Informe anual 2018

365 dies
construint futurs

Jo en dic

Solidaritat
Investigar
Descobrir

índex

2 Carta del president. Fent memòria
4 Patronat
5 Direcció
6 Raó de ser
8 Efemèride. Francesc Moragas

10

Àrea Social
Pobresa
Cooperació

30

Investigació
Coneixement
Beques

42

Cultura
Educació

12 CaixaProinfància
14 Ocupació
16 Malalties avançades
18 Interculturalitat
19 Persones grans
20 Voluntaris
21 EspaiCaixa Francesc d’Assís
22 Fundació de l’Esperança
23 Habitatge
24 Ajuda a projectes d’iniciatives socials
26 Cooperació internacional
28 Acció social de proximitat
32 Questions for the Future
34 Beques
36 Recerca
38 Innovació
40 Observatori Social de ”la Caixa”
44 CaixaForum
46 Exposicions
52 Col·lecció ”la Caixa”
54 CaixaForum València
55 Música
56 Art for Change ”la Caixa”
57 CaixaEscena
58 Cosmocaixa i divulgació científica
60 Exposicions itinerants
62 Educació
66 Palau Macaya
68 Estructura
69 Liquidació
70 Directori
72 Crèdits

informe anual 2018

Fent
memòria

E

l primer informe anual corporatiu modern és del
1903. El va publicar la companyia americana US Steel, creada el 1901 fruit de la fusió de tres empreses
dedicades a l’acer. De pròpia mà, només tres anys
després, el 1906, Francesc Moragas va redactar-ne
el primer en la història de ”la Caixa”, després de fundar l’entitat el 1904. També en això va ser un pioner i
un humanista, que va ajudar a modernitzar i fer més
transparent la comunicació de les entitats amb els
seus públics i amb el conjunt de la societat.
Els informes anuals són coneguts com a memòries.
Les seves pàgines condensen l’essència anual d’una
empresa o institució. Tal és la seva importància que,
el 1938, la NationalAssociation of Manufacturers, la
major agrupació industrial dels EUA, després d’examinar els informes anuals de 2.000 companyies, i
considerar-los farragosos en el seu conjunt, va fer
una crida per a fer-los accessibles a la vista.
Així ho va entendre Moragas des de sempre. Any rere any, entre el 1906 i el 1934 –va morir el 1935–, va
escriure a mà els informes anuals de ”la Caixa” amb
una prosa senzilla, clara i comprensible, gens altisonant. “Fets i números constitueixen l’essència i
la fi”, va consignar. Aquesta trentena de primers informes reflecteixen el pensament de Moragas amb
la mateixa consistència, perseverança i optimisme
que va conferir a ”la Caixa”.
Si ell ens va ensenyar a fer memòria, aquest passat any 2018 hem fet una nova parada en el camí
per rememorar la coincidència de dues efemèrides importants.
En primer lloc, la commemoració del 150 aniversari del naixement d’aquest home que és darrere
de l’ànima de ”la Caixa”: Francesc Moragas (18681935), els valors fundacionals del qual encoratgen,
encara avui, la nostra tasca diària. En segon lloc, el
balanç d’una primera i il·lusionant dècada de CaixaProinfància, el programa de lluita contra la pobresa infantil.
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carta del president

Moragas va posar el focus en les persones. La clau
està en el verb acompanyar, tal com ell ens va ensenyar a materialitzar-lo. És la lògica de CaixaProinfància, que treballa perquè nens i nenes en situació
de vulnerabilitat tinguin les mateixes oportunitats
que la resta. Si un entorn amb escasses oportunitats va paralitzar laTamara en el seu avanç escolar, un educador, l’Alberto, li va ensenyar a confiar
en ella mateixa, fins al punt que avui té un grau superior en Educació Infantil, i retorna a la societat
el que ”la Caixa” li ha donat a ella i a milers de nens
i nenes en aquests anys.
“Humanitza”. Així hem batejat un altre programa
medular que aquest any hem començat a implantar a Portugal, el d’Atenció Integral a Persones amb
Malalties Avançades, en el marc de la incorporació
del BPI al Grup CaixaBank. Adaptar-se al territori on actuem forma part de la nostra raó de ser des
del començament.
També l’aposta per la recerca. El mateix Moragas
va obrir desenes d’hospitals i dispensaris quan
amb prou feines n’hi havia, en la seva lluita contra el mal endèmic de llavors: la tuberculosi. Avui,
d’acord amb els temps, ”la Caixa” ha invertit més
de 400 milions d’euros en coneixement i ciència a
Espanya i Portugal i, en els últims anys, ha posat
un èmfasi especial en la lluita contra les malalties
de gran impacte.
Com s’estén el càncer? És possible deixar de gratar-se quan pica? Com detectar la matèria fosca?
Conèixer és preguntar. Albert Einstein deia: “La
formulació d’un problema és més important que la
solució”. Aquest any, ”la Caixa” ha volgut posar en
valor aquestes preguntes amb visió de futur i, per
això, van ser les protagonistes en l’acte d’entrega de
75 ajuts a investigadors d’excel·lència dels nostres
programes de beques i d’investigació.
Irradiar saber. Sí, de la mateixa manera que els vasos sanguinis propaguen vida pel cos humà. Així, la
xarxa de centres CaixaForum constitueix un model
singular en la divulgació del coneixement, la cultura
i la ciència, com a motors de progrés social. Al seu
torn, EduCaixa mira cap endavant començant a albirar nous mètodes pedagògics i les carreres del
demà.
Aquest 2018 ha significat el de la consolidació del
nostre Pla Estratègic 2016-2019. Els resultats són
fruit de la col·laboració de tothom: empleats, voluntaris, entitats socials, escoles i professors, centres de salut i investigadors.

Isidre Fainé
President de la Fundació
Bancària ”la Caixa”

Fer memòria ens permet reafirmar-nos en el nostre
lema: ‘Canviem presents, construïm futurs’.
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PATRONAT DE LA FUNDACIÓ BANCàRIA ”la Caixa”

President
Isidre Fainé Casas
Vicepresident
Juan José López Burniol

Patrons
Salvador Alemany Mas
César Alierta Izuel
Shlomo Ben-Ami
Luis Carreras del Rincón
Isabel Estapé Tous
Eugenio Gay Montalvo
Javier Godó Muntañola
Francesc Homs Ferret
Jaume Lanaspa Gatnau
Carles Llorens Vila
Asunción Ortega Enciso
Artur Santos-Silva
Javier Solana Madariaga
Secretari (no patró)
Josep Maria Coronas Guinart
Director general
Jaume Giró Ribas
Directora general adjunta
Elisa Durán Montolío

Patronat a 31 de desembre del 2018
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DIRECCIÓ DE LA FUNDACIÓ BANCàRIA ”la Caixa”

President
Isidre Fainé Casas*
Director general
Jaume Giró Ribas*
Directora general adjunta
Elisa Durán Montolío*
Subdirectora general
Esther Planas Herrera*
Subdirector general
Marc Simón Martínez*
Director corporatiu de Territori i Centres
Rafael Chueca Blasco*
Director corporatiu de Comunicació i Màrqueting
Jesús Nemesio Arroyo González*
Director corporatiu d’Investigació i Estratègia
Àngel Font Vidal*

Directora de l’Àrea Internacional
S.A.R. la Infanta Cristina
Director de l’Àrea de Cultura
Ignasi Miró Borràs
Director de l’Àrea d’Acció Comercial i Educativa
Javier Bertolín Pueyo
Directora de l’Àrea d’ Organització i Sistemes d’Informació
Rosa Maria Cirera Clotet
Director de l’Àrea de Divulgació Científica i CosmoCaixa
Jordi Portabella Calvete
Director de l’Àrea d’Estratègia, Prospectiva i Comunicació Interna
Ignasi Calvera Cabeza
Director de l’Àrea de Relacions Institucionals
Ventura Rebés Weindl
Directora de l’Àrea de Finances i Control de Gestió
Eva Bermejo Martínez
Directora de l’Àrea de Pobresa i Salut
Montserrat Buisán Gallardo
Directora de l’Àrea de Gestió Territorial i Centres
Marta Vallejo Rodríguez

* Comitè de Direcció de la Fundació Bancària ”la Caixa”
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RAÓ DE SER

Missió

Visió

Valors

Construir una societat més
cohesionada, equitativa i
millor, donant oportunitats
a les persones, especialment
a les vulnerables.

Ser un referent en els
àmbits de l’acció social; la
recerca biomèdica i de la
salut, i la divulgació de la
cultura, la ciència, l’educació
i el coneixement.

Els valors del nostre fundador,
Francesc Moragas (18681935), continuen sent el nostre
referent, 150 anys després del
seu naixement. Al costat de
l’optimisme i la perseverança,
els nostres valors són el
compromís social envers les
persones, especialment les
fràgils; la responsabilitat
d’actuar amb eficàcia
resolutiva i la confiança per la
permanència en l’excel·lència.

Desenvolupant solucions
duradores, cobrint les
necessitats bàsiques, generant
igualtat d’oportunitats,
donant resposta als nous
reptes de la salut, fomentant
el talent i l’excel·lència,
acostant el saber a tothom.
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Canviem presents,
construïm futurs
El 2018 és la consolidació
de les tres prioritats fixades pel
Pla Estratègic 2016-2019:

Presentació del
Pla d’Acció Social
de la Fundació
Bancària ”la Caixa”
a Portugal.

1. Eix programàtic

La maximització de l’impacte i l’abast de l’activitat de la
Fundació Bancària ”la Caixa”,
com a conseqüència de l’excel·
lència dels seus programes.

2. Eix corporatiu

El reforç de la imatge del
Grup ”la Caixa”, que conforma una de les principals entitats filantròpiques del món.

3. Eix organizatiu

El retorn social i corporatiu de
la inversió, com a conseqüència
de l’eficiència, la qualitat i el talent en els processos de treball.

2018 a Portugal

Desenvolupament
sostenible
La Fundació Bancària ”la
Caixa”, a través dels seus
programes, està alineada amb
l’Organització de les Nacions
Unides i els Objectius de
Desenvolupament Sostenible
(ODS) per erradicar la
pobresa, lluitar contra la
desigualtat i la injustícia, i en
favor de la salut i el benestar
de totes les persones.
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En el marc de l’entrada del BPI al
Grup CaixaBank, la Fundació Bancària ”la Caixa” ha iniciat aquest
2018 la seva implementació progressiva a Portugal amb l’objectiu
de contribuir al benestar dels portuguesos, especialment dels qui es
troben en situació de vulnerabilitat.
Amb més d’un segle de trajectòria,
un dels principis d’actuació de l’entitat és portar la seva Obra Social
als territoris on desenvolupa la seva
activitat financera.
El pla director per a Portugal del
2018 s’ha desenvolupat a través
de quatre vies: l’adaptació de programes propis de la Fundació Bancària, les convocatòries d’ajudes
a projectes d’entitats socials, intervencions locals en col·laboració
amb el BPI i projectes especialment
concebuts per atendre reptes específics del país.
En les pàgines d’aquest informe
s’expliquen les diverses actuacions
dutes a terme al llarg de l’any.
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EFEMÉRIDE

Francesc Moragas,
l’home darrere
de l’ànima

F

En el 150 aniversari del naixement
del fundador de l’entitat, ”la Caixa”
reivindica la seva figura amb diversos
actes memorables.

a 150 anys, el 13 de desembre de
1868, naixia a Barcelona Francesc Moragas, fundador, el 1904,
de la Caixa de Pensions per a la
Vellesa i d’Estalvis, ”la Caixa”,
i de l’Obra Social que ha definit
l’entitat des de la seva creació
fins als nostres dies.
Moragas va ser un pioner, un humanista i un home d’acció. Amb
obstinació i discreció, va crear, el
1904, el primer gran projecte de
promoció social del país: la Caixa de Pensions per a la Vellesa i
d’Estalvis. El seu objectiu era estimular l’estalvi, dignificar la ve-

Francesc Moragas i
Barret, fundador de
”la Caixa” i de l’Obra
Social, a finals dels
anys vint, al seu
despatx.

Cronologia
breu

1868

1894

1881

1895

Francesc Moragas neix a
Barcelona.

Mor el seu pare. La seva mare
es casa en segones núpcies
amb Juan Antonio Sorribas i
Zaydín, excel·lent mentor.

Obté el títol d’advocat per la
Universitat de Barcelona.

Es casa amb Clotilde Illa
Arquer. No tindran fills.
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1902

Esclata una vaga general,
que és reprimida amb duresa.
Urgeix implantar un sistema
d’ajuda i previsió social. Amb
la complicitat de set entitats
empresarials barcelonines,
Moragas acorda crear una caixa
de pensions per al futur dels
obrers.
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llesa, erradicar la malaltia i oferir
un futur millor a les classes treballadores i als més necessitats.

En primera persona
“L’impossible no és sinó
una mica més difícil que
les coses difícils”

Amb aquest mateix afany, va
apostar per la recerca, la cultura i l’educació. Els valors que el
van inspirar al llarg de tota la seva vida i les seves obres han perdurat en el temps i avui vertebren
la tasca de la Fundació Bancària
”la Caixa”, una de les principals
fundacions del món.
En paraules d’Isidre Fainé, president de la Fundació Bancària
”la Caixa”: “La figura de Francesc Moragas ha estat capital,
tant per a ”la Caixa” com per al
país. Va ser un home d’acció, però també, i sobretot, un home de
reflexió, de fortes conviccions. Es
movia sense fer soroll i amb prudència, però era atrevit en els
projectes i en el saber fer, perquè les seves idees es plasmaven
en fets concrets”.

L’actor Oriol Vila,
en la lectura del
text que Josep Pla
va dedicar en vida
a Moragas.

Actes conmemoratius

Pioner, humanista
i home d’acció, va
crear el 1904 un
projecte de promoció
social del país, la
Caixa de Pensions

1904

Neix la Caixa de Pensions
per a la Vellesa.

1905

S’obre la primera oficina
de ”la Caixa”.

1909

Inauguració a Igualada de

Coincidint amb l’efemèride, Isidre
Fainé, president de la Fundació Bancària ”la Caixa”, va obrir al desembre
els actes commemoratius amb una
conferència al voltant de la figura de
Moragas. Com a preàmbul, es va escenificar una lectura teatralitzada
basada en el text que Josep Pla va
escriure sobre Moragas, ambientada
amb música d’Amadeu Vives, amic
personal del fundador de ”la Caixa”.
Entre els actes commemoratius,
cal destacar la inauguració de l’ex-

1918

la primera sucursal fora de
Barcelona.

S’inicia l’Obra Social
pròpiament dita.

1915

Primer Homenatge a la Vellesa,
a Sant Sadurní d’Anoia.

1917

S’inaugura la seu de Via
Laietana.
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1930

Moragas rep la Gran Creu
de Beneficència.

posició “L’home darrere de l’ànima”,
als Serveis Centrals de l’entitat a
Barcelona, sobre el context de l’època i la trajectòria vital de Moragas,
decisiva per a la modernització del
país. La mostra coincideix amb la
publicació del volum Francesc Moragas. L’anhel altruista i amb una nova biografia de Moragas a càrrec de
l’historiador Francesc Cabana.

1935

Mor als 66 anys. El cos és
plorat per milers de persones i
l’enterrament es converteix en
una manifestació de dol a tot
el país.
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Àrea social I pobresa I cooperació

Des del 1904,
al costat dels
més vulnerables
L’esperit de Francesc Moragas, el
nostre inspirador i fundador, continua
molt present en tots nosaltres. El
desenvolupament de programes socials
focalitzats en els grans reptes actuals,
com l’atur, la lluita contra l’exclusió
o l’accés a l’habitatge, continuen
concentrant bona part dels esforços.
Així, som una de les fundacions de tot el
món que més suport dona als col·lectius
vulnerables.
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En clau de QuatrE

1
Onze anys trencant
el cercle de la pobresa
de nens i nenes i les
seves famílies

2

3

La inclusió sociolaboral,
vista des d’una
perspectiva nova i
integral

- 11 -

Una dècada acompanyant
les persones amb
malalties avançades

4
Ajudes a Projectes
d’Iniciatives Socials a tot
Espanya i Portugal
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Treball coordinat
i progrés
educatiu

caixaproinfÀncia

Que tots els menors
tinguin les mateixes
oportunitats

El programa es desenvolupa a través
de més de 400 entitats socials que treballen conjuntament en l’atenció a la
infància més vulnerable i que durant
aquests 11 anys ja han atès més de
300.000 nens i nenes. El treball coordinat amb Serveis Socials, centres educatius i centres de salut és bàsic per
atendre de forma integral la infància
en situació de vulnerabilitat socioeconòmica, ja que els garanteix la promoció socioeducativa. Actualment, el 81
% dels nens i nenes de CaixaProinfància es graduen en finalitzar l’ESO.

CaixaProinfància impulsa des de fa
més d’una dècada el desenvolupament
integral i la inclusió social de la
infància en situació de pobresa.

C

aixaProinfància treballa per tal
que els menors d’entre 0 i 18 anys
en situació de pobresa o exclusió
social tinguin les mateixes oportunitats que la resta. L’objectiu
del programa és trencar el cercle
de la pobresa, que es transmet
de pares a fills, i promoure noves
formes d’atenció enfocades al desenvolupament social i educatiu
a través d’un conjunt d’ajudes.
Les entitats col·laboradores treballen en xarxa i s’encarreguen
d’atendre les famílies de manera directa, establint uns objectius de millora i fent-ne un seguiment i una avaluació.
A l’inici, ara fa 11 anys, CaixaProinfància es va implementar
en 11 ciutats i àrees metropolitanes: Barcelona, Madrid, Bilbao,
Saragossa, Màlaga, Múrcia, Palma, Sevilla, València, Santa Cruz
de Tenerife i Las Palmas de Gran

Canària. Al llarg d’aquests anys,
s’ha anat estenent a altres ciutats del territori espanyol amb
la voluntat de tenir presència a
totes les comunitats autònomes
el 2019.
En una mostra representativa de
nens i nenes del programa CaixaProinfància, el 81,1% superen el 4t
curs de l’ESO i acrediten la formació, mentre que la taxa bruta
de graduació de l’ESO a Espanya
és del 77,6% i en alumnes en situació de vulnerabilitat aquesta xifra baixa fins al 50%.

El programa treballa
en xarxa buscant
l’atenció integral
de nens i nenes de
famílies vulnerables

eLs recursos de CaixaProinfància

1

Reforç educatiu
Aula oberta, grups
d’estudi assistit,
reforç individual,
atenció en logopèdia
i psicomotricitat, i
equipament escolar.

2

Educació no formal i
temps lliure
Campaments i activitats
d’estiu, i centres oberts.

