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Carta del President
L’entitat financera ”la Caixa” va ser fundada a Barcelona l’any 1904 per un emprenedor sensibilitzat amb la
situació dels sectors més desfavorits de l’època, Francesc Moragas, amb el suport de diverses entitats de la
societat civil catalana. Va néixer amb la finalitat d’estimular l’estalvi i la previsió, uns objectius que avui dia
podrien semblar purament financers però que, en aquell context històric, constituïen un clar instrument per
ajudar a fer que les classes més desfavorides poguessin disposar d’una certa autonomia i seguretat en la seva
vida familiar.
Al cap de cent anys, la raó de ser de ”la Caixa” continua sent el seu compromís amb les persones, al qual
l’Entitat destina cada any, a través de la seva Obra Social, un percentatge molt important dels beneficis que
genera l’exercici de l’activitat financera. El 2011, l’Obra Social ”la Caixa” tindrà un pressupost de 500 milions
d’euros, xifra que ens converteix en la primera fundació privada d’Espanya per volum de pressupost.
A fi d’administrar la dotació de ”la Caixa” a la seva Obra Social, el 1990 es va crear la Fundació ”la Caixa”,
orientada a la gestió de les obres de caràcter benèfic i/o social que li siguin encomanades per qualsevol òrgan
competent de ”la Caixa”. La Fundació ”la Caixa” és, per tant, qui gestiona per delegació la major part dels
programes d’acció social de ”la Caixa”.

Uns programes a través dels quals la Fundació explicita la seva missió:
«Contribuir al progrés de les persones i de la societat amb una incidència especial en els col·lectius més
vulnerables, a través de programes propis, d’aliances estratègiques o de col·laboracions amb tercers, mitjançant
actuacions eficients i, si és el cas, innovadores, avaluables pel que fa als resultats i susceptibles de ser
transferides a altres entitats».
Les iniciatives de l’Obra Social, executades amb una visió global i coherent amb l’entorn internacional, tenen
el territori espanyol com a àmbit preferent d’actuació. I totes responen a uns objectius de transformació social
sostenible i de generació d’oportunitats per a les persones.

Principals línies d’actuació
L’atenció a les preocupacions socials dels ciutadans és en aquests moments la nostra principal prioritat. A donar
resposta a les principals problemàtiques que afecten la societat, hi dedicarem el 2011 el 67% del pressupost de
l’Obra Social. La lluita contra l’exclusió social a Espanya, el suport a les famílies amb menys recursos i el foment
de l’ocupació entre col·lectius amb dificultats especials per accedir al mercat laboral constitueixen tres dels
nostres reptes més importants. El suport a l’envelliment actiu de la gent gran i la promoció de la salut també
centraran l’interès dels nostres projectes socials.
La divulgació de la cultura, com a instrument essencial per al creixement de les persones (13% del pressupost), i
el suport a la formació i la investigació (6%), són també àmbits d’actuació preferent.
La nostra quarta línia d’actuació aposta per la conservació del medi ambient i pel progrés científic, i suposa el
14% del pressupost de l’Obra Social el 2011. Aquest àmbit de treball ha adquirit per a nosaltres en els darrers
anys una importància creixent, fins al punt de convertir-se en un eix transversal.
Com a reflex d’això, la Fundació ”la Caixa” publica per primera vegada la seva Memòria de Sostenibilitat; i, per
fer-ho, ha adoptat la metodologia de l’estàndard de referència internacional GRI-G3 del Global Reporting
Initiative, adaptat al sector de les entitats no lucratives.
La seva finalitat és aportar una visió precisa, fiable, transparent i periòdica sobre el desenvolupament econòmic,
ambiental i social de la Fundació, millorant així la rendició de comptes de les activitats de la institució davant els
diversos grups d’interès.
La naturalesa de la Fundació crea en nosaltres la necessitat de respondre de la nostra responsabilitat intrínseca
envers el progrés de la societat i el benestar de les persones. Amb la Memòria de Sostenibilitat de la Fundació
”la Caixa” volem retre comptes de manera clara de les nostres activitats i de l’impacte que generen en els
col·lectius amb els quals treballem.
Volem convertir aquest informe en una eina de judici al voltant del compliment de la nostra responsabilitat, a
partir de l’aplicació de principis generals d’actuació i indicadors específics que mesurin i reportin la nostra
contribució i impacte en les dimensions econòmica, social i ambiental. Mitjançant el model GRI volem avaluar
i fer visible de manera explícita la nostra contribució cap a la sostenibilitat a partir d’un estàndard reconegut.
Ho fem amb uns objectius de millora; aquells que, de manera permanent, han d’implicar el nostre compromís
amb les persones. Busquem incentivar la participació i generar mecanismes de retroalimentació informativa que
ens permetin continuar avançant en la nostra tasca.
La rendició de comptes garanteix la nostra missió fundacional i promou que la nostra feina persegueixi sempre
objectius d’eficiència. Cal que sigui el procés mitjançant el qual una organització equilibri les necessitats dels
seus grups d’interès amb la presa de decisions i l’impuls d’aquelles iniciatives que veritablement responguin als
compromisos adquirits. Un compromís social que, en el cas de la Fundació ”la Caixa”, és la nostra veritable raó
de ser.

La Fundació ”la Caixa”

Naturalesa de l’organització
L’Obra Social ”la Caixa”
Filosofia i cultura organitzativa: missió, valors i visió
Govern Corporatiu
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La Fundació ”la Caixa”

La Fundació ”la Caixa”

Naturalesa de l’organització
La Fundació Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona, la Fundació ”la Caixa” (d’ara
endavant, la Fundació ”la Caixa”, la
Fundació o FLC), és una institució de
naturalesa no lucrativa, benèfica i social,
de caràcter privat i independent, l’objecte
fundacional de la qual és el foment i
desenvolupament d’obres socials,
benèfiques, assistencials, docents i
culturals. Com a entitat no lucrativa és
regulada per la Llei 4/2008, de 24 d’abril,
de la Generalitat de Catalunya i per la Llei
49/2002, de 23 de desembre, de règim
fiscal de les entitats sense finalitats
lucratives i dels incentius fiscals al
mecenatge. Figura inscrita amb el número
512 en el Registre de Fundacions Privades
de la Generalitat de Catalunya.
La Fundació neix de la fusió l’any 1990 de
la Fundació Caixa d’Estalvis i la Fundació
Privada Caixa de Barcelona, que va ser
aprovada pel Protectorat el 20 de febrer
de 1991, i és successora legítima i
continuadora, a títol universal, de la
personalitat de les fundacions fusionades
pel que respecta a la seva naturalesa,
finalitats, drets i obligacions.
La Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona (d’ara endavant, ”la Caixa”

o l’Entitat) n’és l’entitat fundadora i, com
a tal, la Fundació es regeix per la seva
voluntat. Així mateix, la Fundació té per
objecte la gestió i l’administració de les
obres de caràcter benèfic i/o social que li
siguin encomanades per qualsevol òrgan
competent de ”la Caixa”, que proveeix les
dotacions o assignacions de fons i mitjans
necessaris. En compliment d’aquesta
funció, la Fundació està subjecta a les
directrius, la supervisió i el control del
consell d’administració i/o de la comissió
d’obres socials de l’Entitat, a qui ha de retre
comptes.
El Patronat és l’òrgan superior de govern
de la Fundació ”la Caixa”, a qui
corresponen el govern, l’administració i la
màxima representació de la Fundació, així
com vetllar per la consecució i el
compliment de les finalitats fundacionals,
la protecció dels seus fons i l’administració,
conservació, custòdia i defensa dels seus
béns.

L’Obra Social ”la Caixa”
Un dels objectius de ”la Caixa”, segons el
que disposa l’article 3 del Decret legislatiu
1/2008 de Catalunya, d’11 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei de
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caixes d’estalvis de Catalunya, és el
finançament i manteniment d’activitats
d’interès benèfic i/o social, d’acord amb les
bases de la legislació sobre aquesta matèria
i seguint les orientacions del Protectorat de
la Generalitat. Cal que la realització d’obra
social sigui pròpia i/o en col·laboració amb
altres institucions públiques o privades. El
Govern duu a terme una tasca orientadora
en matèria d’obra social, indicant-ne les
mancances i prioritats, i respecta, però, la
llibertat de cada caixa d’estalvis pel que fa
a l’elecció de les inversions concretes i la
forma de gestió i execució de cada
actuació.
És, per tant, mitjançant l’acció social de
l’Obra Social que l’Entitat ”la Caixa”
reverteix a la societat una part
important dels seus beneficis i
compleix el seu objectiu fundacional.
L’Obra Social ”la Caixa” desenvolupa
programes i fomenta iniciatives que tenen
com a objectiu donar resposta a les
necessitats socials més vivament sentides
per la ciutadania, de manera directa o en
estreta col·laboració amb les
administracions públiques i les entitats
socials. La seva actuació es duu a terme a
partir de diversos principis, alguns dels
quals són: el d’anticipació, donant
resposta a problemàtiques socials no ateses

L’Obra Social ”la Caixa”

per altres institucions, i el de flexibilitat,
adaptant els seus programes a les noves
necessitats d’una societat canviant i en
constant transformació.
Amb relació a l’aportació econòmica de
”la Caixa” a l’Obra Social, l’article 3 de
l’esmentada Llei disposa que els excedents
líquids de les operacions, activitat i gestió,
efectuades per l’Entitat s’hauran de dedicar
a la constitució de reserves, en un 50%
com a mínim, i a la realització d’obres
socials. La proposta d’aportació de
”la Caixa” a l’Obra Social representa
aproximadament un 25% del resultat
recurrent atribuït al Grup ”la Caixa”
de cada exercici.
És competència de l’Assemblea General,
òrgan suprem de govern i de decisió de
”la Caixa”, aprovar la gestió de l’Obra
Social, els seus pressupostos anuals i la seva
liquidació, d’acord amb la legislació
aplicable i segons l’article 11 dels Estatuts
de l’Entitat.
Això no obstant, i d’acord amb el que
disposa l’article 4 de l’esmentada Llei,
l’obra social es pot dur a terme mitjançant
els òrgans de les caixes directament o amb
uns ens instrumentals, en forma de
fundació privada subjecta a la legislació
civil catalana, els quals han d’actuar
d’acord amb els criteris del Consell
d’Administració o, si li n’ha delegat la
fixació, de la comissió d’obres socials,
als quals han de retre comptes.

L’actuació de l’Obra Social ”la Caixa” es
realitza, d’una banda, directament a través
dels seus òrgans interns i, de l’altra, per
mitjà de la Fundació ”la Caixa”, com a
entitat instrumental que gestiona i
administra aproximadament dos terços
del pressupost total de l’Obra Social
”la Caixa”.

”la Caixa” per a l’exercici 2011 és de 500
milions d’euros, dels quals destinarà un
67% a la realització de programes socials,
335 milions.
Tot seguit es presenta un detall de
l’aportació de ”la Caixa” a l’Obra Social i el
pressupost de l’Obra Social ”la Caixa” dels
exercicis 2011, 2010, 2009 i 2008:

Continuant en aquesta mateixa línia, la
proposta de pressupost de l’Obra Social

Pressupost de l’Obra Social ”la Caixa”
MILERS D’EUROS
2011

2010

2009

2008

Pressupost de l’Obra Social

500.000

500.000

500.000

500.000

Programes socials

335.277

356.274

309.467

306.322

Programes medi ambient i ciència

68.148

61.633

81.419

82.852

Programes culturals

63.888

55.384

79.022

79.081

Programes educatius i recerca

32.687

26.709

30.092

31.745

Fonts: elaboració pròpia, Comptes Anuals ”la Caixa” i Informe Anual Obra Social ”la Caixa” 2008, 2009 i 2010.
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La Fundació ”la Caixa”

Filosofia i cultura organitzativa:
missió, valors i visió
La filosofia i la cultura organitzativa són el
marc de referència que inspira i guia la
manera de ser, la vida i totes les actuacions
d’una entitat. Aquest marc es concreta en
els valors i principis que regeixen les pautes
de conducta, les decisions i les actuacions
de la Fundació, la qual cosa defineix la seva
personalitat, caràcter i compromís.
En el marc del recentment elaborat Pla
Estratègic de l’Obra Social 2010-2016
es van revisar i definir la missió, els valors i
principis d’actuació i la visió de l’Obra
Social de l’Entitat ”la Caixa”, i per tant de
la Fundació. Així, les declaracions
corporatives són les següents:

Valors
VALORS I PRINCIPIS D’ACTUACIÓ

Solidaritat:
compromís social actiu,
aportació de valor social.
Integritat:
transparència,
honestedat, coherència.
Humanisme:
respecte, dignitat.
Transcendència:
vocació transformadora.

INDEPENDÈNCIA
(neutralitat,
pluralisme)

EFICIÈNCIA
(professionalitat,
creativitat i efecte
multiplicador)

REFLEXIÓ
(capacitat
d’aprenentatge
a partir dels
resultats)

SOLIDARITAT
CULTURA
D’ALIANCES
(treball en xarxa,
sinergies)

INTEGRITAT
HUMANISME
TRANSCENDÈNCIA

FLEXIBILITAT
(exemplaritat i
adaptabilitat)

PROXIMITAT
(sensibilitat)

ANTICIPACIÓ
i INNOVACIÓ

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

Visió:
«En coherència amb els valors fundacionals
de ”la Caixa” i el seu compromís social,
l’Obra Social es proposa ser una entitat de
referència a escala internacional,
compromesa amb els drets humans, la pau,
la justícia i la dignitat de les persones».
Així mateix, fruit d’aquest exercici
estratègic es van determinar les principals
línies d’actuació de l’Obra Social
”la Caixa” i, per tant, de la Fundació per
al període 2010-2016; n’hi ha que es
concreten a:
• Prioritzar l’acció social.
•Mantenir l’activitat cultural en tot el
territori.
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• Mantenir les activitats educatives
dirigides a la inclusió social i a la
prevenció.
• Ampliar la xarxa CaixaForum: Girona,
Saragossa i Sevilla.
• Contribuir al coneixement i a la millora
mediambiental.
• Donar suport a la investigació en ciències
de la vida i de la salut i en ciències
socials i humanitats.
• Potenciar la divulgació científica i
tecnològica a través de CosmoCaixa.
• Aprofundir en els aspectes metodològics
i en els sistemes de mesurament de
resultats.
Es materialitzen per mitjà dels diferents
programes que gestiona i desenvolupa
la Fundació.

Govern Corporatiu

Govern Corporatiu

El Patronat

Estructura de govern
i participació de
la Fundació ”la Caixa”

El Patronat és l’òrgan superior de govern
de la Fundació ”la Caixa”, a qui
corresponen el govern, l’administració i la
màxima representació de la Fundació. Així
mateix, té les funcions i facultats que li
atribueixen els Estatuts de la Fundació i
totes les altres que la Llei no li prohibeixi
exercir. Els patrons han de vetllar per la
consecució i el compliment de les finalitats
fundacionals, la protecció dels seus fons i
l’administració, conservació, custòdia i
defensa dels béns de la Fundació. Així
mateix, tenen el deure de mantenir-ne la
productivitat, seguint criteris financers de

El govern, l’administració i la representació
de la Fundació ”la Caixa” s’atribueixen
per part de l’entitat fundadora1, i d’acord
amb les competències establertes en la Llei
i en els Estatuts de la Fundació, a un
Patronat i a la Comissió Permanent.
En aquests Estatuts, també s’hi regula
l’estructura i la participació dels Òrgans
de Govern: el Patronat i la Comissió
Permanent.

prudència adequats a les circumstàncies
econòmiques i a les activitats que dugui a
terme la Fundació.
Actualment, el Patronat està format per
29 membres. La seva composició, d’acord
amb el que disposen els Estatuts, ha d’estar
integrada com a mínim per: el President
del Consell d’Administració de ”la Caixa”
(que ocupa el càrrec de President del
Patronat), els Vicepresidents i vocals del
Consell d’Administració de ”la Caixa”, el
Director General de ”la Caixa” (que ocupa
el càrrec de Vicepresident) i el Director
Executiu de l’Obra Social de l’entitat
fundadora.

ESQUEMA DE L’ESTRUCTURA DE GOVERN I ABAST DE LA GESTIÓ DE L’OBRA SOCIAL ”la Caixa”

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

Consell d’Administració

Altres Comissions:
– C. Executiva

Comissió d’Obres
Socials

Fundació ”la Caixa”

– C. de Retribucions
– C. d’Inversions
Patronat

Obra Social
directament
gestionada
per òrgans
interns de
”la Caixa”

1

Comissió Permanent

P er obtenir informació sobre els Òrgans de Govern de l’Entitat, consulteu l’Informe Anual de Govern Corporatiu i/o l’Informe Anual Financer de ”la Caixa” (tots dos accessibles
a: http://portal.lacaixa.es/infocorporativa/infoinversores/infoinversores_ca.html).
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La Fundació ”la Caixa”

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

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

Àrees de Programes /
línies d’actuació

Fundació ”la Caixa”

Àmbit Social:
Acció Social;
Integració Social;
Internacional

Forma part del Patronat, també, un
President d’Honor designat pel mateix
Patronat, per la seva especial significació
en el funcionament de la Fundació i pel fet
d’haver posseït el càrrec de President del
Patronat, amb funcions exclusivament de
representació honorífica de la Fundació.
El Patronat pot completar el nombre dels
seus membres (que pot arribar fins a un
màxim de 40 membres) amb persones
qualificades en qualsevol dels àmbits propis
de l’objecte de la Fundació.
Els patrons estaran subjectes al compliment
dels requisits d’honorabilitat comercial i
professional que, en tot moment,
s’exigeixin als membres dels Òrgans de
Govern de l’Entitat ”la Caixa”. Així mateix,
la normativa aplicable i els Estatuts de la
Fundació estableixen diverses
incompatibilitats per exercir el càrrec de
patró, totes exposades detalladament en
els Estatuts de la Fundació ”la Caixa”. Els
càrrecs al Patronat seran de confiança i
gratuïts, sense perjudici del dret dels seus
membres a percebre dietes per despeses
i desplaçaments.
En referència a la durada del càrrec de
patró, els membres del Patronat, a

Ciència,
Recerca
i Medi
Ambient

Cultura

Obra Social directa

Beques
i Estudis
Socials

excepció d’aquells que ho siguin com a
conseqüència del càrrec que ocupen a
”la Caixa”, és de sis anys, i poden ser
reelegits per un segon període de sis anys;
en aquest cas, el seu nomenament com a
nou patró per part del Patronat requerirà
l’aprovació prèvia per part del Consell
d’Administració o de la Comissió d’Obres
Socials de ”la Caixa”. Quan el càrrec
de patró sigui conseqüència del càrrec
ocupat a l’Entitat ”la Caixa”, serà exercit
mentre sigui posseït, i el cessament en el
càrrec o funció exercida a ”la Caixa”
comportarà automàticament el cessament
com a patró de la Fundació. En cap cas no
es podrà posseir, de manera contínua o
discontínua, el càrrec de patró per un
període superior als 12 anys, llevat que
sigui motivat exclusivament per raó del seu
càrrec a ”la Caixa”. Tanmateix,
transcorreguts vuit anys des del
compliment de l’últim mandat, es
començarà a computar novament el límit
fins als 12 anys.
Atès que la Fundació està subjecta a les
directrius, la supervisió i el control del
Consell d’Administració o de la Comissió
d’Obres Socials de la Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona, el Patronat retrà
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MicroBank

Habitatge
Assequible

Pressupost
descentralitzat
xarxa d’oficines

comptes de la seva gestió en aquells
aspectes que facin referència a la gestió i
administració de les obres benèfiques i/o
socials que li encomana qualsevol òrgan
competent de ”la Caixa”, als Òrgans de
Govern esmentats de ”la Caixa”, i
sotmetrà al seu coneixement, cada any,
els comptes anuals i el pressupost.
D’acord amb el que disposa en matèria
de «responsabilitat» la legislació aplicable
a la Fundació, i a fi d’evitar conflictes
d’interessos en el màxim òrgan de govern,
els fundadors, qualsevol dels patrons o el
protectorat, que exerceix les seves funcions
per mitjà de la Direcció General de Dret
i Entitats Jurídiques del Departament de
Justícia de la Generalitat de Catalunya,
poden exercir una acció de responsabilitat
contra els patrons de la Fundació
”la Caixa”.
El protectorat exerceix una funció que
té per objecte vetllar perquè es compleixin
les finalitats fundacionals, les disposicions
legals i els estatuts de les fundacions,
i perquè es respecti la voluntat
fundacional.

Govern Corporatiu

La Comissió Permanent
La Comissió Permanent és la comissió
delegada designada pel Patronat. Li
corresponen totes les competències i
facultats del Patronat, a excepció
d’aquelles que els Estatuts i la Llei
estableixen com a indelegables. Formen
part de la Comissió Permanent el President
del Patronat, el Vicepresident, que serà el
Director General de l’Entitat ”la Caixa”,
així com la resta de Vicepresidents i
membres del Patronat que designi. Les
normes de funcionament de la Comissió
Permanent són anàlogues a les del
Patronat; això no obstant, s’haurà de
reunir, com a mínim, quatre vegades l’any.
Així mateix, quan la urgència del cas ho
justifiqui, sempre que el President ho
consideri justificat podrà prendre i executar
les mesures extraordinàries o excepcionals
que consideri necessàries o convenients,
dins de l’àmbit dels serveis i operacions de
la Fundació o de la gestió i administració
del patrimoni fundacional o de tercers,
mesures de les quals haurà de donar
compte en la primera sessió del Patronat
que s’efectuï amb posterioritat.

Actualment, la Comissió Permanent està
formada per 16 membres.

Direcció de la Fundació ”la Caixa”
El Director General de la Fundació és
designat pel Patronat i el seu cessament
en el càrrec es produirà per les causes
i en les condicions establertes en la Llei o en
els Estatuts de la Fundació. El Director
General assistirà i podrà intervenir, amb veu
però sense vot, a les reunions del Patronat i
a les de la Comissió Permanent. Així mateix,
l’exercici del càrrec de Director General no
exclou el d’altres activitats autoritzades per
la Comissió Permanent de la Fundació.
D’acord amb el que disposa la legislació
aplicable a la Fundació –Llei 4/2008, de 24
d’abril, del llibre tercer del Codi civil de
Catalunya, relatiu a les persones
jurídiques–, s’apliquen a les persones amb
funcions de direcció els articles 332-3.2 i
332-9 pel que fa a la seva capacitat, a les
causes d’inhabilitació i a l’actuació en cas
de conflicte d’interessos.
Les funcions principals del Director
General, d’acord amb les instruccions i
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directrius del Patronat o de la Comissió
Permanent, són:
• Vetllar pel compliment de les normes
laborals vigents i exercir com a cap
superior dels treballadors de la Fundació.
• Dirigir i executar tots els actes que
pertanyin al gir i tràfic de l’Entitat.
• Portar la firma administrativa de l’Entitat
en la correspondència i documentació de
tota mena, en la mobilització de fons i
valors, l’obertura i liquidació de comptes
corrents, la constitució i cancel·lació de
dipòsits de qualsevol entitat de crèdit i/o
dipòsit i, en general, portar la firma de
l’Entitat en les seves relacions amb les
autoritats i organismes oficials.
• Estudiar i preparar el/s programa/es
d’actuació, els pressupostos i els comptes
anuals, així com els acords pertinents, que
la Comissió Permanent proposarà a
aprovació del Patronat.
• I, en general, totes les activitats pròpies de
la gerència d’una empresa, excepte les
facultats que legalment corresponen al
Protectorat.

