerca se
centra en l’estudi de la interacció

entre activitat de mesoescala i
circulació general durant el període
2009-2013.
Les accions i els programes amb
un marcat caràcter divulgatiu o
que incideixen en la reflexió sobre
qüestions mediambientals es mantindran com a part de les actuacions
en matèria de sensibilització que
la FBLC duu a terme en els seus
centres i dels quals ha estat exemple el cicle Créixer sense consumir:
experiències d’economia circular,
al Palau Macaya de l’Obra Social “la
Caixa”, espai que impulsa la reflexió,
el diàleg i la transformació social.
En el mateix Palau Macaya, i en el
marc de la primera convocatòria
de projectes selecccionats i desenvolupats en aquest espai, es van
celebrar les jornades de reflexió
sobre Dinàmiques de transició per
a un món més sostenible i el cicle
Pobresa energètica: una mirada
nova. Noves solucions a un problema massa vell.
En relació amb el canvi climàtic, i pel
que fa a la reobertura del Planeta-

ri de Madrid, que s’ha pogut dur
a terme gràcies a la col·laboració
de l’Ajuntament de la ciutat i de la
Fundació Bancària ”la Caixa”, es va
crear i produir l’exposició interactiva
Cambio climático: comprender para
sobrevivir. Aquesta exposició mostra
a la Sala d’Astrònoms del planetari
madrileny els diferents factors que
influeixen en el nostre clima, què ens
diuen els registres històrics i quines
accions s’han d’adoptar per tal de
mitigar l’impacte del canvi climàtic.
La FBLC també canalitza qüestions
de sensibilització ambiental per
mitjà d’accions divulgatives i educatives com el programa «El mar a
fons», una iniciativa conjunta amb
el CSIC i l’Institut de Ciències del
Mar. O la producció d’altres propostes com les exposicions L’energia
ens mou. Ciència per a una energia
més neta i sostenible, com a part
de les activitats de «Ciutat Ciència», les exposicions del CosmoCaixa o les mostres itinerants L’Àrtic es
trenca, El bosc, molt més que fusta
o H2Oh! Els secrets de l’aigua a la
teva ciutat.

Els programes que
promouen la conservació
d'espais naturals i a la
vegada ofereixen feina
a persones amb risc
laboral han aconseguit:

1

14.661
Misión

Insercions
laborals

2

3.976
Projectes
a tot l'Estat

REDUCCIÓ DEL71 %
DE LA PETJADA
DE CARBONI

L

a Fundació Bancària
”la Caixa” ha reduït el 71 %
les seves emissions de
gasos d’efecte hivernacle
en relació amb 2011, any en què

ADHESIÓ A
INICIATIVES
DE CARÀCTER
GLOBAL

L’EMPREMTA
DE CARBONI
DE LA FBLC

A

ltres accions de sensibilització desenvolupades des
de l’Obra Social han estat
l’adhesió, per sisè any
consecutiu, a la iniciativa «L’hora del
planeta», sota els auspicis de l’ONG
World Wildlife. Aquesta campanya de
mobilització ambiental tenia com a
lema el 2017 «El planeta primer, que
ningú et pari». Els centres de la FBLC
van restar apagats durant una hora la
nit del 25 de març de 2017.

es van iniciar els mesuraments de
l’empremta de carboni. Aleshores el
primer càlcul situava l’equivalent de
C02 alliberat per l’activitat de la Fundació en 9.211,7 tones de CO2. Bona
part de reducció de les emissions en
aquests darrers set exercicis es deu
a la reducció dels consums de l’abast
2, corresponents al consum d’energia elèctrica. Des de l’any 2013, els
consums elèctrics provenen de fonts
renovables i disposen de certificats
de garantia d’origen acreditatius per

L

a Fundació Bancària
”la Caixa” desplega des
de 2011 una estratègia específica de gestió del carboni
que mesura l’empremta i els impactes
de les emissions generades per les
activitats i els centres de la FBLC. La
petjada de carboni durant l’any 2017
ha estat de 2.706,71 tones de CO2 eq.
Aquesta és l’equivalència, mesurada
en tones de CO2, de gasos alliberats
a l’atmosfera com a conseqüència
de l’activitat i dels consums anuals
realitzats des de la FBLC.

la qual cosa no generen emissions
equivalents de CO2.
Tot i això el 2017 la FBLC ha incrementat les seves emissions en relació
amb l’exercici anterior, sobretot els
impactes dels abasts 1 i 3, que són
els corresponents al consum de gas
natural, publicacions i consumibles.
Aquest repunt es deu a una millora
en el mesurament dels consums que
el 2017 s’ha fet extensiva a la totalitat
de la FBLC.