3

Suport educatiu familiar
Tallers educatius
familiars i centre
maternoinfantil.
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4

Atenció i teràpia
psicosocial
Atenció personalitzada
amb famílies i tallers
terapèutics grupals.

5

Promoció de la salut
Alimentació i higiene
infantil, ulleres i
audiòfons.

àrea social I pobresa I cooperació

Cimera del Tercer
Sector contra la
pobresa infantil
CaixaForum Madrid ha acollit aquesta cimera, on han participat més de
70 entitats sense ànim de lucre, empreses i administracions per lluitar
contra l’exclusió social dels menors.
Inaugurada pel president del Govern
espanyol, Pedro Sánchez, està impulsada per l’Alt Comissionat per a la
Lluita contra la Pobresa Infantil.

En primera persona
Tamara (Bilbao)
Avui treballa a l’entitat que la va ajudar a créixer i a ser
feliç. Procedent d’un entorn amb escasses oportunitats,
la Tamara és actualment graduada superior en
Educació Infantil. L’Albert, educador a Gazteleku
de CaixaProinfància, li va ensenyar a vèncer la por i
l’ansietat que la paralitzaven i a confiar en ella mateixa.

Alba (Illes Balears)
La seva mare, el seu germà i la mateixa Alba van
superar totes les adversitats i, de la mà de la
Cooperativa Jovent i CaixaProinfància, van rebre el
suport educatiu i familiar. Avui, l’Alba té vint anys i
cursa ADE a la Universitat de les Illes Balears. El seu
somni és tenir una empresa pròpia.

Adrián (Madrid)
Amb una minusvalidesa auditiva i l’únic suport de la
seva mare, el futur de l’Adrián era incert. La Fundación
Tomillo i CaixaProinfància li van proporcionar
audiòfons i suport en reforç educatiu. Amb el temps,
va aprendre a socialitzar-se i va voler estudiar.
Actualment, cursa el Grau Superior de Biologia.

El talent de
les CiberCaixa
Les CiberCaixa escolars són espais
en conveni amb els ajuntaments per
a l’atenció educativa de la infància en
horari extraescolar. Estan ubicades
en zones d’alt risc d’exclusió social.
El programa Tens Talent potencia les
capacitats dels nens i nenes mitjançant una intervenció socioeducativa
innovadora.

Un grup de nens i
nenes durant l’acte
de celebració del
desè aniversari de
CaixaProinfància, a
Tenerife.

distribució de nens segons
prevalença

BENEFICIARIS
(2016-2018)

prevalença
mitjana
23,58%
Nens
nous

2016

2017

2018

Nens

62.458

62.254

62.343

Pares

7.346

7.101

7.352

76,42%
Nens
prevalents
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3,9
Anys
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feina

El millor treball
del món: ajudar
a trobar feina
L’Obra Social potencia les capacitats dels
col·lectius vulnerables, en risc o situació
d’exclusió mitjançant la intermediació
laboral del programa Incorpora.

P

osar en valor les aptituds de cada persona. Sumem Talent és la
jornada de reflexió i aprenentatge que ha aplegat a CosmoCaixa
més de 300 professionals de tot
Espanya. A través de diverses
conferències i tallers, han pogut
compartir experiències i intercanviar coneixements amb una
finalitat: acompanyar les persones en situació de vulnerabilitat
en el descobriment i posada en
valor del talent propi.
El programa Reincorpora està
dirigit a persones que estan en la
fase final de la seva condemna en
100 centres penitenciaris d’Es-

Una beneficiària del
programa Incorpora,
que promou la
inserció laboral de
persones en risc
d’exclusió social, a
Meliana (València).

INTEGRACIÓ LABORAL

Entitats
socials

col·laboradores

496

CONTRAcTeS totals

Insercions
38.106

(2006-2018)

223.839

insercions en el mercat laboral
des de la posada en marxa del
programa
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33.647
28.920

2016

2017

2018

àrea social I pobresa I cooperació

‘Sumem Talents’
aplega a CosmoCaixa
300 professionals de
tot Espanya

Un beneficiari del
programa Incorpora
fent pràctiques
laborals en un
restaurant ubicat a
la ciutat de Granada.

panya. Se’ls ofereix l’oportunitat de lluitar per un futur diferent
mitjançant la realització d’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 compta amb una peça clau:
els tècnics de les entitats socials
col·laboradores.
El programa ha començat a actuar
dins dels centres penitenciaris, fet
que permetrà augmentar el nombre de participants i millorar-ne els
resultats. Al 2018, hi ha iniciat itinerari 1.668 interns.

Incorpora
Portugal
Ajudes en el marc
europeu

La Fundació Bancària ‘la Caixa’ ha
posat en marxa la segona convocatòCaixaForum Barcelona va acollir, ria de Feina Jove, cofinançada amb el
al novembre, la jornada ‘La rein- Fons Social Europeu per ajudar perserció, tasca de tots’, on es va evi- sones joves desocupades a accedir
al mercat laboral. El programa ofereix
denciar la necessitat d’un major
ajuts a la contractació de fins a 9.600
compromís de la societat en la in- euros per a contractes indefinits i
tegració social i laboral de les per- 4.200 si són temporals. Aquests ajuts
sones que han passat per un centre van dirigits a empreses i entitats que
contractin persones joves desocupenitenciari.
pades d’entre 16 i 29 anys, i que estiguin inscrites al Sistema Nacional de
El programa Autoocupació Incor- Garantia Juvenil. En la primera edició
pora està dirigit a persones en
de Feina Jove, ”la Caixa” va finançar
1.079 contractes, dels quals el 65,6%
risc d’exclusió social amb idea
eren indefinits.
d'un negoci nou. El programa
De manera addicional, durant el
dissenya itineraris personalitzats
2018 s’ha desenvolupat el segon any
que ajuden i guien aquests empre- del programa Més Feina de ”la Cainedors, i els acompanyen durant
xa”, també cofinançat pel Fons Social Europeu.
tot el procés fins a l’obertura i la

Incorpora va començar el seu camí
a Portugal al gener, a través del llançament d’una convocatòria oberta a entitats socials especialitzades
en la inserció laboral de persones
en situació de vulnerabilitat. Després del procés de selecció, es van
signar acords amb 33 entitats: 14
de Lisboa, 9 de Porto, 5 de Coïmbra
i 5 de Setúbal. També es va firmar
un acord de col·laboració amb l’Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), organisme públic
responsable de l’execució de polítiques de treball.
En aquesta primera fase, s’ha format els tècnics de les entitats socials i s’han creat dinàmiques per
promoure el treball en xarxa entre totes les entitats participants. Fruit
d’aquestes accions, s’ha inserit al
voltant de 200 persones.
El programa també es desenvolupa al Marroc, Polònia, Hongria i
Tunísia.

consolidació del negoci.

EMPRESeS

auto M INCORPora

col·laboradores (2006-2018)

55.093
9.514

2016

11.453

12.043

2017
2018

2017

itineraris iniciats

Microempreses
2016

reINCORPORA

(2011-2018)
761
1.061
1.323

2018
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malalties avançades

seus familiars. El programa també es desenvolupa a Hong Kong
i Mèxic.

Que la vida sigui
vida fins al darrer
instant
El Programa per a l’Atenció Integral
de Persones amb Malalties Avançades
ha atès més de 350.000 pacients i
familiars des del seu començament.

Familiar d’una
persona amb una
malaltia avançada
rep el suport de les
professionals de
l’EAPS de l’Hospital
Residència Sant
Camil (Sant Pere de
Ribes).

Així mateix, s’han obert 2EspaisCaixa, condicionats com a llar en
els recintes hospitalaris per acollir amb afecte les persones en
moments tan especials. El projecte Final de Vida i Soledat acompanya els qui estan sols i s’enfronten
al final de la vida. Alhora, l’Escola
de Cuidadores proporciona habilitats i instruments per ajudar a
disminuir la càrrega emocional i
física que suposa cuidar una altra
persona.

P

erquè la vida continua essent vida
fins al darrer instant, la Fundació
Bancària ”la Caixa” va posar en
marxa el 2008 el Programa per
a l’Atenció Integral de Persones
amb Malalties Avançades. Actualment, té el beneplàcit de la comunitat científica internacional
i el suport de la societat.
En aquesta dècada, la Fundació
bancària ”la Caixa” ha format
52 Equips d’Atenció Psicosocial
que actuen en les 17 comunitats
autònomes espanyoles i Portugal, i estan integrats per més
de 200 professionals i més de
1.000 voluntaris. La xarxa abasta 133 equips d’atenció domiciliària i 138 hospitals. Des de l’inici,
s’han atès més de 350.000 persones amb malalties avançades i els

malalties AVANçADeS

Equips

52

proporcionen
suport a pacients
i familiars.

hospitals

138

BALANç 2008-2018

pacients totals

familiars

persones amb malalties
avançades han rebut atenció
gràcies al programa.

parents han rebut suport
psicològic des de la posada en
funcionament del programa.

154.172
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El Programa
arriba a Portugal
Durant el 2018, s’ha posat en marxa a Portugal el programa Humanitza, l’objectiu del qual és impulsar
les diferents iniciatives per reforçar l’atenció integral a les persones
en situació de malaltia avançada i
als seus familiars. En col·laboració
amb el Ministeri de Salut i les secretaries regionals de salut de les Açores i Madeira, es desenvoluparan un
conjunt d’accions centrades en els
àmbits psicosocial i espiritual que inclouen activitat assistencial, formació i investigació en cures pal·liatives,
fomentant el coneixement i la implicació de la societat civil.
En el marc d’Humanitza, s’ha impulsat el Programa per a l’Atenció
Integral a Persones amb Malalties
Avançades que complementa l’atenció sanitària proporcionada pels
equips de pal·liatius amb un acompanyament especialitzat des del
punt de vista emocional, social i espiritual durant el procés de malaltia
i dol, incloent també el suport a professionals i l’actuació de voluntaris.
El 2018, es van seleccionar per concurs públic deu entitats per crear
equips d’atenció psicosocial (EAPS)
en diferents regions del país. Durant
l’any passat es van atendre 219 pacients i 264 familiars.
Així mateix, s’ha creat la Convocatòria de Suport a Moviments Associatius, dirigida a entitats sense ànim de
lucre amb experiència reconeguda en
l’àmbit de les malalties avançades, per
impulsar projectes innovadors de sensibilització i promoció de suport psicosocial i espiritual en aquest àmbit.
Finalment, s’ha signat un acord de
col·laboració amb l’Ordem dos Médicos
per a la creació de 10 beques d’especialització mèdica en cures pal·liatives.

Primeres
Jornades de
Professionals
EAPS de Portugal.

En primera persona
José María Martín Muñoz

Emilio González

“Cada pacient és un món. Cal
saber-se posar en el seu lloc.
Què sospita, què vol saber i
fins on vol arribar”

“Humanitzar l’assistència
és anar a veure el malalt i la
seva família deixant la bata
al despatx i apropant-nos tal
com som: persones”

Marta López i Maite Rubio

juan

“Quan no pots donar-los la
vida, dona vida als dies”

“Ser voluntari consisteix a
ser-hi i sentir, més que no pas
fer. Acompanyar la persona
perquè trobi dins seu els
significats que donen resposta
a les seves preguntes”

Psicòleg

Treballadores socials

Manuel
Familiar

“Sabem que se’n va anar feliç.
A l’equip d’atenció psicosocial
que va cuidar el meu germà,
la nostra eterna gratitud”

Metge

Voluntari

evolució de pacients/
familiars (2016-2018)

31,197

29,555

28,922
24,094

25,726

20,691

pacients
familiars
2016
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INTERCULTURALItAt

Convivència ciutadana
i cohesió social
L’Obra Social ”la Caixa”
promou la gestió participativa
de la diversitat cultural
a través del Programa
d’Intervenció Comunitària
Intercultural.

E

l Programa d’Intervenció Comunitària Intercultural (ICI), iniciat
el 2010, s’emmarca en una llarga
trajectòria de treball de l’Obra
Social ”la Caixa” en relació amb
el fenomen migratori, la cohesió
social i la diversitat cultural. Mitjançant un procés d’intervenció
social, promou la gestió participativa de la diversitat cultural.
En col·laboració amb els principals agents socials, articula estratègies de participació social i
convivència intercultural, principalment en famílies, la infància i
joventut. En el conjunt dels territoris d’intervenció, s’ha aconseguit implicar activament el 64,9%
dels principals agents institucionals, ciutadans i tecnicoprofessionals en les múltiples activitats
i espais de coordinació i organització comunitària creats.

L’educació i la salut, per la seva importància crucial en el benestar de
la població, han constituït dos àmbits idonis per afavorir la confluència d’interessos i d’iniciatives
conjuntes. El 77,2% dels centres
educatius i el 80% dels centres de
salut estan participant activament
en les diferents iniciatives impulsades pel projecte i contribueixen
enormement al procés global d’enfortiment comunitari.
En el conjunt dels territoris d’intervenció han participat el 67,7%
de les AMPA, el 49,6% de les associacions de veïns, el 63,1% de
les associacions de persones immigrants i el 58% de les associacions del poble gitano, tan essencials
com són per garantir unes bones
relacions de veïnatge i facilitar la
integració de la diversitat cultural i ètnica present als territoris.

L’objectiu del Programa de Persones Grans és millorar-ne la qualitat de vida promovent programes
d’envelliment actiu amb especial
atenció a les persones vulnerables,

CENTRES EDUCATIUS i DE SALUt

PROGRAMA D’INTERVENCIÓ
COMUNITàRIA INTERCULTURAL (ICI)

USUARIS (2018)

E

l Programa de Persones Grans és
el més emblemàtic de l’Obra Social ”la Caixa”, els seus orígens es remunten al 1915. Des de fa un segle,
els projectes posats en marxa per
aquest programa centenari han
anat adaptant-se a la realitat per
donar resposta a les noves necessitats socials d’aquest col·lectiu.

CENTRes
educatius

ACTIVItats (2018)

208.730
2.708
32 municipis

77,2 %

de
van participar l’any passat.
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CENTReS
DE SALUt

80 %
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10 anys de
CiberCaixa
Penitenciàries

PERSONeS grans

Envelliment
actiu i hàbits
saludables

Desè aniversari d’un projecte inclusiu
pioner a l’Estat: CiberCaixa Penitenciàries, impulsat pel Programa de Persones grans de l’Obra Social ”la Caixa”,
en col·laboració amb la Secretaria General d’Institucions Penitenciàries del
Ministeri de l’Interior. Amb el lema ‘Noves tecnologies per a nous inicis’, l’objectiu és acostar les noves tecnologies
a les persones privades de llibertat,
gràcies a la participació de voluntaris
grans, els quals ofereixen el seu temps
i coneixements als reclusos per millorar-ne la reinserció social. El programa
genera espais de relació intergeneracional i potencia el paper actiu de les
persones grans.

Des de fa més d’un segle, l’Obra
Social ”la Caixa” promociona
la salut, la qualitat de vida, el
desenvolupament personal i el cicle
vital de les persones grans.

Voluntaris i
beneficiaris del
projecte ‘Sempre
acompanyats’
del programa de
Persones Grans

basant-se sempre en valors com la
dignitat de la persona, l’humanisme i la solidaritat. El programa inclou tallers de promoció de la salut
i el benestar, de desenvolupament
personal i cicle vital, i projectes de
formació, participació social i voluntariat.
Aquestes activitats contribueixen
a millorar la qualitat de vida de les
persones grans, facilitant-los informació i coneixements perquè
prenguin decisions importants
en l’adquisició d’hàbits saluda-

bles que contribueixin a mantenir la seva autonomia. L’objectiu
és evitar l’exclusió social apoderant-los com a membres actius de
la societat.
Fruit d’això, el 2013 va néixer Sempre acompanyats, un programa
que vol donar resposta a un repte creixent: abordar les situacions
de solitud i capacitar les persones
per poder pal·liar-les. Després de
ser avaluat de manera satisfactòria el 2016 per l’Institut de Govern
i Polítiques Públiques (IGOP) de

la Universitat Autònoma de Barcelona, es va resoldre ampliar les
zones d’intervenció. Aquest 2018
s’ha estès a Tàrrega, Santa Coloma de Gramenet, Palma, Logronyo i Jerez de la Frontera.
Sempre acompanyats es duu a terme amb les administracions i amb
més de 110 entitats. Proposa un
model nou d’intervenció en apoderar la persona i promoure xarxes de suport a la comunitat.

PERSONeS grans

participants (2018)

781.573

activitats (2018)

16.151
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632

CIBERCAIXA

541
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VOLUNTARIS

La solidaritat
del Grup ”la Caixa”
L’entitat promou el compromís de
les persones amb la societat a través
dels treballadors en actiu i dels que
estan jubilats, entre d’altres.

I

mplicació i consolidació. El Voluntariat ”la Caixa” s’ha refermat com una de les associacions
més actives del territori espanyol. Dels 4.481 voluntaris en actiu el 2018, el 37% ha demostrat
un compromís recorrent, participant un mínim de quatre vegades a l’any en alguna de les accions impulsades. En total, s’han
organitzat 4.586 activitats amb
una mitjana de 13 al dia. Cadascuna ha impactat en una mitjana de
47 persones beneficiàries.
El Voluntariat ”la Caixa” participa en accions solidàries dirigides principalment a col·lectius
vulnerables o amb risc d’exclusió social. De totes les activitats organitzades el 2018, el 34%
s’han dedicat a la salut i a persones grans, el 27% a pobresa infan-

til, el 13% a educació financera i
l’11% a inserció laboral, entre d’altres. En total, s’han dut a terme
una mitjana de 284 hores de voluntariat al dia.

Isidre Fainé,
president de la
Fundació Bancària
”la Caixa”, durant el
Dia del Voluntariat
de ”la Caixa”

Dia del
Voluntariat
“Els voluntaris de ”la Caixa” són la mostra que tots podem contribuir a la construcció d’una societat més justa i amb
més oportunitats, especialment per
a aquells que més les necessiten”, ha
declarat el president de la Fundació
Bancària ”la Caixa” Isidre Fainé, en motiu del Dia del Voluntariat de ”la Caixa” 2018. Els nens i nenes en risc de
pobresa han estat els protagonistes
d’aquesta trobada tan especial, celebrada el 26 de maig. Més de 1.000 voluntaris han acompanyat 5.600 menors
en situació de vulnerabilitat a 47 ciutats al llarg d’aquesta jornada tan especial. A tot Espanya s’han organitzat
tallers educatius, culturals, lúdics i mediambientals, que han contribuït al desenvolupament de la creativitat i de les
fortaleses dels menors.

L’Associació de Voluntaris de ”la
Caixa” s’ha considerat una de les
més actives del territori espanyol. Aquest darrer any, ha incrementat en més del 40% el nombre d’activitats.