La Fundació ”la Caixa”

Patronat de la Fundació ”la Caixa” a 16 de desembre de 2010
President

Inmaculada Juan Franch

Isidre Fainé Casas

Jaume Lanaspa Gatnau

President d’Honor

Juan-José López Burniol

Josep Vilarasau Salat

Montserrat López Ferreres

Vicepresident 1r

Dolors Llobet Maria

Ricard Fornesa Ribó

Rosa Maria Mora Valls

Vicepresidents

Miguel Noguer Planas

Salvador Gabarró Serra

Justo Bienvenido Novella Martínez

Jordi Mercader Miró

Jordi Portabella Calvete

Joan Maria Nin Génova

Leopoldo Rodés Castañé

Patrons

Javier Solana Madariaga

Victòria Barber Willems

Roberto Tapia Conyer

María Teresa Bartolomé Gil

Nuria Esther Villalba Fernández

Maria Teresa Bassons Boncompte

Josep-Francesc Zaragozà Alba

Montserrat Cabra Martorell

Secretari (no patró)

Aina Calvo Sastre

Alejandro García-Bragado Dalmau

Josep Francesc de Conrado i Villalonga

Vicesecretari (no patró)

Javier Godó Muntañola

Óscar Calderón de Oya

Josep-Delfí Guàrdia Canela

Director General

Monika Habsburg Lothringen

Jaume Lanaspa Gatnau

Durant el període comprès entre l’1 de gener i el 16 de desembre de 2010 han tingut lloc els canvis següents en la composició del Patronat de la Fundació ”la Caixa”:
s’han produït les baixes dels patrons Amparo Moraleda Martínez i Luis Rojas Marcos, i s’han nomenat els patrons Javier Solana Madariaga i Roberto Tapia Conyer.

Comissió Permanent del Patronat a 16 de desembre de 2010
President

Jaume Lanaspa Gatnau

Isidre Fainé Casas

Juan-José López Burniol

Vicepresident 1r

Montserrat López Ferreres

Ricard Fornesa Ribó

Justo Bienvenido Novella Martínez

Vicepresidents

Jordi Portabella Calvete

Salvador Gabarró Serra

Javier Solana Madariaga

Jordi Mercader Miró

Roberto Tapia Conyer

Joan Maria Nin Génova

Secretari (no patró)

Patrons

Alejandro García-Bragado Dalmau

Montserrat Cabra Martorell

Vicesecretari (no patró)

Aina Calvo Sastre

Óscar Calderón de Oya

Josep Francesc de Conrado i Villalonga

Director General

Javier Godó Muntañola

Jaume Lanaspa Gatnau
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Govern Corporatiu

Direcció de la Fundació ”la Caixa” a 16 de desembre de 2010
President
Isidre Fainé Casas
Director General
Jaume Lanaspa Gatnau
Directora General Adjunta
Elisa Durán Montolio
Secretari General
Lluís Reverter Gelabert
Sotsdirectora General
Esther Planas Herrera
Sotsdirector General
Albert Sòria Casas
Director de l’Àrea de Comunicació

Director de l’Àrea d’Acció Territorial

Jesús Nemesio Arroyo González

Rafael Chueca Blasco

Director de l’Àrea de Ciència, Recerca i Medi Ambient

Director de l’Àrea Cultural

Enric Banda Tarradellas

Ignasi Miró Borràs

Director de l’Àrea d’Acció Social

Directora de l’Àrea de Beques i Estudis Socials

Francesc Xavier Bertolín Pueyo

Rosa Maria Molins Solè

Directora de l’Àrea Internacional

Director de l’Àrea d’Acció Educativa

S.A.R. La Infanta Doña Cristina

Josep Ollé Pous

Director de l’Àrea d’Organització i Serveis Generals

Director de l’Àrea de Producció

Jordi Cabedo Gracia

Enric Sagrera Depares

Directora de l’Àrea de Sistemes d’Informació i Processos

Director de l’Àrea d’Integració Social

Rosa Maria Cirera Clotet

Marc Simón Martínez

Directora de l’Àrea de Recursos Humans

Director Científic

Silvia Ciurana Casanovas

Jorge Wagensberg Lubinski
Director de l’Àrea de Màrqueting Social
Daniel Zafra Masriera
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La Fundació ”la Caixa”

Grups d’interès de la Fundació
”la Caixa”
La Fundació concep la Responsabilitat
Social Corporativa des del diàleg i l’acord
possible entre tots els grups d’interès. Per
a la Fundació, la contribució a la
sostenibilitat i la bona gestió de la
responsabilitat corporativa de
l’organització dependrà del seu treball
conjunt amb els grups d’interès, ja sigui
aquells que poden influir en, o aquells que
es poden veure afectats, de manera
significativa, per les activitats que duu
a terme la Fundació.
Per això, la Fundació, compromesa amb la
millora contínua de les relacions amb els
seus grups d’interès, ha iniciat una tasca
d’identificació, en l’àmbit integral de
l’organització, dels seus principals grups
d’interès. L’abast d’aquesta identificació
s’ha limitat des de la perspectiva d’anàlisi,
identificació i deliberació de l’àmbit intern
de la Fundació. La metodologia seguida ha
estat mitjançant qüestionari als
responsables de cadascuna de les diferents
àrees de programes, als quals se’ls ha
preguntat sobre quins grups d’interès
consideraven que podien influir en, o es
podien veure afectats, de manera
significativa, per l’activitat duta a terme

ESQUEMA DELS GRUPS D’INTERÈS DE LA FUNDACIÓ ”la Caixa”

Comunitat
acadèmica

Beneficiaris
(col·l. risc
exclusió social,
societat gral.)

Entitat
Financera
”la Caixa”
(Comissió OS)

Patronat

Protectorat
(Generalitat
de Catalunya)

GI
Fundació
”la Caixa”

ONL i
associacions
del 3r sector

Govern i
administracions
públiques

Empleats

Clients
”la Caixa”

Proveïdors

per la seva àrea de responsabilitat,
complementat amb l’anàlisi de
documentació de la Fundació aplicable
als grups d’interès.

treball posterior de participació i consulta
als grups d’interès en els propers anys.
Treball la finalitat del qual, al seu torn, es
concreta a:

Aquesta primera identificació pretén ser el
punt de partida per a la realització del

• Estrènyer i reforçar les relacions amb
cadascun dels grups d’interès.
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Grups d’interès de la Fundació ”la Caixa”

• Entendre millor les seves expectatives i
interessos envers la sostenibilitat, així com
recollir les seves opinions sobre les
expectatives d’actuació i comportament
de la Fundació en la seva contribució a la
sostenibilitat, a fi d’integrar-les en el
procés de reflexió estratègica de
l’organització.
• Identificar aquells aspectes/àmbits de
col·laboració potencial per treballar de
manera conjunta en la creació de
programes que permetin aplegar esforços
i arribar a solucions consensuades en la
creació de valor compartit.
Addicionalment, la consecució d’aquest
treball també ens permetrà definir i establir
dinàmiques de relació i diàleg més
sistemàtiques.
Tal com han quedat identificats després
d’aquesta primera anàlisi, els grups
d’interès de la Fundació ”la Caixa” són:
els clients de ”la Caixa”; les múltiples
tipologies de beneficiaris dels programes i
activitats desenvolupats per la Fundació

(entre els quals hi ha els infants, els joves, la
gent gran, els malalts i, en particular, els
col·lectius en risc d’exclusió social, com els
discapacitats, els immigrants i els reclusos,
així com la societat en general); la
comunitat acadèmica en general; les
organitzacions no lucratives, així com les
entitats/associacions del tercer sector; les
administracions públiques i el Govern; els
proveïdors; els empleats de la Fundació, així
com el Protectorat de fundacions de la
Generalitat, el Patronat i l’entitat financera
”la Caixa” (i, en particular, la Comissió
d’Obres Socials i el Consell
d’Administració).
La Fundació ”la Caixa” és la primera
fundació privada espanyola que destina
recursos al desenvolupament d’iniciatives
de caràcter social, educatiu, cultural i
científic, i comptabilitza tot el pressupost
de l’Obra Social, com a organització líder
en el seu sector. Exerceix també el seu
lideratge donant suport i participant
activament en aquelles iniciatives que es
corresponen amb els seus principis de
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Responsabilitat Social Corporativa i amb
les quals se sent identificada. La Fundació
és membre actiu de les principals
associacions europees i nacionals
vinculades a la seva activitat, entre les
quals es troben:
• EFC: European Foundation Centre, i en
particular en les comissions de treball:
– E nvironmental Funders Group, grup
de finançadors mediambientals.
– E uropean Forum on Philanthropy
and Research, fòrum europeu sobre
filantropia i recerca.
–D
 iversity, Migration and Integration
Interest Group, grup sobre diversitat,
migració i interès en integració.
• Associació Espanyola de Fundacions.
• ICOM: International Council of Museums.
• IEO: International Exhibitions Organizers.
• ICEE: International Committee for
Exhibition Exchange.
• CIMAM: International Committee for
Museums and Collections of Modern Art.
• FUNDACULT: accions culturals d’entitats
financeres i empreses iberoamericanes.

Funcionament i gestió de l’organització

Gestió pressupostària
Recursos humans
Gestió ambiental

Funcionament i gestió de l’organització

Funcionament i gestió de l’organització

Gestió pressupostària
La dimensió econòmica
de la Fundació ”la Caixa”
La Fundació ”la Caixa” es nodreix,
majoritàriament (en més del 97% del
seu finançament), de les aportacions
monetàries que realitza l’Obra Social
”la Caixa” (279,9 i 282 milions d’euros
els anys 2010 i 2009, respectivament) per
equilibrar el flux d’ingressos i despeses
anuals; això no obstant, si bé en un
percentatge no significatiu, també es
nodreix dels recursos generats per les seves
operacions.
L’administració i la gestió central de la
Fundació ”la Caixa” són efectuades, en
part, amb mitjans i infraestructura de

”la Caixa”. A més, l’Obra Social ”la Caixa”
cedeix a la Fundació l’ús i la gestió de part
de l’immobilitzat material utilitzat per a la
realització de les seves activitats.
Els comptes anuals de la Fundació
”la Caixa” corresponents a l’exercici 2009
van ser els primers que els patrons de
la Fundació van formular aplicant la Llei
4/2008, de 24 d’abril, per a associacions
i fundacions catalanes, d’acord amb el
Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel
qual s’aprova el Pla de comptabilitat de les
fundacions i les associacions subjectes a la
legislació de la Generalitat de Catalunya.
Així mateix, i d’acord amb la llei aplicable,
la Fundació ha de sotmetre els seus
comptes anuals a una auditoria externa,
i cal presentar l’informe d’auditoria al
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protectorat en els terminis establerts
per la legislació.
La liquidació del pressupost aprovat
pel Patronat de la Fundació ”la Caixa”
correspon a l’aportació financera efectuada
per l’Obra Social ”la Caixa” per equilibrar
les despeses per activitats i les inversions
de la Fundació.
La Fundació ”la Caixa” està acollida a
la Llei 49/2002, de 23 de desembre,
de règim fiscal de les entitats sense
finalitats lucratives i dels incentius fiscals
al mecenatge i, per tant, està acollida a
les exempcions previstes en els articles 6 i
7 d’aquesta Llei, corresponents al Impost
sobre Societats pel conjunt d’activitats
que duu a terme, situació que suposa la
inexistència de despesa per Impost sobre
Societats.

Gestió pressupostària

El valor econòmic directe creat i distribuït per la Fundació ”la Caixa” en els dos darrers anys és el que es presenta a la taula a continuació:

Indicador GRI EC1
Acompliment econòmic
Fundació ”la Caixa”
(MILERS D’EUROS)
2010

2009

Valor econòmic directe creat (VEC)

287.500

287.726

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

287.500

287.726

Valor econòmic distribuït (VED)

287.500

287.726

12.466

12.346

Proveïdors

Sous i salaris i beneficis socials
per als empleats

25.981

25.824

Empleats

Pagaments a governs (tributs)

512

497

Govern i administracions públiques

248.541

249.059

ONL, entitats del tercer sector; múltiples
beneficiaris dels programes i activitats
desenvolupats per la Fundació i proveïdors

0

0

Costos operatius

2

Serveis exteriors i ajudes concedides
(inversions en la comunitat)
Valor econòmic retingut (VER)

PRINCIPAL GRUP D’INTERÈS

Entitat financera ”la Caixa”

Dades obtingudes dels Comptes Anuals 2009 i 2010 de la Fundació ”la Caixa”.
2
Inclou amortitzacions.

Així mateix, el desglossament del pressupost de despesa per àmbit d’actuació ha estat de:

Àmbits d’actuació
FUNDACIÓ ”la Caixa”
(MILERS D’EUROS)

Social

2010

2009

169.326

177.523

Ciència i medi ambient

57.322

37.550

Cultura

42.138

53.473

Educació

18.714

19.180

287.500

287.726

Total
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Funcionament i gestió de l’organització

Les principals polítiques i objectius en
la gestió del pressupost de la Fundació es
concreten a:
• Dedicar la major part dels recursos
econòmics a la realització d’accions
socials, mantenint un nivell adequat dels
programes de ciència i medi ambient, de
recerca, culturals i educatius.
• Mantenir un equilibri territorial en tot
l’Estat espanyol.
• En els programes propis, optimitzar l’ús
dels recursos mitjançant:
– un èmfasi especial en la contenció de
les despeses estructurals/generals,
– la contractació de serveis i compres
a través de procediments de selecció
d’objectius que assegurin un equilibri
adequat entre la qualitat i l’eficiència
en el cost (concursos),
– la definició d’objectius de programes
orientats a la consecució de resultats
que assegurin una ràtio cost/beneficiari
eficient.
• En els programes en col·laboració,
assegurar la transparència en els
processos de selecció i en els resultats
obtinguts en els projectes finançats:

– a través de la distribució dels recursos
mitjançant convocatòries dirigides a
la xarxa d’entitats socials liderades per
un jurat independent d’experts en la
matèria que assegura l’elecció dels
projectes més adequats,
– la realització d’auditories de projectes
per assegurar la gestió correcta dels
projectes finançats.
L’Àrea de Gestió Pressupostària de la
Fundació disposa i realitza els següents
processos interns de control financer:
• A partir de les principals línies
estratègiques definides es duu a terme
la distribució dels recursos a través
de la confecció i el seguiment d’una
comptabilitat analítica de costos per
projectes, centres i programes.
• El pressupost resultant és aprovat pels
Òrgans de Govern de la Fundació
(Patronat) i de l’Obra Social ”la Caixa”
(Comissió d’Obra Social).
• Al llarg de l’any, l’Àrea de Gestió
Pressupostària efectua un seguiment
i control diari de la consecució del
pressupost aprovat i de les possibles
desviacions (traspassos entre projectes).

• El seguiment pressupostari, la marxa dels
programes i les possibles noves propostes
de projectes es reporten periòdicament
a la Direcció General i als Òrgans de
Govern de la Fundació.
• Trimestralment es duu a terme un estat
de previsió de tancament.
• Finalment, la liquidació del pressupost
és aprovada pels Òrgans de Govern de
la Fundació i de l’Obra Social ”la Caixa”
(Comissió d’Obra Social).
Derivat dels processos interns de control
financer exposats prèviament, la Fundació
també té definides les Normes del
Sistema de Seguiment:
• Seguiment de la consecució del
pressupost i gestió de les possibles
desviacions a través de procediments
d’aprovació/disposició de fons de manera
centralitzada a través de sol·licituds de
despesa per part de les àrees executores
dels programes.
• Control específic i detallat de les despeses
generals i de funcionament, segons
directrius marcades per ”la Caixa”.
• Existència d’una Normativa de
Contractació que assegura:
– la realització de contractacions sense
risc de proveïdors;
– la contractació de preus cost-eficients.
• La Fundació ”la Caixa” està sotmesa a
les revisions que periòdicament realitza
l’Àrea d’Auditoria Interna de ”la Caixa”
i a l’auditoria externa obligatòria que
efectua dels seus comptes anuals cada
any.
• Compliment de la normativa de la
Generalitat de Catalunya amb report del
pressupost i liquidació del pressupost.
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Recursos humans

Recursos humans

Les polítiques i línies d’actuació en la gestió
del capital humà són part inherent i deriven
dels valors i de la visió de la Fundació
”la Caixa”. La base d’aquesta gestió
es fonamenta en les bones pràctiques
laborals, el respecte pels drets humans i
el compliment de la legislació espanyola
aplicable.

a la legislació comuna. Així mateix, els
comitès d’empresa i delegats de personal
que representen els treballadors de
la Fundació tenen completa llibertat
d’actuació dins del marc legal espanyol.
Per la seva banda, la Direcció General de la
Fundació, conscient de la importància i la
funció que exerceixen com a representants
dels empleats de la Fundació, els convoca
sempre que ho considera necessari
per tal de facilitar-los, de primera mà,
la informació rellevant i estratègica de
l’organització.

L’organització disposa d’un Conveni
Col·lectiu Propi (d’ara endavant, CCP),
que és aplicable a la Fundació ”la Caixa”,
en tots els centres de treball inclosos en el
seu àmbit funcional que es trobin situats
al territori de l’Estat espanyol, i al qual
estan subjectes el 100% de les persones
que tenen la qualitat de treballadors/es
per compte de la FLC. Va entrar en vigor
l’1 de gener de 2008, és el VI conveni que
es redacta i s’aplica i té una durada de
4 anys, per la qual cosa els seus efectes
seran aplicables fins al 31 de desembre
de 2011. Aquest CCP es negocia entre la
Direcció de l’empresa i els representants
dels treballadors i, com a tal, les millores
laborals i socials que inclou són superiors

Els representants dels treballadors de la
Fundació ”la Caixa” es conformen en:
1 comitè de serveis centrals (9 membres),
1 comitè d’agrupació de centres de la
província de Barcelona –CaixaForum
Barcelona i CosmoCaixa Barcelona (5
membres)–, 1 delegat de personal per a
CaixaForum Palma, 1 delegat de personal
per a CaixaForum Madrid i 2 delegats
de personal per a CosmoCaixa Madrid.
Aquest col·lectiu representa i gestiona
les consultes rebudes directament per
part dels treballadors de l’organització,
i a ells els competeix traslladar a l’Àrea
de Recursos Humans, en les reunions
mensuals o bimensuals establertes, aquells
requeriments i/o situacions plantejades pels

El capital humà de la Fundació
”la Caixa”
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empleats i que ells consideren procedents.
Així mateix, qualsevol incidència de
caràcter urgent que pogués arribar a
sorgir es tracta al moment amb l’Àrea de
Recursos Humans.
El personal de la Fundació ”la Caixa”
també disposa de representació al comitè
formal de seguretat i salut per al conjunt
de l’organització, establert per ajudar a
controlar i assessorar sobre programes
de seguretat i salut laboral. Hi estan
representats el 100% dels empleats de
la Fundació. Es reuneixen quatre cops
l’any (quatre reunions ordinàries l’any).
Els aspectes de seguretat i salut que estan
coberts pels acords formals establerts
amb els sindicats són: en l’àmbit local, els
equips de protecció individual; comitès
conjunts de seguretat i salut; participació
de representants dels treballadors en les
inspeccions, auditories i investigacions
d’accidents relacionats amb la seguretat i la
salut; formació i educació; mecanismes de
reclamació, dret a rebutjar la feina perillosa
i inspeccions periòdiques. Així mateix, els
acords formals presos en l’àmbit global
cobreixen els aspectes de conformitat amb
l’Organització Internacional del Treball
(OIT), acords o estructures per a la resolució
de problemes i els compromisos sobre els
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objectius de resultats o sobre el nivell de
pràctiques que cal aplicar.
Amb relació a les polítiques i períodes
de preavís relacionats amb canvis
organitzatius, legalment el nombre mínim
de setmanes de preavís als empleats i als
seus representants electes és de quatre
setmanes. Així, els moviments d’empleats
que s’esdevenen només són en l’àmbit
organitzatiu, i no impliquen, la major part
de les vegades, cap modificació substancial
de les funcions de treball dels empleats; i,
en aquest cas, i d’acord amb la normativa
espanyola, no cal donar un preavís al
treballador, per la qual cosa no s’indica
el període de preavís en el CCP. Així i tot,
i d’acord amb la cultura organitzativa
de la Fundació, els canvis organitzatius
(incloent-hi els que comporten una
modificació substancial) es comuniquen
de manera propera i sempre consensuant
el canvi amb el treballador, amb la doble

finalitat de desenvolupar les competències
professionals de l’empleat i donar així
una millor resposta a les necessitats de
l’organització.
Com totes les àrees de la Fundació
”la Caixa”, la Direcció de Recursos Humans
aplica una política de portes obertes
envers els treballadors de la Fundació, i
està a disposició de rebre els empleats per
a qualsevol consulta i/o incidència que
vulguin exposar.
El Pla d’Igualtat 2009-2011 de la
Fundació ”la Caixa” és el reflex del seu
compromís amb els seus empleats i del
respecte per la diversitat, i s’inscriu dins
de la seva filosofia organitzativa, a més
de perseguir el compliment de la legalitat
vigent, en particular, del que disposa la
Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per
a la igualtat efectiva de dones i homes.
Aquest pla consisteix en un conjunt de

mesures orientades a garantir la igualtat de
tracte i d’oportunitats de dones i homes,
i la seva finalitat és contribuir a millorar
l’ambient de treball, les relacions laborals,
la satisfacció del personal de la plantilla,
la seva qualitat de vida i la salut laboral.
El Pla és aplicable a tots els treballadors
i treballadores de la Fundació, i té una
vigència de tres anys, transcorreguts
els quals serà objecte de revisió per
determinar-ne noves línies de millora.
Això no obstant, es realitza una avaluació
anual de la situació mitjançant consecució
d’objectius, implementació de mesures i
mostreig d’indicadors de diagnòstic.
L’any 2010, un total de 392 professionals
constituïen el col·lectiu d’empleats de la
Fundació ”la Caixa”. D’aquest total, el
99,23% dels empleats tenen un contracte
indefinit, i el 89,03% treballen a temps
complet.

Indicador GRI LA1 i LA2
Ocupació
FUNDACIÓ ”la Caixa”
2010
PLANTILLA A
31/12/2010

LA1 Nre. total d’empleats
Nre. total d’empleats amb contracte indefinit a temps complet
Nre. total d’empleats amb contracte indefinit a temps parcial
Nre. total d’empleats amb contracte temporal a temps complet
LA2 Nre. total d’homes empleats
Nre. total de dones empleades
Nre. total d’empleats < 30 anys

%

392

100%

346

88,3%

43

11,0%

3

0,8%

113

28,8%

279

71,2%

22

5,6%

Nre. total d’empleats entre 30-40 anys

161

41,1%

Nre. total d’empleats entre 41-50 anys

115

29,3%

Nre. total d’empleats > 50 anys

94

24,0%

Nre. total de baixes/acomiadaments d’empleats

14

Nre. total de baixes/acomiadaments d’homes empleats
Nre. total de baixes/acomiadaments de dones empleades

14,3%
85,7%
3,6%

Rotació mitjana dels empleats
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Indicador GRI LA13
Diversitat i igualtat d’oportunitats
FUNDACIÓ ”la Caixa”
Plantilla a 31/12/2010
NRE. TOTAL

HOME

DONA

< 30 ANYS

30-40 ANYS

41-50 ANYS

> 50 ANYS

Directius (nivell D)

18

4,6%

13

3,3%

5

1,3%

0

0,0%

3

0,8%

8

2,0%

7

1,8%

Responsables (nivell C)

92

23,5%

36

9,2%

56

14,3%

0

0,0%

25

6,4%

36

9,2%

31

7,9%

230

58,7%

60

15,3% 170

1,8% 107

27,3%

69 17,6%

52

13,3%

4

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

392

100% 113

En termes generals, la representativitat
de gènere a escala global a la Fundació
”la Caixa” és molt superior en el cas
de les dones, que representen un
71%, enfront d’un 29% d’homes. La
representativitat per edats és del 41%
entre els 30 i els 40 anys, seguit del
segment d’entre 41 i 50 anys d’edat, amb
gairebé el 30% dels empleats.