Quadre d'emissions

GRI 305-1

GRI 305-2

GRI 305-3

unitat

2017

2016

2015

Emissions directes de GEH (abast 1)

(t CO2 eq.)

482,26

105,1

38,08

Gas natural

(t CO2 eq.)

329,7

105,1

38,08
0

Emissions indirectes de GEH (abast 2)

(t CO2 eq.)

0

0

Electricitat

(t CO2 eq.)

0

0

0

Emissions indirectes de GEH (abast 3)

(t CO2 eq.)

2.224,35

1.775,97

787,61

Viatges corporatius en avió

(t CO2 eq.)

621,31

558,7

470,23

Viatges corporatius en tren

(t CO2 eq.)

83,1

68,6

82,7

Viatges en cotxe particular

(t CO2 eq.)

53,6

47,5

60,6

Paper

(t CO2 eq.)

19

22,6

22,8

Bosses

(t CO2 eq.)

0,48

1,09

0,23

Publicacions

(t CO2 eq.)

1.143,12

1.051,41

121,50

Residus

(t CO2 eq.)

3,31

2,19

0,00

Aigua

(t CO2 eq.)

23,76

20,8

19,06
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COMPENSACIÓ
DE LES EMISSIONS

L

es emissions de carboni
que no es poden evitar es
poden compensar finançant projectes d’energies i de gestió de masses forestals.
D’acord amb uns barems internacionals, les tones de CO2 emeses es
converteixen en crèdits verds. Aixi, la
Fundacio Bancària ”la Caixa” ha reduït
les seves emissions de 2017 col·laborant en el projecte Clean and Efficient
Cooking and Heating Project, a la
Xina. El projecte, que opera a les províncies de Shanxi, Hubei i Guizhou,
redueix els gasos de l’efecte hivernacle mitjançant la venda de diferents
tipus d’estufes millorades que fan
servir residus agrícoles, i que milloren
l’eficiència del consum de carbó.
Fruit de col·laboracions com aquesta
la FBLC ha obtingut la certificació i
el 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 verificat
d’acord amb els estàndards mundials.
A més, la FBLC participa en el Programa d’acords voluntaris per a la
reducció de les emissions de gasos
amb efecte d’hivernacle (GEH) des de
l’any 2016. És una eina impulsada per
l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic
per fomentar un compromís voluntari
per reduir les emissions de GEH, més
enllà del que obliga la normativa.
Mitjançant aquest acord, la FBLC es
compromet a fer una revisió anual i
establir accions per reduir les seves
emissions de GEH.

SISTEMA
DE GESTIÓ
AMBIENTAL

L

a Fundació Bancària
“la Caixa” disposa d’un sistema de gestió ambiental
a Serveis Centrals i tots els
seus centres. El 2017 CosmoCaixa ha
mantingut les certificacions ambientals EMAS i la ISO 14001. Els vuit
edificis CaixaForum i el Palau Macaya
han aconseguit l’acreditació ISO
14001 de Gestió Ambiental.
En virtut d’aquest sistema, l’organització identifica els processos necessaris
per a una adequada gestió ambiental.
Des de la Fundació es vetlla per l’adequació correcta d’aquests processos
a la normativa i reglaments vigents.
Per això fa un seguiment dels aspectes ambientals que es deriven del
desenvolupament de la seva activitat

per assegurar que siguin verificables,
avaluables i eficaços. També en fa el
seguiment, el mesurament i l’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
manera respectuosa amb l’entorn i
assumeix diferents compromisos:
• Formar, sensibilitzar i implicar 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.