L’Associació de
Voluntaris de ”la
Caixa”, entre les més
actives del territori
espanyol

beneficiaris (2016-2018)

voluntaris corporatius actius
11 %
Jubilats

13 %
Clients

54 %
Treballadors

Voluntaris

10.459

Corporatius actius

4.481

Persones grans

3.331

Especialitzat

2.647

22 %

2016
2017
2018

Amics/familiars
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195.755
182.173
213.478
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ESPAiCAIXA FRANCeSC D’AsSÍS

ra, gràcies a la comunitat del
convent, que n’ha cedit un espai,
l’antic noviciat i l’hort, al servei i
atenció de les persones que més
ho necessiten.

Nens i nenes
invulnerables

L’EspaiCaixa Francesc d’Assís
ofereix serveis propis del programa CaixaProinfància d’atenció psicoterapèutica, reforç educatiu, educació no formal i temps
lliure, i suport educatiu i familiar.
També posa a disposició dels usuaris els recursos del projecte #INVULNERABLES, del qual forma
part i en comparteix objectius.

Acció social directa a la infància
en situació de vulnerabilitat al nou
EspaiCaixa Francesc d’Assís, al convent
de Santa Clara de Manresa.

Un grup de nens
beneficiaris
del projecte
#INVULNERABLES,
a l’EspaiCaixa
Francesc d’Assís

”la Caixa” ha
restaurat l’edifici del
noviciat, que data
del segle xii

TIPOLOGiA
D’ACTIVItats
VOLUNTARIAt

Acció
local

4.586

L’EspaiCaixa Francesc d’Assís
disposa d’un espai maternoinfantil per a nens de 0 a 3 anys.
També té sales de socialització,
treball d’hàbits i habilitats per a
nens de 4 a 18 anys. Alhora, part
de l’hort del convent s’ha adequat per realitzar-hi jocs infantils i poder-hi practicar diferents
esports.

mitjana de xifres

15 %

11 %

ACTIVItats

M

anresa disposa d’un nou espai
d’atenció integral a nens i nenes en situació de vulnerabilitat
i a les seves famílies: EspaiCaixa Francesc d’Assís. El projecte
s’emmarca dins de CaixaProinfància, el programa de lluita contra la pobresa infantil de l’Obra
Social ”la Caixa”. La instal·lació
s’ubica al convent de Santa Cla-

Els nens i nenes de Manresa en
situació de vulnerabilitat en són
els principals destinataris. L’espai disposa de personal que té la
formació i la qualificació necessàries per treballar el desenvolupament cognitiu, afectiu i social dels menors. Per a això, l’Obra
Social ‘la Caixa’ ha restaurat i
condicionat l’edifici del noviciat,
que data de començaments del
segle xii.

34 %
Salut i persones
grans

Inserció
laboral

13
activitats

284
Hores voluntariat

47
beneficiaris

2.479
hores

(mitjana diària)

13 %
Educació
financera

27 %
Pobresa infantil
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FUNDACIÓ DE L’ESPERANçA

Acció social directa
de proximitat
La Fundació de l’Esperança ha
atès 6.000 persones en els cinc
primers anys de vida, al barri
Gòtic de Barcelona.

C

onstituïda l’any 2013 per l’Obra
Social ”laCaixa”, la Fundació de
l’Esperança és una entitat d’acció social directa de proximitat
que lluita contra la pobresa i l’exclusió social al districte de Ciutat Vella. La institució ofereix cada any atenció i recursos a més
de 400 famílies en situació de
vulnerabilitat.
Durant el primer quinquenni
ha atès prop de 6.000 persones
i més de 1.600 famílies en situació de pobresa. També ha acollit i allotjat a la Casa Residència, el seu buc insígnia, 94 dones
(de 18 a 35 anys) vulnerables, derivades d’entitats socials o estaments públics.
A més, treballant en xarxa amb
les entitats del barri, la institució ha ajudat més de 700 nens i
nenes (de 0 a 16 anys) a través del

FUNDACIÓ DE L’ESPERANçA

Persones ateses
(2018)

2.876

Ubicada al barri
Gòtic de Barcelona,
la Casa de Recés
és el més semblant
a una llar per a les
residents.

suport educatiu a la infància i ha
obert les portes de la inserció laboral a 982 persones en situació
de precarietat, que han pogut
trobar feina o crear la seva pròpia empresa.
L’esperit de Francesc Moragas,
fundador i inspirador de ”la Caixa”, “serveix també d’inspiració

per a la Fundació de l’Esperança”, en paraules del president
de la Fundació ”la Caixa”, Isidre.
Fainé. “Vàrem posar en marxar
la Fundació de l’Esperança l’any
2013 amb la voluntat de fer un
pas més en la nostra acció social. Encara que alguns aspectes
de la crisi potser hagin quedat
enrere, malauradament encara

BALANç (2013-2018)

FAMíLIeS
ATEses

1.600

dones
acollides

94

beneficiaris en situació de
pobresa han rebut atenció en
aquest centre d’acció social.
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nous
empleats

982

MENORS
BENEFICIARIS

700
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La Casa Residència
acull i allotja dones
de 18 a 35 anys
en situació de
vulnerabilitat

hi ha moltes persones que necessiten que se’ls obri una porta a
l’esperança.”
La Fundació de l’Esperança posa a disposició de famílies en situació de vulnerabilitat els recursos adequats per cobrir les seves
necessitats bàsiques immediates. Alhora, els proporciona eines per facilitar-los la inclusió a
la societat, la millora de la qualitat de vida, la promoció de la seva autonomia i el compromís de
la comunitat.
Les accions es duen a terme amb
l’ajuda de 85 persones (25 en
plantilla i 60 voluntaris) que han
donat suport als diferents projectes i serveis durant aquests cinc
anys. Tot això mitjançant el treball en xarxa amb més d’un centenar d’entitats i empreses del
barri Gòtic i de la resta de la ciutat de Barcelona. Coincidint amb
el cinquè aniversari, la Fundació
de l’Esperança estrena web:
fundacioesperanca.org.

habitatge

Suport a l’habitatge
a través de Lloguer
Solidari

L

’Obra Social ”la Caixa” revalida
el seu compromís de facilitar un
habitatge a aquelles persones
amb ingressos reduïts. El programa Lloguer Solidari té dues modalitats. Lloguer Solidari Centralitzat ofereix l’accés a
un habitatge a persones amb ingressos reduïts a causa de la crisi econòmica. Lloguer Solidari
Descentralitzat facilita aquest
accés a les persones que han sofert un procés d’execució hipotecària i es troben en situació de
vulnerabilitat.

En la primera modalitat es renoven els contractes amb un termini de tres anys, quan 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. Per una altra banda, el programa Habitatge Assequible de l’Obra Social
ofereix alternatives per assegurar l’emancipació dels joves i dignificar l’habitatge de les persones grans.

Promoció del
programa Habitatge
Assequible de l’Obra
Social ”la Caixa”, al
barri de Gràcia de
Barcelona.

habitatge

HABITATGES SOCIALS

28.364
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AjUDA A PROjECTeS D’INICIATIVeS SOCIALS

Al costat de les entitats
que treballen amb els
més vulnerables
L’Obra Social ”la Caixa” ha seleccionat
791 projectes socials l’any 2018,
a través de sis convocatòries generals
i quatre territorials.

L

’Obra Social ”la Caixa” ha invertit
aquest any 18,9 milions d’euros
en el Programa d’Ajudes a Projectes d’Iniciatives Socials. Aquests
791 projectes seleccionats arribaran a més de 260.000 beneficiaris
en situació de vulnerabilitat social. Al territori espanyol, el programa estableix 6 convocatòries
generals i 4 de territorials:
Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a l’Envelliment, a la
Discapacitat i a la Malaltia. Prop
de 68.000 persones grans o que
pateixen discapacitat o malaltia
són les beneficiàries dels ajuts
concedits a 185 projectes socials impulsats per entitats de tot
Espanya.
Lluita contra la Pobresa Infantil i l’Exclusió Social. Més de
44.000 persones, la majoria
nens o joves en risc o situació
de pobresa, són les beneficiàries dels ajuts concedits a 109 projectes socials impulsats per entitats de tot Espanya.

Habitatges per a la Inclusió Social. Més de 3.000 persones, la majoria en procés d’inserció social,
que pateixen una malaltia o una
discapacitat, són les beneficiàries dels ajuts concedits a 48 projectes que fomenten la inclusió
social de col·lectius vulnerables
i els faciliten l’accés a un habitatge digne.

L’Estoc, una de
les propostes
beneficiàries
del Programa
d’Ajuda a Projectes
d’Iniciatives Socials
de ”la Caixa”.

Distribució de
projectes por àmbits
d’actuació

Inserció Sociolaboral. Més de
18.000 persones, la majoria joves en situació o risc d’exclusió,

161

Lluita contra la pobresa
infantil i l’exclusió
social

160

Discapacitat i salut
mental

60

116

Persones grans i
reptes derivats de
l’envelliment

Interculturalitat i
acció social

projectes a
espanya

786

27
196

Inserció
sociolaboral

Humanització de
la salut

66

Habitatges per a la
inclusió social
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persones immigrades, persones
discapacitades, aturats de llarga durada i dones amb greus problemes socials, seran les beneficiàries dels ajuts concedits a 152
projectes que fomenten la inserció sociolaboral de col·lectius
vulnerables.
Interculturalitat i Acció Social. Prop de 65.000 persones que
resideixen majoritàriament en
zones d’alta diversitat social i
cultural seran les beneficiàries
directes dels ajuts concedits a 91
projectes que fomenten la convivència ciutadana intercultural, el
desenvolupament social i la igualtat d’oportunitats.
Acció Social en l’Àmbit Rural. Les
persones residents en 126 municipis de menys de 10.000 habitants de tot Espanya seran beneficiàries dels ajuts concedits a 36
projectes destinats a la millora de

Més de 260.000
persones en situació
de vulnerabilitat
se’n beneficiaran

Convocatòries
a Portugal
L’ Obra Social ”la Caixa” ha donat continuïtat aquest 2018 a 3 convocatòries a Portugal, impulsades pel BPI
des del 2010. Aquestes 3 convocatòries estan dirigides a l’atenció a persones en situació de pobresa i exclusió
social (Prémio BPI Solidário), l’atenció a persones més grans de 65 anys
(Prémio BPI Séniores) i l’atenció a persones amb discapacitat (Prémio BPI
Capacitar).
Des dels seus inicis, els Premis BPI
han arribat a més de 86.000 beneficiaris a través de 300 projectes que han
suposat 9 milions d’euros en ajuts. A
aquestes dades cal afegir els resultats del 2018: 2,25 milions d’euros
destinats a 77 projectes.

la qualitat de vida de les persones
en risc o situació d’exclusió social que viuen en el món rural, principalment menors, joves, dones,
immigrants, gent gran i persones discapacitades o amb malaltia mental.
Convocatòries territorials. Més
de 52.000 persones es beneficiaran dels ajuts concedits per
l’Obra Social ”la Caixa”, en col·
laboració amb la Fundació Caja
de Burgos, la Generalitat Valenciana i la Fundació Caja Canarias,
a 165 projectes socials.

Promove
La Fundació Bancària ”la Caixa”, compromesa amb el desenvolupament
econòmic i sostenible de les regions
interiors de Portugal, va crear el 2018
la convocatòria “Promove: Regions
Frontereres” amb l’objectiu d’impulsar
projectes innovadors que contribueixin a la transformació i dinamització
del territori. En l’edició de 2018 s’han
seleccionat 5 projectes que pugen a
400.000 €, promoguts pel Centre Ciència Viva de Bragança, l’Institut Politècnic de Bragança, l’Associació Centre
Ciència Viva de Proença-A-Nova, l’Associació de Suport i Inclusió d’Immigrants i Refugiats i l’Institut Politècnic
de Portalegre. Aquesta convocatòria
s’emmarca dins dels anomenats projectes especials, l’objectiu dels quals
és el desenvolupament de noves iniciatives concebudes per donar resposta
a reptes específics de Portugal.

Premis a la
Innovació Social
L’Obra Social ”la Caixa” ha concedit
els Premis a la Innovació Social a 10
entitats socials de tot Espanya. Els
guardons reconeixen la vocació de
transformació social real i directa de
mètodes innovadors, sempre amb
l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones en situació de risc

Distribució de
BENEFICIARIs

41.589

Immigrants i
col·lectius amb
diversitat cultural

56.023

persones
destinatàries

263.109

Familiars
i persones
cuidadores

de vulnerabilitat. Les entitats seleccionades en aquesta edició dels premis realitzen la seva tasca social a
les províncies de Barcelona, Madrid,
Múrcia, Màlaga, Sevilla, la Corunya, Lugo, Segòvia, Biscaia i Lleida, i
els seus projectes arriben a prop de
15.000 beneficiaris.

39.112

Persones en risc de pobresa
o exclusió social

24.933

Persones amb discapacitat
o malaltia mental

20.251

Persones malaltes

13.434

Persones grans

60.380

Nens i joves en risc
d’exclusió social

promove

7.387

Professionals
i/o voluntaris
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projectes
seleccionats

5

import total

0,41 M€
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COOPERACIÓ INTERNACIONAL

a aquest projecte a empreses com
a part de la seva RSC, a clients i a
empleats del grup ”la Caixa”, així
com a totes les persones solidàries a través de microdonatius. Amb
la finalitat de promoure les aportacions rebudes, ”la Caixa” i la Fundació Bill i Melinda Gates multipliquen per quatre cada donació. La
suma d’aportacions de l’entitat,
empreses, clients el 2018 ha superat els 4 milions d’euros.

Compromesos amb
un món més just
L’Obra Social ”la Caixa” fa més de
20 anys que genera oportunitats
i coopera amb els col·lectius més
desfavorits a tot el món.

E

Campanya de
l’Aliança Empresarial
per a la vacunació
Infantil de la
Fundació Bancària
”la Caixa” i Gavi the
Vaccine Alliance.

l Programa de Cooperació Internacional de l’Obra Social ”la Caixa” té
com a objectiu millorar el desenvolupament i la salut dels col·lectius
més vulnerables a Àfrica, Àsia i
Amèrica llatina. Així afavoreix la
creació de feina per a dones i joves,
i lluita contra la malària, la pneumònia i la malnutrició. D’aquesta
manera, contribueix a aconseguir
els Objectius de Desenvolupament
Sostenible de Nacions Unides.
Més de 2,6 milions de nens que viuen en zones de difícil accés a la sanitat en països d’Àfrica i Amèrica
llatina han estat vacunats gràcies a l’Aliança per a la Vacunació
Infantil des del seu llançament el
2008. ”la Caixa” promou aquesta aliança, juntament amb Gavi,
the Vaccine Alliance amb la col·
laboració d’ISGlobal, per salvar
les vides dels nens augmentant l’ús
equitatiu de les vacunes als països
de baixos ingressos. El seu objectiu
és donar l’oportunitat de sumar-se

BALANç (1997-2018)

PROjECTeS

PAïSoS

619 63
de Cooperació
Internacional.
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El programa MOM: Pla d’Innovació per a la Nutrició Infantil, impulsat juntament amb l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per
als Refugiats (ACNUR), tracta i
preveu la malnutrició de menors de
5 anys refugiats a Etiòpia (sud-sudanesos i somalis), amb la finalitat

àrea social I pobresa I cooperació

d’aconseguir un model replicable
en altres contextos d’emergència.
Work4Progress continua amb la
seva implementació a Moçambic i
el Perú, on s’han dut a terme esdeveniments de llançament amb la
participació de més de 400 assistents de diferents organitzacions
internacionals i locals, així com alts
càrrecs governamentals d’aquests
països. El programa, que es va iniciar el 2017 a l’Índia, té com a objectiu la generació d’oportunitats
de feina per a dones i joves a través
d’una metodologia innovadora basada en 4 elements: una plataforma d’anàlisi i escolta, un laboratori
de cocreació i prototipat, una acceleradora de projectes i un sistema
d’avaluació evolutiva.

Profuturo arriba
a tres milions
de nens
Acostar l’educació digital als entorns
més vulnerables d’Àfrica, Amèrica
Llatina i Àsia. Aquesta és la finalitat
de Profuturo, un projecte d’educació
promogut per la Fundació Telefónica
i la Fundació Bancària ”la Caixa”. Durant el 2018, el programa s’ha ampliat
fins a abastar 24 països, ha beneficiat tres milions de nens i 134.000
docents. Alhora, a la plataforma de
recursos educatius Profuturo, s’hi ha
integrat els programes Joves Emprenedors i Big Data, un projecte pioner
a Espanya basat en la intel·ligència
de les dades.

La Fundació Bancària ”la Caixa”
i la Fundació Bill i Melinda Gates
impulsen des del 2014, el programa MALTEM amb la finalitat de
generar l’evidència científica sobre com accelerar l’eliminació de
la malària al sud de Moçambic. La
reducció de la prevalença d’infecció (proporció de població que pateix malària) ha estat significativa
fins a l’actualitat: ha passat del 9%
a l’1,5%, fet que es considera una fita important.
Cinquanta voluntaris del programa CooperantsCaixa han col·
laborat, durant les vacances, en
13 projectes de 8 països d’Amèrica Llatina i Àsia, aportant els
seus coneixements i experiència.
Durant el 2018, diversos programes de l’Àrea Internacional han
estat guardonats. Cal destacar la
menció especial durant els SDG
Awards per l’exposició ‘My World.
Reptes per a un món millor’ i els
premis GoODs de la Xarxa Espanyola del Pacte Mundial als projectes MOM i Aliança per a la Vacunació Infantil.

Meera Kushwaha’s

Artur Santos-Silva,
president honorari
del BPI i patró de la
Fundació Bancària
”la Caixa”, amb
becaris siris.

Beques per a
estudiants siris
a Portugal
Gràcies a la signatura d’un acord de
cooperació entre la Fundació Bancària ”la Caixa” i la Plataforma Global de
Suport als Estudiants Siris (GP4SYS),
presidida per Jorge Sampaio, expresident de la República portuguesa,
s’han assignat beques d’estudi a 25
estudiants siris que es van traslladar des de Síria per completar la seva
formació superior, durant dos anys, a
Portugal. Aquests estudiants han estat admesos a universitats i escoles
politècniques de Lisboa, Porto i Coïmbra el curs lectiu 2018-2019.

Beneficiària del programa
Work4Progress a l’Índia

En primera persona

“El programa Work4Progress m’ha
donat l’oportunitat de crear la meva
pròpia empresa de rickshaw elèctrics
que faciliten els desplaçaments de
dones i nenes de la meva comunitat
de manera segura.”