La Fundació ha mantingut una política, en
la mesura del possible, de manteniment
dels llocs de treball. Així mateix, en
l’àmbit de representativitat per antiguitat
a la Fundació ”la Caixa” ha estat segons
mostra a continuació el gràfic d’antiguitat
de la plantilla.
En el CCP es defineixen i s’especifiquen
els diferents grups i nivells professionals
dels empleats, així com les tasques que

7

12,2%

15

3,8%

26

6,6%

28,8% 279

71,2%

22

5,6% 161

41,1%

47

12,0%

0,5%

9

2,3%

115 29,3%

94

24,0%

2

DISTRIBUCIÓ PLANTILLA PER TRAMS D’ANTIGUITAT I GÈNERE (en %)

Així mateix, la composició de la plantilla
desglossada segons gènere, grups d’edat i
grups professionals és la que es mostra en
la taula següent.
A la Fundació, les dones predominen en la
gran majoria dels nivells organitzatius. La
presència de dones en posicions directives
(directors d’Àrea, sotsdirectors i directors
de Centre) és del 54%, un percentatge
superior a la mitjana nacional (32%) i dins
de l’equilibri.

43,4%

48

1,0%

Menys
de
5 anys

Entre
5i9
anys

Entre
10 i 14
anys

Entre
15 i 19
anys

Homes

Entre
20 i 24
anys

Entre
25 i 29
anys

Igual o
més de
30 anys

Dones

Indicador GRI LA13
Diversitat i igualtat d’oportunitats
100
90
80

DISTRIBUCIÓ PLANTILLA PER TRAMS
D’ANTIGUITAT I GÈNERE
TRAMS D’ANTIGUITAT

HOMES

Hombres

DONES

32%

68%

60 Entre 5 i 9 anys
50 Entre 10 i 14 anys

27%

73%

21%

79%

40 Entre 15 i 19 anys

33%

67%

30 Entre 20 i 24 anys
20

36%

64%

50%

50%

0%

100%

70

10

Menys de 5 anys

FUNDACIÓ ”la Caixa”

Mujeres

Entre 25 i 29 anys
Igual o més de 30 anys

0
Menos de
Entre
5 años
5Entre
y 9 años
10Entre
y 14 15
años
Entre
y 19 20
años
Entre
y 24 25
años
y 2930
años
años
Nota: dades fins al desembre del 2010.

Tramos de antigüedad Hombres
Menos de 5 años
32
Entre 5 y 9 años
27
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Entre 10 y 14 años
21
Entre 15 y 19 años
33
Entre 20 y 24 años
36

Mujeres
68
73
26
79
67
64
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cal desenvolupar per cada nivell i les
competències, coneixements i experiència
(perfil professional) que es requereixen per
al seu acompliment. Aproximadament,
el 84% del total d’empleats de la
Fundació ”la Caixa” reben, anualment,
una revisió formal del seu rendiment i
desenvolupament professional.
La Fundació ”la Caixa” disposa de
criteris objectius i transparents per fixar
la retribució fixa dels seus empleats, la
qual s’estableix en funció del Conveni i
es determina d’acord amb les aptituds
professionals, responsabilitats i graus
d’autonomia, i tasques professionals
requerides en el sistema de grups i nivells
professionals.
No hi ha diferències retributives per raó
de gènere a igualtat de nivell en matèria
salarial; és a dir, el salari base dels homes
respecte al de les dones, en els diferents
grups/nivells professionals és el mateix.
Així mateix, destaca que la retribució
mínima (salari inicial estàndard) dels
empleats de la Fundació ”la Caixa”,
establerta en el CCP, se situa dues vegades
per sobre del salari mínim interprofessional
anual a Espanya per a l’any 2010.

En termes de formació, factor clau per al
desenvolupament professional i personal
dels treballadors, del total d’empleats
dels diferents nivells/grups professionals,
el 39,3% van rebre formació al llarg
del 2010, en la qual es van invertir
aproximadament 75.000 euros.
L’octubre del 2009, 25 empleats de la
Fundació ”la Caixa” van iniciar el Postgrau
de 60 hores lectives en matèria de Gestió
Social que la Universitat Pompeu Fabra
va organitzar juntament amb la Fundació
”la Caixa” per potenciar la formació entre
els seus empleats. Aquest curs va iniciar
la seva segona edició el 2010 amb 25
empleats més.
També el 2010, 22 empleats van rebre
un curs de formació de tres hores en
Tècniques i habilitats en converses
pendents.
La Fundació ”la Caixa”, a més, a fi
d’impulsar la formació contínua i la millora
d’habilitats, ofereix als seus empleats
programes de formació o de suport per a
la millora de capacitats mitjançant cursos
de formació interns, finançament per a
formació o educació externa.
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A més, des de l’Àrea de Recursos Humans
s’ofereix anualment formació en ofimàtica
i idiomes per als seus empleats.

Pla d’Igualtat
La Fundació ”la Caixa” es posiciona a
favor de la igualtat d’oportunitats i ratifica
el seu compromís amb el tracte igualitari
entre homes i dones, avalat l’any 2006
per la Qualificació Òptima atorgada a
la Fundació ”la Caixa” per l’Institut de
la Dona del Ministeri de Treball i Afers
Socials.
Prèviament al desenvolupament del Pla
d’Igualtat, la Fundació va dur a terme
diverses iniciatives en aquest camp, la
majoria abans de la publicació de la Llei
d’igualtat; concretament, ha realitzat en
diferents moments accions i projectes
orientats de manera específica a la
promoció i sensibilització interna o externa
en matèria d’igualtat de gènere, com
per exemple el programa Violència:
tolerància zero, o el programa Incorpora.
L’any 2008, la Fundació va efectuar
un diagnòstic de la situació real de
l’organització respecte a la igualtat

Recursos humans

efectiva d’homes i dones, el resultat del
qual va ser la base per a l’elaboració
del corresponent Pla d’Igualtat 20092011. Un dels principals objectius del
Pla, en termes generals, és promoure
la formació en igualtat d’oportunitats,
formant i sensibilitzant els empleats
de la Fundació ”la Caixa” en aquesta
matèria, especialment en el col·lectiu de
directius i quadres intermedis que tenen
un ampli poder de decisió i autonomia en
el desenvolupament de les persones que
estan al seu càrrec.
Aquest Pla neix, a més, amb la vocació
de ser una eina efectiva de treball per
la igualtat entre dones i homes dins de
la Fundació ”la Caixa”, i és amb aquest
propòsit continuista que es crea una
comissió de seguiment que té la funció de
vetllar pel compliment de la gestió del Pla
d’Igualtat i que, alhora, ha de participar
activament en tots els processos de
l’Entitat, i canalitzar qualsevol incidència o
consulta respecte a la no discriminació per
raó de gènere.
La Fundació ”la Caixa” ha implantat
un Protocol de prevenció, tracte i
eliminació de l’assetjament sexual
i laboral. A hores d’ara, l’organització
no té constància d’haver tingut cap cas
d’assetjament moral, sexual, per raó de
sexe o discriminació.

sanitària, ajuda per als estudis i idiomes,
avançaments, ajuda escolar a fills de 0
a 3 anys (tiquet guarderia) i de 4 a 23
anys, ajudes familiars, premi de jubilació,
ajuda per naixement/acolliment o adopció
legal, gratificacions per 25 i 35 anys
d’antiguitat a l’organització, assegurança
d’accidents professional col·lectiva i ajuda
per la utilització del vehicle particular. Així
mateix, també disposa de vals per dinar
(tiquet restaurant) i permís de maternitat/
paternitat. L’única excepció són les ajudes
per utilització del vehicle particular, ja que
aquest concepte es troba vinculat al lloc de
treball; són els gestors d’Acció Territorial
i personal amb nivell inferior a C1 els qui
poden utilitzar el vehicle particular per a
gestions de feina de manera habitual.
La cobertura de les obligacions de
l’organització degudes a programes de
beneficis socials són les que segueixen en la
taula a continuació.
Amb relació al fons de pensions, els
empleats de la Fundació en actiu podran
gaudir d’un pla de pensions col·lectiu,
amb aportacions repartides entre empresa
i treballadors/es; aquesta aportació, els
anys 2010 i 2011, és del 3,75% al 4,25%
del sou base per part de l’organització i de
l’1,25% a l’1,5% del mateix concepte per
part del treballador o de la treballadora. Les
condicions d’aquest fons estan regulades

en el reglament del Pla de Pensions de la
Fundació ”la Caixa”.
Així mateix, els/les treballadors/es de
la Fundació ”la Caixa” en actiu amb
una antiguitat mínima d’un any a la
Fundació ”la Caixa” podran gaudir
d’una assegurança de vida d’un capital
assegurat per un import de 36.060,73
euros, que cobrirà les contingències
de mort per malaltia i d’invalidesa
permanent absoluta, ja sigui aquesta
última contingència per malaltia comuna
o accident. La quantitat assegurada
pujarà a 72.121,45 euros en el cas que la
contingència de mort fos per accident. El
70% de la quota de la pòlissa serà abonada
per la Fundació ”la Caixa” i el 30% pel/per
la treballador/a. En tot cas, l’assegurança
de vida regulada en aquest article és
d’adhesió voluntària, per la qual cosa el/la
treballador/a haurà de comunicar per escrit
la seva voluntat d’acollir-s’hi.
La Fundació ”la Caixa” procedeix a la
contractació gratuïta, per a tota la plantilla
activa dels/de les seus/seves treballadors/es
amb una antiguitat mínima de sis mesos,
d’una pòlissa col·lectiva d’assistència
sanitària que comercialitza la companyia
ADESLAS.

Millores socials
La Fundació ”la Caixa” ofereix a tots
els seus empleats els mateixos beneficis
socials sense cap mena de distinció
en funció de la temporalitat o no del
contracte de treball, ni del tipus de
jornada que es realitza. Les principals
millores socials són: complement per
baixa per incapacitat temporal, pla de
pensions, assegurança de vida, assistència

Indicador GRI EC3
Cobertura de les obligacions de l’organització
degudes a programes de beneficis socials
Fundació ”la Caixa”
2010

Aportacions a plans de pensions
Aportacions a assegurances de vida
Aportacions a assegurances mèdiques
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431.000 €
10.000 €
140.000 €
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Conciliació vida laboral i familiar
La Fundació ”la Caixa” està compromesa a
aconseguir el benestar dels seus empleats,
i per això la conciliació de la vida laboral
i familiar té un profund interès per a
l’organització. La Fundació, a través del
programa Òptima i el seu Pla d’Igualtat,
ha adquirit un compromís de millora
contínua en matèria de conciliació.
Les principals accions i iniciatives que
actualment duu a terme, orientades a
ajudar els seus empleats a conciliar la seva
vida personal i professional, i que van més
enllà de les establertes legalment, són:
• Ajuda escolar (tiquet guarderia).
• Ajudes per a la cura de familiars
dependents.
• Possibilitar la flexibilitat horària en els
horaris d’entrada i sortida.

• Disponibilitat de jornada intensiva el
divendres.

• Dotar d’ajudes familiars en casos de
dependència.

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

• Dotar d’un premi de jubilació tot el
personal de la Fundació ”la Caixa”.

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

• Millorar la flexibilitat en la jornada del
personal que està a prop de jubilar-se.

• Incrementar en dos dies el permís de
maternitat.
• Augmentar el període de lactància.
• Millorar horaris durant el període de 17
mesos des del naixement d’un fill o una filla.
• Facilitar als pares una jornada flexible
durant dos mesos des del naixement
d’un fill o filla.
• Dotar totes les persones que treballen
a la Fundació amb fills i/o filles, d’una
ajuda escolar per fill/a.
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• Facilitar als pares amb fills discapacitats
la reducció de la jornada laboral.
• Excedències per a accions de voluntariat.

Gestió ambiental

Gestió ambiental
El respecte per l’entorn
de la Fundació ”la Caixa”
El compromís de la Fundació ”la Caixa”
amb la societat i la ciutadania també
s’estén a la necessitat de protegir i
respectar l’entorn en què vivim i en el qual
desenvolupem la nostra activitat. Aquest
respecte i protecció del medi ambient no
solament es materialitza en la feina dels
nostres programes específics d’activitat,
com per exemple en els programes de
conservació dels parcs naturals i de la
biodiversitat marina, sinó que creiem que
és essencial corroborar el nostre compromís
amb l’entorn mitjançant la gestió ambiental
de l’organització. Per això, l’any 2009 el
centre CosmoCaixa Barcelona va obtenir
la certificació del Sistema de Gestió
Ambiental ISO 14001 i el Reglament
Europeu EMAS. Durant l’any 2011, la
Fundació ”la Caixa” s’ha compromès
a obtenir el certificat ISO 14001 als
CaixaForum de Barcelona, Madrid, Palma,
Lleida i Tarragona, al CosmoCaixa Madrid i
a CentroCaixa Madrid i Murcia.

dels residus i la minimització dels seus
consums i residus generats.

Política mediambiental
La Fundació ”la Caixa”, amb l’objectiu
d’incrementar el seu compromís amb la
societat i amb la ciutadania en matèria
de medi ambient, manifesta públicament
que ha decidit implantar un Sistema
de Gestió Ambiental (SGA) a serveis
centrals i als centres CosmoCaixa
Madrid, CaixaForum Barcelona,
Madrid, Palma, Lleida, Tarragona
i CentroCaixa Madrid i Murcia;
CosmoCaixa Barcelona és el primer centre
certificat amb un sistema ISO 14001 i amb
el Reglament Europeu EMAS el 2009.
Per fer-ho, es proposa assumir el
compromís de desenvolupar la seva
activitat amb el màxim respecte per
l’entorn, i té una cura i sensibilitat
especials amb la protecció del medi

Actualment, la Fundació treballa
a identificar i avaluar els aspectes
mediambientals de la seva activitat,
per definir i aplicar posteriorment, de
manera sistemàtica, les accions i mesures
necessàries per millorar l’eficiència
operativa dels seus processos, la gestió
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ambient i, conscient de la seva
importància, accepta aquest repte de
futur i es compromet a:
• Adequar la nostra gestió ambiental a
la nostra realitat i cultura organitzativa
implantant els processos necessaris per
obtenir una millora contínua del nostre
comportament ambiental.
• Prendre les mesures necessàries per
garantir el compliment de tota la
normativa ambiental aplicable a
les activitats efectuades als nostres
centres (tant en l’àmbit local com en
l’autonòmic, estatal i europeu), així
com respecte a tots aquells convenis i/o
acords a què l’Obra Social s’aculli.
• Definir i revisar periòdicament els
objectius i fites per complir la nostra
política ambiental.
• Formar, sensibilitzar i implicar cada
treballador fent-lo partícip de la gestió

Funcionament i gestió de l’organització

ambiental, i transmetre als proveïdors
i empreses subcontractades les nostres
directrius ambientals.
• Protegir el medi ambient i prevenir la
contaminació mitjançant la utilització
sostenible dels recursos naturals, l’ús
eficient de l’aigua i de l’energia, i el
foment de les pràctiques de reducció,
reutilització i reciclatge de residus.
• Afavorir la comunicació amb criteris
de transparència i informar tots
els grups d’interès (treballadors,
clients, proveïdors, subcontractistes,
institucions, etc.), a fi de donar-los a
conèixer la política ambiental i establir-hi
relacions de cooperació.
Amb data desembre del 2010, la Fundació
”la Caixa” va revisar i aprovar aquesta
política. Actualment es treballa en la seva
difusió.
La Fundació ”la Caixa” disposa d’un
Comitè de Medi Ambient, creat el 29
d’octubre de 2008, que a hores d’ara està
format per:
• Director de l’Àrea de Ciència, Recerca
i Medi Ambient
• Directora de l’Àrea de Recursos Humans
• Director de l’Àrea d’Acció Territorial

significatius en les seves activitats com els
requisits legals o de qualsevol altra mena
que l’afectin o li siguin pertinents. Tant la
política com els objectius mediambientals
que se’n deriven són degudament revisats
per la direcció amb una freqüència anual,
i es tenen en compte a l’hora d’establir els
objectius de l’organització.

Impacte ambiental: indicadors,
actuacions i iniciatives
Els impactes mediambientals més
significatius que genera la Fundació
”la Caixa”, atesa la naturalesa de la
seva activitat, i per volum, són els que es
deriven del consum de paper, electricitat
i aigua.
L’energia consumida i, en conseqüència,
les emissions de CO2 deriven
principalment de la il·luminació i la
climatització de les instal·lacions, de
les activitats de gestió i transport i del
funcionament de grups electrògens.
El consum d’aigua és de proveïment
municipal i, per tant, les aigües de la xarxa
municipal són abocades al clavegueram
públic.
El 2010, l’organització ha dut a terme
diverses actuacions orientades a l’estalvi

• Director de l’Àrea de Màrqueting Social
• Directora de l’Àrea de Sistemes
d’Informació i Processos
• Director de l’Àrea d’Organització i
Serveis Generals
El Comitè de Medi Ambient és el
responsable d’implantar, mantenir i
avaluar l’eficàcia de l’SGA, d’analitzar els
resultats i progressos obtinguts, de definir
anualment els objectius mediambientals
i el programa d’actuació per a la seva
consecució, i també de revisar els informes
de les auditories internes quan sigui
procedent. Per a la definició dels objectius
i l’anàlisi de resultats, es tenen en compte
tant els aspectes ambientals identificats
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energètic: s’ha treballat en el redisseny de
processos, s’ha dut a terme la conversió
i adaptació d’equipaments informàtics,
s’han col·locat adhesius al costat dels
termòstats per recordar les temperatures
recomanades, i també s’han instal·lat
interruptors de presència als lavabos.
Per reduir el consum de paper, s’ha
configurat la impressió a doble cara
com a opció predeterminada i s’ha
potenciat el format digital a través de la
web i la intranet; és el cas de la iniciativa
impulsada des de l’Àrea de Recursos
Humans, que ha creat recentment el
«Portal de l’Empleat», el qual permet
visualitzar totes les dades econòmiques
i salarials de l’empleat sense necessitat
d’imprimir-ne mensualment les nòmines.
Paral·lelament, des del 2010 l’Àrea de
Màrqueting Social ha impulsat que totes
les impressions de la Fundació ”la Caixa”
es realitzin sota el segell FSC (Forest
Stewardship Council), que garanteix
que el paper utilitzat prové de boscos
gestionats sota criteris de sostenibilitat
ambiental.
Respecte al consum d’aigua, s’han
instal·lat, en 12 de les 32 cisternes,
sistemes de doble descàrrega, així com
aixetes d’obertura i tancament controlat.

Gestió ambiental

A més, es preveu la difusió mitjançant
la intranet d’un document de Bones
Pràctiques Ambientals que permeti a
l’empleat conèixer i adoptar nous hàbits
de treball més sostenibles.
Altres línies d’actuació promogudes per
l’organització són l’ús de videoconferència
en detriment dels viatges corporatius,
per tal de reduir les emissions de CO2, i la
contínua sensibilització dels empleats.

Indicadors GRI d’impacte ambiental
FUNDACIÓ ”la Caixa”
2010

EN1 Paper(I)

2009

u

Total paper consumit

(kg)

EN2 Paper reciclat sobre total

98.750,0

(%)

87,1

u

461,0

Total aigua consumida (proveïment municipal)

(m3)

31.891,70

21.624,00

Total energia (consum desglossat per fonts primàries)

(GJ)

98.852,13

109.351,82

EN3 Gas natural (consum directe)(IV)

(GJ)

31.027,34

67.712,43

Tòners(II)
EN8 Aigua(III)

EN4 Electricitat (consum indirecte)

(V)

Total emissions (directes i indirectes)
EN16 Emissions directes de CO2

(GJ)

67.824,79

41.639,39

(tCO2)

6.057,37

6.334,28

(tCO2)

1.667,60

3.639,29

(tCO2)

4.389,77

2.694,99

(VI)

Gas natural
Emissions indirectes de CO per consum elèctric
2

(VII)

Electricitat

Totes les dades que es presenten, subjectes a la seva disponibilitat per part de la FLC, inclouen els consums i les emissions del total de la Fundació ”la Caixa”: Serveis Centrals,
CaixaForum (Barcelona, Tarragona, Girona, Palma de Mallorca, Lleida i Madrid), CosmoCaixa (Barcelona i Madrid), CentroCaixa (Madrid i Murcia), llevat que s’especifiqui el
contrari.
(I) i (II) Les dades de paper i tòner són consum fins a finals d’octubre del 2010.
(III) La dada del 2009 no inclou el consum de Serveis Centrals. La dada del 2010 inclou el consum d’aigua de tots els centres fins a l’octubre del 2010, a excepció de Serveis
Centrals, fins al maig del 2010, i CosmoCaixa Barcelona, fins al desembre del 2010.
(IV) La dada del 2010 inclou consum de gas natural de tots els centres fins al novembre del 2010 i de CosmoCaixa Barcelona de tot l’any. Serveis Centrals no consumeix gas
natural.
(V) La dada del 2009 no inclou el consum de Serveis Centrals, ni de CentroCaixa Murcia. La dada del 2010 inclou el consum d’electricitat, segons disponibilitat, de tots els
centres, i el consum de Serveis Centrals fins al maig del 2010.
(VI) i (VII) Dades calculades segons estimacions i factors d’emissió de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, 2009 versió 2010. Aquestes dades, al seu torn, es calculen amb les
limitacions exposades en els comentaris anteriors pertinents (IV) i (V).

El 2010, la Fundació ”la Caixa” no va ser objecte de multes ni sancions monetàries o no monetàries per incompliment de la normativa
ambiental.
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L’activitat de la Fundació ”la Caixa”:
àrees de programes

Àmbit Social
Àrea d’Acció Social
Àrea d’Integració Social
Àrea Internacional
Àrea de Ciència, Recerca i Medi Ambient
Àrea de Cultura
Àrea de Beques i Estudis Socials
Reconeixements a l’Obra Social ”la Caixa”

L’activitat de la Fundació ”la Caixa”: àrees de programes

L’activitat de la Fundació ”la Caixa”: àrees de programes

Des de fa més de 100 anys, un dels trets
diferencials que defineix millor l’entitat
financera ”la Caixa” és el seu compromís
amb les persones. A través de la seva Obra
Social, aquesta Entitat retorna a la societat
una part important dels beneficis que
genera l’activitat financera.
La major part de les activitats de l’Obra
Social són gestionades per la Fundació
”la Caixa” a través d’una estructura de
quatre grans àrees:
• Àmbit social
– Àrea d’Acció Social
– Àrea d’Integració Social
– Àrea Internacional
• Àrea de Ciència, Recerca
i Medi Ambient
• Àrea Cultural
• Àrea de Beques i Estudis Socials
Tot i que els programes estan estructurats
en aquestes diferents àrees, hi ha una
gran interconnexió entre àrees que

permet una major eficiència en la gestió
dels recursos.
L’àmbit geogràfic d’actuació de la
majoria dels programes de les diferents
àrees se circumscriu al territori espanyol.
Això no obstant, els projectes
desenvolupats per l’Àrea Internacional
operen, a més, a escala mundial, i
Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia són les
principals regions beneficiàries dels
programes.