GRI 301-11 / GRI 301-2 / GRI 302-1 i GRI 303-1
u

2017

2016

2015

Paper

(kg)

9.722,27

11.563,00

11.638,55

Total paper consumit

(kg)

9.722,27

11.563,00

11.638,55

Paper reciclat sobre el total

(%)

62,29

62,80

62,20

Bosses de paper

(kg)

34,99

68,20

14,35

Publicacions - catàlegs

(kg)

55.978,05

44.581,00

47.810,00

Publicacions - fullets

(kg)

500.243,41

369.267,17

6,10

Total materials reciclats que són utilitzats

(kg)

6056,30

7.265,17

7.239,91
90.553,26

Total consum energia dins de l’organització

(GJ)

94.878,73

80.962,55

Gas natural (energia no renovable)2

(GJ)

6.379,26

2.032,77

666,74

Electricitat

(GJ)

88.499,47

78.929,78

89.886,51

Aigua

(m3)

60.140,50

52.643,00

48.241,46

Total aigua consumida (abastiment municipal)

(m3)

60.140,50

52.643,00

48.241,46

(t CO2 eq.)

23,76

20,8

19,06

Aigua

S’inclouen els consums dels centres: Serveis Centrals, CaixaForum (Barcelona, Madrid, Palma, Girona, Lleida, Tarragona, Saragossa i Sevilla),
Cosmo-Caixa Barcelona, EspaiCaixa Madrid, Múrcia, Girona, Esplais i Palau Macaya, llevat que s'indiqui el contrari.

1

2

El CosmoCaixa Barcelona i els CaixaForum Barcelona, Madrid, Sevilla i Saragossa són els únics centres de la FBLC amb consum de gas natural.

PRINCIPALS
CONSUMS

E

ls impactes mediambientals més significatius que
la FBLC genera, per volum,
són els derivats del consum
de paper i dels recursos energètics.
La FBLC ha adquirit el compromís
d’implementar mesures al llarg de
2017 per reduir les emissions de
gasos d’efecte hivernacle derivades
d’aquests dos conceptes: consumibles i viatges corporatius. Aquestes
mesures són:
• Insistir a reduir els viatges corporatius promovent les reunions virtuals
a distància i donant prioritat sempre
que sigui possible als desplaçaments en transport públic.

• Tendir a la reducció de la producció
impresa de fullets 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.
• Reduir el consum de paper afavorint majoritàriament l’ús de paper
reciclat sobre el paper verge.
• Reduir el consum de tòners d’impressió i prioritzar l’ús de tòners
laserjet per sobre dels inkjet, ja que
els primers generen menys volum
d’emissions que els segons.
• Evitar els desplaçaments per assistir a reunions i fomentar solucions
alternatives com les videoconferències.
• Compensar les emissions que no
són possibles d’evitar per mitjà de
Clean CO2.

La FBLC fa les seves publicacions,
comunicacions i publicitat emprant
paper ecològic amb el distintiu de
l’FSC (Forest Stewardship Council)
o del PEFC (Programme for the
Endorsement of Forest Certification).
De la mateixa manera, tota la fusta
que l’Àrea de Producció utilitza en les
seves exposicions es compra a un
proveïdor avaluat dins del Programa
de Reconeixement de Sistemes de
Certificació Forestal (PEFC).
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ANNEXOS
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” DELS GRI STANDARDS (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 cinquè
informe integrat de l’Obra Social
”la Caixa” i el quart com a Fundació
Bancària ”la Caixa” (d’ara endavant,
FBLC), corresponent a l’exercici 2017.
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.

A

questa 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 GRI
Standards seguint el document GRI
101: Fonaments en el qual s’explica
aquesta nova versió per a l’elaboració
de memòries de sostenibilitat de GRI
(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 GRI 101 Fonaments i
continguts genèrics dels documents
GRI 102 Continguts generals i GRI 103
Enfocament de gestió.
L’abast de les dades comunicades es
correspon essencialment amb el dels
comptes anuals de la FBLC de l’any
2017 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 metodologia de GRI Standards, la memòria
de la FBLC s’autodeclara “de conformitat” amb l’opció “essencial”.