“A casa meva, aquesta beca va
ser com un senyal que el món no
ens oblida.”
Estudiant beneficiari del programa
Plataforma Global de Suport als
Estudiants Siris.

cooperació internacional (2018)

ALIANçA PeR A
LA VACUNACIÓ
INFANTIL

200.000

profuturo

profuturo

profuturo

nens beneficiaris.

països.

escoles.

3.064.261

24

nens beneficiaris.
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acció social de proximitat

Obra Social, en
col·laboració amb la
xarxa d’oficines
Conjuntament amb CaixaBank, impulsa
accions socials, culturals, educatives
i mediambientals mitjançant ajudes
econòmiques per a projectes de proximitat.

propostes que es gestionen des de
la xarxa d’oficines de CaixaBank.
D’aquesta manera, es garanteix
que l’Obra Social estigui present
en municipis de tot l’Estat.
Els objectius bàsics d’aquestes
ajudes són la lluita contra la pobresa infantil, la marginació i l’exclusió social; el foment de l’envelliment actiu i saludable en les
persones grans; l’enfortiment de
la integració laboral, la convivència i la interculturalitat; l’atenció
integral a persones amb malalties
avançades, i les activitats de divulgació cultural i científica.

U

n dels trets distintius de ”la Caixa” des de la seva creació, fa més
d’un segle, és l’acció social de proximitat. L’objectiu és contribuir a
la millora dels territoris on desenvolupa l’activitat.
A més dels programes que es resumeixen en els diferents apartats d’aquest Informe Anual,
l’Obra Social ”la Caixa” amplia la
seva capil·laritat territorial mitjançant col·laboracions amb entitats del territori, a través de les

”la Caixa” amplia
la seva capil·laritat
territorial amb
acords amb altres
entitats

acció social de proximitat

Pressupost

43,6 M€

Col·laboracions

11.523
- 28 -

beneficiaris

691.380
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Altres col·laboracions
L’Obra Social ”la Caixa” també expandeix la seva activitat
en l’àmbit territorial mitjançant
acords de col·laboració amb les
fundacions Caja de Burgos, Caja
Navarra, Caja Canarias i Caja Sol.

Grup de menors
beneficiaris
del programa
CaixaProinfància.

Gràcies a aquests acords, es poden organitzar activitats de proximitat en aquests territoris amb
entitats locals amb un major impacte. A més de les convocatòries
d’ajudes a projectes d’iniciatives
socials, també s’organitzen projectes culturals i de divulgació científica, entre d’altres.

A Portugal,
en col·laboració
amb el BPI
Fruit del pla d’implantació a Portugal, l’Obra Social, conjuntament amb
el BPI, impulsa intervencions locals
d’acord amb les línies estratègiques
de la Fundació. Aquest primer any
s’han destinat 454.000 euros a 32 accions de proximitat al país.

Beneficiàries del
programa Incorpora
en un taller de
formació de cuina a
Ciudad Real.
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investigació I coneixement I BEQUES

Aposta
capdavantera
en investigació
i beques
La formació d’excel·lència, la investigació
i la innovació són clau per afrontar amb
garanties els grans reptes del futur, com
la salut. Es tracta d’una de les partides
prioritàries del Pla Estratègic 20162019, que preveu triplicar el pressupost
anual en aquesta matèria, fins arribar als
90 milions d’euros el 2019.
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En clau de quatre

1
El suport al talent
investigador i a la
formació d’excel·lència
a través del programa
de beques de ”la Caixa”

2

3

El suport a centres
de referència amb
la convocatòria
de projectes pioners

La transmissió
de resultats de la
investigació del
laboratori a la societat
mitjançant CaixaImpulse
- 31 -

4
El debat públic generat
des de l’Observatori
Social de ”la Caixa”
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QUESTIONS FOR THE FUTURE

75 reptes amb impacte social
BEQUES
1 Podem crear materials nous amb propietats espectaculars?

Gonzalo Abellán Sáez. Institute of Molecular Science (ICMol). Universitat de València (UV).

Podem utilitzar els gasos d’efecte hivernacle per obtenir compostos valuosos?
2

Rosa Adam Ortiz. Instituto de Tecnología Química
(CSIC–Universitat Politècnica de València).
3 Quins són els orígens del populisme i la desafecció política?

Francesc Amat Maltas. Institutions and Political Economy Research Group (IPERG). Universitat de Barcelona (UB).
4 Pot un microrrobot viatjar de forma autònoma pel cos humà?

Juan Luis Aragonés Gómez. Condensed Matter Physics Center (IFIMAC). Universidad Autònoma de Madrid (UAM).

5

Com podem prendre millors decisions?

Jared Lee Aurentz. Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT).
6

Com sorgeixen les cèl·lules cancerígenes?

Renée Beekman. Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS).
7 Com podem fer que els processos químics
siguin més sostenibles?

Alicia Casitas Montero. Institut de Química Computacional i Catàlisi (IQCC). Universitat de Girona (UdG).
8

D’on venen els raigs còsmics?

Matteo Cerruti. Institut de Ciències del Cosmos. Universitat de Barcelona (ICCUB).
9

Ens podem protegir de l’Alzhéimer?

Maurizio De Pittà. The Basque Center for Applied Mathematics (BCAM).
10

Què fa el cervell mentre dormim?

Belén de Sancristóbal Alonso. Center for Brain and
Cognition. Universitat Pompeu Fabra (UPF).

11 Els boscos mediterranis resistiran al canvi climàtic?

Isabel Dorado Liñán. Universitat Politècnica de Madrid (UPM).
12 Quan i com entraran els materials quàntics a les nostres vides?

Dmitri K. Efetov. Institut de Ciències Fotòniques
(ICFO).
13

És possible deixar de gratar-se quan pica?

Augusto Escalante Rodríguez. Instituto de Neurociencias. Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Universitat Miguel Hernández (UMH).

14 L’evolució pot explicar els defectes del
naixement?

Borja Esteve Altava. Departament de Ciències Experimentals i de la Salut. Universitat Pompeu Fabra (UPF).
15 Quin tipus de galàxies s’amaguen encara a
l’univers?

Anna Ferré-Mateu. Institut de Ciències del Cosmos.

CONVOCATÒRIA DE PROJECTES D’INVESTIGACIÓ
31 Per què les proteïnes de les nostres cèl·
lules que no es pleguen correctament poden
causar malalties?

Colin Adrain. Calouste Gulbenkian Foundation.
32 Podem detenir l’amenaça global del virus
Zika amb molècules ‘smart’?

David Andreu Martínez. Universitat Pompeu Fabra
(UPF).
33 La teràpia basada en la informació pot curar la distròfia miotònica?

35 ¿Podem entendre la metàstasi en tumors
de pròstata?

Arkaitz Carracedo. Center for Cooperative Research
in Biosciences (CIC bioGUNE).
36

Podem regenerar les cèl·lules de la retina?

Maria Pia Cosma. Center for Genomic Regulation
(CRG).
37

Com altera el sistema immunològic els
nostres records?

Rubén D. Artero Allepuz. Universitat de València (UV).

Josep Dalmau Obrador. Institut d’Investigacions
Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS).

34

38

Pot el genoma de la leucèmia ajudar-nos a
predir l’evolució del pacient?
Elías Campo Güerri. Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS).

La genètica de les cèl·lules de la sang representa un factor de risc important per a les
malalties cardiovasculars?

39 Com podem identificar noves molècules
per combatre la metàstasi?

Fátima Gebauer Hernández. Center for Genomic Regulation (CRG).
40 Podem fer un mapa de la metàstasi del
càncer de mama?

Roger Gomis Cabré. Institute for Research in Biomedicine (IRB Barcelona).

41 Podem reprogramar les cèl·lules per protegir el cor i el cervell després d’un infart?

Andrés Hidalgo Alonso. Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC).

42 Podem portar a noves teràpies regeneratives els canvis metabòlics en el cor?

Valentí Fuster Carulla. Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC).

Ofelia María Martínez Estrada. Fundació Bosch i Gimpera, Universitat de Barcelona (UB).

56 Podem tractar el càncer provocant l’envelliment cel·lular?

60 Com podem desenvolupar nous medicaments per combatre el càncer de pròstata?

63 Per què no innovar en l’explotació ocular
bàsica?

57 Com podem evitar infeccions en les biòpsies sense utilitzar antibiòtics?

61 Poden les app ajudar els pacients psiquiàtrics més enllà del tractament habitual?

64 Hem d’utilitzar un hidrogel per prevenir la
perforació després d’una resecció endoscòpica?

caixaimpulse

María Blasco Marhuenda. Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO).

Quim Castellví Fdez. Universitat Pompeu Fabra (UPF).
58

Com podem reduir les infeccions relacionades amb l’assistència sanitària?

Fabíola Costa. Instituto Nacional de Engenharia Biomedica (INEB), Universitat de Porto (UP).
59

Podem afrontar la neurodegeneració amb
una altra estratègia?

Eva Estébanez Perpiñá. Fundació Bosch i Gimpera,
Universitat de Barcelona (UB).

Álvaro Frías Ibáñez. Fundació Privada Salut del Consorci Sanitari del Maresme.
62 Poden els nous biomarcadors guanyar la
cursa contrarellotge a la sèpsia?

José Luis García Giménez. Consorcio Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER), Universitat
de València (UV).

M. Carmen Escolano Mirón. Fundació Bosch i Gimpera, Universitat de Barcelona (UB).
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Florencio González Márquez. Fundación Andaluza
para la Gestión de la Investigación en Salud (FISEVI).

Vicente Lorenzo-Zúñiga García. Fundació Institut
d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias
i Pujol (IGTP).
65

Pot la realitat virtual ajudar a curar l’ictus?

Ezequiel Hidalgo Galache. Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario Ramón y Cajal.

investigació I coneixement I BEQUES

Aquest any hem lliurat en una gran cerimònia 75 ajuts a projectes d’excel·lència,
a través dels nostres programes de beques, investigació i CaixaImpulse.

Universitat de Barcelona (ICCUB).
16

Com podem detectar la matèria fosca?

Daniele Gaggero. Instituto de Física Teórica (IFT). Universitat Autònoma de Madrid (UAM).
17

Poden els microbis de l’oceà fosc regular
el canvi climàtic?
Martí Galí Tàpias. Barcelona Supercomputing Center (BSC).
18

Podem millorar les escoles a través de la
relació alumnat-professorat?

Irene García Moya. Universitat de Sevilla (US).
19

Quins són els materials del futur?

Manuela Garnica Alonso. IMDEA Nanociencia.
20

Què falta perquè els drons despeguin?

Giovanni Geraci. Departament de Tecnologies de la
Informació i les Comunicacions. Universitat Pompeu
Fabra (UPF).

22

Com s’estén el càncer?

Anna Labernadie. Institute for Bioengineering of Catalonia (IBEC).

27 Les nanopartícules poden ajudar a seleccionar tractaments millors?

23

María del Valle Palomo Ruiz. Centro de Investigaciones Biológicas. Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CIB-CSIC).

Irene Marco Rius. Institute for Bioengineering of Catalonia (IBEC).

28 Podem preveure el tractament més idoni
per a cada pacient de càncer?

El teixit desenvolupat al laboratori ens pot
ajudar a personalitzar les teràpies?

24

Hi ha gens que ens protegeixen contra la
malaltia?
Urko Martínez Marigorta. CIC bioGUNE.
25

Poden els vidres desxifrar nous estats de
la matèria?

Efrén Navarro Moratalla. Instituto de Ciencia Molecular (ICMol).
26

Podem crear una intel·ligència artificial
segura?

Eduard Porta Pardo. Barcelona Supercomputing Center (BSC).

29 Podem fer un ordinador quàntic amb microones?

Carlos Sabín Lestayo. Instituto de Física Fundamental. Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
(IFF-CSIC).
30 Com podem ajudar el sistema immune a
erradicar tumors?

Gergely Neu. Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.. Universitat Pompeu
Fabra (UPF).

Álvaro Teijeira Sánchez. Centro de Investigación Médica Aplicada. Universitat de Navarra (CIMA-UNAV).

43 Com es poden tractar les infeccions víriques de forma universal?

48 Com podem alterar el sistema immunològic enfront dels patògens inesperats?

52 Podem tractar el fetge gras mitjançant
canvis en els senyals enviats pel teixit gras?

44

Francisco Sánchez-Madrid. Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC).

21

Per què s’està accelerant l’univers?

Héctor Gil Marín. Institut de Ciències del Cosmos.
Universitat de Barcelona (ICCUB).

Andreas Meyerhans. Universitat Pompeu Fabra (UPF).

Podria el fetge ser el taló d’Aquiles de la
malària?

Maria M. Mota. Institute of Molecular Medicine (iMM).
45

Podem rejovenir cèl·lules mare per millorar l’envelliment dels músculs?
Pura Muñoz-Cánoves. Universitat Pompeu Fabra
(UPF).
46

On i com emmagatzema el cervell els coneixements sobre el món?

Leopoldo Petreanu. Fundação Champalimaud.

49

Podem trobar nous biomarcadors per a les
malalties vasculars?

Almudena RodrÍguez Ramiro. Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC).
50

Com podem curar la malaltia de Parkinson?

Miquel Vila Bover. Fundació Hospital Universitari Vall
d’Hebron-Institut de Recerca (VHIR).
51

Podem millorar el diagnòstic i el tractament de les infeccions fúngiques?

47 Els canvis en la nutrició poden millorar la
salut del nostre cervell?

Agostinho Rodrigues de Carvalho. Universitat de
Minho (UM).

66 Aconseguirem millorar la rehabilitació de
lesions musculars des de casa?

69 És possible tractar el dolor crònic amb
compostos de cànnabis més selectius?

Rui Eduardo Castro. Universitat de Lisboa (UL).

53 Són els receptors neuronals de la cafeïna
crítics per controlar la depressió?

Rodrigo A. Cunha. Center for Neurosciences and Cell
Biology (CNC), Universitat de Coïmbra (UC).
54

Podem sincronitzar un cor danyat?

Adelino Leite-Moreira. Universitat de Porto (UP).
55 Podem trobar un tractament efectiu per a
l’ELA?

Rubén López Vales. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Carlos Vidal Ribeiro. Fundação Champalimaud.

Miguel Ángel Mañanas Villanueva. Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
67

Les fotografies fetes amb un telèfon mòbil són prou fiables per al diagnòstic dermatològic?

María Eugenia Martín Hidalgo. Fundació Bosch i Gimpera, Universitat de Barcelona (UB).
68

La modulació de les comunicacions neuronals és la clau per curar l’autisme i la demència?

Alicia Mansilla Aparicio. Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario Ramón
y Cajal.

Rafael Maldonado López.Universitat Pompeu Fabra (UPF).

73 Pot un xip millorar el tractament d’infeccions cròniques?

70

Eduard Torrents Serra. Institute for Bioengineering
of Catalonia (IBEC).

Marc Güell Cargol. Universitat Pompeu Fabra (UPF).

74 Millorarem el tractament de la diabetis tipus 2?

Quin impacte tindrà l’edició genètica en el
futur de la medicina?
71

Quin impacte tindrà l’edició genètica en el
tractament del càncer?

Sandra Rodríguez Perales. Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO).

72 Les infeccions òssies cròniques es poden
tractar amb una solució en un sol pas?

Susana Sousa. Instituto Nacional de Engenharia Biomedica (INEB), Universitat de Porto (UP).
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Manuel Vázquez Carrera. Fundació Bosch i Gimpera,
Universitat de Barcelona (UB).
75

Podem curar la malaltia de Parkinson?

Salvador Ventura Zamora. Institut de Biotecnologia i Biomedicina, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
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BEqueS

tre tipus d’ajuts. Es tracta del
programa de doctorat a Espa·
nya i el doctorat INPhINIT, cofi·
nançat per la Comissió Europea
a través del programa MSCA CO·
FUND de Horizon 2020. Aquests
programes de doctorat també
estan dirigits a investigadors de
totes les nacionalitats amb el do·
ble objectiu de retenir i atraure
talent investigador.

Impulsant el talent
investigador
”la Caixa” llança un nou programa
de beques de postdoctorat per
atraure i retenir el millor talent
investigador a Espanya.
María Antonova
està duent a terme
un doctorat a
l’Institut de Física
Corpuscular de
València gràcies al
programa de beques
de doctorat INPhINIT.

C

om més investigació, més pro·
grés social. Des del 1982, ”la
Caixa” ofereix beques per cursar
estudis de postgrau a l’estranger
i per realitzar doctorats i post·
doctorats a Espanya.
2018 és l’any de la primera pro·
moció de becaris de postdoc·
torat Junior L e ader. L’ob ·
jectiu d’aquestes beques és
atraure i retenir talent investi·
gador al nostre país. Gràcies a
aquest programa, 30 investiga·
dors d’excel·lència de totes les
nacionalitats estan desenvolu·
pant les seves carreres cientí·
fiques d’alta qualitat i innova·
dores en universitats i centres
d’investigació espanyols.
El programa de beques de ”la
Caixa” disposa, a més, d’un al·

BEqueS (2018)

INVERSIÓ

28,1M€

Distribució de beques

beques

227

ajuts concedits l’any
passat distribuïts
en els programes
següents.

30

Postdoctorat

120

Postgrau

77

Doctorat
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En aquest sentit, tant les be·
ques de postdoctorat com les de
doctorat es convoquen en du·
es modalitats. En primer lloc,
Incoming, que està dirigida a
atraure talent als centres d’in·
vestigació espanyols amb acre·

investigació I coneixement I BEQUES

”la Caixa” aposta
des del 1982
per la formació
d’excel·lència i el
talent investigador
ditació d’excel·lència, a les àre·
es de les ciències de la vida i de
la salut, tecnologia, física, engi·
nyeria i matemàtiques. En segon
lloc, Retaining, que pretén rete·
nir els millors investigadors de
totes les disciplines que vulguin
realitzar la seva investigació en
qualsevol universitat o centre
d’investigació del país. En tots
els casos, es tracta de beques de
tres anys de durada.
No podem oblidar el programa
amb més tradició de tots: les be·
ques de postgrau a l’estranger.
Aquest programa permet als es·
tudiants espanyols més excel·
lents accedir a les millors uni·
versitats d’Europa, Amèrica del
Nord (EUA i el Canadà) i la zona
d’Àsia-Pacífic (Austràlia, la Xina,
Singapur, el Japó, l’Índia i Corea
del Sud). Aquestes beques te·
nen una durada màxima de dos
anys.

Orientar, formar, Conveni amb
connectar
MicroBank
Amb l’objectiu de potenciar el desenvolupament professional i millorar
les oportunitats de carrera dels investigadors, les beques de doctorat i
postdoctorat a Espanya inclouen tallers de transferència tecnològica,
desenvolupament professional i habilitats transversals. Aquestes sessions estan impartides per empreses
líders en aquests camps. Aquesta formació, alhora, es complementa
amb activitats de networking per fomentar la col·laboració entre becaris
de ”la Caixa”.