Concretament, la Fundació ”la Caixa” va
dedicar als seus programes socials un
total de 169,33 milions d’euros.

Àmbit social
El desenvolupament de programes de
caràcter social, que ajudin a pal·liar les
principals necessitats dels nostres
ciutadans i/o que donin resposta a les
noves demandes socials emergents,
constitueixen l’objectiu prioritari de la
institució, i s’hi destinen la major part dels
esforços de la Fundació ”la Caixa”.
La superació de la pobresa infantil, el
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foment de l’ocupació entre col·lectius amb
dificultats, l’atenció a persones amb
malalties avançades, la promoció de
l’envelliment actiu i saludable de la gent
gran i la lluita contra l’exclusió són, en
aquest sentit, algunes de les línies de
treball més destacades. En un any marcat
per una conjuntura econòmica difícil,
s’han multiplicat els esforços per
contribuir a donar resposta a algunes de
les necessitats més urgents de la nostra
societat.
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Aquest gran volum d’activitat social de la
Fundació s’organitza, al seu torn, en tres
àrees de programes socials:
– Àrea d’Acció Social
– Àrea d’Integració Social
– Àrea Internacional

Àmbit social: Àrea d’Acció Social

Àrea d’Acció Social
És mitjançant l’Àrea d’Acció Social que
l’Entitat gestiona de manera directa quatre
programes en l’àmbit geogràfic d’Espanya:
• El programa d’ajudes a projectes
d’iniciatives socials: pretén potenciar
el desenvolupament de projectes
dirigits a atendre les necessitats de les
persones socialment més desfavorides i
adaptats a les particularitats i mancances
específiques de cada territori, promoguts
per organitzacions no lucratives i que
complementin els programes de la
Fundació ”la Caixa”.
• El programa de Gent Gran: la seva
finalitat és contribuir a l’envelliment
actiu i saludable de la gent gran
assegurant tant el seu benestar com la
seva participació i integració plena en
la societat. És per això que els objectius
específics del programa inclouen
fomentar la participació activa de la gent
gran, reconèixer les seves capacitats,
donar valor a la seva experiència i al seu
coneixement, i això amb la contribució al
progrés individual i col·lectiu per mitjà de
l’acció voluntària amb repercussió social
en la comunitat.

• El programa de Prevenció de la
Dependència i Suport al Cuidador
Familiar de persones dependents:
respon essencialment al doble objectiu
d’afavorir l’autonomia personal,
prevenint i/o retardant els processos
que puguin comportar una pèrdua
o disminució de les capacitats i
optimitzant les habilitats existents gràcies
a l’estimulació integral de les àrees
sensorial, motriu i cognitiva, i, d’altra
banda, de valoritzar la figura del cuidador
familiar i la seva feina, reforçant el treball
que realitzen les famílies i aportant
recursos i coneixements pràctics que
contribueixin a una millora de la qualitat
de vida de tots dos, del cuidador i de la
persona amb dependència.
• El programa de Voluntariat
Corporatiu: té el doble objectiu de
fomentar i potenciar el voluntariat com
a valor de solidaritat i participació de la
població en la lluita contra situacions de
pobresa i exclusió, i dinamitzar l’equip
humà del Grup ”la Caixa” per a la
realització d’accions de voluntariat. El
2010 aquest programa va aconseguir
mobilitzar més de 27.000 empleats en
una campanya de recollida d’aliments,

en què es van aconseguir, en cinc dies,
102,4 tones d’aliments bàsics.
Els diversos programes que constitueixen
aquest àmbit d’actuació són liderats i
coordinats per l’equip de persones de
l’Àrea d’Acció Social en col·laboració,
majoritàriament, amb les administracions
públiques i diferents federacions,
confederacions i associacions. Així,
el programa d’ajudes a projectes
d’iniciatives socials és promogut per
associacions d’arreu d’Espanya a les quals
la Fundació presta suport mitjançant
aquestes convocatòries. De la mateixa
manera, el programa de Gent Gran,
basat en el voluntariat i l’associacionisme,
promou la participació social de la gent
gran a les diferents comunitats autònomes.
Per al cas dels esplais propis de la
Fundació ”la Caixa” a Catalunya i Balears,
aquests esplais són gestionats per les 68
associacions de gent gran. En aquests
mateixos centres, i en col·laboració amb
les administracions públiques i diferents
federacions i confederacions, és on es
desenvolupen els tallers del programa de
Prevenció de la Dependència i Suport
al Cuidador Familiar de persones
dependents. Finalment, el programa de
Voluntariat Corporatiu també disposa,
a més de la col·laboració dels treballadors
del Grup ”la Caixa” en actiu o jubilats, els
seus familiars i amics, de la col·laboració
de 42 associacions provincials de voluntaris
agrupades en la Federació d’Associacions
de Voluntaris de ”la Caixa”.
Els processos i mecanismes que aplica
la Fundació en la realització d’aquests
programes: Ajudes a Projectes d’Iniciatives
Socials (APIS), Gent Gran (GG), Prevenció
de la Dependència i Suport al Cuidador
Familiar de persones dependents (PDSF) i
Voluntariat Corporatiu (VC), són els que
s’indiquen en la taula següent.

Memòria de Sostenibilitat 2010 de la Fundació ”la Caixa”

36

L’activitat de la Fundació ”la Caixa”: àrees de programes

Indicador GRI NGO1
PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ DELS GRUPS D’INTERÈS AFECTATS EN EL DISSENY, EXECUCIÓ, SEGUIMENT I AVALUACIÓ DE LA POLÍTICA, ACCIÓ DEL PROGRAMA

Assessorament i avaluació de les convocatòries d’ajudes socials per part de la Fundació Pere Tarrés (APIS).
Reunions periòdiques de seguiment i avaluació dels programes amb les administracions públiques i/o les entitats col·laboradores
(associacions de gent gran voluntària, associacions de voluntaris), i en coordinació amb els gestors d’acció territorial de la Fundació
”la Caixa” (GG, PDSF i VC).
Trobades territorials d’associacions segons comunitat autònoma corresponent per a l’intercanvi d’experiències i proposta d’actuacions
futures (VC).

Indicador GRI NGO2
MECANISMES PER A L’OBTENCIÓ DE FEEDBACK I QUEIXES AMB RELACIÓ ALS PROGRAMES I POLÍTIQUES I PER DETERMINAR LES ACCIONS QUE CAL PRENDRE EN RESPOSTA
A AQUESTES POLÍTIQUES

Visites de seguiment a una mostra dels projectes als quals es dóna suport (APIS), així com als centres, entitats, administracions,
confederacions i federacions amb els quals es col·labora (APIS, PDSF, VC), i anàlisi de les demandes/valoracions que les entitats fan dels
programes.
Memòria final de resultats i desenvolupament del projecte per part de l’entitat receptora de l’ajuda (APIS).
Qüestionari/enquesta de satisfacció/avaluació per part dels participants en els tallers i activitats (GG).
Reunions periòdiques de seguiment i avaluació dels programes amb les entitats col·laboradores (GG).

Indicador GRI NGO3
SISTEMA PER AL SEGUIMENT, AVALUACIÓ I APRENENTATGE (INCLOENT-HI SISTEMES DE MESURAMENT DE L’EFICÀCIA I IMPACTE DEL PROGRAMA), ELS CANVIS RESULTANTS
EN ELS PROGRAMES I COM SÓN COMUNICATS

Memòria final de resultats i desenvolupament del projecte per part de l’entitat receptora de l’ajuda (APIS), així com informes
d’avaluació periòdics amb dades quantitatives i qualitatives al llarg de tot l’any (PDSF i VC, aquest últim amb periodicitat mensual).
Enquesta de satisfacció/valoració realitzada per personal subcontractat que treballa per al programa de Gent Gran (GG), o per persones
vinculades al programa de prevenció de la dependència –participants, formadors, professionals de referència– (PDSF).
Estudi d’avaluació quantitatiu i qualitatiu del conjunt d’iniciatives que integren el programa de Gent Gran per part de la Universitat
de Barcelona (GG).

Indicador GRI NGO4
MESURES PER INTEGRAR EL COMPONENT DE «GÈNERE» I «DIVERSITAT» EN EL DISSENY, EXECUCIÓ, SEGUIMENT, AVALUACIÓ I CICLE D’APRENENTATGE DEL PROGRAMA

No es disposa de mesures especials i formalment establertes per integrar aquests dos components en les diverses fases del programa
(APIS, GG, PDSF, VC). Això no obstant, cap dels quatre programes no estableix cap discriminació per raons de «gènere» i «diversitat»,
ja que ofereixen una àmplia varietat d’activitats que donen resposta a diferents col·lectius amb necessitats semblants i amb
independència del gènere.
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Àmbit Social: Àrea d’Acció Social

Indicador GRI NGO5
PROCESSOS PER FORMULAR, COMUNICAR, IMPLEMENTAR I CANVIAR LES POSICIONS DE PROMOCIÓ I LES CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ PÚBLICA

La web és el principal mitjà utilitzat per a les accions de promoció i comunicació dels diferents programes. La segueixen: els mailings,
materials impresos de difusió (cartells, fullets, agendes d’activitats) distribuïts als centres, entitats col·laboradores (per exemple, centres
d’atenció primària i entitats socials) i la xarxa d’oficines de ”la Caixa” i adwords (APIS, GG, PDSF, VC).
Campanyes específiques de comunicació periòdiques efectuades per l’Àrea de Màrqueting Social de la Fundació (PDSF).

Indicador GRI NGO6
PROCESSOS QUE PERMETIN TENIR EN COMPTE I COORDINAR LES ACTIVITATS I ELS PROGRAMES D’ALTRES ACTORS

Estudi exploratori/consulta a la resta de convocatòries que emeten altres entitats financeres en les seves obres socials (APIS).
El procés de gestió/realització dels programes, en col·laboració amb totes les conselleries de Benestar Social de les comunitats
autònomes i alguns ajuntaments amb els quals es comparteixen les actuacions (GG).
Assistència i participació en trobades i espais de discussió com congressos, jornades, fòrums de debat, comissions i taules rodones,
que permeten tenir coneixement i analitzar les actuacions que desenvolupen altres entitats en línia amb els programes (PDSF i VC).
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L’activitat de la Fundació ”la Caixa”: àrees de programes

Àrea d’Integració Social
L’Àrea d’Integració Social consta, al seu
torn, de nou programes d’activitat l’àmbit
d’aplicació dels quals se circumscriu al
territori espanyol; aquests programes són:
• El programa Incorpora. Obra Social
”la Caixa” amb la integració laboral:
programa d’intermediació laboral que té
com a objectiu garantir una bona
integració de les persones en situació
o risc d’exclusió social a l’empresa
d’acollida.
• El programa CaixaProinfància: el seu
objectiu és promoure, des d’un
enfocament integral, el
desenvolupament socioeducatiu de la
infància en situació de pobresa o
vulnerabilitat social mitjançant
oportunitats de formació, suport
psicològic i una millora de les condicions
de salubritat, contribuint així a trencar
l’espiral de pobresa infantil del nostre
país.
• El programa CiberCaixa Quedem
després de classe: inscrit en l’estratègia
global de superació de la pobresa
infantil, i en el seu vessant més educatiu,
promou el desenvolupament
socioeducatiu de la infància més
desfavorida perseguint un triple
objectiu: donar suport als nens i nenes
en el seu procés de sociabilització i
maduració en un entorn d’educació no
formal, fer prevenció de conductes
desadaptatives i crear espais de relació
i comunicació.
• El programa Atenció integral a
persones amb malalties avançades:
postulat com a model de suport en els
aspectes psicològics i espirituals tant del
pacient com dels seus cuidadors i
familiars, persegueix el doble objectiu de
millorar la qualitat de vida dels malalts
avançats i la dels seus familiars,
acompanyant-los en aquests moments
tan difícils, així com el desenvolupament

de l’atenció integral en l’àmbit de les
cures pal·liatives.
• El programa CiberCaixa
Hospitalàries: la seva finalitat és
minimitzar l’impacte que suposa l’estada
hospitalària, tant dels nens i nenes
ingressats com dels seus familiars,
mitjançant un entorn amable i la
dinamització dels voluntaris/àries que
desenvolupen activitats adequades a les
necessitats lúdiques i educatives.
• El programa Violència: tolerància
zero: respon al doble objectiu de, d’una
banda, conscienciar i sensibilitzar la
societat sobre el problema de la
violència en general i la violència de
gènere en particular i, de l’altra, afavorir
la convalescència de dones que hagin
patit violència de gènere mitjançant
atenció psicosocial i la seva reinserció.
• El programa «Parlem de drogues»:
programa de prevenció del consum de
drogues, la finalitat del qual és oferir
eines i informació científica als joves
perquè puguin adoptar una actitud
crítica i responsable davant les drogues,
així com recursos per als agents clau: les
famílies, els educadors i els professionals
dels centres de salut.
• El programa d’Intervenció
Comunitària Intercultural: el seu
objectiu és la gestió de la diversitat
cultural en un territori donat, mitjançant
l’impuls de dinàmiques de col·laboració
entre els seus agents socials, per
fomentar la cohesió social en una
realitat en què la presència i l’arrelament
de persones d’origen estranger planteja
nous reptes i noves oportunitats per a la
cohesió social. Respon a la finalitat
última de generar un model
d’intervenció comunitària de referència
en la gestió de la diversitat cultural vàlid
per afavorir la cohesió social en
contextos multiculturals.
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• El programa de Beques per a interns
en centres penitenciaris (programa
actualment en procés de redefinició).
El treball en xarxa, en col·laboració amb
entitats socials d’experiència demostrada
en les àrees d’actuació dels programes,
així com l’establiment de les aliances
estratègiques amb administracions
públiques i institucions de referència en
els camps d’actuació, són mecanismes
clau en la gestió de cadascun dels diversos
programes que conformen la línia de
treball de l’Àrea d’Integració Social.
Així, el programa Incorpora existeix i es
duu a terme gràcies al treball conjunt de
les 248 entitats socials i dels 369 tècnics
d’inserció laboral que formen part del
programa. Fins al 2010 hi han col·laborat
13.626 empreses, de les quals 3.007 han
formalitzat un conveni. El programa
CaixaProinfància impulsa el treball en
xarxa de 358 entitats socials, que
coordinen i posen en pràctica la iniciativa
als diferents territoris d’actuació,
juntament amb les aliances estratègiques
amb 10 administracions públiques. De la
mateixa manera, la iniciativa CiberCaixa
Quedem després de classe inclou
aliances estratègiques i terceres
col·laboracions amb 12 ajuntaments i un
consorci. El programa d’Atenció integral
a persones amb malalties avançades
està avalat pel Ministeri de Sanitat i per
l’Organització Mundial de la Salut; disposa
de 30 equips multidisciplinaris procedents
d’organitzacions no lucratives d’arreu
d’Espanya. Les CiberCaixa Hospitalàries
es gestionen a través de convenis marc
amb les conselleries de Sanitat de 15
comunitats autònomes i de la
col·laboració amb tercers, que inclou
hospitals maternoinfantils, hospitals
generals i Creu Roja Espanyola. Així
mateix, en la dinamització de les activitats
organitzades, hi col·laboren tant
voluntaris corporatius de ”la Caixa” com
persones integrants del programa Gent
Gran i els membres d’altres associacions
vinculades al voluntariat hospitalari. La

Àmbit Social: Àrea d’Integració Social

gestió de la iniciativa Violència:
tolerància zero se centra en el
finançament a través de convenis i/o
contractes i manté aliances estratègiques
amb Creu Roja i amb la Confederació
Espanyola de Persones amb Discapacitat
Física i Orgànica (COCEMFE). Així mateix,
també té convenis que posen aquest
programa al servei de les administracions
públiques. Les col·laboracions amb tercers
se centren majoritàriament en experts i en
entitats especialitzades per al disseny de
materials i per a l’execució d’actuacions. El
programa «Parlem de drogues»
s’implementa, principalment, mitjançant
convenis amb ajuntaments i governs
autonòmics (conselleries d’Educació). A

més de les aliances estratègiques amb les
institucions públiques rellevants al territori
espanyol, el programa també ha establert
aliances estratègiques amb institucions de
referència en l’àmbit de les
drogodependències i amb experts de
reconegut prestigi internacional. El
projecte d’Intervenció comunitària
intercultural s’implementa en 17
territoris del país amb un alt grau de
diversitat cultural, a través de convenis de
col·laboració amb 17 entitats socials i 15
administracions locals. Les entitats creen
equips multidisciplinaris per al
desenvolupament dels projectes dels
municipis seleccionats; aquests equips es
desenvolupen sota la direcció científica de

l’Institut de Migracions, Etnicitat i
Desenvolupament Social de la Universitat
Autònoma de Madrid.
Els processos i mecanismes que s’apliquen
en la gestió i el desenvolupament dels
programes Incorpora (I), CaixaProinfància
(CPi), CiberCaixa Quedem després de
classe (CCi), Atenció integral a persones
amb malalties avançades (AIMA),
CiberCaixa Hospitalàries (CCh), Violència:
tolerància zero (VT0), «Parlem de
drogues» («PD») i el Projecte d’Intervenció
Comunitària Intercultural (ICI) són els que
s’indiquen en la taula següent:

Indicador GRI NGO1
PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ DELS GRUPS D’INTERÈS AFECTATS EN EL DISSENY, EXECUCIÓ, SEGUIMENT I AVALUACIÓ DE LA POLÍTICA, ACCIÓ DEL PROGRAMA

Aplicació dels protocols d’actuació del programa (I).
Assessorament i consulta, per part d’un grup d’experts i la participació de representants de diferents grups d’interès, en el disseny
del programa (CPi, VT0, «PD», ICI), execució, seguiment i avaluació dels programes per part de les administracions públiques i de les
entitats socials col·laboradores (CPi, ICI).
Enquesta de valoració i comentaris/suggeriments i/o agraïments (I, AIMA, CCh, «PD», ICI).
Reunions periòdiques (semestrals) de seguiment amb les entitats col·laboradores (AIMA, CCh, VT0, «PD», ICI) i amb els experts
assessors del programa (VT0, «PD», ICI).
Visites de seguiment presencials (I, AIMA, «PD», ICI).
Auditories (I, AIMA, ICI).

Indicador GRI NGO2
MECANISMES PER A L’OBTENCIÓ DE FEEDBACK I QUEIXES AMB RELACIÓ ALS PROGRAMES I POLÍTIQUES I PER DETERMINAR LES ACCIONS QUE CAL PRENDRE EN RESPOSTA
A AQUESTES POLÍTIQUES

Aplicació dels protocols d’actuació del programa (I).
Visites de seguiment presencials (CPi, AIMA, «PD», ICI).
Reunions periòdiques de seguiment amb les gestores socials de la Fundació ”la Caixa” (CPi, CCh, ICI) i/o entitats socials col·laboradores
(I, AIMA, VT0, «PD», ICI).
Bústia de correu electrònic (CPi, «PD», ICI) i el call center telefònic (CPi, ICI).
Enquestes de valoració i comentaris/suggeriments i/o agraïments als grups d’interès del programa (I, CCi, AIMA, CCh, «PD», ICI).
Auditories (AIMA).
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Indicador GRI NGO3
SISTEMA PER AL SEGUIMENT, AVALUACIÓ I APRENENTATGE (INCLOENT-HI SISTEMES DE MESURAMENT DE L’EFICÀCIA I IMPACTE DEL PROGRAMA), ELS CANVIS RESULTANTS
EN ELS PROGRAMES I COM SÓN COMUNICATS

Aplicació dels protocols d’actuació del programa (I).
Enquestes de valoració (VT0, ICI) i recollida de dades (CCh, ICI).
Estudis/informes periòdics de resultats i d’avaluació quantitatius i qualitatius (I, CPi, CCi, CCh, «PD», ICI), així com estudis d’impacte
social del programa (I, ICI).
Sistema/eina d’avaluació sobre la implementació i l’impacte del programa (CPi, VT0, ICI), així com la plataforma on-line dels programes
(I, AIMA, ICI).
Visites de seguiment presencials (AIMA, ICI).
Reunions/jornades periòdiques de seguiment (AIMA, ICI).
Auditoria anual de les entitats col·laboradores (I, ICI).
Auditoria anual de processos del programa (CPi, ICI). Auditoria de comptes anuals del programa (AIMA, ICI).

Indicador GRI NGO4
MESURES PER INTEGRAR EL COMPONENT DE «GÈNERE» I «DIVERSITAT» EN EL DISSENY, EXECUCIÓ, SEGUIMENT, AVALUACIÓ I CICLE D’APRENENTATGE DEL PROGRAMA

Convenis de col·laboració amb terceres entitats expertes en integració de gènere i diversitat (I, ICI).
Definició i inclusió de criteris específics amb relació a la integració dels dos components tant en la definició i accés als programes (CPi)
com en els convenis de col·laboració amb terceres entitats (I).
La finalitat/objectiu del programa, en si mateix, és el treball en un (VT0, component de gènere) o els dos components (ICI, tots dos són
components intrínsecs al programa).
No es disposa de mesures especials i formalment establertes per integrar aquests dos components en les diferents fases del programa
(CCi, AIMA, CCh, «PD»). Això no obstant, cap dels tres programes no estableix/manifesta cap discriminació per raons de «gènere» i
«diversitat».
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Àmbit Social: Àrea d’Integració Social

Indicador GRI NGO5
PROCESSOS PER FORMULAR, COMUNICAR, IMPLEMENTAR I CANVIAR LES POSICIONS DE PROMOCIÓ I LES CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ PÚBLICA

L’Àrea de Màrqueting Social duu a terme les corresponents campanyes específiques de comunicació i/o sensibilització (I, CCi, AIMA, «PD», ICI).
Esponsorització/patrocini i/o participació en jornades temàtiques i congressos (CPi, AIMA, CCh, VT0, «PD»). Organització de jornades i
congressos (AIMA).
Jornades/tallers de formació als voluntaris (CCh), a alumnes i a professors (VT0).
Materials promocionals (fullets, pòsters, materials educatius, lones i banderoles, vídeos, etc.) (AIMA, CCh, ICI, «PD»).
Exposicions (VT0, «PD»).
Programa virtual on-line («PD»: www.parlemdedrogues.org).