Principis per a la definició del
contingut de la memòria
(GRI 102-46)
La 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 GRI 101: Fonaments del GRI
Standards.
PRINCIPI DE PARTICIPACIÓ DELS
GRUPS D’INTERÈS
“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 document GRI 102 Continguts generals
(de GRI 102-1 a GRI 102-56) 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.
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CONTEXT DE SOSTENIBILITAT
“La memòria ha de presentar l’activitat de l’organització en el context
més ampli de la sostenibilitat”.
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 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 2017, 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.

Principis per a la definició de la qualitat de la memòria (GRI 102-46)
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 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.
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ÍNDEX DE CONTINGUT GRI PER A L'OPCIÓ ESSENCIAL
D'ACORD AMB LA GUIA GRI STANDARDS
Continguts Generals

GRI 102: Continguts Generals

Pàgina

Verificació externa

GRI 102-1

70. Estructura Fundació Bancària amb Criteria i CaixaBank.

No verificat per un extern

GRI 102-2

8. Social. Una de les fundacions del món que ofereix més suport als
col·lectius vulnerables.

Perfil de l'organització

30. Innovació. L'entitat privada que més inverteix en recerca biomèdica
a la península.

No verificat per un extern

38. Coneixement. La divulgació de la cultura i la ciència, al servei de les
persones i la societat.

GRI 102-3

122. Directori de la Fundació Bancària "la Caixa".

GRI 102-4

L'àmbit geogràfic d'actuació de la Fundació Bancària "la Caixa" és majoritàriament el territori espanyol, a excepció dels programes internacionals
que operen a diferents països de tot el món.

GRI 102-5

70. Estructura Fundació Bancària amb Criteria i CaixaBank.

GRI 102-6

8. Social. Una de les fundacions del món que ofereix més suport als
col·lectius vulnerables.
30. Innovació. L'entitat privada que més inverteix en recerca biomèdica
a la península.

No verificat per un extern

No verificat per un extern

No verificat per un extern

38. Coneixement. La divulgació de la cultura i la ciència, al servei de les
persones i la societat.

GRI 102-7

8. Social. Una de les fundacions del món que ofereix més suport als
col·lectius vulnerables.
30. Innovació. L'entitat privada que més inverteix en recerca biomèdica
a la península.
38. Coneixement. La divulgació de la cultura i la ciència, al servei de les
persones i la societat.

No verificat per un extern

71. Liquidació del pressupost de 2017.
71. Pressupost del 2018.
79. Apostem pel manteniment d'una ocupació estable i de qualitat.

GRI 102-8

78. Fomentem les bones pràctiques per continuar avançant en la igualtat.
79. Apostem pel manteniment d’una ocupació estable i de qualitat.

No verificat per un extern

GRI 102-9

89. La cadena de valor de la FBLC.

No verificat per un extern

GRI 102-10

4. 365 dies, 80 gestos.

No verificat per un extern

GRI 102-11

106. Minimitzant l’impacte en el medi ambient.

No verificat per un extern

GRI 102-12

26. 20 anys generant oportunitats i cooperant amb els col·lectius més
vulnerables d'arreu del món.
102. Coordinació amb les activitats i programes d’altres actors.

No verificat per un extern

109. Adhesió a iniciatives de caràcter global.

GRI 102-13

26. 20 anys generant oportunitats i cooperant amb els col·lectius més
vulnerables d'arreu del món.
38. Coneixement. La divulgació de la cultura i la ciència, al servei de les
persones i la societat.
102. Coordinació amb les activitats i programes d’altres actors.
109. Adhesió a iniciatives de caràcter global.

No verificat per un extern
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Estratègia
GRI 102-14

2. Compromesos (Carta del president).

No verificat per un extern

4. 365 dies, 80 gestos.
89-90

No verificat per un extern

Ètica i integritat
GRI 102-16
Governança
GRI 102-18

6. Patronat Fundació Bancària ”la Caixa”.
7. Direcció Fundació Bancària ”la Caixa”.

No verificat per un extern

Participació dels grups d'interès
GRI 102-40

88

No verificat per un extern

GRI 102-41

La Fundació Bancària "la Caixa" disposa d'un conveni col·lectiu propi
a què estan subjectes el 100% de les persones que tenen la qualitat
de treballadors per compte de la FBLC.