Aquest any s’ha signat un nou conveni de col·laboració amb MicroBank amb l’objectiu de generar més
oportunitats per als estudiants amb
talent. Per primera vegada, s’ha
ofert als candidats que, malgrat tenir la qualificació d’excel·lent en el
procés de selecció, no van obtenir
la beca la possibilitat d’obtenir un
préstec amb condicions molt avantatjoses per finançar els seus estudis de postgrau.

En primera persona
Cèl·lules cancerígenes
Aportar més coneixement sobre el desenvolupament
dels limfomes és l’objecte d’estudi que Renée
Beekman està desenvolupant a l’Institut
d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer
(IDIBAPS) de Barcelona.

El perquè de la picor
Els circuits que regulen com percebem i reaccionem
a la picor centren la feina d’Augusto Escalante
Rodríguez a l’Institut de Neurociències. Consell
Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), a la
Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Alacant.

MATÈRIA FOSCA
Desxifrar alguns dels secrets de la matèria fosca de
l’univers és el focus d’atenció de Daniele Gaggero
a l’Institut de Física Teòrica (IFT) de la Universitat
Autònoma de Madrid (UAM).

Evolució nombre de beques i inversió (2016-2018)

188

28,1
227

197

18

16,8

concedides
import (M€)
2016
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2017

2018
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INVESTIGACIÓ

Combatre les
malalties de
més gran impacte
al món
Primera edició de la convocatòria privada
de projectes d’investigació en biomedicina
i salut, que fa de la Fundació una de
les primeres entitats filantròpiques
d’investigació d’Europa.

Així, en la primera resolució de la
Convocatòria de Projectes d’In·
vestigació en Biomedicina i Sa·
lut, s’han seleccionat 20 iniciati·
ves d’investigació en biomedicina
i salut d’excel·lència científica i
amb un gran valor potencial i im·
pacte social. L’objectiu d’aques·
ta convocatòria, que és oberta i
competitiva, és potenciar projec·
tes d’excel·lència en la lluita con·
tra les malalties de major impacte
al món, com les cardiovasculars,
neurològiques, infeccioses i on·
cològiques. En total, la Fundació
Bancària ”la Caixa” ha destinat a
la convocatòria 12 milions d’euros,
als quals el Govern de Portugal ha
afegit 2,2 milions.

La convocatòria és
competitiva i oberta
amb la finalitat de
potenciar projectes
d’excel·lència

El cardiòleg
Valentí Fuster,
els investigadors
Almudena R. Ramiro
i Elías Campo, i
Jaume Giró, director
general de la
Fundació Bancària
”la Caixa”.

BIOMEDICINA i SALUt
(2018)

Distribució d’inversió
(en m€)
8,3

Malalties
infeccioses

7,4

INVERSIÓ total

37M€

E

l Pla Estratègic 2016-2019 de la
Fundació Bancària ”la Caixa” in·
clou la inversió en investigació
com una prioritat. Aquest any,
l’entitat ha destinat 79 milions
d’euros a investigació, innovació i
beques, i preveu augmentar la xi·
fra fins a 90 milions d’euros l’any
2019. Aquesta inversió converteix
la institució en la primera entitat
filantròpica d’investigació d’Es·
panya i Portugal, i una de les pri·
meres d’Europa.

Oncologia

4,4

Malalties cardiovasculars

6,8

10,1

Neurociència

Altres ciències de
la salut

- 36 -

investigació I coneixement I BEQUES

Suport a centres
d’investigació d’excel·lència
Oncologia pediàtrica en majúscules.
La Fundació Bancària ”la Caixa” és un
dels donants principals i fundadors
del futur SJD Pediatric Cancer Center
Barcelona, juntament amb la Fundació
Leo Messi, la Fundació Barça, entre
d’altres. Així, l’Hospitalde Sant Joan de
Déu ha iniciat aquest 2018 les obres del
que serà un dels centres d’oncologia
pediàtrica més grans d’Europa.
Aliança contra el càncer hepàtic.
Gràcies a un acord entre la fundació Bancària ”la Caixa” i el Centre d’Investigació
Mèdica Aplicada (CIMA) de la Universitat
de Navarra, s’ha posat en marxa el projecte
HepaCare. Es tracta d’unauna ambiciosa

Isidre Fainé, president de
la Fundació Bancària ”la
Caixa”, i Manel del Castillo,
director de l’Hospital Sant
Joan de Déu de Barcelona.

investigació multidisciplinària per dissenyar noves estratègies terapèutiques amb
la finalitat de curar malalties hepàtiques
cròniques i el càncer de fetge.
De la mà d’IrsiCaixa i ISGlobal.
L’aposta de ”la Caixa” de donar suport a
llarg termini a IrsiCaixa i ISBlobal continua
donant grans resultats. Entre els dos centres, s’han publicat 489 articles científics
durant l’any 2018. Alhora, en el cas d’IrsiCaixa, s’han aconseguit grans avenços en
tractaments experimentals contra la sida
amb cèl·lules mare. ISGlobal, per la seva
banda, ha definit la relació entre contaminació ambiental i salut del fetus, entre
altres èxits.

En primera persona
Acord amb la
Fundação
para a Ciência
e a Tecnologia

DE TOt cor
Promoure la salut cardiovascular és l’objecte de
la investigació de Valentí Fuster Carulla al Centre
Nacional d’Investigacions Cardiovasculars (CNIC) de
Madrid.

El primer ministre de Portugal, António Costa, i el president de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Isidre
Fainé, van signar al febrer a Porto un acord de col·laboració per
impulsar de manera conjunta projectes d’investigació d’excel·lència
i impacte social en l’àmbit de la biomedicina i la salut. Mitjançant
aquesta aliança, la Fundação para
a Ciência e a Tecnologia de Portugal
iguala la inversió que la Fundació
Bancària destina a projectes d’investigació a Portugal.

CONTRA LA MALàRIA
El paper del fetge en la reproducció de la malària
centra la investigació de Maria M. Mota a l’Institut de
Medicina Molecular (iMM) de Lisboa.

ENTENDRE EL CNCER DE MAMA
Dibuixar el mapa de cèl·lules tumorals en el càncer
de mama per saber com evolucionen i identificar
noves dianes terapèutiques és la base de la
investigació de Roger Gomis a l’Institut d’Investigació
Biomèdica de Barcelona.

suport A CENTReS
D’INVESTIGACIÓ (2018)

Investigadors
contractats

233

articles
científics

850

evolució inversió (en m€)

2016

23,86

2017

35,1

2018

36,96
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INNOVACIÓ

CaixaImpulse, del
laboratori al mercat
i a la societat
Des de la seva posada en marxa, el
Programa CaixaImpulse ha impulsat
78 iniciatives i 13 ‘spin-offs’,
aportant solucions en benefici
de la salut dels ciutadans.

E

n el marc del Programa CaixaIm·
pulse, aquest any s’han concedit
20 ajudes promogudes per l’Obra
Social ”la Caixa” i Caixa Capital
Risc, amb el suport de l’Institut
Europeu de tecnologia (EIT He·
alth). Des de la seva posada en
marxa, el 2015, el programa ha
destinat més de 7 milions d’euros
a impulsar 78 iniciatives, 13 de les
quals s’han convertit en empre·
ses derivades (spin-offs). Respec·
te als anys anteriors, l’edició del
2018 ha rebut un cofinançament
europeu de l’EIT Health.
CaixaImpulse té com a finalitat
transformar el coneixement ci·
entífic que neix dels centres d’in·
vestigació, universitats i hos·
pitals, sense ànim de lucre, que

Investigadors del
projecte Ghrelina
O-acil-transferasa,
seleccionats en la
3a convocatòria de
CaixaImpulse.

CAIXAIMPULSE (2015-2018)

INVERSIÓ TOTAL

Més de

7M€

presentats

seleccionats

projectes

projectes

275

78
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Patents
generades

48

Empreses

13

empreses
derivades
generades
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En primera persona

Sessió de
capacitació en
transferència de
tecnologia al Palau
Macaya.

ANTIBIOCOAT
Reduir les infeccions relacionades amb l’assistència
sanitària és l’eix del projecte de Fabiola Costa a
l’Institut Nacional d’Enginyeria Biomèdica (INEB) de la
Universitat de Porto (UP).

TRF1 INHIBITORS
Generar un fàrmac antineoplàstic dirigit a la proteïna
TRF1, una diana en el càncer, que s’utilitzés per tractar
eficaçment el gliobastoma i el càncer de pulmó és
el projecte de María Blasco, del Centro Nacional de
Investigaciones Oncológicas (CNIO).

DERMASNAP

La capacitació
necessària per
transferir un
actiu al mercat

Convertir el telèfon mòbil en una eina dermatològica
més precisa i fiable que el cervell humà és el focus
d’atenció de María Eugenia Martín Hidalgo a la
Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de
Barcelona (UB).

estiguin treballant en un projec·
te innovador de l’àmbit de la bio·
tecnologia o les ciències de la vida
en serveis i productes que gene·
rin valor per a la societat. Això
s’aconsegueix a través de la cre·
ació de noves empreses o a través
d’acords de transferència tecno·
lògica, com les llicències.

L’edició del 2018
s’ha obert a candidats
d’Europa, a més
d’Espanya i Portugal

INNOVACIÓ
TECNOLòGICA (2018)

nous ajts

20
projectes

La internacionalització del pro·
grama va començar amb la con·
vocatòria del 2017, que es va obrir
a Portugal. Per al 2018, la Funda·
ció Bancària ”la Caixa” s’ha com·
promès a treballar amb projectes
d’altres països de la Unió Euro·
pea a través de l’EIT Health. Es
tracta d’un consorci d’empre·
ses, universitats i centres d’in·
vestigació compromesos amb el
foment de la innovació a Europa
en els camps de la biomedicina i
la salut.

Translació de resultats a la societat (en m€)

2016
2017

1,70
2,04

2018

3,75
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Una molècula pot convertir-se en un
medicament; un nou prototip, transformar-se en un aparell mèdic; una
solució de programari, aplicar-se en
la medicina de precisió... Però, com?
A més de finançament, CaixaImpulse brinda formació específica als investigadors perquè siguin capaços
de transferir el seu actiu del laboratori al mercat. Així mateix, posa a disposició dels participants mentors
en emprenedoria que els guien en el
procés amb l’objectiu de garantir millores qualitatives en els projectes.
Els participants també tenen accés a
una xarxa d’experts en diferents àrees d’innovació que els assessoren
sobre les oportunitats de negoci.

T

informe anual 2018

OBSERVATORI SOCIAL DE ”LA CAIXA”

res dossiers inèdits, tres temes
nous. Em primer lloc, ‘Participa·
ció cultural i benestar, què ens di·
uen les dades?’ En segon lloc, ‘Ve·
llesa i atencions, com viurem i ens
cuidarem quan siguem grans?’
En tercer lloc, ‘Família i benes·
tar infantil’.

Estudiar, entendre
i portar al públic
els problemes
socials

El primer analitza els factors que
determinen la participació cultu·
ral dels ciutadans i reflexiona so·
bre com garantir que sigui igua·
litària. Fins i tot quan la cultura
desenvolupa un paper impor·
tant per construir i consolidar
les bases de la cohesió i inclusió
socials i el benestar individual i
col·lectiu.

L’Observatori Social de ”la Caixa”
publica tres nous dossiers sobre
la vellesa, la cultura i el benestar
infantil, i un informe sobre benestar
econòmic i social.

El segon posa en valor l’aporta·
ció de les persones grans a la so·
cietat i reflexiona sobre l’evolu·
ció de la qualitat de vida d’aquest
col·lectiu. D’aquesta manera,
queden definits els reptes que
planteja el creixent augment de
la població gran en els estats de
benestar.
El tercer aporta elements de re·
flexió sobre la diversitat en els
models de família del nostre país
i també com poden condicionar
el benestar infantil.

La cultura juga un
paper fonamental per
construir i consolidar
la cohesió social

Un dels dossiers
reflexiona sobre
l’evolució de la
qualitat de vida de
les persones grans.

OBSERVATORI SOCIAL de ”LA CAIXA”

Continguts
generats

68

Suscriptors
newsletter

6.917

Evolució suscriptors newsletter

2016
2017
2018
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1.611
4.246
6.917
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Portades d’un
dossier i un informe
publicats per
l’Observatori Social
de ”la Caixa”.

Informe de
Benestar
Econòmic i
Material
En tres dades
Dossier Cultura
i Participació
El sector
El 2015, el sector cultural donava
feina al 2,5% de la població del
nostre país. Aquesta xifra està per
sota de la mitjana europea.
L’accés
Motius com els horaris i la distància
poden complicar l’accés dels
ciutadans als espais culturals. El
2012, el 32% de la població del
nostre país considerava que l’accés
als serveis culturals era difícil o molt
difícil, quatre punts per sobre de la
mitjana europea.
Vacances
La cultura va ser una de les
principals raons del 29% de la
població espanyola a l’hora de
planificar un viatge per a les
vacances del 2015. Una xifra tres
punts per sobre de la mitjana
europea.

dossier cultura i
participació

Dossier Persones Grans
Dependència econòmica
El 2030, per cada 100 persones
en edat de treballar n’hi haurà
40 econòmicament dependents
o en edat inactiva.
Aportació a la cura intergeneracional
El 2016, el 35% de les persones més
grans de 65 anys havia tingut cura
regularment dels seus nets i el 9%,
de familiars dependents més grans de
75 anys.

Dossier Família
i Benestar Infantil
Abandonament escolar
El 2017, el percentatge d’abandonament primerenc de l’educació i la
formació va ser del 18,3%, quasi tretze
punts menys que el 2007, però lluny de
l’Objetiu Estratègia Europa 2020 per a
Espanya (15%).

Dossier Persones
grans

PeRCENTAtgE d’ocupació sector
cultura (2015)

ENVElliment llars
ESPAnyA (2016)

2,5% 2,9%

17,9%

Espanya

Unió
Europea

sostingudes amb
recursos d’un
home gran.
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L’Observatori Social de ”la Caixa” ha
publicat el primer d’una sèrie d’estudis sobre la medició de les necessitats socials a Espanya. Aquest
Informe sobre Benestar Econòmic i
Material ofereix dades contrastades
de la població.
Els indicadors s’han construït a
partir d’un repte triple: disposar d’ingressos suficients i estables, mantenir un equilibri econòmic i financer, i
evitar la pobresa severa. S’ha fet un
esforç d’harmonització i posada en
comú de la informació de les diferents bases de dades. Això ha permès
confrontar el que fins ara eren opinions i hipòtesis amb dades objectives
que parlen per si soles. Així, el lector pot construir el seu propi relat, fet
que és una novetat entre els estudis
sobre la realitat social.
El missatge, no obstant això, és
clar: quasi totes les condicions materials de vida han empitjorat des de
mitjans de la dècada passada. L’informe mostra també que, en l’actual etapa de recuperació de la crisi,
les condicions materials de vida són
lluny dels nivells anteriors a la crisi. Això contrasta amb la idea que els
problemes del benestar estan determinats pel cicle econòmic.

DOSSIER FAMíLIA i
BENESTAR INFANTIL
Taxa abandonament
escolar (2017)

11,6%

sostenigudes
amb recursos
d’una dona gran.

18,3 % 10,6 %
Espanya

unió europea

informe anual 2018

cultura i educació

Millorant
la societat
a través
de la cultura
El model de centres culturals i
exposicions en xarxa desplegat per la
Fundació Bancària ”la Caixa” a tot el
territori reflecteix l’aposta decidida
de la institució per la divulgació del
coneixement, la cultura i la ciència com
a motor de millora de la societat. Global
i àmplia, l’oferta d’activitats inclou
exposicions, concerts, conferències,
jornades socials, tallers o visites
comentades.
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En clau de quatre

1
Aliances estratègiques a
llarg termini amb les
millors institucions del
món

2

3

La internacionalització
de la Col·lecció ”la Caixa”,
un fons d’art de prestigi
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El suport a la creació i al
talent amb convocatòries
a Espanya i Portugal

4
La divulgació del
coneixement i la cultura
a tot el territori

informe anual 2018

3.

CAIXAFORUM

Deu claus del model
CaixaForum

Diversitat temàtica
CaixForum ofereix al públic una
àmplia oferta de programació
amb propostes al voltant
de l’art antic, modern,
contemporani, arqueologia,
etnografia, arquitectura,
cinema i fotografia.

CaixaForum ha consolidat una manera
singular de fer accesible la cultura a
la ciutadania i apropar el coneixement
a tothom.

4.

Diversitat de formats

1.

Proximitat al territori
El model CaixaForum constitueix una xarxa singular de centres ubicats per tot el territori. ”la Caixa” crea un contingut
cultural d’excel·lència per divulgar-lo a tota la geografia als
CaixaForum i exposicions itinerants i s’acosta a tothom.

2.

Acords amb grans museus
internacionals
”la Caixa” estableix aliances a
llarg termini amb els museus i
col·leccions més importants del
món, com el British Museum,
el Museu del Louvre o el Museu
del Prado, així com acords
puntuals amb institucions,
per oferir una programació de
màxima qualitat.

La nostra vocació és arribar a
persones de qualsevol nivell
educatiu i social per satisfer diferents demandes de consum
cultural, per això oferim un ampli ventall de propostes culturals. A més d’exposicions, organitzem diàriament activitats
educatives, conferències, cursos, seminaris, tallers, espectacles d’arts escèniques, concerts i projeccions de cinema.

5.

Programació de qualitat
El model CaixaForum es fomaneta en tres pilars.
Excel·lència en l’elaboració de
continguts a partir de les millors
col·leccions del món.
mediació per fer aquests continguts assequibles a tots els públics.
Rigor, tant en la conceptualització com en la museografia.

centres
caixaforum

Evolució visitants CaixaForum (2016-2018)
Saragossa

Lleida

Girona
Barcelona

Madrid

2016

Tarragona

Palma
València
(propera obertura)

2017

Sevilla

2018
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2.219.583
2.420.572

2.907.939
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6.

Fidelització de públic
Un dels objectius fundacionals de la nostra institució és
divulgar el coneixement entre les persones amb el camí
cap al progrés social. Per a això, cal fomentar l’hàbit de consum cultural, per la qual cosa
duem a terme accions continuades per generar recurrència
en la participació cultural i nodrir d’aquesta forma la societat.

7.

Públic escolar
Seguint la idea de generació d’hàbit de consum cultural, prestem especial atenció
al públic més jove. Dissenyem activitats dirigides especialment a les escoles per
crear els públics del futur.
Dels 2.907.939 visitants anuals que rep la xarxa CaixaForum, el 9,27% són escolars.