Indicador GRI NGO6
PROCESSOS QUE PERMETIN TENIR EN COMPTE I COORDINAR AMB LES ACTIVITATS I ELS PROGRAMES D’ALTRES ACTORS

Informes mensuals d’interconnexió amb altres programes de la Fundació, intervenció comunitària, atenció integral a malalts avançats
(I, CPi, VT0, «PD», ICI).
El procés de gestió/realització dels programes, en col·laboració i coordinació amb administracions públiques locals i altres entitats socials
(CPi, CCi, VT0, «PD», ICI).
Informació procedent dels responsables gestors de l’espai on es desenvolupa el programa, i en el cas de les CiberCaixa Hospitalàries, els
diversos hospitals participants del programa (CCh).
Assistència i participació en trobades i espais de discussió com congressos, jornades, fòrums de debat, etc., que permeten tenir
coneixement i analitzar les actuacions que desenvolupen altres entitats en línia amb els programes («PD»).
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Àrea Internacional
Els programes que configuren aquest àmbit
d’actuació promouen l’eradicació de la
pobresa extrema als països més desfavorits
dels continents d’Amèrica Llatina, Àsia i
Àfrica, mitjançant el suport d’iniciatives
dirigides a millorar la salut i les condicions
de vida i a promoure el desenvolupament
sostenible d’aquests països.
Els programes que es desenvolupen
en l’Àrea Internacional es desglossen en:
• El programa de Cooperació
Internacional: el seu objectiu és
contribuir al desenvolupament
sostenible dels països més vulnerables
d’Àsia, Àfrica i Amèrica Llatina i, al seu
torn, fomentar la cultura de la solidaritat
a Espanya. Els principals eixos són:
– Programa de desenvolupament
socioeconòmic: el seu objectiu és
promoure i donar suport a iniciatives
innovadores dirigides a fomentar
processos de desenvolupament
socioeconòmic estratègics per al
territori que gaudeixin del suport i la
participació local, i la finalitat última
dels quals sigui l’eradicació o la reducció
de la pobresa mitjançant la creació
d’ocupació i la generació d’activitat
econòmica productiva.

col·laboració amb projectes impulsats
per entitats locals en diferents països
en desenvolupament, mitjançant
la col·laboració dels voluntaris del
Grup ”la Caixa”. Aquest programa es
desenvolupa de manera conjunta amb
el programa de Voluntariat Corporatiu
de l’Àrea d’Acció Social.
– Formació a Espanya: la seva
finalitat és contribuir a la millora
del coneixement en el camp de la
cooperació al desenvolupament, per
tal de millorar la formació de directius,
tècnics de les entitats que gestionen la
cooperació, així com directius, tècnics
i voluntaris de les ONG de cooperació i
acció humanitària.
– Sensibilització a Espanya: l’objectiu
d’aquest programa és transmetre
els valors de la solidaritat, la justícia i
els drets humans a la nostra societat
a través d’exposicions, tallers,
conferències i debats, cicles de
cinema, publicacions, etc., prenent
com a referència els Objectius de

– Programa de formació a l’Àfrica: el
seu objectiu és promoure actuacions
que potenciïn la capacitació/formació
de professionals (personal mèdic,
personal docent, beques per a dones
emprenedores, etc.) que reforcin les
prioritats i estratègies nacionals amb
l’objectiu de millorar els serveis socials
bàsics a l’Àfrica.
– Programa Emergències i Acció
Humanitària: la seva finalitat és
promoure accions de protecció i
assistència a favor de víctimes de
desastres humans o naturals.
– Programa CooperantsCaixa: el seu
objectiu és facilitar assistència tècnica i
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Desenvolupament del Mil·lenni de
Nacions Unides.
• El programa de Vacunació Infantil: el
seu objectiu és lluitar contra la mortalitat
infantil a través de la vacunació infantil i
l’enfortiment dels sistemes de salut dels
països més pobres del món.
• L ’Institut de Salut Global de
Barcelona (ISGlobal): la seva finalitat
és millorar la salut de les poblacions més
vulnerables del planeta, i trencar així
el cercle viciós de malaltia i pobresa en
què es troben atrapades. Els objectius
d’ISGlobal contribueixen a enfortir la
salut global en línia amb els Objectius
de Desenvolupament del Mil·lenni, i
concretament coincideixen amb els
directament relacionats amb la salut
global: la reducció de la mortalitat
infantil, la reducció de la mortalitat
materna i la millora de la salut i la
lluita contra el VIH, la malària, la
tuberculosi i altres malalties que llasten
el desenvolupament dels països més
pobres.

Àmbit social: Àrea Internacional

Presència internacional dels projectes el 2010

Programa desenvolupament socioeconòmic

Programa d’emergències i acció humanitària

Formació a Espanya

Programa de formació a l’Àfrica

Programa CooperantsCaixa

Sensibilització

El treball en xarxa, en col·laboració amb
les entitats de cooperació espanyoles,
amb les organitzacions locals als països
on es desenvolupen els projectes i amb
altres entitats i organismes són els
elements principals que caracteritzen
el funcionament i la gestió dels
diversos programes que integren l’Àrea
Internacional de la Fundació.
Addicionalment, i per a la realització de
determinats programes, es compta amb
l’assistència de consultors externs per a
l’avaluació prèvia i/o posterior a l’execució
del projecte, o amb la col·laboració
d’entitats expertes en l’àmbit d’actuació;
aquest és el cas de la contribució i
implicació d’universitats espanyoles i

africanes en el programa de Formació
a l’Àfrica. En el cas del programa de
Formació a Espanya es compta amb
la coparticipació de l’Escola Superior
d’Administració i Direcció d’Empreses
(ESADE) i de l’Institut d’Estudis sobre
Conflictes i Acció Humanitària (IECAH). En
particular, el programa CooperantsCaixa
disposa a més dels voluntaris, empleats
del Grup ”la Caixa”, pertanyents a les
associacions de voluntaris de l’entitat
financera ”la Caixa”.
El programa Emergències i Acció
Humanitària té la particularitat de
disposar d’un sistema de registre previ,
que consisteix a acreditar la inclusió de
l’entitat que sol·licita l’ajuda en la base
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Vacunació Infantil

de dades de la Fundació ”la Caixa” sobre
organitzacions humanitàries amb capacitat
i experiència per respondre d’una manera
ràpida i eficaç davant situacions de crisi
humanitària.
El ventall d’activitats que comprèn el
programa de Sensibilització a Espanya
–exposicions, tallers, conferències/debats,
cicles de cinema, publicacions, etc.–
comporta una gestió variada d’aquestes
activitats. Així i tot, i en termes generals,
es treballa amb la col·laboració d’experts
en les temàtiques i/o continguts, i en
els formats i/o metodologies requerits
per al desenvolupament de l’activitat.
El programa de Vacunació Infantil
es desenvolupa en cooperació amb

L’activitat de la Fundació ”la Caixa”: àrees de programes

l’organització GAVI Alliance, amb qui
el 2008 va impulsar a Espanya l’Aliança
Empresarial per a la Vacunació Infantil
(AEVI). La Fundació gestiona la promoció
de l’AEVI a Espanya i canalitza la totalitat
de les donacions de les empreses
espanyoles adherides a la iniciativa,
destinades íntegrament a la lluita contra
la mortalitat infantil. L’Institut de Salut
Global de Barcelona (ISGlobal), creat el
juny del 2010, és una iniciativa promoguda
pel Govern d’Espanya (Ministeri d’Afers
Exteriors i Cooperació i el Ministeri de
Sanitat i Política Social), la Generalitat
de Catalunya, la Fundació ”la Caixa”,
la Universitat de Barcelona i l’Hospital
Clínic de Barcelona, i també compta
amb la participació de l’Institut Carlos
Slim de la Salut (Mèxic), la Fundació Bill
& Melinda Gates, la Nelson Mandela
Children’s Fund i la Fundació Aga Khan.
El nou Institut aspira a convertir-se en
referent internacional en salut global i
contribuir a la consecució dels Objectius de
Desenvolupament del Mil·lenni, mitjançant
un enfocament innovador vertebrat en
quatre àrees d’actuació: recerca, laboratori
d’idees, formació i assessorament.
La taula següent indica els processos
i mecanismes que s’apliquen en la
gestió dels programes de cooperació
internacional: Programa de
Desenvolupament Socioeconòmic (CIDSE), Programa de Formació a l’Àfrica

(CI-FA), Programa d’Emergències i
Acció Humanitària (CI-EAH), Programa
CooperantsCaixa (CI-CC), Programa de
Formació a Espanya (CI-FE), Programa

de Sensibilització a Espanya (CI-SE), els
programes de Vacunació Infantil (VI) i
l’Institut de Salut Global de Barcelona
(ISG):

Indicador GRI NGO1
PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ DELS GRUPS D’INTERÈS (GI) AFECTATS EN EL DISSENY, EXECUCIÓ, SEGUIMENT I AVALUACIÓ DE LA POLÍTICA, ACCIÓ DEL PROGRAMA

En les bases del programa es requereix a les entitats de cooperació espanyoles sol·licitants que especifiquin els criteris/mecanismes
utilitzats per a la inclusió/participació dels beneficiaris en tot el procés del projecte (CI-DSE; CI-FA).
En els programes d’acció humanitària, i especialment el d’emergències, la participació dels GI afectats acostuma a ser més complicada
en comparació amb altres projectes de desenvolupament; així i tot, es valora la seva participació en les diferents fases del projecte. Així
mateix, s’especifiquen en les bases del programa els criteris fonamentals versus els GI afectats i el respecte i observança dels principis i
valors humanitaris (CI-EAH).
Estudi inicial de benchmarking sobre iniciatives promogudes per les ONG, tant les espanyoles com les estrangeres (CI-CC).
Qüestionari/enquesta de valoració als assistents dels diversos cursos impartits (CI-FE).
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Àmbit Social: Àrea Internacional

Indicador GRI NGO2
MECANISMES PER A L’OBTENCIÓ DE FEEDBACK I QUEIXES AMB RELACIÓ ALS PROGRAMES I POLÍTIQUES I PER DETERMINAR LES ACCIONS QUE CAL PRENDRE EN RESPOSTA
A AQUESTES POLÍTIQUES

Telèfon d’informació gratuït de la Fundació ”la Caixa” (Servei d’Atenció al Client) i bústia de correu electrònic (CI-DSE; CI-FA; CI-EAH),
així com comentaris i/o suggeriments que el públic assistent, per iniciativa pròpia, lliura als serveis d’atenció al visitant dels centres
(CI-SE).
Visites/reunions periòdiques de seguiment amb les entitats col·laboradores a Espanya i, sempre que sigui possible, sobre el terreny
(CI-DSE; CI-FA; CI-EAH). En el cas particular del programa de Formació a Espanya, la Fundació participa puntualment en alguns dels
cursos per conèixer de manera directa les impressions dels alumnes (CI-FE).
Informes de seguiment periòdics (semestrals, anuals i finals) efectuats per les entitats espanyoles cooperants (CI-DSE; CI-FA; CI-EAH) o
per altres grups d’interès (CI-CC). En el cas particular del programa de Vacunació Infantil, és mitjançant un informe anual, que l’entitat
GAVI reporta a la Fundació (VI).
Qüestionari/enquesta de valoració (CI-CC, CI-FE; CI-SE).
Trobades de valoració i intercanvi d’experiència postparticipació (CI-CC).

Indicador GRI NGO3
SISTEMA PER AL SEGUIMENT, AVALUACIÓ I APRENENTATGE (INCLOENT-HI SISTEMES DE MESURAMENT DE L’EFICÀCIA I IMPACTE DEL PROGRAMA), ELS CANVIS RESULTANTS
EN ELS PROGRAMES I COM SÓN COMUNICATS

Reunions periòdiques entre l’entitat cooperant espanyola i la Fundació (CI-DSE; CI-FA; CI-EAH).
Visites sobre el terreny (CI-DSE; CI-FA; CI-EAH).
Informes de seguiment periòdics (semestrals, anuals i finals) tecnicofinancers (CI-DSE; CI-FA; CI-EAH) i un informe tecnicopersonal sobre
el treball desenvolupat i la vivència dels voluntaris en el cas particular del programa CooperantsCaixa (CI-CC). Pel que fa al programa
de Vacunació Infantil, els països receptors han d’informar de manera periòdica sobre el seu progrés (mensual o trimestral) i, a més,
presentar un informe final (VI).
Qüestionari/enquesta de valoració/avaluació (CI-CC, CI-FE; CI-SE).
Auditories de projectes (CI-DSE; CI-FA; CI-EAH). En el cas particular del programa de Vacunació Infantil, es realitza una primera revisió
dels informes finals per part d’un comitè independent i, posteriorment, una auditoria dels arxius per verificar la qualitat de les dades
per part de l’OMS; així mateix, l’organització GAVI també ha desenvolupat una auditoria de qualitat de dades, que es duu a terme de
manera aleatòria per part de consultors externs independents (VI).
Assessorament de consultors externs experts (CI-DSE; CI-FA, CI-EAH).

Indicador GRI NGO4
MESURES PER INTEGRAR EL COMPONENT DE «GÈNERE» I «DIVERSITAT» EN EL DISSENY, EXECUCIÓ, SEGUIMENT, AVALUACIÓ I CICLE D’APRENENTATGE DEL PROGRAMA

En les bases del programa es requereix que les propostes incloguin les mesures necessàries per promoure els factors determinants en
les polítiques de desenvolupament, com el suport als sectors i col·lectius més vulnerables i afectats per la pobresa i l’enfocament de
gènere (CI-DSE).
Definició com un dels criteris de selecció de les propostes. Priorització d’aquells projectes que disposin de mesures explícites referides a
l’equitat de gènere (CI-DSE; CI-FA; CI-EAH).
La finalitat/missió i la concepció mateixa del programa preveuen i inclouen els dos components de gènere i diversitat, i, per tant, tots
dos es tenen en compte en les diverses fases de desenvolupament del programa (CI-SE, VI).
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Indicador GRI NGO5
PROCESSOS PER FORMULAR, COMUNICAR, IMPLEMENTAR I CANVIAR LES POSICIONS DE PROMOCIÓ I LES CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ PÚBLICA

La web institucional, mitjà de promoció i comunicació dels diferents programes cap a l’exterior i difusió a través dels mitjans disponibles
de l’Entitat (CanalCaixa, per a empleats) (CI-DSE; CI-FA; CI-EAH; CI-CC; CI-FE; VI).
Mailings: enviament anual de les bases del concurs del programa a les ONG (CI-DSE; CI-FA; CI-EAH), o del programa de formació
(CI-FE) o del programa d’activitats (CI-SE). En el cas particular del programa CooperantsCaixa, es difon la convocatòria a través de les
associacions de voluntaris (CI-CC).
Visites a ONG per informar del programa (CI-DSE; CI-FA; CI-EAH). Per al cas particular del programa de Vacunació Infantil, es realitzen
presentacions de l’Aliança Empresarial per a la Vacunació Infantil –AEVI–, així com reunions amb empreses adherides o que tinguin
interès en el programa (VI).
Campanyes específiques en els mitjans de comunicació (premsa escrita, a la via pública mitjançant banderoles i/o venecianes) (CI-DSE;
CI-SE; VI).
Concretament per al programa d’Emergències i Acció Humanitària, es duen a terme campanyes de sensibilització i recollida de donatius
de ciutadans solidaris en situacions d’emergència sobtada –per exemple, terratrèmol d’Haití– o crònica –per exemple, fam, camps
de refugiats, etc.– tant en mitjans de comunicació, mitjançant la web institucional, com a través de la xarxa d’oficines de ”la Caixa”
(CI-EAH).

Indicador GRI NGO6
PROCESSOS QUE PERMETIN TENIR EN COMPTE I COORDINAR LES ACTIVITATS I EL PROGRAMA D’ALTRES ACTORS

Assistència i participació en trobades i espais de discussió com fòrums, reunions nacionals i internacionals (CI-DSE; CI-FA; CI-EAH).
Reunions periòdiques amb diferents grups d’interès, així com consulta amb les aliances estratègiques (per exemple, Coordinadora
d’ONG per al Desenvolupament-Espanya –CONGDE– per a formació del sector) (CI-DSE; CI-FA; CI-EAH; CI-FE).
Revisió dels mitjans de comunicació, newsletters d’altres finançadors (CI-DSE; CI-FA; CI-EAH).
Consulta als integrants del Comitè Assessor del programa, representants rellevants de l’àmbit de la cooperació a Espanya (CI-DSE).
Gestió transversal/conjunta amb altres programes de la Fundació (CI-CC). En el cas del programa de sensibilització a Espanya, es vincula
a altres ONG i entitats, i col·labora en la realització del programa (CI-SE). Pel que fa al programa de Vacunació Infantil, es col·labora
amb el Departament de RSC de l’entitat financera ”la Caixa” (VI).
Estudi exploratori, efectuat de manera periòdica, per detectar necessitats de formació per cobrir (CI-FE).
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Àrea de Ciència, Recerca
i Medi Ambient
L’Obra Social, en el seu conjunt, aspira a
millorar la qualitat de vida i el benestar
de les persones. L’avanç del coneixement
científic, la seva divulgació a un públic
tan ampli com sigui possible i el
manteniment i la millora del medi
ambient constitueixen, per aquest motiu,
àrees de treball transcendentals.
La divulgació de la ciència i del
coneixement científic, els avenços en
recerca biomèdica, la preservació del
nostre patrimoni natural i el foment
d’hàbits sostenibles entre els ciutadans,
són les línies mestres que guien les
actuacions dels projectes de l’Àrea de
Ciència, Recerca i Medi Ambient de la
Fundació ”la Caixa”.
L’any 2010, la Fundació ha destinat a
programes de Ciència i Medi Ambient
un total de 57,32 milions d’euros. El
segon grup de programes, recerca,
també gestionat per aquesta àrea, va

invertir l’any 2010 un total de 10,8
milions d’euros; això no obstant, cal
especificar que l’import destinat a
aquesta àrea de programes és liquidat
econòmicament sobre el pressupost de
l’Obra Social.
Aquest àmbit d’actuació s’organitza en
tres àrees de programes:
• Ciència, que s’integra, al seu torn, en
tres tipus d’activitats: les exposicions,
les activitats divulgatives i les
activitats educatives.

la difusió de la ciència entre tota mena de
públics. Els Museus de la Ciència
CosmoCaixa de Madrid i Barcelona, en
els quals s’organitzen jornades,
conferències i mostres que van des de la
paleontologia fins al canvi climàtic, són
fòrums al servei de la divulgació científica i
de la sensibilització. Els continguts
d’aquests espais es complementen amb
les exposicions itinerants que recorren
cada any pobles i ciutats espanyoles.

• Recerca.

En aquest àmbit de divulgació de la
ciència, la Fundació gestiona tres tipus
d’activitats diferents a Espanya, que són:

• Medi Ambient, els programes
principals del qual gestionats per
aquest àmbit són: la conservació
d’espais naturals i reinserció social
i ”la Caixa” a favor del mar.

• El programa d’exposicions: respon a
l’objectiu de transmetre coneixement
científic a tots els sectors de la societat a
través d’un format comprensible, amè,
atractiu, amb rigor científic i de qualitat.

Ciència
Conscient que els avenços científics es
troben cada vegada més presents en les
nostres vides, l’Obra Social dóna suport a

• El programa d’activitats
divulgatives: la seva finalitat és
fomentar el coneixement científic i
l’esperit crític dels ciutadans contribuint
al desenvolupament i l’excel·lència de la
societat del coneixement, i això
mitjançant la creació de contextos que
permetin al ciutadà accedir als resultats
de la investigació científica i tecnològica,
enfortint així la relació entre la
ciutadania, el món investigador i
l’empresarial.
• El programa d’activitats educatives:
persegueix, en termes generals,
l’objectiu de crear contextos estimulants
per al foment de l’esperit crític de
l’alumnat dels diferents nivells educatius
a través del seu apropament al
coneixement científic i tecnològic com a
manera d’entendre i explicar la
complexitat del món que els envolta.
Tant les diverses exposicions com totes les
activitats de divulgació científica i
educatives són gestionades principalment
per l’equip de persones de l’Àrea de
Ciència, Recerca i Medi Ambient, i amb la
col·laboració d’altres àrees com l’àrea de
producció, que s’encarrega de produir
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totes les exposicions que s’han d’instal·lar
tant als nostres centres com aquelles que
són itinerants i que ens permeten ampliar
el nostre territori d’actuació. A més,
s’estableixen aliances estratègiques i es
col·labora amb terceres entitats per a les
tres tipologies de programes. En general,
es col·labora amb entitats (universitats,
parcs científics, instituts d’investigació,
etc.) que actuen com a assessors per a la
concepció tant d’exposicions com de les
diferents activitats. També es col·labora
amb els organismes públics de divulgació,

tant nacionals –com la FECYT (Fundació
Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia)–
com internacionals –com l’ECSITE
(European Network of Science Centres
and Museums)–. I en el cas de les activitats
educatives, es mantenen aliances
estratègiques amb el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, l’Institut Municipal d’Educació
de Barcelona (IMEB) i el Col·legi de
Llicenciats de Barcelona; així mateix,
també es realitzen col·laboracions amb
institucions que duen a terme activitats

d’interès educatiu amb la finalitat
d’incentivar bones pràctiques que van més
enllà de les estrictament curriculars.
Els processos i mecanismes que s’apliquen
en la gestió i el desenvolupament dels
programes d’Exposicions (Ex), Activitats
divulgatives (Adv) i Activitats educatives
(Aed) són els que s’indiquen en la taula
següent:

Indicador GRI NGO1
PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ DELS GRUPS D’INTERÈS AFECTATS EN EL DISSENY, EXECUCIÓ, SEGUIMENT I AVALUACIÓ DE LA POLÍTICA, ACCIÓ DEL PROGRAMA

Consulta i/o assessorament per part del col·lectiu academicocientífic i/o docent, en el disseny del guió i textos (Ex) i en el disseny dels
continguts conceptuals i/o experimentals de tallers/activitats (Aed).
Realització de grups de control en proves pilot i a vegades de Focus Groups (Aed).
Enquestes (Adv).

Indicador GRI NGO2
MECANISMES PER A L’OBTENCIÓ DE FEEDBACK I QUEIXES AMB RELACIÓ ALS PROGRAMES I POLÍTIQUES I PER DETERMINAR LES ACCIONS QUE CAL PRENDRE EN RESPOSTA
A AQUESTES POLÍTIQUES

Enquestes de valoració contestades pel públic visitant, així com comentaris i/o suggeriments que el mateix públic visitant, per iniciativa
pròpia, lliura als serveis d’atenció al visitant dels centres (Adv; Aed).
L’Àrea de Ciència, Recerca i Medi Ambient és responsable de donar-hi resposta i de valorar aquest feedback, a fi de plantejar possibles
modificacions en les activitats en curs o per considerar-les en el disseny d’activitats futures (Ex).

Indicador GRI NGO3
SISTEMA PER AL SEGUIMENT, AVALUACIÓ I APRENENTATGE (INCLOENT-HI SISTEMES DE MESURAMENT DE L’EFICÀCIA I IMPACTE DEL PROGRAMA), ELS CANVIS RESULTANTS
EN ELS PROGRAMES I COM SÓN COMUNICATS

Enquestes/informes efectuats per personal contractat pels centres, per a les exposicions en centres propis/exposicions itinerants
respectivament (Ex).
Anàlisi d’indicadors quantitatius d’eficiència i/o impacte del programa (Adv; Aed). Els resultats de l’anàlisi, juntament amb les
indicacions de les autoritats educatives (per exemple, el Departament d’Ensenyament en el cas de Catalunya), es consideren en el
disseny de la programació d’activitats educatives futures i aquests canvis són comunicats en les sessions de presentació de l’oferta
educativa (Aed).
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Indicador GRI NGO4
MESURES PER INTEGRAR EL COMPONENT DE «GÈNERE» I «DIVERSITAT» EN EL DISSENY, EXECUCIÓ, SEGUIMENT, AVALUACIÓ I CICLE D’APRENENTATGE DEL PROGRAMA

Paritat de gènere en l’elecció dels conferenciants/ponents (Adv).
Ús de llenguatge no discriminatori en els títols i textos de les exposicions (Ex).
Disseny i oferta d’exposicions i activitats divulgatives i educatives, les temàtiques de les quals responen a l’interès general dels diversos
públics als quals es dirigeixen les exposicions i activitats, amb independència de la seva condició social (Ex; Adv; Aed).