No verificat per un extern

GRI 102-42

86. Compromís amb els grups d'interès. Grups d’interès de la Fundació
Bancària ”la Caixa”.
98. Participació dels Grups d'Interès en les diferents etapes del projecte
(disseny, execució, seguiment i avaluació).

No verificat per un extern

GRI 102-43

91. Priorització.

No verificat per un extern

GRI 102-44

91. Priorització.

No verificat per un extern

Pràctiques per l'elaboració de memòries
GRI 102-45

70. Estructura de la Fundació Bancària amb Criteria i CaixaBank.

No verificat per un extern

GRI 102-46

112. Sobre aquesta memòria. Principis.

No verificat per un extern

GRI 102-47

90. Aspectes clau i abast.
92-95

No verificat per un extern

GRI 102-48

No s'han produït reexpressions de la informació respecte a l'informe
de sostenibilitat anterior.

No verificat per un extern

GRI 102-49

112. Sobre aquesta memòria. Principis.

No verificat per un extern

GRI 102-50

112. Sobre aquesta memòria. Principis.

No verificat per un extern

GRI 102-51

112. Sobre aquesta memòria. Principis.

No verificat per un extern

GRI 102-52

La Fundació Bancària "la Caixa" té la voluntat de publicar uninforme
de sostenibilitat amb periodicitat anual.

No verificat per un extern

GRI 102-53

122. Directori de la Fundació Bancària "la Caixa"
www.obrasociallacaixa.org.

No verificat per un extern

GRI 102-54

112. Sobre aquesta memòria. Principis.

No verificat per un extern

GRI 102-55

112

No verificat per un extern

GRI 102-56

La totalitat dels continguts d'aquest informe de sostenibilitat no han
estat verificats per un extern.

No verificat per un extern
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Continguts específics

Aspectes rellevants

Informació sobre l'enfocament de gestió i indicadors (indicant quins continguts específics corresponen a cada

Omissions

Verificació externa

aspecte rellevant; incloent el número de pàgina (o un enllaç)

Categoria: Economia
Activitat econòmica

GRI 103-1
71
GRI 201-1: 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.
71
GRI 201-3: OBLIGACIONS DEL PLA DE BENEFICIS DEFINITS I ALTRES PLANS DE JUBILACIÓ
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).
84-85

No verificat per un extern

GRI 201-4: ASSISTÈNCIA FINANCERA REBUDA DEL
GOVERN
La Fundació Bancària ”la Caixa” no ha rebut ajudes financeres significatives de governs al 2017.

Presència en el mercat

GRI 103-1
81
GRI 202-1: RATIO DEL SALARI DE CATEGORIA INICIAL
ESTÀNDAR PER SEXE EN FRONT AL SALARI MÍNIM
LOCAL
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.
81

Pràctiques d’adquisició

GRI 103-1
La major part de les activitats, i en conseqüència les
compres, de la Fundació Bancària ”la Caixa” es realitzen
en territori espanyol.
GRI 204-1: PROPORCIÓ DE DESPESA EN PROVEÏDORS
LOCALS
El volum de compres a proveïdors locals no és significatiu.

No verificat per un extern

No verificat per un extern

Categoria: Economia. Específics del sector
Assignació de recursos

G4-DMA: ASSIGNACIÓ DE RECURSOS (antic NGO7)
71

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
71

No verificat per un extern

Categoria: Medi ambient
Materials

GRI 103-1
106. Minimitzar l’impacte en el medi ambient.
GRI 301-1: MATERIALS UTILITZATS PER PES O VOLUM
111
GRI 301-2: MATERIALS RECICLATS
111

No verificat per un extern
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Energia

GRI 103-1
106. Minimitzar l’impacte en el medi ambient.
109-110
111
GRI 302-1: CONSUM ENERGÈTIC DINS L'ORGANITZACIÓ
111
GRI 302-2: 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 es treballa 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 GRI
305-3.

No s’inclouen dades
quantitatives per a
l’indicador GRI 302-4.
Actualment la Fundació
Bancària ”la Caixa” està
treballant per quantificar i publicar aquestes
dades.