8.

Visites de qualitat
Enriquim les visites al centre
amb activitats dirigides que
aporten valor, augmenten el
grau de satisfacció del visitant
i intensifiquen l’experiència
CaixaForum.

10.

Transformació social

9.

Col·lecció ”la Caixa”
i compromís amb
els nous talents
Des del 1985, la Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani ha reunit més de mil obres d’artistes nacionals i internacionals i és una de
les col·leccions privades més importants d’Europa. S’exposa de
manera continuada als CaixaForum, alhora que viatja per Espanya i per tot el món (Lisboa, Bogotà i Turquia al 2018), i les seves
peces són requerides en préstec
per institucions de tot el món.
Alhora fomentem el talent i la
creativitat mitjançant la Col·
lecció gràcies a dues convocatòries que hem desenvolupat: la
primera està dirigida a comissaris novells, per tal que proposin
noves mirades expositives a partir de les obres de la Col·lecció, i
la segona està oberta a artistes
emergents per acompanyar la
producció d’obra nova, amb opció de compra final per formar
part del nostre fons artístic.

nombre de concerts i assistents
A CaixaForum (2016-2018)
concerts
2016

107

2017

95

2018

147

Amb el programa Art for
Change, impulsem projectes
culturals que afavoreixen la
inclusió i la millora social, i
que tenen un espai a la xarxa
CaixaForum. Aquest programa
genera creacions artístiques,
liderades per un artista
professional, en què participen
col·lectius en situació de
vulnerabilitat o exclusió social.
ACCESSIBILITAT, afavorint
l’accés a la cultura a tothom.
PARTICIPACIÓ, impulsant
projectes artístics en què
participen col·lectius en
situació de vulnerabilitat o
d’exclusió social.
SENSIBILITZACIÓ, generant
espais de trobada per
reflexionar i prendre
consciència de les desigualtats
en l’accés a la cultura.

total CAIXAFORUM (2018)

visitants

assistents
30.626
27.064

2,9
milions

30.140
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exposicions

40

activitats

10.579
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EXPOSICIONS

llors obres amb antelació, optimitzar el pressupost i innovar el
discurs expositiu i la museografia. D’aquesta manera, té accés
a fons artístics de qualitat i a comissaris experts en cada matèria.

Les millors obres,
a l’abast de tothom
Els acords a llarg termini amb els grans
museus permeten organitzar grans
exposicions i mostrar-les a tota la xarxa
territorial.

E

Un visitant
a l’exposició
“Velázquez i el Segle
d’Or”, al CaixaForum
Barcelona.

L’exposició “Faraó. Rei d’Egipte”, amb unes 150 peces úniques
procedents del British Museum,
s’ha inaugurat aquest any a Barcelona i, a continuació, s’ha mostrat a Madrid, per poder-se veure
a partir del 2019 a Girona, Sevilla i Tarragona. És el cas també
d’“Agon! La competició a l’antiga Grècia”. Inaugurada a Ma-

l British Museum és ‘un museu
del món per al món’ i la Fundació
Bancària ”la Caixa” és un model
singular pel seu desplegament
al territori. Així, ambdues institucions han ampliat fins al 2024
l’aliança estratègica que van iniciar el 2015.
La fortalesa del model CaixaForum radica en una experiència
triple: la gestió del públic, el contingut d’excel·lència i l’oferta educativa. Establir acords a llarg termini amb les millors institucions,
com és el cas el British Museum
o del Museu Nacional del Prado, permet disposar de les mi-

”la Caixa” i el British
Museum han ampliat
fins al 2024 la seva
aliança estratègica

BRITISH MUSEUM

EXPOSICIONS DESTACADeS

anys

warhol

FARAÓ

2020-2024

485.875

307.850

Establir acords a llarg termini amb
les millors institucions permet
disposar de les millors obres amb
antelació.

visitants a l’exposició “Warhol. L’art
mecànic” als centres CaixaForum de
Madrid i Barcelona.
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visitants a l’exposició “Faraó. Rei d’Egipte”
durant el 2018 als centres CaixaForum de
Barcelona i Madrid.
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drid, aquest 2018 s’ha pogut veure a Barcelona, Sevilla, Saragossa
i Palma.
Els acords puntuals també desenvolupen un paper important
en el compromís d’apropar la cultura a tothom. L’exposició “Warhol. L’art mecànic” és fruit de la
col·laboració amb el Museu Picasso Màlaga. Dels més de 30
prestadors de les quasi 350 obres
de l’exposició, destaca el Museu
Andy Warhol de Pittsburg, als
EUA, que acull la col·lecció més
gran de peces i materials d’arxiu
de Warhol. La mostra s’ha vist
aquest any a Madrid, després de
passar per Barcelona. Entre els
dos CaixaForum més de mig milió de persones ha tingut accés al
conjunt d’aquests fons únics.
“Dalí atòmic”, que s’ha inaugurat aquest any a Sevilla, és fruit
de la col·laboració excepcional
amb la Fundació Gala-Salvador
Dalí. L’exposició gira al voltant
d’una única obra, Leda atòmica,
peça icònica de Dalí i una de les
més importants de la col·lecció
del museu de Figueres. A partir
d’aquesta obra única, la mostra
proposa un recorregut didàctic
pel procés creatiu del pintor, a
més d’analitzar-ne el context històric. Així doncs, els equips d’exposicions i activitats educatives
han dissenyat, de manera conjunta, un contingut únic amb la finalitat de desgranar una gran obra,
reconstruir el moment sociocultural i sensibilitzar les persones
sobre l’esdevenir de la història.

“Warhol. L’art
mecànic”, al
CaixaForum Madrid,
una de les mostres
més visitades
de l’any.

La sincronització de la programació és una altra de les claus de
l’estratègia expositiva de l’Obra
Social ”la Caixa” per la seva mirada complementària a tot el territori, com és el cas de l’oferta cultural global de cadascun dels
centres. Com a exemple, aquest
2018 s’ha pogut veure de manera
simultània a CaixaForum Barcelona dues exposicions excepcionals, “Velázquez i el Segle d’Or”,
fruit de l’acord amb el Prado i
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amb obres de Velázquez, Tiziano,
Rubens, El Greco, Jan Brueghel
el Vell i Van Dych, entre d’altres,
i “Toulouse-Lautrec i l’esperit de
Montmartre”, una mostra única
de l’art francès radical de finals
del segle xix a partir de més de
300 obres de col·leccions de tot
el món.
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CaixaForum
Barcelona
El centre ha acollit les exposicions
“Músiques de l’antiguitat”, “Disney.
L’art d’explicar històries”, “Turbulències. Col·lecció ”la Caixa” d’Art
Contemporani”, “Faraó. Rei d’Egipte”, “Toulouse-Lautrec i l’esperit de
Montmartre” i “Velázquez i el Segle d’Or”. Totes aquestes exposicions
han tingut una programació complementària de conferències i tallers
educatius, així com altres propostes
com la nit temàtica de Faraó.

Fruit de la col·laboració institucional, s’ha organitzat el curs de la
Fundació Amics del Prado, així com
el Festival Animayo d’animació, efectes visuals i videojocs. El públic jove ha pogut gaudir de la Nit Found!,
amb una nit temàtica especial. També s’ha estrenat l’espectacle Un bosc
a la paret, per a famílies i escolars, i
s’ha presentat el programa Emocions
de pel·lícula.

Caixaforum barcelona
VISITAnts (2016-2018)

Caixaforum MADrid
VISITAnts (2016-2018)

2016

753.944

2016

2017

748.140

2017

2018

Vista exterior
de la fàbrica
Casaramona, edifici
d’estil modernista
que acull la seu
de CaixaForum
Barcelona.

863.605

648.541
622.968

947.298

2018
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CaixaForum
Madrid
CaixaForum Madrid ha complert
aquest 2018 el seu desè aniversari, i ho ha fet amb xifres majúscules:
8.800.000 visitants, 75 exposicions
programades i més de 12.400 activitats organitzades (sense comptar les
escolars) en aquests deu anys d’existència. Aquest any s’ha tornat a batre el rècord de visitants, amb gairebé
un milió. Les exposicions més visitades han estat “Warhol. L’art mecànic”
i “Disney. L’art d’explicar històries”.
De manera paral·lela, s’ha apostat per nous models d’activitat i experiències CaixaForum amb propostes
com la Nit Warhol i la Nit Found!, amb
nous talents nacionals i internacionals de les arts visuals, orientades a
un públic més jove. El cicle Petits Cinèfils i el concert Opera-meva han
estat les altres novetats dirigides al
públic familiar que ha comptat amb
una acollida excel·lent per part del
públic.

Exposició
“Disney. L’ art
d’explicar històries”,
a CaixaForum
Madrid.

Caixaforum MADrid desè aniversari (2008-2018)

visitants

exposicions

milions

des de l’obertura
del centre el 2008.

8,8

des de l’obertura
del centre el 2008.

75

activitats

12.400
des de l’obertura
del centre el 2008.
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CaixaForum
Saragossa

Un nen, a l’espai
educatiu de CaixaForum
Palma dedicat a
Anglada-Camarasa.

CaixaForum
Palma
Any de celebracions: CaixaForum
Palma compleix 25 anys des que va
obrir les portes. En aquestes dues dècades i mitja, el Gran Hotel ha
crescut amb dos espais polivalents
nous i la creació de l’Espai Família, a la sala dedicada a la col·lecció
de Hermen Anglada-Camarasa, en
motiu del canvi expositiu de l’obra
d’aquest autor.
L’exposició més visitada ha estat
“Art i mite. Els deus del Prado”. Les
Trobades amb... han tingut molt bona acollida per part del públic found
(inquiet culturalment), que ha pogut gaudir de les últimes tendències artístiques amb els creadors del
moment. Alhora, el públic ha participat en el nou taller El món de la
cèl·lula.
CaixaForum Palma ha estat seu
de congressos de la importància de
la Internacional Robert Graves Conference, així com de la jornada de
l’Agència Espacial Europea.

Quatre anys ha complert CaixaForum
Saragossa. Coincidint amb l’efemèride, a l’abril va acollir el visitant un
milió. Algunes de les activitats més
celebrades han estat al voltant de la
convocatòria Art of Change ”la Caixa”.
Una de les quals, Fotomatón ciutadà,
una activitat de fotografia participativa, en què va col·laborar la Fundació CEDES, i el resultat de la qual es
va exposar al centre. Una altra: El ball
dels anys, fruit de l’experiència compartida entre ballarins professionals
i aficionats, d’entre els 10 i els 82
anys, amb l’objectiu de sensibilitzar
sobre el dret de les persones grans a
no ser excloses.
En col·laboració amb altres institucions, el centre ha sumat, un any
més, la celebració del Dia de la Nena i la Dona a la Ciència i ha acollit
la Nit Europea dels Investigadors,
amb la participació de més de 8.000
persones.

CaixaForum Sevilla s’ha consolidat com un dels centres culturals
de referència en el seu segon any de
vida. Aquest fet és degut a les exposicions, de primer nivell , i a les activitats al voltant de les arts, les
ciències i el debat de les idees.
Aquest 2018 ha estat també
l’any de la consolidació de la transformació de la zona sud de l’Illa de
la Cartuja, que va començar amb
l’obertura de CaixaForum. El nou
centre comercial, Torre Sevilla; el
parc Magallanes, l’aparcament cobert més gran d’Andalusia i CaixaForum conformen un projecte de
revitalització social estratègic per a
la ciutat.
Cal destacar les exposicions
procedents de grans museus del
món, com ara “Art i mite”, del Prado, i
”Agon! La competició a l’antiga Grècia”, amb obres de gran valor del British Museum.

La gallineta cega,
a l’exposició
dedicada a Goya i
la cort il·lustrada, a
Saragossa.

Caixaforum saragossa

Caixaforum palma
VISITAnts (2016-2018)

VISITAnts (2016-2018)

2016

308.057

2016

2017

309.943

2017

2018

CaixaForum
Sevilla

306.423

Caixaforum sevilla
VISITAnts (2017-2018)

197.679
213.793

223.394

2018
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2018

229.328

264.018
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CaixaForum
Girona

A Sevilla, exposició
“Art i Mite. Els
deus del Prado”, en
col·laboració amb el
Museu del Prado.

CaixaForum
Lleida

L’exposició “Pintura flamenca i holandesa del Museu de Ginebra” ha reunit
obres de Pieter Brueghel el Jove, Jan
Brueghel el Vell, David Teniers i Cornelisz, entre d’altres. Coincidint amb
Temps de Flors, el pati de CaixaForum Girona s’ha cobert amb treballs
florals inspirats en la pintura flamenca elaborats per tres fundacions sense ànim de lucre: Astrid21, Els Joncs i
Ramon Noguera.
La primera edició d’Universos literaris ha permès analitzar la influència creativa de creadors de
prestigi com Espido Freire, Davis
Trueba o Roger Mas. Èxit de públic
en la segona edició del Festival Nano Arts. Els més petits i les seves famílies han pogut experimentar amb
la llum en la instal·lació interactiva
de Xavi Bové, el taller dels arquitectes El Globus Vermell o els elements
de plàstic reciclat de Marta Barberà,
entre d’altres.

Exposició “Pintura
flamenca i
holandesa del
Museu de Ginebra”,
a Girona.

Caixaforum girona

Resultat del
Fotomatón ciutadà
d’Art for Change a
Tarragona.

CaixaForum
Tarragona
CaixaForum Tarragona ha col·laborat
amb les seves exposicions i activitats
en el Programa Cultural dels Jocs del
Mediterrani 2018. Les mostres “Experiment any 2100. Què ens espera a
la Terra del futur?” i “Pintura flamenca i holandesa del Museu de Ginebra”
han conviscut amb aquest singular
esdeveniment esportiu que ha acollit
el 2018 la ciutat de Tarragona.
Ahora, Fotomatón ciutadà, una
proposta participativa del programa
Art for Change de ”la Caixa”, s’ha sumat al Festival Internacional de Fotgografia SCAN. D’aquesta manera,
setze nens i nenes de l’Escola Estela de Tarragona han rebut formació
per part del col·lectiu fotogràfic Ruido Photo. El públic ha pogut gaudir
després del resultat de la feina: una
visió particular de la gent que viu a
Tarragona.

CaixaForum Lleida ha estat el primer
centre a acollir a Catalunya l’exposició “Robert Capa en color”, organitzada amb l’International Center of
Photography. Conegut per les seves
imatges en blanc i negre, Capa també va explorar l’ús del color, com podem veure en la mostra. Les visites
comentades, així com les conferències Una història en color de la fotografia: de Robert Capa a l’actualitat, han
tingut molt bona acollida.
El públic també ha aplaudit els cicles de conferències Universos literaris (amb Roger Mas, Espidio Freire,
David Trueba i Mario Gas), El futur
de la medicina és present i Trobades
amb... diferents creadors. Espectacles, projeccions, tallers i visites a les
exposicions han marcat la programació familiar. El més petits també han
pogut gaudir experimentant amb la
llum al Festival Nano Arts.

La façana de
CaixaForum Lleida,
a l’antic edifici del
Cinema Viñes, de
1919.

Caixaforum tarragona

Caixaforum lleida

VISITAnts (2016-2018)

VISITAnts (2016-2018)

VISITAnts (2016-2018)

2016

2016

2016

52.303

2017

52.502

2017
2018

163.648
156.298

143.266

2017
2018

95.411
87.600

75.369
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COL·lECCIÓ ”LA CAIXA”

Un fons privat
de referència i prestigi
internacional
Bogotà és l’última parada de la trentena
d’exposicions internacionals organitzades
amb els fons de la Col·lecció ”la Caixa”.

É

s un dels fons privats més complets d’Europa. La Col·lecció ”la
Caixa” reuneix més de mil obres
clau de 400 artistes, ja que representen moments clau dels
seus processos creatius. És el
cas d’autors com Joseph Beuys,
Juan Muñoz, Bruce Nauman, Antoni Tàpies, Jannis Kounellis,
Antoni Muntadas, Gerhard Richter, Roni Horn, Steve McQueen,
Mona Hatoum, Cristina Iglesias,
Ólafur Eliasson i Dora García, entre molts d’altres.

tat “El somni de la raó”, al Museu
d’Art Miguel Urrutia (MAMU),
de Bogotà (Colòmbia). L’exposició és el reflex de la col·laboració
de la Fundació Bancària ”la Caixa” amb institucions de tot el
món. En aquest cas, s’han reunit una trentena d’obres d’art
contemporani dels fons de tres
importants institucions: la Col·
lecció ”la Caixa”, la Col·lecció
d’Art Banc de la República i el
Museu d’Antioquia.

Des de la dècada dels anys vuitanta, quan es va iniciar la col·
lecció, s’han organitzat més de
150 exposicions, una trentena
de les quals en l’àmbit internacional. L’última, aquest 2018, ha es-

La Col·lecció
”la Caixa” reuneix
més de mil obres
clau de 400 artistes
de tot el món

El somni de la
raó, amb obres
de la Col·lecció
”la Caixa”, al MAMU
de Bogotà

Un dels antecedents d’aquest
projecte és l’exposició “La persistència de la geometria”, que
la Fundació Bancària ”la Caixa”
va organitzar el 2013 al Museu
Universitari d’Art Contemporani (MUAC) de Ciutat de Mèxic.
Aquesta estratègia espaitemporal en l’àmbit internacional es visualitzarà l’any vinent amb una
sèrie de quatre exposicions de la
Col·lecció ”la Caixa” a la Whitechapel de Londres.

COL·lECCIÓ ”LA CAIXA”

obres clau

1.006

artistes

400

exposicions

150

PROjECCIÓ
INTERNACIONAL

30

exposicions repartides en
països com Colòmbia, Mèxic i
el Regne Unit, entre d’altres.
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Col·laboracions
culturals amb
Portugal
Anish Kapoor, primera individual a Portugal. Organitzada en col·
laboració amb la Fundació Bancària
”la Caixa”, el Museu d’Art Contemporani de Serralves ha presentat a Porto
(Portugal) la Gran Exposició Anual al
Parc, dedicada a un dels artistes contemporanis més destacats: Anish Kapoor (Bombai, l’Índia 1954). Reuneix
diverses escultures al Parc de Serralves, de 18 hectàrees. En diàleg amb
aquestes obres, l’interior del museu
mostra 70 maquetes realitzades per a
projectes a escala arquitectònica.