Indicador GRI NGO5
PROCESSOS PER FORMULAR, COMUNICAR, IMPLEMENTAR I CANVIAR LES POSICIONS DE PROMOCIÓ I LES CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ PÚBLICA

L’Àrea de Màrqueting Social realitza les corresponents campanyes específiques de comunicació i divulgació dels diferents programes
en funció de la informació proporcionada per l’Àrea de Ciència, Recerca i Medi Ambient sobre els seus continguts i els segments de la
societat potencialment interessats en les diverses activitats i/o exposicions (Ex; Adv; Aed).

Indicador GRI NGO6
PROCESSOS QUE PERMETIN TENIR EN COMPTE I COORDINAR AMB LES ACTIVITATS I EL PROGRAMA D’ALTRES ACTORS

El procés de gestió/realització dels programes, en col·laboració amb terceres entitats o mitjançant aliances estratègiques, evitant així el
solapament i facilitant la coordinació d’activitats similars per part d’aquestes mateixes institucions amb les quals es treballa (Adv; Aed).
Estudis exploratoris amb relació a l’oferta/programació d’exposicions del mercat espanyol a fi de no coincidir en temps i/o espai amb
altres institucions (museus, fundacions, etc.) (Ex).
Adhesió, per part dels diferents centres, a projectes educatius rellevants d’àmbit local –per exemple, CosmoCaixa Barcelona és membre
del Consell de Coordinació Pedagògica de l’IMEB de Barcelona, concretament del grup de treball de ciència i tecnologia, amb el qual
sovint participa en fòrums i col·labora en la realització d’activitats conjuntes a la ciutat de Barcelona– (Aed).

Memòria de Sostenibilitat 2010 de la Fundació ”la Caixa”

50

L’activitat de la Fundació ”la Caixa”: àrees de programes

Recerca
Des del 1995, l’Obra Social ”la Caixa”
promou la investigació científica
amb l’objectiu de donar suport al
desenvolupament de la ciència i, per
extensió, al progrés del coneixement i el
benestar de les persones. En els darrers
anys s’han potenciat considerablement
els diversos programes d’investigació.
L’Obra Social ”la Caixa” dóna suport a la
recerca prioritàriament en els àmbits de
biomedicina i ciències de la salut i ciències
humanes i socials.
Les fites més destacades de la Fundació en
l’àmbit de la recerca el 2010 es concreten
en tres: el llançament d’ISGlobal,
l’Institut de Salut Global de Barcelona;
la inauguració de la Unitat de Teràpia
Molecular del Càncer ”la Caixa”, a
l’Hospital Vall d’Hebron, i la resolució de
la primera convocatòria de RecerCaixa,
projecte desenvolupat conjuntament
amb l’Associació Catalana d’Universitats
Públiques (ACUP).
La Unitat de Teràpia Molecular del
Càncer ”la Caixa”, dirigida pel prestigiós
oncòleg Josep Baselga i inaugurada el
mes de juny, centrarà la seva activitat en
el disseny i la recerca de noves estratègies
per al tractament del càncer mitjançant
assajos clínics amb noves teràpies
antitumorals.
Aquests projectes se sumen als nombrosos
centres d’investigació als quals ”la Caixa”
dóna suport i entre els quals destaquen
IrsiCaixa, de l’Hospital Germans Trias i
Pujol de Badalona, centre de referència en
la investigació de la sida a nivell mundial;
el Centre WIDER –World Institute for
Digestive Endoscopy Research–, dirigit
pel doctor Josep Ramon ArmengolMiró, en el marc de la Fundació Institut
de Recerca Hospital Universitari Vall
d’Hebron, que promou l’avanç de la
cirurgia endoscòpica, o el Centre Nacional
d’Investigacions Cardiovasculars, dirigit
pel doctor Valentí Fuster.

RecerCaixa, per la seva banda, pretén
propiciar un pas endavant en la qualitat
i la magnitud de la recerca a Catalunya,
així com la competència econòmica i
tecnològica de la societat catalana. El
programa, iniciat el 2009 i impulsat
conjuntament per l’Obra Social ”la Caixa”
i l’Associació Catalana d’Universitats
Públiques, ha designat el 2010 els
projectes de la seva primera convocatòria.

Medi ambient
També el medi ambient té un paper
protagonista dins dels d’àmbits d’actuació
de l’Obra Social. El programa de medi
ambient fomenta el respecte al nostre
entorn i promou actuacions per a la
conservació d’espais naturals en el
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medi marí i terrestre. Els dos programes
principals que l’àrea gestiona en l’àmbit
geogràfic d’Espanya són:
• La conservació d’espais naturals
i reinserció social: que té com a
objectiu contribuir a la restauració i el
manteniment dels ecosistemes més
valuosos del nostre país mitjançant
diverses actuacions de preservació
de l’entorn en què es prioritza la
contractació de col·lectius desfavorits,
en el desenvolupament dels treballs amb
les comunitats autònomes.
• ”la Caixa” a favor del mar: la finalitat
del qual és contribuir a educar i
sensibilitzar sobre la importància de la
conservació i protecció del medi marí.

Àrea de Ciència, Recerca i Medi Ambient

Se centra en la divulgació del
coneixement al voltant de la nostra
rica biodiversitat marina i a comunicar
les funcions vitals que exerceix per als
cicles de vida a la Terra. Durant el 2010
s’ha realitzat una campanya al voltant
del canvi climàtic i de la biodiversitat
amenaçada al Mediterrani, ja que aquest
any ha estat l’Any Internacional de la
Biodiversitat (UICN).
El programa de conservació d’espais
naturals i reinserció social es
desenvolupa als principals espais
naturals d’Espanya en col·laboració
amb les conselleries de Medi Ambient

de les diferents comunitats autònomes
i administracions locals i les empreses
públiques designades pel Govern com a
gestores del conveni. Per a la realització
del programa ”la Caixa” a favor del
mar, l’entitat amb qui la Fundació
col·labora és el Centre de Recuperació
d’Animals Marins (CRAM), així com
amb grups d’investigació, universitats i
Ministeris de Medi Ambient, els quals, al
seu torn, influeixen en la realització dels
programes. Addicionalment, la Fundació
ha signat recentment un conveni amb
el CSIC per dur a terme projectes de
divulgació i educació en aquest mateix

àmbit, que veuran la llum quan la
campanya del Vell Marí s’acabi.
Els processos i mecanismes que s’apliquen
en la gestió i el desenvolupament dels
programes de conservació d’espais
naturals i reinserció social (ENRS) i
”la Caixa” a favor del mar (LCfm), són
els que s’indiquen en la taula següent:

Indicador GRI NGO1
PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ DELS GRUPS D’INTERÈS AFECTATS EN EL DISSENY, EXECUCIÓ, SEGUIMENT I AVALUACIÓ DE LA POLÍTICA, ACCIÓ DEL PROGRAMA

Informe de seguiment semestral dels governs autonòmics vinculats als programes de conservació (ENRS).
Recollida informal d’opinions del públic assistent durant la seva visita al vaixell insígnia del programa ”la Caixa” a favor del mar (LCfm).
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Indicador GRI NGO2
MECANISMES PER A L’OBTENCIÓ DE FEEDBACK I QUEIXES AMB RELACIÓ ALS PROGRAMES I POLÍTIQUES I PER DETERMINAR LES ACCIONS QUE CAL PRENDRE EN RESPOSTA
A AQUESTES POLÍTIQUES

Comissions de seguiment, reglades en els convenis signats amb els diferents governs autonòmics amb els quals es col·labora en el
programa de conservació (ENRS).
Recollida informal d’opinions del públic visitant (LCfm).
Servei d’Atenció al Client, així com la xarxa d’oficines de ”la Caixa”, on els clients poden fer arribar els seus comentaris/queixes i/o
suggeriments amb relació als dos programes (ENRS; LCfm).

Indicador GRI NGO3
SISTEMA PER AL SEGUIMENT, AVALUACIÓ I APRENENTATGE (INCLOENT-HI SISTEMES DE MESURAMENT DE L’EFICÀCIA I IMPACTE DEL PROGRAMA), ELS CANVIS RESULTANTS
EN ELS PROGRAMES I COM SÓN COMUNICATS

Comissions de seguiment. Aquestes comissions, determinades en els respectius convenis, són responsables d’efectuar tant el seguiment
dels projectes com la comunicació dels canvis que s’hi hagin produït. Els canvis en les línies d’actuació es recullen en la renovació anual
dels convenis (ENRS).
Informe de seguiment setmanal realitzat per la Fundació per a la Conservació i Recuperació d’Animals Marins (CRAM) (LCfm).

Indicador GRI NGO4
MESURES PER INTEGRAR EL COMPONENT DE «GÈNERE» I «DIVERSITAT» EN EL DISSENY, EXECUCIÓ, SEGUIMENT, AVALUACIÓ I CICLE D’APRENENTATGE DEL PROGRAMA

Els dos components estan integrats en el programa de conservació, ja que un dels seus objectius clau és la reinserció de col·lectius
en risc d’exclusió social, tal com es reflecteix en els convenis signats (ENRS). El programa ”la Caixa” a favor del mar, actualment, no
disposa de mecanismes establerts per integrar els dos components (LCfm).

Indicador GRI NGO5
PROCESSOS PER FORMULAR, COMUNICAR, IMPLEMENTAR I CANVIAR LES POSICIONS DE PROMOCIÓ I LES CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ PÚBLICA

L’Àrea de Màrqueting Social, en consens amb el govern autonòmic corresponent, duu a terme les campanyes de comunicació massiva
del programa de conservació (ENRS).
Les rodes de premsa als ports on atraca el vaixell i, si no n’hi ha, les notes de premsa i les presentacions de resultats de campanyes
científiques concretes són els mitjans utilitzats per comunicar el programa ”la Caixa” a favor del mar (LCfm).

Indicador GRI NGO6
PROCESSOS QUE PERMETIN TENIR EN COMPTE I COORDINAR AMB LES ACTIVITATS I EL PROGRAMA D’ALTRES ACTORS

El procés de gestió/realització dels programes, en col·laboració amb terceres entitats (ajuntaments, consorcis, grups d’investigació
i universitats, etc.), i el fet de ser programes compartits evita el solapament i facilita la coordinació d’activitats semblants per part
d’aquestes mateixes institucions amb les quals es treballa (ENRS; LCfm).
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Àrea de Cultura
La cultura és motor de desenvolupament
social i una eina poderosa per al creixement
personal. Partint d’aquesta convicció,
fomentar en la societat hàbits de consum
cultural que repercuteixin en el creixement
de les persones i en una millora de la
qualitat de vida dels ciutadans és la finalitat
que persegueixen tots els programes que
es desenvolupen en aquesta àrea. Les
diverses iniciatives culturals impulsades
per la Fundació apropen l’art, la música,
el teatre o les humanitats a públics de
totes les procedències, edats i nivells de
formació, i molt especialment a aquelles
persones que no tenen la possibilitat o el
costum de freqüentar museus, teatres o
sales de concerts.
L’any 2010, la Fundació ha dedicat 42,14
milions d’euros al desenvolupament
d’iniciatives culturals.
En un marc global, l’activitat cultural
s’estructura al voltant de quatre grans
àmbits: les exposicions, les humanitats, la
música i el teatre. Això no obstant, aquests
àmbits, al seu torn, se subdivideixen en
funció del lloc de celebració, és a dir,
en funció de si es realitzen o no als centres

propis CaixaForum. És per això que els
programes que es duen a terme en l’Àrea
de Cultura s’organitzen de la manera
següent:
• CaixaForum: on es desenvolupen
activitats en els àmbits de les exposicions,
humanitats, música, activitats escolars
i activitats familiars. Els principals
programes d’activitat que s’impulsen
als centres CaixaForum són:
– Exposicions: el seu objectiu és
transmetre coneixement i promoure
l’esperit crític mitjançant una
programació de continguts i temàtiques
àmplia i variada, i a partir d’una
plataforma cultural accessible.
– Activitats escolars: la seva finalitat és
convertir-se en un servei mediador entre
les diferents manifestacions culturals
desenvolupades per la Fundació i la
comunitat educativa.
– Activitats familiars: el seu objectiu
és apropar les diferents disciplines
artístiques al públic familiar que visita els
espais CaixaForum, per tal de promoure
la formació cultural i la sensibilitat per al
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gaudi de les arts i contribuir a la creació
de nous públics.
• Música: aquest programa promou
la generació de cohesió social i
l’afavoriment de la interculturalitat. Els
principals programes que es realitzen en
aquest àmbit són:
– Diversons: la seva finalitat és servir
de plataforma per impulsar la difusió
i promoció de músiques tradicionals
pròpies dels països de procedència dels
nombrosos intèrprets i conjunts de
música que resideixen i elaboren les seves
propostes creatives al nostre país.
–C
 oncerts participatius: busquen
que persones de diferents edats i
procedències socials s’interrelacionin
mitjançant el foment de la pràctica
social del cant coral, arribant a aquells
sectors de la població que altrament no
tindrien la possibilitat de participar en
cors estables, així com permetre a petits
cors la participació en produccions de
gran envergadura amb professionals del
sector.
• Activitats escolars: aquest programa
aposta per les expressions culturals de

L’activitat de la Fundació ”la Caixa”: àrees de programes

música mitjançant els concerts escolars,
teatre amb el programa CaixaEscena i
les exposicions itinerants. El principal
programa és:
– Concerts escolars: té la voluntat
d’apropar la música al públic escolar
(infantil, primària i secundària) de tota
la geografia espanyola, des d’una
perspectiva didàctica i lúdica i posant
un èmfasi especial en la difusió de les
músiques del món, a fi de fomentar la
integració cultural a l’aula.
Activitats culturals d’impacte social:
el programa de Convocatòria, tallers
i projectes és el que concentra les
activitats culturals d’impacte social. El seu
objectiu és promoure activitats vinculades
a les arts plàstiques, la fotografia, la
música, la literatura i les arts escèniques
com a recurs per al desenvolupament
personal i la inclusió social. Una de les

principals actuacions promogudes el
2010 per l’Àrea de Cultura ha estat la
consolidació de la seva política d’aliances
estratègiques amb grans museus i centres
culturals internacionals, entre els quals
hi ha el Museu del Prado de Madrid i
el Museu del Louvre de París. El nou
programa ”la Caixa” –El Museu del
Prado. «L’art d’educar»– impregna de
la metodologia de les activitats educatives
organitzades per la Fundació les visites
escolars i familiars a la millor pinacoteca
d’Espanya. Per la seva banda, l’acord
amb el Museu del Louvre farà possible
l’exhibició en els propers anys als diferents
centres CaixaForum d’obres i exposicions
procedents del prestigiós centre francès.
També durant aquest any s’ha creat la
Fundació Art i Mecenatge, a iniciativa
de ”la Caixa” i d’importants personalitats
vinculades al món de l’art. La missió
d’aquesta institució és estimular i divulgar

el col·leccionisme d’art com a font de
mecenatge de la cultura amb l’objectiu de
promoure el mercat de l’art i enriquir el
patrimoni artístic del país.
A més, durant el 2010, la Fundació
”la Caixa” ha signat un acord de
col·laboració amb la Fundació MACBA
–Museu d’Art Contemporani de
Barcelona– per a la gestió unificada de
les seves col·leccions d’art contemporani.
L’acord es farà tangible en l’àmbit
expositiu a partir de la programació
conjunta de grans mostres a les
diferents seus de les dues institucions
i en museus de l’estranger a partir del
2011. Paral·lelament, el projecte inclou
el desenvolupament de programes
d’educació, investigació i cohesió social i
projectes artístics específics.
Amb relació a la xarxa de centres
socioculturals CaixaForum, plataformes
de coneixement obertes a tota la societat,
als ja existents a Barcelona, Madrid,
Tarragona, Lleida i Palma, s’hi afegirà
properament el de Girona, i és prevista
la inauguració dels CaixaForum de
Saragossa i Sevilla per al 2013 i el 2015
respectivament. A més, és important
destacar les moltes exposicions itinerants
per tota la geografia espanyola que
permeten arribar a tots els municipis
o petites ciutats. Per la naturalesa i el
contingut de les exposicions, el programa
d’exposicions disposa habitualment del
préstec d’obres d’altres institucions,
a excepció de les exposicions de la
Col·lecció d’Art Contemporani de la
Fundació ”la Caixa”.
Pel que fa als programes de música,
Diversons i Concerts participatius, així
com els Concerts escolars del programa
d’Activitats escolars, i les activitats
culturals d’impacte social, tant el
disseny com l’elaboració dels programes
són gestionats des de l’equip de persones
de l’Àrea de Cultura de la Fundació. En
el cas concret de les Activitats culturals
d’impacte social, per la particularitat del
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projecte, es compta amb especialistes en
aquest àmbit per al disseny i l’avaluació
de la convocatòria. En la majoria dels
casos, els tres projectes es desenvolupen
en conveni amb ajuntaments, festivals
especialitzats, o amb orquestres i auditoris
de la ciutat d’acollida, segons el que
requereixi el programa. Finalment, cal
destacar que el programa d’activitats
culturals d’impacte social té el suport

de la Fundació Pere Tarrés per a
l’elaboració i el mesurament dels resultats.
La taula següent indica els processos i
mecanismes que s’apliquen en la gestió
dels programes realitzats a la xarxa de
centres CaixaForum: Exposicions (ExCF),
Activitats escolars (AeCF) i Activitats
familiars (AfCF); els programes de
Música de Diversons (MDs) i Concerts
participatius (MCP); així com les Activitats

escolars, principalment els Concerts
escolars (AeCe), i les Activitats Culturals
d’Impacte Social, és a dir, el projecte de
convocatòries, tallers i projectes (ISctp).

Indicador GRI NGO1
PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ DELS GRUPS D’INTERÈS AFECTATS EN EL DISSENY, EXECUCIÓ, SEGUIMENT I AVALUACIÓ DE LA POLÍTICA, ACCIÓ DEL PROGRAMA

Consulta i/o assessorament, per part d’un grup d’experts, en el disseny i definició global del programa (ExCF) i, puntualment, sobre
la definició del contingut específic de determinats projectes (ExCF).
Col·laboració en la redacció dels textos (ExCF).
La naturalesa i definició del programa inclou els grups d’interès afectats a participar en l’execució de l’activitat (MDs).

Indicador GRI NGO2
MECANISMES PER A L’OBTENCIÓ DE FEEDBACK I QUEIXES AMB RELACIÓ ALS PROGRAMES I POLÍTIQUES I PER DETERMINAR LES ACCIONS QUE CAL PRENDRE EN RESPOSTA
A AQUESTES POLÍTIQUES

Comentaris, queixes i/o suggeriments que el mateix públic visitant/participant de les activitats, per iniciativa pròpia, lliura als serveis
d’atenció al client dels centres CaixaForum, o als coordinadors/realitzadors de l’activitat (ExCF; AeCF; AfCF; MDs; MCP; AeCe).
L’àrea interna de gestió dels centres CaixaForum, o els coordinadors/realitzadors de l’activitat, canalitzen a l’Àrea de Cultura el feedback
que el públic visitant/participant li fa arribar, i la resposta té lloc mitjançant el Servei d’Atenció al Client o a través dels mateixos centres,
amb prèvia consulta a l’Àrea de Cultura (ExCF; AeCF; AfCF; MDs; MCP; AeCe).

Indicador GRI NGO3
SISTEMA PER AL SEGUIMENT, AVALUACIÓ I APRENENTATGE (INCLOENT-HI SISTEMES DE MESURAMENT DE L’EFICÀCIA I IMPACTE DEL PROGRAMA), ELS CANVIS RESULTANTS
EN ELS PROGRAMES I COM SÓN COMUNICATS

Enquestes de valoració/satisfacció als visitants efectuades per personal dels mateixos centres CaixaForum (ExCF; AeCF; AfCF).
Enquestes de valoració als intèrprets i grups musicals participants o grups participants del programa (MDs; AeCe; ISctp).
Anàlisi de l’Informe final de resultats elaborat per una empresa externa al projecte (MDs; MCP; AeCe; ISctp).
Per al cas particular de convocatòries, tallers i projectes del programa d’Activitats Culturals d’Impacte Social, es duu a terme una anàlisi
personalitzada dels projectes seleccionats, així com una auditoria comuna de totes les convocatòries (ISctp).
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L’activitat de la Fundació ”la Caixa”: àrees de programes

Indicador GRI NGO4
MESURES PER INTEGRAR EL COMPONENT DE «GÈNERE» I «DIVERSITAT» EN EL DISSENY, EXECUCIÓ, SEGUIMENT, AVALUACIÓ I CICLE D’APRENENTATGE DEL PROGRAMA

La programació dels continguts de les activitats no estableix cap discriminació per raons de «gènere» (ExCF; AeCe; ISctp).
La naturalesa i raó de ser del programa es vincula directament amb algun o els dos components. Els programes amb vinculació directa amb
el component «diversitat» són: Diversons, ja que ajuda a la integració d’immigrants (MDs); els programes educatius, ja que prioritzen la
participació d’escoles a les quals assisteixen alumnes amb risc d’exclusió social, facilitant així la participació de nens i nenes que presenten
algun tipus de discapacitat, i pel fet que posen un èmfasi especial en la integració del component de «diversitat» en els continguts de
moltes de les activitats del programa (AeCF) i del contingut d’alguns dels concerts (AeCe); les Activitats Culturals d’Impacte Social, ja que els
continguts i temàtiques que es treballen, així com els tallers i accions que es realitzen, estan majoritàriament dedicats als col·lectius socials
vulnerables (ISctp).
El programa de Concerts participatius fomenta la relació i participació intergeneracional (MCP).
Selecció dels col·laboradors/participants segons criteris d’experiència professional i pedagògica, qualitat musical i/o coneixement
específic d’acord amb la temàtica de l’exposició, o del contingut del programa, amb independència de gènere, de la seva condició
social o de la composició del grup (ExCF; AeCF; MDs; MCP; AeCe; ISctp); així i tot, per al cas de Diversons es prioritzen els grups
d’edats més joves (MDs).

Indicador GRI NGO5
PROCESSOS PER FORMULAR, COMUNICAR, IMPLEMENTAR I CANVIAR LES POSICIONS DE PROMOCIÓ I LES CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ PÚBLICA

Les campanyes de promoció, publicitat i sensibilització es duen a terme des de l’Àrea de Màrqueting Social en funció de la informació
de continguts que li reporta l’Àrea de Cultura (ExCF).
S’efectuen campanyes de promoció i comunicació dels diferents programes mitjançant premsa diària i especialitzada (notes de premsa),
la web institucional de la Fundació, blocs, xarxes socials (facebook), etc. (AfCF; MDs; MCP; AeCe i ISctp), o bé mitjançant materials
impresos de difusió, principalment les agendes d’activitat i les lones publicitàries (MDs).