No verificat per un extern

GRI 302-4: REDUCCIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO
No es reporten dades quantitatives, sinó que únicament
es descriuen les diferents iniciatives realitzades per conservar i millorar l'eficiència del consum energètic.
110-111

Aigua

GRI 103-1
106. Minimitzar l’impacte en el medi ambient.
111
GRI 303-1: EXTRACCIÓ D'AIGUA PER FONT
111
No verificat per un extern

GRI 303-2: FONTS D'AIGUA SIGNIFICATIVAMENT AFECTADES PER L'EXTRACCIÓ 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.

Emissions

GRI 103-1
106. Minimitzar l’impacte en el medi ambient.
109-110
111
GRI 305-1: EMISSIONS DIRECTES DE GASOS D'EFECTE HIVERNACLE (ABAST 1), GRI 305-2: EMISSIONS
INDIRECTES DE GASOS D'EFECTE HIVERNACLE EN
GENERAR ENERGIA (ABAST 2), GRI 305-3: ALTRES EMISSIONS INDIRECTES DE GASOS D'EFECTE HIVERNACLE
(ABAST 3)
109

No verificat per un extern

GRI 305-5: REDUCCIÓ DE LES EMISSIONS DE GASOS
D'EFECTE HIVERNACLE
109

Efluents i residus

GRI 103-1
106. Minimitzar l’impacte en el medi ambient.
111
GRI 306-1: ABOCAMENT D'AIGÜES EN FUNCIÓ DE LA
SEVA QUALITAT 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.

No s’inclouen dades
quantitatives per a
l’indicador GRI 306-2.
Actualment la Fundació
Bancària ”la Caixa” està
treballant per quantificar i publicar aquestes
dades.

No verificat per un extern

GRI 306-2: RESIDUS PER TIPUS I MÈTODE D'ELIMINACIÓ

Compliment regulador

GRI 307-1: INCOMPLIMENT DE LA LEGISLACIÓ I NORMATIVA AMBIENTAL
Durant l’exercici 2017 la Fundació Bancària ”la Caixa” no
ha estat objecte de multes o sancions judicials rellevants
relacionades amb el compliment de la normativa mediambiental.

No verificat per un extern
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Categoria: Activitat social
Subcategoria: Pràctiques laborals i treball digne
Ocupació

GRI 103-1
74. Compromesos amb els treballadors de la FBLC.
79. Apostem pel manteniment d'una ocupació estable i
de qualitat.
GRI 401-1: NOVES CONTRACTACIONS D'EMPLEATS I
ROTACIÓ DE PERSONAL
79-80
GRI 401-2: BENEFICIS PELS EMPLEATS A TEMPS
COMPLET QUE NO S'OFEREIXEN A EMPLEATS A TEMPS
PARCIAL O TEMPORALS
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.
83-84

No verificat per un extern

GRI 401-3: PERMÍS PARENTAL
80 i 83

Salut i seguretat a la
feina

GRI 103-1
75. Compromesos amb els treballadors de la FBLC.
76-77. Millorem els instruments per garantir la seguretat
i la salut a la feina.
GRI 403-1: REPRESENTACIÓ DELS TREBALLADORS
EN COMITÈS FORMALS DE SALUT I SEGURETAT
76-77. Millorem els instruments per garantir la seguretat
i la salut a la feina.
GRI 403-2: TIPUS D'ACCIDENTS I TAXES DE FREQÜÈNCIA D'ACCIDENTS, MALALTIES PROFESSIONALS, DIES
PERDUTS, ABSENTISME I NOMBRE DE MORTS PER
ACCIDENT LABORAL O MALALTIA PROFESSIONAL
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 2017 no s’ha produït cap víctima mortal, com
tampoc en anys anteriors.
76-77. Millorem els instruments per garantir la seguretat
i la salut a la feina.

No verificat per un extern

GRI 403-4: TEMES DE SALUT I SEGURETAT TRACTATS
EN ACORDS FORMALS AMB SINDICATS
76-77. Millorem els instruments per garantir la seguretat
i la salut a la feina.