Més suport a la creació
a Espanya i Portugal
Dins del programa Suport a la Creació, l’Obra Social ”la Caixa” ha llançat la Convocatòria de Producció, una
proposta per fomentar la creació artística. Es complementa amb la Convocatòria de Comissariat, que va néixer
el 2011 sota la denominació de Comisart. Les dues convocatòries són biennals i estan dirigides a persones amb
nacionalitat o residència espanyola o
portuguesa.
La primera està destinada a artistes més grans de 18 anys que tinguin
un projecte incipient amb un tercer
(museu, comissari o institució), i que
demani producció d’obra nova.Fi-

DISTRIBUCIÓ per
tècniques

nalitzat el projecte, després de dos
anys, el Comitè de Compres de la Col·
lecció ”la Caixa” en valora l’adquisició
i incorporació.
La segona està destinada a comissaris menors de 40 anys i que hagin
comissariat abans un mínim de tres
exposicions. Els comissaris desenvolupen tres projectes expositius innovadors a partir d’obres de la Col·lecció
”la Caixa” i del MACBA. Aquestes mostres s’integren en la programació anual
de CaixaForum Barcelona i poden incorporar, de manera complementària,
l’obra d’algun artista que no formi part
dels fons de la institució.

DISTRIBUCIÓ D’ARTISTeS PeR NACIONALItats

1%

Tècnica mixta

4%

Obra sobre paper

39%

Pintura

Espanya

6%

Audiovisual

180

Europa

123

EUA

8%

Instal·lació

Llatinoamèrica

19%
23%

Mostra dedicada
a Anish Kapoor
al Parc de
Serralves, a Porto
(Portugal).

Sorolla viatja a Portugal. El Museu Nacional d’Art Antiga (MNAA), de la mà del
Museu Sorolla i en col·laboració amb
la Fundació Bancària ”la Caixa”, ha organitzat l’exposició “Terra endins, l’Espanya de Joaquín Sorolla”, que reuneix
118 pintures del pintor valencià que
pertanyen a la col·lecció del Museu Sorolla i que provenen de col·leccions
particulars d’Espanya. Es tracta d’una
versió augmentada i enriquida de l’exposició de 2016 “Sorolla. Terra endins”,
que va mostrar a Madrid com Sorolla va donar a conèixer noves versions
dels diversos paisatges espanyols.

Escultura

Altres països

Fotografia

- 53 -

44
29
53

informe anual 2018

Projectes
integrats

CAIXAFORUM VALèNCIA

Nou referent, obert
al diàleg i sostenible

La intervenció a CaixaForum València
enllaça directament amb els projectes
emblemàtics de la Fundació Bancària
”la Caixa” en els seus centres culturals
com Madrid (a l’antiga Central Elèctrica
del Migdia) i Barcelona (fàbrica de filats
i teixits Casaramona). Així, en un mateix
espai conviuen diferents arquitectures:
les dels edificis originals i les intervencions per permetre’n l’ús cultural.

CaixaForum València s’integrarà
en l’Àgora de la Ciutat de les Arts
i les Ciències de la mà de l’estudi
d’arquitectura d’Enric Ruiz-Geli.

L

a Fundació Bancària ”la Caixa”
ha presentat el projecte per dotar València d’un nou centre cultural. Ubicat a l’Àgora de la Ciutat de les Arts i les Ciències,
CaixaForum València aspira a
convertir-se en referent social
i cultural a la capital llevantina,
amb una àmplia programació dirigida a tots els públics.
El projecte, obra de l’estudi
Cloud 9, dirigit per l’arquitecte
Enric Ruiz-Geli, es caracteritza
per potenciar el concepte original de l’edifici Àgora de Santiago
Calatrava com una gran superfície oberta al diàleg i a l’activitat
cultura, així com per la sostenibilitat mediambiental. L’equipament tindrà una superfície
útil de 6.500 metres quadrats i
disposarà de dues grans sales
d’exposicions, un auditori, aules polivalents, un espai familiar i educatiu, una llibreria i un

Recreació virtual
de l’interior del
futur CaixaForum
València, a mans
d’Enric Ruiz-Geli.

L’equipament tindrà
una superficie útil
de 6.500 metres
quadrats

restaurant. CaixaForum València acollirà exposicions, cicles de
conferències i espectacles, jornades socials, tallers educatius
i familiars, així com activitats dirigides a persones grans.
El centre s’inaugurarà en els propers anys. La inversió que preveu
destinar la Fundació Bancària ”la
Caixa” per fer realitat CaixaForum València estarà al voltant
dels 18 milions d’euros.

CAIXAFORUM VALèNCIA

Pressupost
previst

18 M€

SUPERFíCIE

6.500 m

2
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música

Fer participar
de la música
tots els públics
El Programa de Música de l’Obra
Social ”la Caixa” ha organizat
722 concerts, entre els quals
escolars i participatius, per tota
la geografia espanyola.

P

articipar en un gran projecte pedagògic al costat de músics i intèrprets professionals. L’Obra
Social va impulsar els concerts
participatius el 1995 amb El
Messies, de Händel. L’objectiu
era apropar la música a tots els
públics. Des d’aleshores, més de
50.000 cantants aficionats han
participat en aquestes audicions
davant un públic de gairebé mig
milió de persones.
Amb un format únic, el públic
participa en una experiència original que reuneix cantants aficionats i orquestres, solistes i directors de prestigi internacional
en la interpretació d’obres emblemàtiques del repertori sim-

fònic i coral de tots els temps.
Aquest format s’ha renovat
aquest any amb una producció
nova, Gloria, de Vivaldi, a la catedral de Palma, de la mà de l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears i amb la participació de 175
cantants no professionals.

722

El Messies
participatiu
a Porto

El programa de Música ha organitzat un total de 722 concerts a
tota la geografia espanyola. Per
exemple, ha estrenat el concert
escolar Un bosc a la paret. Percussions inesperades. A partir d’obres de John Cage, Steve
Snowden, David Lang, un objecte pot sonar diferent.

La Fundació Bancària ”la Caixa” ha presentat per primera vegada a la Casa de
Música de Porto, El Messies participatiu, a càrrec de XVIII Century Orchestra &Cappella Amsterdam, amb Daniel
Reuss i cors de Porto. Alhora, ha participat aquest any en la presentació de la
temporada de la Casa de la Música, en
el marc de les col·laboracions amb entitats portugueses en la divulgació de la
cultura i la ciència.

Concerts familiars i escolars (2016-2018)

MÚSICA (2018)

concerts

Concert participatiu
Gloria, de Vivaldi, a
la catedral de Palma
de Mallorca.

concerts

ciutats

54
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assistents

2016

489

128.290

2017

504

134.869

2018

553

138.825
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ART FOR CHANGE ”la caixa”

L’art, una
eina per a
la millora
social
Art for Change ”la Caixa”
conjuga creació artística i
transformació social amb
la finalitat d’afavorir la
col·laboració i la inclusió
de tothom.

Saragossa, Palma, Lleida i Tarragona han estat les quatre ciutats
que s’han beneficiat aquest primer any d’aquesta nova iniciativa, desenvolupada per fotògrafs
professionals de Ruido Photo. Els
encarregats de realitzar els respectius fotomatons han estat joves amb discapacitat intel·lectual
de la Fundació CEDES (Saragossa) i la Fundació Amadip-Esment
(Palma), amb risc d’exclusió social de l’Associació Prosec (Lleida) i
amb alteracions del desenvolupament cognitiu de l’Escola Estela
(Tarragona).

jectiu d’utilitzar l’art i la cultura
com a eines per a la millora social. Aquests processos creatius estan liderats per un artista, amb la
participació de tota mena de persones, especialment col·lectius
en situació de vulnerabilitat. A
través de Art for Change, l’Obra
Social ”la Caixa” ofereix als participants igualtat de condicions
i contribueix a l’apoderament de
persones o grups a través d’un
projecte artístic.

Més enllà d’iniciatives com la
del Fotomatón ciutadà, Art for
Change ”la Caixa” impulsa una
convocatòria d’ajudes anuals a
diferents projectes. El programa va néixer el 2007 amb l’ob-

El programa va
néixer el 2007 i
utilitza l’art i la
cultura com a eina
de millora social

F

otomatón ciutadà és una de les
activitats que aquest any ha estrenat Art for Change ”la Caixa”. Amb l’objectiu d’acostar el
llenguatge de la fotografia a sectors de la societat que tradicionalment no tenen accés especialitzat a aquest mitjà, han rebut
formació específica per després
posar-la al servei de les persones
i crear, de manera col·lectiva, fotomatons ciutadans que han conformat diverses exposicions en
diferents centres CaixaForum.

Retrat per al
fotomatón realitzat a
Lleida a mans de 12
joves de l’Associació
Prosec.

ART FOR CHANGE (2018)

PROjECTeS
SELECCIONAtS

19

projectes per disciplina

2

BENEFICIARIS

4.355

5

Art
plàstic

2

Música
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1

Dansa

2

Fotografia

5

Teatre

Literatura

2

Vídeo
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CAIXAESCENA

El teatre com a
pràctica per a
la integració
CaixaEscena posa en marxa
dos projectes nous: Youth#4,
en col·laboració amb el TNC,
i TEEN Ambassadors Across
Europe, amb la UE.

C

aixaEscena és un programa educatiu que ofereix suport als professors i educadors que es plantegen el teatre com una pràctica
per al desenvolupament 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 desenvolupament de totes les capacitats.

Presentació
de l’espectacle
Youth#4, en el
marco¡ del programa
CaixaEscena.

El programa ha impulsat aquest
any Youth#4, al costat del Teatre
Nacional de Catalunya (TNC).
Consisteix en una creació teatral que reuneix quinze adolescents que provenen d’entorns
diferents sota la direcció de la
Compagnie des Hommes. Amb
aquest espectacle, el TNC ha inaugurat un nou cicle de teatre
per a joves.

Concebut i dirigit pel director
francès Didier Ruiz, Youth#4
suposa un treball personal i escènic des dels assajos fins a la
representació final, a través de
l’experiència i el coneixement
dels protagonistes. A través de
les seves pors, els seus somnis i
la seva mirada del món, els protagonistes esbossen el retrat de
la joventut d’avui dia, és a dir, el
seu propi.
CaixaEscena també participa
per primera vegada en un projecte del Fons Europeu. TEEN Ambassadors across Europe té com
a objectiu desenvolupar una manera innovadora i atractiva per
fomentar l’interès dels adolescents i les joves audiències cap a
les arts escèniques.

El projecte té una durada de
dos anys. Al costat de la Fundació ”la Caixa”, a través de CaixaEscena, hi participen també Teatercentrum(Dinamarca),
Norsk Scenekunstbruk AS (Noruega), Cultuurcentrum Hasselt
(Bèlgica) i Dialogue Community
Performance (el Regne Unit). Es
tracta d’institucions que fomenten les audiències joves des de
l’àmbit de la programació o de
l’educació.

”la Caixa” dona
suport a educadors
que veuen el teatre
com a pràctica per
al desenvolupament
social

CAIXAESCENA
suport a
PROjECTeS
TEATRALS

ALUMNeS
participants en
tallers i jornades

476 14.395

Activitats
de tallers
i jornades

377
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REPrESENTACIONS
a TOt EL
TERRITORI

828

PÚBLIC AsSISTENT A
LeS REPRESENTACIONS

206.890
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COSMOCAIXA i DIVULGACIÓ CIENTÍFICA

CosmoCaixa, una
experiència global més
enllà de les exposicions
Les exposicions “T-Rex”, “Robots”,
“La bellesa de l’univers” i “Tintín
i la Lluna”, així com un programa
nou del planetari, marquen l’oferta
en divulgació científica.

Exposició a partir
de l’esquelet del
dinosaure fossilitzat
anomenat Trix, a
CosmoCaixa.

M

és d’1 milió de persones han visitat Cosmocaixa el 2018, el model
únic que representa Cosmocaixa es concreta en la conceptualització d’exposicions específicament pensades per commemorar
efemèrides que han fet avançar
en la història de la humanitat o
per aprofundir en els diferents
camps científics, i que ajuden a
comprendre els fonaments que
regeixen la ciència per fomentar
l’esperit crític de la ciutadania.

Més d’un milió de
persones van visitar
CosmoCaixa durant
l’any 2018

COSMOCAIXA (2018)

visitants

1.045.961

activitats

9.500
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Quatre són les exposicions que
s’han vist a Cosmocaixa aquest
2018. “T-Rex” va tancar les portes després d’una pròrroga de
tres mesos, atès l’èxit de públic,
aconseguint un total de 379.000
visitants. Respecte a les altres
tres mostres, “Tintín i la Lluna”
suposa la commemoració dels 50
anys de l’arribada de l’home a la
Lluna; “Robots” és una reflexió
sobre l’evolució tecnològica dels
humans des de les primeres eines
lítiques fins a la intel·ligència artificial i “La bellesa de l’univers”
representa una mirada artística
a l’origen de l’univers.

cultura i educació

L’experiència Cosmocaixa va
molt més allà de les exposicions,
amb una oferta d’activitats àmplia i global que inclou conferències i debats, jornades entorn de
la salut, les matemàtiques i la física o la robòtica i l’ètica, a més de
tallers educatius i familiars, i activitats dirigides a grups de persones grans.

Vistes del
planetari de
Madrid, on s’ha
presentat el
nou programa
amb dibuixos
animats
Spherium.

És el cas del cicle de conferències sobre el futur de la ciència explicat per sis premis Nobel, així
com el dedicat als últims descobriments en astrofísica i les seves
aplicacions. El foment de les vocacions científiques i l’aproximació de la ciència als joves han confluït a Top Ciència.

De la mà dels
planetaris de Madrid
i Pamplona

Edifici verd
i sostenible
Amb el lema ‘Edifici verd, edifici que
educa’, Cosmocaixa ha incorporat
noves mesures que augmenten el
seu decidit compromís amb la sostenibilitat, tant educativament com
en millores estructurals i funcionals. Aquestes mesures han permès
reduir significativament el consum
d’electricitat, aigua i gas, tot i haver incrementat aquest any el nombre de visitants en 161.325 respecte
al 2017.

El treball coordinat de l’Obra Social ”la Caixa” amb els planetaris de
Madrid, Pamplona i Cosmocaixa
permet crear sinergies de gran benefici mutu. El Planetari de Madrid i
l’Obra Social ”la Caixa” han presentat Spherium, un nou programa de
dibuixos animats en 2D a la cúpula
completa (Fulldome), de 35 minuts
de durada. A partir d’una història de
ciència-ficció com a fil conductor, el
programa descriu les característiques d’alguns dels tipus més usuals de planetes extrasolars que els
astrònoms han descobert al llarg
d’aquests últims anys, com les superterres o els júpiters calents. De
manera paral·lela, presenta alguns
dels fenòmens físics més singulars,
hipotètics però possibles segons les
teories vigents en l’actualitat, com

PÚBLIC ESCOLAR
VISITANTS ESCOLARS

204.867
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per exemple els forats de cuc o els
viatges en el temps.
L’Obra Social ”la Caixa” ha renovat
el seu compromís amb el Planetari
de Pamplona col·laborant en la celebració del XXV aniversari del conegut com Pamplonetari, que va obrir
les portes el 1993. Més de 3,5 milions de persones han participat en
la programació en aquests 25 anys,
com ara els més de 700.000 escolars
que han participat a l’Escola d’Estrelles / Hissar-Eskola / School of
Stars. Aquest programa didàctic dedicat a l’ensenyament en astronomia
ha vertebrat l’activitat del centre i té
l’impuls de l’Obra Social ”la Caixa” i la
Fundació CAN.

informe anual 2018

exposicions itinerants

Mostres
innovadores
a tot el territori
Les exposicions itinerants són un dels
instruments de més abast i visibilitat
de la tasca de l’Obra Social en l’àmbit
de la sensibilització ciutadana.

Creactivity
transforma un
autobús –en la
imatge, a Múrcia– en
un espai educatiu i
familiar.

EXPOSICIONS ITINERANTS (2018)

visitants
Més de

2,9
milions

28

EXPOSICIONS
ITINERANTS 2018
PeR CIUtatS

exposicions
a

83

ciutats
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C

ultura, ciència i medi ambient.
Aquestes són les tres grans àrees que abasten les exposicions itinerants que l’Obra Social ”la Caixa” desplega a tot el territori. Són
innovadores en el tractament temàtic dels continguts i estan dirigides a tota mena de públics. Així
mateix, adopten formats originals
per poder adaptar-se a les diferents poblacions, i arribar al major nombre de persones.
Art al carrer acosta l’art a les persones fora de l’espai habitual dels
museus o les sales d’exposicions.
En el marc d’aquest programa,
l’exposició “Sebastião Salgado.
Gènesi” mostra a la via públi-

cultura i educació

ca fins a 38 grans fotografies en
blanc i negre del reconegut fotògraf brasiler. Les unitats desplegables són un altre dels formats
extensibles de l’Obra Social ”la
Caixa”. És el cas de “Picasso. El viatge del Guernica”, una exposició
en un innovador format itinerant
de 200 metres quadrats que aprofundeix en la història del Guernica a partir dels seus viatges i usos
des dels seus inicis, fa ara més de
80 anys, i que té la col·laboració
del Museu Nacional Centre d’Art
Reina Sofia.
“Comença l’espectacle. Georges
Méliès i el cinema de 1900” convida els visitants a endinsar-se
en l’ambient de principis del segle xx en el qual Méliès va exercir
un paper cabdal en el naixement
del cinema com a fenomen popular. També en unitats mòbils han
recorregut el territori “L’àrtic es
trenca”, que mostra la singularitat dels ecosistemes del Pol Nord
a partir d’un centenar de fotografies d’Andoni Canela, i “H2Oh! Els
secrets de l’aigua a la teva ciutat”,
que pretén conscienciar sobre
l’ús d’aquest recurs tan preuat i,
alhora, tan escàs.
Creactivity pren cos en un altre
format singular: un autobús que
es converteix en un espai educa-

Els tallers itinerants
són activitats
que estimulen la
creativitat

Sala de l’exposició
itinerant per
Portugal “A floresta.
Muito mais do que
madeira”.

“A floresta”
recorre Portugal

tiu i familiar que fomenta la posada en pràctica de diferents habilitats. Caracteritzat pel seu
component de creativitat i de
col·laboració, permet investigar
de manera interactiva amb els
materials, planificar i crear nous
dissenys.
El sistema d’aprenentatge de Creactivity està inspirat en el moviment Tinkering de l’Exploratorium de San Francisco (EUA). Així,
es combinen tecnologies digitals
i físiques en el disseny de construcció i personalització d’objectes i artefactes amb una finalitat
utilitària o lúdica.