Indicador GRI NGO6
PROCESSOS QUE PERMETIN TENIR EN COMPTE I COORDINAR AMB LES ACTIVITATS I EL PROGRAMA D’ALTRES ACTORS

Base de dades històriques, des del 1995, sobre la programació de les exposicions realitzades per les institucions més rellevants
d’Espanya de què disposa l’Àrea de Cultura (ExCF).
Coordinació amb els ajuntaments de les diferents ciutats on es desenvolupen activitats, així com amb els museus veïns en el cas de les grans
ciutats (ExCF).
En la fase de planificació de les activitats educatives/familiars, es consideren les propostes d’altres departaments i àrees de la Fundació
per evitar el solapament d’activitats (AeCF; AfCF).
En la fase de negociació de les activitats que s’han de dur a terme amb la ciutat d’acollida, l’Àrea de Cultura es reuneix amb els agents
implicats per fer una valoració de les activitats ja programades a la ciutat, a fi d’evitar un possible solapament d’activitats comunes
(MDs, MCP; AeCe).
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Àrea de Beques i Estudis Socials
L’educació és un dels puntals per millorar
els nivells de progrés i benestar social d’un
país. Per aquesta raó, l’Obra Social
”la Caixa” realitza un esforç molt important
per promoure la formació en totes les
edats. En aquest sentit, una de les línies
d’activitat més reconegudes és el seu
programa de beques.
”la Caixa” concedeix beques de postgrau
des del 1982. Gràcies a aquestes beques,
prop de 3.000 joves espanyols han tingut la
possibilitat d’ampliar la seva formació a les
millors universitats del món.
L’any 2010, l’Àrea de Beques i Estudis
Socials ha destinat 13,6 milions d’euros
als programes següents:
• Beques per a estudis de màster a
Espanya: permeten cursar un màster
oficial en qualsevol universitat d’Espanya.

beques, quatre centres espanyols
d’excel·lència en la recerca biomèdica
poden incorporar, cadascun i anualment,
deu joves investigadors procedents de
qualsevol país del món, per cursar un
doctorat de quatre anys, en els seus
grups d’investigació.
• Beques per a pràctiques de
periodisme: aquest programa permet
que alumnes d’últim curs de Ciències de
la Informació (branca Periodisme) de
qualsevol universitat espanyola puguin
dur a terme dos anys de pràctiques
formatives a l’agència Efe.
• Col·lecció Estudis Socials: aquesta
col·lecció es proposa impulsar l’anàlisi de
les transformacions socials, ambientals,
tecnològiques i de salut pública de la
societat contemporània i, al mateix
temps, promoure la reflexió i el debat
pel que fa al cas.

• Beques per a estudis de postgrau a
l’estranger: permeten cursar estudis de
postgrau en qualsevol universitat o centre
d’ensenyament superior dels Estats Units,
Europa o Canadà, i estudis de direcció
d’empresa (MBA) a la Xina i l’Índia.

• Premi ”la Caixa” de Ciències Socials:
per mitjà d’aquest certamen es premien
investigacions d’alt rigor científic i
acadèmic sobre la realitat social
espanyola i es contribueix a divulgar-les
mitjançant la seva publicació a la
Col·lecció Estudis Socials.

• Beques per a estudis de doctorat en
biomedicina: mitjançant aquestes

Les beques de postgrau (tant per cursar
un màster a Espanya com per sortir a

l’estranger) es gestionen íntegrament per
mitjà d’una aplicació electrònica.
Mitjançant aquesta aplicació, els candidats
cursen la seva sol·licitud i hi incorporen tota
la documentació exigida. Igualment, les
sol·licituds que compleixen tots els requisits
són enviades electrònicament a professors
externs per avaluar-les i preseleccionar-les.
Finalment, els candidats i candidates que
arriben a l’última fase del procés són
convocats a una entrevista personal. En la
selecció per entrevistes, diversos comitès
formats també per professors
independents decideixen quines
candidatures són les millors i, per tant,
a quins estudiants s’han d’assignar
les beques.
Cada persona designada com a becari o
becària és assignada a un membre de
l’Àrea de Beques i Estudis Socials, el qual,
a partir d’aquest moment, tindrà la
responsabilitat de garantir el compliment
dels termes de la beca i proveir el servei i
suport que sol·liciti el becari o becària.
La dotació econòmica, el nombre de
beques convocades, els serveis que
s’ofereixen als estudiants abans, durant i
després de la beca, i la universalitat de les
disciplines subvencionades fan que el
programa de beques de ”la Caixa” es trobi
entre els millors del món dels promoguts
per entitats privades.
Durant el 2010 es van atorgar 100 beques
per a estudis de màster a Espanya i 117 per
a estudis de postgrau a l’estranger.

Acte de lliurament de beques ”la Caixa” 2010 a CaixaForum Madrid. Foto amb tots els assistents.
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Des de l’any 2008, la Fundació ”la Caixa”
impulsa el programa internacional de
beques de doctorat en biomedicina,
i el 2010 va atorgar 40 beques. Gràcies a
aquest programa, quatre centres
d’excel·lència en l’àmbit de la recerca
biomèdica (Centre Nacional
d’Investigacions Oncològiques, Centre
Nacional de Biomedicina, Institut de
Recerca Biomèdica i Centre de Regulació
Genòmica) incorporen als seus programes
de doctorat joves talents procedents de tot
el món.

L’activitat de la Fundació ”la Caixa”: àrees de programes

A més, l’Àrea de Beques i Estudis Socials
disposa d’un programa de Beques per a
pràctiques de periodisme mitjançant el
qual es convoquen, cada any, 15 beques.
Aquestes beques permeten formar
periodistes mitjançant pràctiques a
l’agència Efe: el primer any en una
delegació espanyola i el segon en
una delegació a l’estranger.
La Col·lecció Estudis Socials es va iniciar
el 1999 i, de llavors ençà, s’han publicat 31
estudis. Al llarg del 2010 s’han publicat tres
estudis: La cura de les persones. Un repte
per al segle XXI, Fracàs i abandonament

escolar a Espanya i Infància i futur. Noves
realitats, nous reptes.
La política editorial de la col·lecció es
determina amb l’ajuda d’un comitè
assessor que proposa àrees temàtiques
d’atenció preferent i suggereix temes i
equips d’investigació que podrien
desenvolupar-los. Els estudis se sotmeten
a un procés de revisió per part d’experts
(peer review), que suggereixen les
modificacions que els autors hi han
d’incorporar per adequar el treball als
criteris de la col·lecció.

El Premi ”la Caixa” de Ciències Socials
preveu estudis emmarcats en diferents
línies de recerca: canvi social i trajectòries
vitals, cohesió social i ciutadania, salut i
qualitat de vida, societat de la informació
i urbanisme, medi ambient i
desenvolupament sostenible.
La taula següent indica els processos i
mecanismes que s’apliquen en la gestió
dels diversos programes de Beques (Be)
i Estudis Socials (ES).

Indicador GRI NGO1
PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ DELS GRUPS D’INTERÈS AFECTATS EN EL DISSENY, EXECUCIÓ, SEGUIMENT I AVALUACIÓ DE LA POLÍTICA, ACCIÓ DEL PROGRAMA

Periòdicament s’efectuen enquestes de valoració a tots els becats (última enquesta realitzada el 2008, nova enquesta el 2011) (Be).

Indicador GRI NGO2
MECANISMES PER A L’OBTENCIÓ DE FEEDBACK I QUEIXES AMB RELACIÓ ALS PROGRAMES I POLÍTIQUES I PER DETERMINAR LES ACCIONS QUE CAL PRENDRE EN RESPOSTA
A AQUESTES POLÍTIQUES

Servei d’Atenció al Client, a través del qual qualsevol persona pot fer arribar els seus comentaris, dubtes, queixes i/o suggeriments amb
relació als dos programes (ES i Be). Pel que fa al programa de Beques, cal que el Servei d’Atenció al Client respongui en un termini no
superior a les 24 hores (Be).
En el cas del programa de Beques, els becaris tenen comunicació directa amb el responsable del programa, via correu electrònic (Be).

Indicador GRI NGO3
SISTEMA PER AL SEGUIMENT, AVALUACIÓ I APRENENTATGE (INCLOENT-HI SISTEMES DE MESURAMENT DE L’EFICÀCIA I IMPACTE DEL PROGRAMA), ELS CANVIS RESULTANTS
EN ELS PROGRAMES I COM SÓN COMUNICATS

Sistemes de mesurament en funció de la repercussió en els mitjans de comunicació i en l’opinió pública (ES).
Aplicació del protocol de seguiment, mitjançant el qual es requereix que el becat, de manera periòdica, aporti determinats certificats expedits
per part del professorat de la universitat d’acollida (Be).
Arran dels resultats que s’obtenen en les enquestes de qualitat a professors i candidats, l’Àrea de Beques i Estudis Socials incorpora els
ajustaments necessaris per reforçar els punts susceptibles de millora (Be).

Indicador GRI NGO4
MESURES PER INTEGRAR EL COMPONENT DE «GÈNERE» I «DIVERSITAT» EN EL DISSENY, EXECUCIÓ, SEGUIMENT, AVALUACIÓ I CICLE D’APRENENTATGE DEL PROGRAMA

La gestió dels programes, en si mateixa, no estableix cap discriminació per raons de «gènere» i/o «diversitat» (ES i Be).
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Indicador GRI NGO5
PROCESSOS PER FORMULAR, COMUNICAR, IMPLEMENTAR I CANVIAR LES POSICIONS DE PROMOCIÓ I LES CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ PÚBLICA

Les campanyes de promoció, publicitat i sensibilització es realitzen des de l’Àrea de Màrqueting Social en funció de la informació de
continguts que li reporta l’Àrea de Beques i Estudis Socials (ES i Be).

Indicador GRI NGO6
PROCESSOS QUE PERMETIN TENIR EN COMPTE I COORDINAR AMB LES ACTIVITATS I EL PROGRAMA D’ALTRES ACTORS

Per al programa de Beques, i en cada país de destinació, es designa un col·laborador de referència, sempre vinculat al món acadèmic,
que ajuda en la gestió administrativa dels becats.

Reconeixements a l’Obra Social
”la Caixa”
Al llarg de l’any 2010, l’Obra Social
”la Caixa” va obtenir, en reconeixement
a la seva tasca, les distincions/premis
següents:
• Medalles i plaques Josep Trueta al
mèrit sanitari
El Govern de la Generalitat va distingir
amb la placa Josep Trueta al mèrit
sanitari l’Obra Social ”la Caixa” per la
seva contribució al progrés i a la millora
en sanitat. L’acte de lliurament va tenir
lloc el 25 de maig de 2010 al Palau de
la Generalitat i va ser presidit pel M.
H. Sr. José Montilla, president de la
Generalitat de Catalunya.
• Premis «La meva Cartera d’Inversió»
a la millor Obra Social de les Caixes
d’Estalvis
El programa CaixaProinfància va rebre
el segon premi dins de la categoria
de Millor Obra d’Assistència Social
i Sanitària. Així mateix, el programa
”la Caixa”/Museu del Prado. «L’art
d’educar» va obtenir el segon premi en
la categoria de Millor Obra d’Educació
i Investigació. La celebració va tenir lloc

el 8 de juny de 2010 a la Reial Casa de
la Moneda de Madrid.
• X Premi Andalús al Voluntariat a
Granada
La Junta d’Andalusia va concedir el
premi a l’Obra Social ”la Caixa” per les
accions de promoció del voluntariat en
la modalitat «Projecte empresarial».
L’acte de lliurament es va efectuar el 15
de setembre de 2010 a la Delegació del
Govern Andalús a Granada.
• Premi Reina Sofia de la Creu Roja
Premi per la tasca social del programa
de Prevenció de Drogues. El premi
va ser lliurat per SM la Reina el 8 de
novembre de 2010.
• VI edició Premis anuals de la
Fundació Banc d’Aliments de Sevilla
L’Obra Social ”la Caixa” va rebre
el premi en reconeixement a la
seva destacada tasca com a entitat
col·laboradora de la Fundació Banc
d’Aliments de Sevilla. L’acte de
lliurament va tenir lloc el 9 de novembre
de 2010 a Sevilla.
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• Premis Millors Idees de Diario
Médico
L’Obra Social ”la Caixa” va rebre un
premi en la categoria de gestió per
la Unitat d’Investigació de Teràpia
Molecular del Càncer. L’acte de
lliurament es va efectuar el 30 de
novembre de 2010 a Barcelona.
• X Jornades de Solidaritat de la
Fundació PRODEAN: “El Voluntariat:
motor de canvi social”
En el marc d’aquestes jornades, que
van tenir lloc a Sevilla, la Fundació
PRODEAN va distingir la feina d’ajuda i
suport rebut durant els darrers deu anys
per part de l’Obra Social ”la Caixa”.
• Festival Internacional de Publicitat
Social - IV Edició
El Festival de Publicitat Social, dedicat
al reconeixement dels millors anuncis
de televisió, ràdio, premsa, etc.,
relacionats amb les causes socials, va
distingir l’Obra Social amb el primer
premi (platí) al millor anunci per l’espot
publicitari «Històries amb Ànima»/José
Vicente i el tercer premi (bronze) a la
millor companyia anunciant per la seva
trajectòria.
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Paràmetres de la Memòria
La Fundació ”la Caixa” publica per primera
vegada la seva Memòria de Sostenibilitat, i
per fer-ho ha adoptat la metodologia de
l’estàndard de referència internacional:
«Guia per a l’elaboració de Memòries de
Sostenibilitat» GRI-G3 del Global Reporting
Initiative (www.globalreporting.org),
adaptat al sector de les entitats no
lucratives (NGO Sector Supplement). La
seva finalitat és aportar una visió precisa,
fiable, transparent i periòdica sobre el
desenvolupament econòmic, ambiental
i social de la Fundació, millorant així la
rendició de comptes de les activitats de la
institució davant els diversos grups d’interès
de la Fundació.
El present informe cobreix el 100% de
l’activitat de la Fundació ”la Caixa” durant
l’any 2010 i es té la voluntat de publicar-lo
amb periodicitat anual.
L’abast de les dades presentades es
correspon essencialment amb el dels
comptes anuals de la Fundació ”la Caixa”
2010, i s’hi inclou informació específica per
programes d’activitat, a excepció de l’Àrea
de Programes Educatius, on només es
reporta una visió general per a l’any 2010.
L’abast del contingut de l’informe cobreix el
100% dels programes d’activitat la gestió
dels quals (pressupost) és competència de
la Fundació. No es reporten dades sobre
altres activitats realitzades per l’Obra Social
”la Caixa” que no són competència de la
Fundació; per obtenir informació sobre
aquestes activitats, consulteu la pàgina

web: www.lacaixa.es i aneu a l’apartat
d’Obra Social, així com l’Informe de
Responsabilitat Corporativa de ’’la Caixa’’.
De la mateixa manera, les dades reportades
en aquest informe fan referència
únicament a les persones i els centres
d’activitat de la Fundació.
El contingut d’aquest informe s’ha definit
en funció de les prioritats estratègiques de
l’organització i dels resultats del procés de
consulta interna efectuat, mitjançant
entrevistes estructurades, a les diverses
àrees corporatives i de programes
d’activitat de la Fundació, i això subjecte a
la disponibilitat de les dades requerides per
la guia GRI-G3 per al sector d’entitats no
lucratives. En aquest sentit, cal puntualitzar
que respecte a les dades aportades per a
l’indicador NGO5, que hauria de referir-se
als «processos per formular, comunicar,
implementar i canviar les posicions de
promoció i les campanyes de sensibilització
pública», per a aquest any 2010, la
informació que es reporta es refereix
principalment als mitjans de comunicació
utilitzats per a la promoció dels programes
de les diferents àrees. Així mateix, s’ha dut
a terme la revisió d’informes de
sostenibilitat/responsabilitat corporativa
d’altres entitats no lucratives del sector, a
nivell nacional i internacional.
Especialment, el present informe està en
concordança amb l’Informe de
Responsabilitat Corporativa ”la Caixa”
2009, entitat fundadora de la institució.
Aquesta institució va identificar, entre
d’altres, com a temes rellevants a reportar
en el seu informe 2009: «l’Impacte de

Memòria de Sostenibilitat 2010 de la Fundació ”la Caixa”

63

l’Obra Social», «el compromís amb la
comunitat» i «el Voluntariat corporatiu»,
resultat dels tallers de diàleg realitzats amb
els seus grups d’interès, entre els quals hi
havia tretze entitats del Tercer Sector (Mans
Unides, Justícia i Pau, Acció Natura, Càritas
Barcelona i Intermón Oxfam, entre
d’altres).
Amb relació al diàleg amb els grups
d’interès, tot i que la Fundació està en
contacte i col·labora amb altres entitats
del sector, públiques i privades, per
al desenvolupament de les seves activitats,
és voluntat de l’organització treballar
en la millora contínua dels processos de
participació amb els grups d’interès en
exercicis posteriors, com a eina per
conèixer i comprendre millor les seves
expectatives i interessos raonables i,
consegüentment, optimitzar la seva
resposta.
L’objectiu de la Fundació és continuar
avançant progressivament en els sistemes
de recollida i gestió de la informació, alhora
que s’incorporen nous indicadors de
sostenibilitat rellevants per a l’activitat de
l’organització i en el diàleg amb els nostres
grups d’interès.
Atès que és el primer any que s’elabora i
es publica la Memòria de Sostenibilitat
de la Fundació ”la Caixa”, només hi ha
dades comparatives en algun indicador en
particular. D’acord amb els nivells
d’aplicació definits pel GRI, la Fundació
”la Caixa” s’autodeclara l’obtenció del
nivell d’aplicació B.

Índex GRI

QUALIFICACIÓ DE LA MEMÒRIA
C+

Autodeclaració

Comprovació externa
(terceres persones)
Opcional

B

Comprovació GRI

B+

A

A+

Informe verificat externament

C

Informe verificat externament

2002

Informe verificat externament

Obligatori

D’acord amb la versió

Per a més informació:
Fundació Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona
Domicili Social: Avinguda Diagonal, 621-629. 08028 Barcelona
Número d’identificació 512 del Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya.
Si ens vol fer arribar cap comentari o realitzar qualsevol consulta sobre aquest informe, li agrairem que ens ho enviï a través del formulari
que apareix en la següent pàgina web: http://obrasocial.lacaixa.es/home/obrasocial2_ca.html
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Índex GRI
Tot seguit, la taula següent mostra la correspondència entre els continguts i indicadors que estableix la guia G3 del Global Reporting
Initiative i el seu suplement sectorial per a entitats no lucratives en l’elaboració de memòries de sostenibilitat i les pàgines de la Memòria
de la Fundació ”la Caixa” on es troba la informació.

1. Estratègia i anàlisi
Descripció

Pàg.
Memòria

1.1

Declaració del màxim responsable de la presa de
decisions de l’organització sobre la rellevància de la
sostenibilitat per a l’organització i la seva estratègia.

4-5

1.2

Descripció dels principals impactes, riscos
i oportunitats.

4-5

Comentaris/Observacions

2. Perfil de l’organització
Descripció

Pàg.
Memòria

2.1

Nom de l’organització.

9

2.2

Principals línies d’activitat de l’entitat.

35

2.3

Estructura operativa de l’organització, incloent-hi les
oficines nacionals, seccions, sucursals, oficines en el
terreny de camp, les principals divisions, entitats
operatives, filials i empreses conjuntes (joint
ventures).

64

2.4

Localització de la seu principal de l’organització.

64

2.5

Nombre de països en els quals opera l’organització
i nom dels països on desenvolupa activitats
significatives o els que siguin rellevants
específicament respecte als aspectes de sostenibilitat
tractats en la Memòria.

2.6

Naturalesa de la propietat i forma jurídica.

9

2.7

Públic objectiu i grups d’interès afectats. Mercats
servits (incloent-hi el desglossament geogràfic, els
sectors que abasteix i els grups d’interès afectats,
clients/beneficiaris).

17

L’àmbit geogràfic d’actuació de la Fundació ”la Caixa” és
majoritàriament el territori espanyol, a excepció dels
programes de l’Àrea Internacional, que operen en
diferents països d’arreu del món (vegeu pàg. 44).

Nota: (P) Principal – (A) Addicional – (N/D) No disponible – (N/A) No aplicable.
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La Fundació ”la Caixa” desenvolupa la seva activitat
principalment en el mercat espanyol. La pràctica totalitat
dels ingressos i despeses són generats en aquest mercat.

Índex GRI

Descripció

Pàg.
Memòria

2.8

Dimensions de l’organització informadora, incloenthi: nombre d’empleats; ingressos nets; capitalització
total/total actius nets, desglossada en termes de
deute i patrimoni net, o en termes d’actius i passius
(per a organitzacions del sector privat); i abast i
escala de les activitats, o quantitat de productes o
serveis prestats.

22; 24-25

2.9

Canvis significatius durant el període cobert per la
Memòria en la mida, l’estructura i la propietat de
l’organització, incloent-hi: la localització de les
activitats o canvis que s’hi hagin produït, obertures,
tancaments i ampliació d’instal·lacions; i canvis en
l’estructura del capital social i d’altres tipus de
capital, el seu manteniment i operacions de
modificació del capital (per a organitzacions del
sector privat).

N/A

2.10

Premis i distincions rebuts durant el període
informatiu.

60

Comentaris/Observacions

3. Paràmetres de la Memòria
Descripció

Pàg.
Memòria

Comentaris/Observacions

3.1

Període cobert per la informació continguda en la
Memòria (per exemple, exercici fiscal, any natural).

63

La informació continguda en aquesta Memòria fa
referència a l’any natural 2010.

3.2

Data de la Memòria anterior més recent (si n’hi
hagués).

N/A

La present Memòria correspon a la publicació de la
primera edició.

3.3

Cicle de presentació de memòries (anual, biennal,
etc.).

63

La Memòria de Sostenibilitat de la Fundació ”la Caixa”
es presentarà amb caràcter anual.

3.4

Punt de contacte per a qüestions relatives a la
Memòria o el seu contingut.

64

3.5

Procés de definició del contingut de la Memòria,
incloent-hi: determinació de la materialitat; prioritat
dels aspectes inclosos en la Memòria; identificació
dels grups d’interès que es preveu que utilitzaran la
Memòria.

63

El contingut del present Informe s’ha definit en funció de
les prioritats estratègiques de les diverses línies d’activitat
de la Fundació subjectes a la disponibilitat de les dades
requerides per la guia GRI-G3.

3.6

Cobertura de la Memòria (per exemple, països,
divisions, filials, instal·lacions arrendades, negocis
conjunts, proveïdors).

63

La informació continguda en aquesta Memòria cobreix
l’activitat, els centres i el personal de la Fundació
”la Caixa”.

3.7

Indicar l’existència de limitacions de l’abast o
cobertura de la Memòria.

63

No hi ha limitacions rellevants de l’abast o cobertura
de la present Memòria.
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Descripció

Pàg.
Memòria

Comentaris/Observacions

3.8

La base per incloure informació en el cas de negocis
conjunts (joint ventures), filials, instal·lacions
arrendades, activitats subcontractades i altres
entitats que puguin afectar significativament la
comparabilitat entre períodes i/o entre
organitzacions.