Capacitació i educació

GRI 103-1
75. Compromesos amb els treballadors de la FBLC.
81-84. Un sistema de retribucions mixt que incorpora
flexibilitat i beneficis socials.
GRI 404-2: PROGRAMES PER MILLORAR LES APTITUDS DELS EMPLEATS I PROGRAMES D'AJUDA A LA
TRANSICIÓ
81-84. Un sistema de retribucions mixt que incorpora
flexibilitat i beneficis socials.
GRI 404-3: PERCENTATGE D'EMPLEATS QUE REBEN
AVALUACIONS PERIÒDIQUES DE L'ACOMPLIMENT I
DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
81-84. Un sistema de retribucions mixt que incorpora
flexibilitat i beneficis socials.

No verificat per un extern
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Diversitat i igualtat
d’oportunitats

GRI 103-1
75. Compromesos amb els treballadors de la FBLC.
78-79. Fomentem les bones pràctiques per continuar
avançant en la igualtat.
81-84. Un sistema de retribucions mixt que incorpora
flexibilitat i beneficis socials.
GRI 405-1: DIVERSITAT EN ÒRGANS DE GOVERN I
EMPLEATS
80

No verificat per un extern

GRI 405-2: RATIO DEL SALARI BASE I DE LA REMUNERACIÓ DE DONES RESPECTE HOMES
81

Subcategoria: Societat
Comunitats locals

GRI 103-1
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 es correspon a la denominació de comunitats
locals. A més, hi ha programes que són específics per a
comunitats locals que se centren en donar resposta a
necessitats de comunitats locals concretes.
98. Participació dels grups d'Interès en les diferents
etapes del projecte (disseny, execució, seguiment i
avaluació).

No verificat per un extern

GRI 413-1: OPERACIONS AMB PARTICIPACIÓ DE LA
COMUNITAT LOCAL, AVALUACIONS DE L'IMPACTE I
PROGRAMES DE DESENVOLUPAMENT
98. Participació dels grups d'Interès en les diferents
etapes del projecte (disseny, execució, seguiment i
avaluació).

Subcategoria: Responsabilitat sobre productes
Màrqueting i
etiquetatge

GRI 103-1
La Fundació Bancària ”la Caixa” desenvolupa les seves
activitats d’acord a les normatives existents en relació a
comunicacions de màrqueting.
103. Posició de la comunicació institucional pública.

No verificat per un extern

GRI 417-3: CASOS D'INCOMPLIMENT RELACIONATS
AMB COMUNICACIONS DE MÀRQUETING
El 2017 no s’ha incomplert cap normativa o codi voluntari relatiu a comunicacions de màrqueting.

Privacitat del client

GRI 103-1
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 FBLC
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
seves activitats, com també dels seus 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.
GRI 418-1: RECLAMACIONS FONAMENTADES RELATIVES A VIOLACIONS DE LA PRIVACITAT DEL CLIENT I
PÈRDUA DE DADES DEL CLIENT
El 2017 no s’han detectat reclamacions degudament
fonamentades en relació amb el respecte de la privadesa
i la fuga de dades personals de clients.

No verificat per un extern
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Subcategoria: Responsabilitat sobre productes. Específics del sector
Processos de participació (grups d’interès)

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)
98

No verificat per un extern

Mecanismes d’obtenció
de feedback

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)
99
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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 PROGRAMES I COM ES
COMUNIQUEN (antic NGO3)
100-101
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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)
102
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Incidència política i en
campanyes de sensibilització pública

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)
103-104
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Coordinació amb altres
actors

G4-DMA: PROCESSOS QUE PERMETIN TENIR EN
COMPTE I COORDINAR AMB LES ACTIVITATS I ELS
PROGRAMES D’ALTRES ACTORS (antic NGO6)
103

No verificat per un extern

Control, avaluació i
aprenentatge

Aspectes rellevants no inclosos a GRI
Imatge de l’Obra Social

103. Posició comunicació institucional pública.
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Criteris en la selecció
de projectes

8. Social. Una de les fundacions del món que ofereix
més suport als col·lectius vulnerables.
30. Innovació. L'entitat privada que més inverteix en
recerca biomèdica a la península.
38. Coneixement. La divulgació de la cultura i la ciència,
al servei de les persones i la societat.
97. Àmbits i programes.
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