CREACTIVITY (2018)

itineracions

77

Els boscos són ecosistemes terrestres que se sustenten en un sistema
complex de relació entre els éssers
vius i entre aquests i el medi ambient. Com funciona un arbre? Com
es forma l’humus? Què és la fusta?
Aquestes són algunes de les preguntes a les quals dona resposta l’exposició “A floresta. Muito mais do que
madeira”. L’objectiu és donar a conèixer la gestió sostenible, mediambiental, econòmica i social dels boscos
i, al mateix temps, sensibilitzar i
conscienciar el visitant.
L’exposició ha iniciat aquest 2018
el seu recorregut per Portugal. Després d’inaugurar-se al maig a Coïmbra, un dels districtes més afectats
durant els greus incendis de l’any anterior, s’ha pogut visitar també a Portimao, Viseu i Braga, i ha reunit més
de 80.000 visitants. També el 2018
s’ha posat en marxa una unitat del
taller itinerant Creactivity del programa EduCaixa, que ha itinerat
per 17 poblacions i ha rebut prop de
5.400 visites.

A FLORESTA

VISITANTS

48.067

visitants
Més de

80.000
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E

duCaixa se suma a la transformació educativa amb l’objectiu de
convertir-se en un agent del canvi
educatiu que promou intervencions capaces de produir impactes
substancials en l’alumnat i els professionals de l’educació. Per això,
el programa ha definit una sèrie de
línies per acompanyar la comunitat educativa al llarg del procés.

A l’avantguarda
de l’educació al
segle XXI
Identificar les pràctiques
transformadores en educació és una
de les principals línies d’intervenció
d’EduCaixa per promoure el canvi.

EduCaixa centra les seves accions en tres eixos. En primer lloc,
la promoció del desenvolupament
competencial de l’alumnat amb
programes d’eficiència demostrada, recursos i activitats. En segon,
l’eix de formació té com a proposta principal la formació en lideratge per a l’aprenentatge de direc-

Verónica Boix, en
un moment de la
seva dissertació
a CaixaForum
Barcelona.

EDUCAIXA (2018)

usuaris

2.117.143

escOLEs

profesSors

8.223

8.842
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L’avaluació és un
instrument clau per
saber què funciona
en educació

En primera persona:
Els experts del cicle de conferències (R)evolució Educativa
afirmen:
BEATRIZ PONT

tors i equips directius, però també
ofereix formació professional a
docents a través de conferències,
programes, etcètera. El programa
Lideratge per a l’Aprenentatge
d’EduCaixa es proposa capacitar,
prestigiar, apoderar i transformar
el rol dels líders pedagògics en benefici dels resultats educatius i la
millora del conjunt del sistema. Té,
entre d’altres, la col·laboració de
l’Institut d’Educació de Londres,
referent mundial per la seva experiència i impacte. Finalment, el
tercer eix consisteix en l’avaluació
com a instrument per a la generació i transferència de coneixement
rigorós.
Així mateix, per promoure les
pràctiques educatives basades
en l’evidència, EduCaixa ha arribat a un acord de col·laboració
amb l’EEF(Education Endowment Foundation), entitat promoguda pel Govern britànic i
referent mundial en recerca educativa, per promoure les pràctiques basades en l’evidència. D’altra banda, EduCaixa dona suport
als centres docents del nostre
país en el procés d’avaluació dels
seus programes i revisa els seus
propis per comprovar-ne l’impacte real entre els alumnes i les
seves competències.

Organizació per a la Cooperació i el Desenvolupament
Econòmic (OCDE)

“La tasca dels docents ha
passat de ser individual
a un treball en equip”
ROBERT SLAVIN
John Hopkins University

“Persones i institucions
prosperen quan experimenten,
malgrat que sovint fracassin”
VERÓNICA BOIX
Harvard Graduate School of Education

“El món dels alumnes d’avui
serà diferent del dels seus
pares i mestres”

Cicle de conferències:
(R)evolució Educativa
EduCaixa forma els equips directius i
els docents de centres de tots els nivells educatius mitjançant seminaris i
conferències. Ho fa en diferents punts
del territori. En aquestes sessions es
tracten temes com metodologia, competències, avaluació i lideratge.
Així, aquest 2018 s’ha comptat
amb la participació de Beatriz Pont,
especialista en lideratge escolar; Ro-

PROGRAMeS
EDUCATIuS

ACTIVItats EDUCATIVeS

269.513
escolars han participat
en activitats educatives
als centres CaixaForum.

38.334
alumnes han participat
en els programes Joves
Emprenedors i Big Data.
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bert Slavin i Nancy Madden, del Centre de Recerca i Reforma en l’Educació
de la John Hopkins University, i Verónica Boix i Howard Gardner, de Project
Zero, integrat a la Harvard Graduate
School of Education.

EDUCAIXA.com (2018)

usuaris web

667.767

informe anual 2018

EDUCACIÓ

CaixaEscena, que desenvolupa la
competència cultural i artística.

Millorar les
competències
de l’alumnat

Al programa Big Data, la Intel·
ligència de les Dades d’EduCaixa ha estat concebut perquè els
alumnes d’ESO, batxillerat i cicles formatius adquireixin consciència de la generació i l’ús de
dades massives, que és clau en la
seva competència digital i cívica.

El programa Big Data enfatitza
la competència digital, mentre
Joves Emprenedors impulsa
la competència emprenedora.
Foto de família
del grup de
participants del
campus Repte
Emprenedor 2018.

E

ls programes d’EduCaixa estan
orientats al desenvolupament
competencial de l’alumnat. Per
això, es basen en metodologies
actives i participatives. També
ofereixen propostes didàctiques
diferents per poder adaptar-se
a cada context. Així mateix, inclouen eines per a l’avaluació
formativa: instruments d’avaluació, coavaluació i avaluació
d’aprenentatges.
Així, s’ofereixen programes educatius multidisciplinaris per treballar a l’aula. Tots estan enfocats a millorar les competències
de l’alumnat. El curs 2018-2019
destaquen Big Data, que emfatitza la competència digital; Joves Emprenedors, que impulsa
la competència emprenedora, i
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A través d’infografies, vídeos, activitats en xarxa i una app pròpia
que connecta directament amb
els hàbits digitals dels estudiants, el programa Big Data aconsegueix estimular-los, mantenir-ne l’interès i transmetre’ls
ensenyaments clau per a la seva
competència digital, social i cívi-

cultura i educació

Els guanyadors
de cada un dels
guardons realitzen
un viatge formatiu a
Silicon Valley
ca, així com per a la competència
emprenedora.
El programa educatiu Joves Emprenedors guia la formació de
l’alumnat d’ESO, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà en
competències clau per al seu futur. L’objectiu és impulsar la competència emprenedora a les aules.

tuds que afavoriran la capacitat
de l’alumnat, no només per ser
emprenedors, sinó per desenvolupar-se amb autonomia i consciència crítica en un món global
i en un mercat laboral imprevisible. També per ser ciutadans actius, conscients del seu entorn i
compromesos.
Els dos programes tenen dos
premis: Dataton, en el cas de Big
Data, i Desafiament Emprèn, en
el cas de Joves Emprenedors.
Els equips seleccionats competeixen, respectivament, i els guanyadors de cadascun dels dos
guardons realitzen un viatge formatiu a Silicon Valley.

D’aquesta manera, EduCaixa desenvolupa les aptituds i les acti-

Un nen, al
taller Creactivity,
disenyat per
fomentar la
creativitat.

EduCaixa a
Portugal
La Fundació Bancària ”la Caixa” ha
iniciat aquest any dos dels programes d’EduCaixa a Portugal. En primer lloc, per a la implementació de
Joves Emprenedors, dirigit a alumnat de 14 i 18 anys, s’ha convidat
quatre entitats portugueses al Campus Desafiament Emprèn, celebrat
el mes de maig a Barcelona: DireçãoGeral da Educação, Agrupamento de
Escolas de Barcelos, Empresários
Pela InclusãoSocial (EPIS) i Colégio
do Sagrat Coração de Maria de Lisboa. El mes d’octubre, s’ha començat
amb la difusió del programa al país, i
se n’ha aconseguit la inscripció i, per
tant, la implementació en 30 centres
educatius.
En segon lloc, s’ha posat en marxa una unitat del taller itinerant Creactivity. Aquest espai interactiu ha
estat a la disposició d’estudiants i
famílies a Bragança, Vila Real, Guimaraes, Viana do Castelo, Aveiro,
Guarda, Évora i Beja, entre d’altres.
S’ha arribat a un total de 17 poblacions i 5.400 visitants.

a PORTUGAL

CENTReS EDUCATIuS

30 escoles

han iniciat la difusió del programa Joves
Emprenedors l’últim trimestre del 2018.
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PALAU MACAYA

Una porta oberta
al diàleg i a les
humanitats

E

El Palau Macaya de Barcelona és el
centre de l’Obra Social ”la Caixa”
especialitzat en la reflexió, l’impuls del
coneixement i la transformació social.

El Palau Macaya,
l’espai de
”la Caixa” dedicat
al diàleg, la
transformació
social i el
coneixement.

PALAU MACAYA (2018)

activitats

740

Participants

59.595

(2012-2018)

7 anys

d’experiència com a centre líder
en la generació de coneixement i
progrés social.
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l Palau Macaya és tota una locomotora intel·lectual. El centre
s’ha consolidat com un espai de
reflexió capaç d’innovar incorporant nous formats dinàmics
i inclusius. Aquest any ha estrenat els Macaya 361°, una proposta
de diàlegs que incorpora diverses
veus. També ha llançat la primera Convocatòria de Projectes de
Reflexió a Madrid.
Macaya 361° proporciona una visió completa i plural sobre els
reptes que ens afecten com a societat. Amb el títol Converses entorn del treball i l’exclusió social,
en aquesta primera edició s’ha

cultura i educació

El Palau Macaya
és la seu del Club
de Roma i acull
l’Escola Europea
d’Humanitats
parlat sobre els canvis en el món
laboral i com afectaran els col·
lectius vulnerables. El periodista Antoni Bassas ha dirigit la xerrada a diverses veus.
El mètode Macaya vol impulsar i
donar suport a iniciatives per a la
millora social. Per això, ha llançat
la primera convocatòria de Projectes de Reflexió per desenvolupar a la Comunitat de Madrid.
Coordinada des de CaixaForum
Madrid, està oberta a entitats
sense ànim de lucre, universitats,
centres de recerca i administracions públiques.

‘Després del mur: un món en canvi. Ciència, política, cultura i societat’, ha comptat amb la participació del sociòleg Wolf Lepenies
i els filòsofs Simon Critchley i Daniel Dennett, entre d’altres.
Seu del Club de Roma, també ha
acollit cicles sobre desenvolupament sostenible, salut i medi ambient, el transhumanisme i
les dones que van marcar la hisVista aèria del jardí,
amb l’escenari,que
acull el Festival de
Cap Roig, a la Costa
Brava, a Palafrugell.

El Palau Macaya és, alhora, un
centre que contribueix al progrés
social, econòmic, polític i mediambiental mitjançant el diàleg,
la reflexió i l’intercanvi d’idees.
Frank Moulaert, Elisabetha Piqué, Evgeny Morozov, Rokhaya
Diallo, Paloma Favieres, Emilio
Ontiveros, Colin Crouch, Ángel
Gabilondo, Marina Garcés, Renata Ávila, Philip Bloom, Lluís
Duch, Serge Resnikoff i Cristina
Gallach són alguns dels experts
mundials que s’hi ha donat cita
aquest 2018.

Economia i reptes socials a Cap Roig
Què és una societat justa? Amb el títol Perquè ningú es quedi pel camí, la
Fundació ”la Caixa” ha organitzat al
Museu del Suro de Palafrugell la Segona Trobada d’Economia i Reptes
Socials Cap Roig 2018. En aquesta
segona edició s’ha aprofundit sobre els instruments i les polítiques
que, en el trànsit cap a un món més
obert i ple d’avenços tecnològics, es
pugui garantir una veritable igualtat
d’oportunitats, així com el benestar
per als col·lectius amenaçats.
Cap Roig s’ha consolidat com el
festival d’estiu de referència del sud
d’Europa amb una nova xifra rècord

El centre també acull l’Escola Europea d’Humanitats. Sota el lema

jardins de CAP ROIG
usuaris (2016-2018)
2016
2017
2018

tòria dels drets humans, entre
altres temes. Situat al Palau Macaya, l’Observatori dels Objectius de Desenvolupament Sostenible és un centre d’anàlisi creat
per la Fundació Bancària ”la Caixa” en col·laboració amb ESADE. Aquest any ha presentat el
seu primer informe anual: Contribució de les empreses espanyoles als objectius de desenvolupament sostenible.

41.581
52.129

55.143
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aquest 2018: un total de 56.261 espectadors, la qual cosa representa
un creixement del 21% i 10.000 nous
assistents respecte a l’edició anterior. Luis Miguel, Sting & Shaggy, Joan Baez, Andrea Bocelli, James Blunt,
Antonio Orozco, Els Catarres, Pablo
López, Mannà, Roger Hodgson i Rosario són alguns dels cantants que
han passat per l’escenari.
Per segon any consecutiu, el
festival ha rebut la certificació de
sostenibilitat mediambiental, econòmica i cultural Biosphere, en complir amb els requisits de les Nacions
Unides.

informe anual 2018

estructura

Més de 110 anys de
compromís social
La Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis de Catalunya i Balears, ”la Caixa”, la va fundar el
5 d’abril de 1904 l’advocat català Francesc Moragas i Barret, amb
el suport de diverses entitats de la
societat civil catalana. Des de l’origen el 1904, ”la Caixa” s’ha caracteritzat per un fort compromís social
i una vocació de treball en favor de
l’interès general, tant per mitjà de
l’activitat financera com de l’Obra
Social, que finança i manté activitats d’índole social, educativa, cultural i científica.

”la Caixa” és, més de 110 anys després del seu naixement, la primera
fundació d’Espanya, la segona d’Europa i una de les més importants del
món per volum d’inversió social.
CriteriaCaixa és la societat hòlding
que gestiona el patrimoni empresarial de la Fundació Bancària ”la Caixa”,
amb un objectiu doble:
1. Generar els recursos necessaris
per finançar l’Obra Social.
2. Preservar i fer créixer el patrimoni de la fundació.

FUNDAció BANCàRIA ”LA CAIXA”

100 %
GAV: 22,7 bn€
NAV: 17,5 bn€

Social
cartera
bancària

cartera industrial
i de serveis

negoci
immobiliari

altres actius
financers

Cultura

9,8 bn€

8,0 bn€

2,7 bn€

2,2 bn€

Educació

40,0 %

24,0 %

99,5 %

recerca,
Coneixement
i Beques

17,6 %

6,0 %

1,2 %

100 %

Altres
participades

9,1 %

6,0 %

-

L’abreviatura bn correspon a milers de milions.
GAV: valor brut dels actius. NAV: valor net dels actius.
Dades del 31 de desembre de 2018.
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liquidació

Liquidació pressupostària del 2018
57%

total

498,4 M€

18%

25%

Àrea Social
Pobresa
Cooperació

Investigació
Coneixement
Beques

Cultura
Educació

284,7 M€

89,8 M€

123,9 M€

Pressupost del 2019
57%

total

545 M€

21%

22%

Àrea Social
Pobresa
Cooperació

Investigació
Coneixement
Beques

Cultura
Educació

309,6 M€

112,9 M€

122,5 M€
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DIRECTORI FUNDACIÓ BANCÀRIA ”la Caixa”
SERVEIS CENTRALS:
Av. Diagonal, 621
08028 Barcelona

BARCELONA

MADRID

CAIXAFORUM BARCELONA
Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8
08038 Barcelona
Tel. 93 476 86 00
icaixaforumbcn@magmacultura.net
CaixaForum.com/agenda
Facebook.com/CaixaForum

CAIXAFORUM MADRID
Paseo del Prado, 36
28014 Madrid
Tel. 91 330 73 00
infocaixaforummad@fundacionlacaixa.org
CaixaForum.com/agenda
Facebook.com/CaixaForum

COSMOCAIXA BARCELONA
Isaac Newton, 26
08022 Barcelona
Tel. 93 212 60 50
icosmocaixa@magmacultura.net
CosmoCaixa.com/agenda
Facebook.com/CosmoCaixa

ESPACIOCAIXA MADRID
Arapiles, 15
28015 Madrid
Tel. 91 444 54 15
obrasocial.lacaixa.es/ambitos/centros/
espaciocaixa_es.html

PALAU MACAYA
Passeig de Sant Joan, 108
08037 Barcelona
Tel. 93 457 95 31

PALMA
CAIXAFORUM PALMA
Pl. Weyler, 3
07001 Palma
Tel. 971 17 85 00
Fax 971 72 21 20
icaixaforumpalma@magmacultura.net
CaixaForum.com/agenda

FUNDACIÓ DE L’ESPERANÇA
Palma de Sant Just, 4
08002 Barcelona
Tel. 93 270 39 73
ESPAICAIXA FRANCESC D’ASSÍS
Convent de Santa Clara
Santa Clara, 60-62
08241 Manresa
Tel. 93 836 26 75

SEVILLA
CAIXAFORUM SEVILLA
Camino de los Descubrimientos,
Esquina C/Jerónimo de Aguilar
41092 Sevilla
Tel. 955 657 611 · 955 657 612
caixaforumsev@fundacionlacaixa.org
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GIRONA

SARAGOSSA

CAIXAFORUM GIRONA
Ciutadans, 19
17004 Girona
Tel. 972 20 98 36
caixaforumgirona@magmacultura.net
CaixaForum.com/agenda

CAIXAFORUM ZARAGOZA
Av. de Anselmo Clavé, 4
50004 Saragossa
Tel. 976 76 82 00
caixaforumzgz@fundacionlacaixa.org
CaixaForum.com/agenda
Facebook.com/CaixaForum

ESPAICAIXA GIRONA
Pl. Poeta Eduard Marquina, 10
17002 Girona
Tel. 972 21 54 08
JARDINS DE CAP ROIG
Camí del Rus, s/n
17210 Calella de Palafrugell
TARRAGONA

MÚRCIA
ESPACIOCAIXA MURCIA
Av. del Río Segura, 6
30002 Múrcia
Tel. 968 22 63 13
obrasocial.lacaixa.es/ambitos/centros/
espaciocaixa_es.html

CAIXAFORUM TARRAGONA
Cristòfor Colom, 2
(al costat de la font del Centenari)
43001 Tarragona
Tel. 977 24 98 71
caixaforumtarragona@magmacultura.net
CaixaForum.com/agenda
ESPAICAIXA TARRAGONA
Prat de la Riba, 3
43001 Tarragona
Tel. 977 22 59 52
LLEIDA
CAIXAFORUM LLEIDA
Av. de Blondel, 3
25002 Lleida
Tel. 973 27 07 88
caixaforumlleida@magmacultura.net
CaixaForum.com/agenda
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