3.9

Tècniques de mesurament de dades i bases per
realitzar els càlculs, incloent-hi les hipòtesis i
tècniques subjacents a les estimacions aplicades en
la recopilació d’indicadors i la resta d’informació de
la Memòria.

El contingut d’aquesta Memòria es basa en les guies
d’elaboració de memòries, suplements específics i
protocols tècnics del GRI-G3.

3.10

Descripció de l’efecte que pugui tenir la reformulació N/A
d’informació pertanyent a memòries anteriors,
juntament amb les raons que han motivat aquesta
reformulació (per exemple, fusions i adquisicions,
canvi en els períodes informatius, naturalesa del
negoci o mètodes de valoració).

Indicador no aplicable. No s’ha produït l’esmentada
reformulació de la informació, perquè és la primera
publicació de la Memòria de Sostenibilitat de la Fundació
”la Caixa”.

3.11

Canvis significatius relatius a períodes anteriors en
l’abast, la cobertura o els mètodes de valoració
aplicats en la Memòria.

N/A

Indicador no aplicable. Atès que la present Memòria és la
primera publicació, no s’han produït canvis significatius
relatius a períodes anteriors.

3.12

Taula que indica la localització dels continguts bàsics
en la Memòria.

65

Vegeu l’apartat «Índex GRI» de la present Memòria.

3.13

Política i pràctica actual amb relació a la sol·licitud de
verificació externa de la Memòria. Si no s’inclou
l’informe de verificació en la Memòria de
sostenibilitat, cal explicar l’abast i la base de
qualsevol altra verificació externa existent. També
s’ha d’aclarir la relació entre l’organització
informadora i el proveïdor o proveïdors de la
verificació.

64

Atès que és la primera publicació, no s’ha procedit a una
verificació externa de la Memòria. Això no obstant, és
consideració de la Fundació ”la Caixa” autodeclarar la
Memòria amb la qualificació B, d’acord amb el sistema de
qualificació del GRI-G3.

N/A

Indicador no aplicable, ja que és la primera edició de la
Memòria de Sostenibilitat de la Fundació ”la Caixa”.

4. Govern, compromisos i participació amb els grups d’interès
Descripció
4.1

Estructura de govern de l’organització, incloent-hi
els comitès del màxim Òrgan de Govern responsable
de tasques com ara la definició de l’estratègia o la
supervisió de l’organització.
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Memòria
12-15
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Comentaris/Observacions

Índex GRI

Descripció

Pàg.
Memòria

4.2

Indicar si el president del màxim Òrgan de Govern
ocupa també un càrrec executiu (i, si és així, la seva
funció dins de la direcció de l’organització i les raons
que la justifiquin).

4.3

En aquelles organitzacions que tinguin estructura
directiva unitària, s’indicarà el nombre de membres
del màxim Òrgan de Govern que siguin
independents o no executius.

14-16

4.4

Mecanismes dels accionistes, empleats i altres grups
d’interès interns (per exemple, membres) per
comunicar recomanacions o indicacions al màxim
Òrgan de Govern.

N/D

4.5

Vincle entre la retribució dels membres del màxim
Òrgan de Govern, alts directius i executius (incloenthi els acords d’abandonament del càrrec) i
l’acompliment de l’organització (incloent-hi el seu
acompliment social i ambiental).

13; 26-27

4.6

Procediments implantats per evitar conflictes
d’interessos en el màxim Òrgan de Govern.

13-14

4.7

Procediment per determinar la capacitació i
experiència exigible als membres del màxim Òrgan
de Govern per poder guiar l’estratègia de
l’organització en els aspectes econòmic, ambiental i
social, així com per poder orientar l’eficàcia dels
programes.

N/D

4.8

Declaracions internes sobre missió i valors, codis de
conducta i principis rellevants per a l’acompliment
econòmic, ambiental i social, i l’estat de la seva
implementació.

11

4.9

Procediments del màxim Òrgan de Govern per
supervisar la identificació i gestió, per part de
l’organització, de l’acompliment econòmic,
ambiental i social, incloent-hi riscos i oportunitats
associades, així com l’adherència o compliment dels
estàndards nacionals i internacionalment acordats,
els codis de conducta i principis. I també els
procediments per a la supervisió de l’eficàcia dels
programes.

14; 21
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El President del Patronat de la Fundació ocupa el càrrec
de President de l’òrgan directiu, però no hi exerceix cap
càrrec executiu.

68

Vegeu composició Patronat i de l’equip de direcció.

Annexos

Descripció

Pàg.
Memòria

4.10

Procediment per avaluar l’acompliment del màxim
Òrgan de Govern, especialment respecte a
l’acompliment econòmic, ambiental i social. Així
com els procediments per al nomenament,
destitució i ocupació o permanència com a membre
en el màxim Òrgan de Govern.

13

4.11

Descripció de com l’organització ha adoptat un
plantejament o principi de precaució.

N/D

4.12

Principis, programes i/o iniciatives en els àmbits
socials, ambientals i econòmics, desenvolupats
externament, que l’organització subscrigui o hi doni
suport.

18

4.13

18
Principals associacions a les quals pertanyi (com ara
associacions sectorials), coalicions i aliances, i/o ens
nacionals i internacionals als quals l’organització
dóna suport i: sigui present en els Òrgans de Govern;
participi en projectes o comitès; proporcioni un
finançament important que excedeixi les obligacions
dels socis; tingui consideracions estratègiques.

4.14

Relació dels grups d’interès vinculats a l’organització. 17

4.15

Base per a la identificació i selecció de grups
d’interès amb els quals l’organització es compromet.

17

4.16

Enfocaments adoptats per a la inclusió i vinculació
dels grups d’interès, incloent-hi la freqüència de la
seva participació per tipus i categoria de grups
d’interès.

N/D

4.17

Principals aspectes d’interès i preocupacions que
hagin sorgit mitjançant la participació dels grups
d’interès i la forma en què hi ha respost
l’organització en l’elaboració de la Memòria.

N/D
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Informació sobre l’enfocament de gestió i/o direcció
Pàg.
Memòria

Dimensió

Descripció

D. econòmica

Descripció de l’enfocament de gestió i/o direcció
econòmica en referència a: acompliment econòmic,
presència en el mercat (incloent-hi l’impacte en les
economies locals); impacte econòmic indirecte,
assignació de recursos, inversió socialment
responsable i recaptació ètica de fons.

23

D. ambiental

Descripció de l’enfocament de gestió i/o direcció
mediambiental en referència a: materials, energia,
aigua, biodiversitat; emissions, abocaments i residus;
productes i serveis; compliment normatiu; transport
i altres aspectes generals.

30-31

D. social

Descripció de l’enfocament de gestió i/o direcció
social en pràctiques laborals i ètica en el treball en
referència a: ocupació, relació empresa/treballadors;
salut i seguretat a la feina; formació i educació;
diversitat i igualtat d’oportunitats.

24-29
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Índex d’indicadors GRI G3 i específics del sector d’entitats no lucratives
Econòmics		
Indicador

Tipus

Pàg.
Memòria

Descripció

EC1

P

Valor econòmic directe generat i distribuït,
incloent-hi ingressos, despeses d’explotació,
retribució a empleats, donacions i altres inversions
en la comunitat, beneficis no distribuïts i pagaments
a proveïdors de capital i a governs.

22

EC2

P

Conseqüències financeres i altres riscos i
oportunitats per a les activitats de l’organització a
causa del canvi climàtic.

N/D

EC3

P

Cobertura de les obligacions de l’organització
degudes a programes de beneficis socials.

28

EC4

P

Ajudes financeres significatives rebudes de governs.

EC5

A

Rang de les relacions entre el salari inicial estàndard i
el salari mínim local en llocs on es desenvolupin
operacions significatives.

EC6

P

Política, pràctiques i proporció de despesa
corresponent a proveïdors locals en llocs on es
desenvolupin operacions significatives.

EC7

P

Procediments per a la contractació local i proporció
d’alts directius procedents de la comunitat local en
llocs on es desenvolupin operacions significatives.

N/A

EC8

P

Desenvolupament i impacte de les inversions en
infraestructures i els serveis prestats principalment
per al benefici públic mitjançant compromisos
comercials, pro bo o en espècie.

N/D
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La Fundació ”la Caixa” no ha rebut ajudes
financeres significatives de governs en el
període que comprèn aquesta Memòria, any
2010.
27

El salari base anual de la categoria o nivell
inicial, segons retribució del conveni
col·lectiu de la Fundació, és dues vegades
superior al salari mínim interprofessional
anual a Espanya per a l’any 2010.
La Fundació ”la Caixa”no disposa d’una
política formalitzada pel que fa a compres/
despeses a proveïdors locals, la major part de
l’activitat de la Fundació es duu a terme en
territori espanyol i el volum de compres a
proveïdors no locals no és significatiu.
No hi ha procediments específics per a la
contractació local d’alts directius. Tots els
directius i empleats contractats per la
Fundació ”la Caixa” tenen la funció de
gestionar programes o serveis dins del
territori espanyol i els directius contractats
són del territori espanyol.

Índex GRI

Indicador

Tipus

Pàg.
Memòria

Descripció

EC9

A

Comprensió i descripció dels impactes econòmics
indirectes significatius, incloent-hi l’abast d’aquests
impactes.

N/D

NGO7

P

Assignació de recursos.

21; 23

NGO8

P

Fonts de finançament per categoria i els cinc
principals donants, així com el valor monetari de la
seva contribució.

21

Comentaris/Observacions

Mediambientals				
Indicador

Tipus

Descripció

Pàg.
Memòria

Comentaris/Observacions

EN1

P

Materials utilitzats, per pes o volum.

32

EN2

P

Percentatge dels materials utilitzats que són
materials valoritzats.

32

EN3

P

Consum directe d’energia desglossat per fonts
primàries.

31-32

EN4

P

Consum indirecte d’energia desglossat per fonts
primàries.

31-32

EN5

A

Estalvi d’energia a causa de la conservació i de
millores en l’eficiència.

31

No es disposa de dades quantitatives, només
es dóna informació qualitativa/descriptiva.

EN6

A

Iniciatives per proporcionar productes i serveis
eficients en el consum d’energia o basats en
energies renovables, i les reduccions en el consum
d’energia com a resultat d’aquestes iniciatives.

N/D

N/D

EN7

A

Iniciatives per reduir el consum indirecte d’energia i les
reduccions aconseguides amb aquestes iniciatives.

31-32

No es disposa de dades quantitatives, només
es dóna informació qualitativa/descriptiva.

EN8

P

Captació total d’aigua per fonts.

31-32

EN9

A

Fonts d’aigua que han estat afectades
significativament per la captació d’aigua.

N/A
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Tot el consum de l’aigua que realitza la
Fundació ”la Caixa” prové d’aigua sanitària,
per la qual cosa la seva captació és
majoritàriament superficial a través del
sistema de proveïment municipal i el seu
rebuig es duu a terme a través de la xarxa de
clavegueram municipal, de manera que no
s’afecten fonts d’aigua ni hàbitats
relacionats per l’extracció de l’aigua.

Annexos

Indicador

Tipus

Pàg.
Memòria

Descripció

Comentaris/Observacions

EN10

A

Percentatge i volum total d’aigua reciclada i
reutilitzada.

N/A

Indicador no aplicable a les activitats de la
Fundació ”la Caixa”.

EN11

P

Descripció de terrenys adjacents o ubicats dins
d’espais naturals protegits o d’àrees d’alta
biodiversitat no protegides. Indiqueu la localització
i la mida de terrenys en propietat, arrendats o que
són gestionats, d’alt valor en biodiversitat en zones
alienes a àrees protegides.

N/A

Indicador no aplicable, ja que la Fundació
”la Caixa” no disposa d’instal·lacions en
espais protegits o en àrees d’alta
biodiversitat.

EN12

P

Descripció dels impactes més significatius en la
biodiversitat en espais naturals protegits o en àrees
d’alta biodiversitat no protegides, derivats de les
activitats, productes i serveis en àrees protegides i en
àrees d’alt valor en biodiversitat en zones alienes a
les àrees protegides.

N/A

Indicador no aplicable, ja que la Fundació
”la Caixa” no duu a terme cap activitat
nociva en espais protegits o en àrees d’alta
biodiversitat.

EN13

A

Hàbitats protegits o restaurats.

N/A

Indicador no aplicable a les activitats
de la Fundació ”la Caixa”.

EN14

A

Estratègies i accions implantades i planificades per a
la gestió d’impactes sobre la biodiversitat.

N/A

Indicador no aplicable a les activitats
de la Fundació ”la Caixa”.

EN15

A

Nombre d’espècies, desglossades en funció del seu
perill d’extinció, incloses en la Llista Vermella de la
IUCN i en llistes nacionals i els hàbitats de les quals
es trobin en àrees afectades per les operacions
segons el grau d’amenaça de l’espècie.

N/A

Indicador no aplicable a les activitats
de la Fundació ”la Caixa”.

EN16

P

Emissions totals, directes i indirectes, de gasos
d’efecte hivernacle i les reduccions aconseguides.

32

EN17

P

Altres emissions indirectes de gasos d’efecte
hivernacle, en pes.

N/D

EN18

A

Iniciatives per reduir les emissions de gasos d’efecte
hivernacle i les reduccions aconseguides.

32

No es disposa de dades quantitatives, només
es dóna informació qualitativa/descriptiva.

EN19

P

Emissions de substàncies destructores de la capa
d’ozó, en pes.

N/A

Indicador no aplicable, ja que la Fundació
”la Caixa”, pel tipus d’activitat que realitza,
no produeix emissions significatives de
substàncies destructores de la capa d’ozó.

EN20

P

NOx, SOx i altres emissions significatives a l’aire per
tipus i pes.

N/A

Indicador no aplicable, tenint en compte el
baix nivell de consum de combustibles fòssils
de la Fundació ”la Caixa”.
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Índex GRI

Indicador

Tipus

Pàg.
Memòria

Descripció

Comentaris/Observacions

EN21

P

Abocaments totals d’aigües residuals, segons la seva
naturalesa i destinació.

N/A

Indicador no aplicable, ja que la Fundació
”la Caixa” no efectua abocaments
significatius d’aigües residuals. Tot el consum
de l’aigua que realitza la Fundació ”la Caixa”
prové d’aigua sanitària, per la qual cosa la
seva captació és majoritàriament superficial
a través del sistema de proveïment municipal
i el seu rebuig es duu a terme a través de la
xarxa de clavegueram municipal.

EN22

P

Pes total de residus gestionats, segons tipus i
mètode de tractament.

N/D

No es disposa de dades quantitatives, només
es dóna informació qualitativa/descriptiva.

EN23

P

Nombre total i volum dels vessaments accidentals
més significatius.

N/A

Indicador no aplicable, ja que durant el 2010
no s’ha produït cap vessament accidental
significatiu a la Fundació ”la Caixa”.

EN24

A

Pes dels residus transportats, importats, exportats o
tractats que es consideren perillosos segons la
classificació del Conveni de Basilea, annexos I, II, III i
VIII, i percentatge de residus transportats
internacionalment.

N/A

Indicador no aplicable a les activitats
de la Fundació ”la Caixa”.

EN25

A

N/A
Identificació, mida, estat de protecció i valor de
biodiversitat de recursos hídrics i hàbitats relacionats,
afectats significativament per abocaments d’aigua i
aigües d’escorrentia de l’organització informadora.

Indicador no aplicable a les activitats
de la Fundació ”la Caixa”.

EN26

P

Iniciatives per mitigar els impactes ambientals de les
activitats, productes i serveis, i el grau de reducció
d’aquest impacte.

N/D

N/D

EN27

P

Percentatge de productes venuts, i els seus materials
d’embalatge, que són recuperats al final de la seva
vida útil, per categories de productes.

N/A

Indicador no aplicable, ja que la Fundació
”la Caixa” no comercialitza productes
susceptibles de ser recuperats.

EN28

P

Cost de les multes significatives i nombre de
sancions no monetàries per incompliment de la
normativa ambiental.

32

Durant l’exercici 2010, la Fundació
”la Caixa” no ha estat objecte de multes o
sancions judicials rellevants relacionades
amb el compliment de la normativa
mediambiental.

EN29

A

Impactes ambientals significatius del transport de
productes i altres béns i materials utilitzats per a les
activitats de l’organització, així com del transport de
personal.

N/D

N/D

EN30

A

Desglossament per tipus del total de despeses
i inversions ambientals.

N/D

N/D
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Annexos

Socials: pràctiques laborals
Indicador

Tipus

Pàg.
Memòria

Descripció

LA1

P

Desglossament del col·lectiu de treballadors i
voluntaris per tipus d’ocupació, per contracte
i per regió.

25

LA2

P

Nombre total d’empleats i rotació mitjana
d’empleats, desglossats per grups d’edat, sexe
i regió.

25

LA3

A

Beneficis socials per als empleats amb jornada
completa, que no s’ofereixen als empleats temporals
o de mitja jornada, desglossat per activitat principal.

28

NGO9

P

Mecanismes dels empleats per comunicar
recomanacions i queixes i rebre’n la resolució
adoptada.

24-25

LA4

P

Percentatge d’empleats coberts per un conveni
col·lectiu.

24

LA5

P

Període(s) mínim(s) de preavís relatiu(s) a canvis
organitzatius, incloent-hi si aquestes notificacions
són especificades en els convenis col·lectius.

25

LA6

A

Percentatge del total de treballadors que està
representat en comitès de salut i seguretat conjunts
de direcció-empleats, establerts per ajudar a controlar
i assessorar sobre programes de salut i seguretat
a la feina.

24

LA7

P

Taxes d’absentisme, malalties professionals, dies
perduts i nombre de víctimes mortals relacionades
amb la feina per regió.

N/D

LA8

P

Programes d’educació, formació, assessorament,
prevenció i control de riscos que s’apliquin als
treballadors, a les seves famílies, als voluntaris o als
membres de la comunitat pel que fa a malalties
greus.

27

LA9

A

Temes de salut i seguretat coberts en acords formals
amb sindicats.

24-25

LA10

P

Mitjana d’hores de formació a l’any per empleat,
desglossat per categoria d’empleat.

27
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Comentaris/Observacions

El 100% dels empleats de la Fundació estan
coberts pel Conveni Col·lectiu Propi.

No es reporta sobre el nombre total d’hores
de formació, ja que no es disposa d’aquesta
informació per al període cobert en aquesta
Memòria 2010.

Índex GRI

Indicador

Tipus

Pàg.
Memòria

Descripció

LA11

A

Programes de gestió d’habilitats i de formació
contínua que fomentin l’ocupabilitat dels
treballadors i que els donin suport en la gestió del
final de les seves carreres professionals.

27

LA12

A

Percentatge d’empleats que reben avaluacions
regulars de l’acompliment i de desenvolupament
professional.

26-27

LA13

P

15; 26
Composició dels Òrgans de Govern Corporatiu i
plantilla, desglossat per sexe, grup d’edat,
pertinença a minories i altres indicadors de diversitat.

LA14

P

Relació entre el salari base dels homes respecte al de
les dones, desglossat per categoria professional.

27

Comentaris/Observacions

Aproximadament, el 84% del total
d’empleats de la Fundació ”la Caixa” reben
avaluació per rendiment anual.

La relació entre el salari base dels homes
respecte al de les dones i per categoria
professional és d’1.

Socials: drets humans
Indicador

Tipus

Pàg.
Memòria

Descripció

Comentaris/Observacions

HR1

P

Percentatge i nombre total d’acords d’inversió
significatius que incloguin clàusules de drets humans
o que hagin estat objecte d’anàlisi en matèria de
drets humans.

HR2

P

Percentatge dels principals distribuïdors i
contractistes que han estat objecte d’anàlisi en
matèria de drets humans, i mesures adoptades com
a conseqüència.

N/D

HR3

A

Total d’hores de formació dels empleats sobre
polítiques i procediments relacionats amb aquells
aspectes dels drets humans rellevants per a les seves
activitats, incloent-hi el percentatge d’empleats
formats.

N/D

HR4

P

Nombre total d’incidents de discriminació i mesures
adoptades.

Al llarg del període de la present Memòria
2010, no s’ha comunicat cap incident per
discriminació.

HR5

P

Activitats de la companyia en les quals el dret a la
llibertat d’associació i el d’acollir-se a convenis
col·lectius puguin córrer riscos importants, i mesures
adoptades per donar suport a aquests drets.

L’any 2010, la Fundació ”la Caixa” no ha
identificat cap activitat i/o situació de risc
en aquest sentit.
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No hi ha acords d’inversió significatius que
incloguin clàusules de drets humans, ja que
no s’ha considerat que hi hagi riscos que ho
requereixin.

Annexos

Indicador

Tipus

Pàg.
Memòria

Descripció

Comentaris/Observacions

HR6

P

Activitats identificades que comporten un risc
potencial d’incidents d’explotació infantil, i mesures
adoptades per contribuir a la seva eliminació.

N/A

Tenint en compte el seu àmbit d’actuació, a
la Fundació ”la Caixa” no s’han identificat
activitats ni operacions de risc.

HR7

P

Operacions identificades com de risc significatiu de ser
origen d’episodis de treball forçat o no consentit, i les
mesures adoptades per contribuir a la seva eliminació.

N/A

Tenint en compte el seu àmbit d’actuació, a
la Fundació ”la Caixa” no s’han identificat
activitats ni operacions de risc.

HR8

A

Percentatge del personal de seguretat que ha estat
format en les polítiques o procediments de
l’organització en aspectes de drets humans
rellevants per a les activitats.

N/D

HR9

A

Nombre total d’incidents relacionats amb violacions
dels drets dels indígenes i mesures adoptades.

N/A

Indicador no aplicable a les activitats
de la Fundació ”la Caixa”.

Social: societat
Indicador

Tipus

Pàg.
Memòria

Descripció

Comentaris/Observacions

SO1

P

Naturalesa, abast i efectivitat de programes i
pràctiques per avaluar i gestionar els impactes de les
operacions en les comunitats, incloent-hi entrada,
operació i sortida de l’empresa.

N/D

SO2

P

Percentatge i nombre total de programes/unitats de
negoci analitzades respecte a riscos relacionats amb
la corrupció.

N/D

SO3

P

Percentatge d’empleats formats en les polítiques i
procediments anticorrupció de l’organització.

N/A

SO4

P

Mesures preses en resposta a incidents de corrupció.

SO5

P

Posició en les polítiques públiques i participació en el
seu desenvolupament i en el d’activitats de lobbing.

N/A

SO6

A

Valor total de les aportacions financeres i en espècie
a partits polítics o a institucions relacionades, per
països.

N/A

Indicador no aplicable a les activitats
de la Fundació ”la Caixa”.

SO7

A

Nombre total d’accions per causes relacionades amb
pràctiques monopolístiques i contra la lliure
competència, i els seus resultats.

N/A

Indicador no aplicable a les activitats
de la Fundació ”la Caixa”.
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No aplicable a l’organització/corporació.
Al llarg del període de la present Memòria
2010, no s’ha comunicat cap incident
de corrupció.

Índex GRI

Indicador
SO8

Tipus
P

Pàg.
Memòria

Descripció

Comentaris/Observacions
En el año 2010 la Fundación ”la Caixa” no
ha recibido multas significativas o sanciones
no monetarias por incumplimiento de leyes y
regulaciones.

Valor monetario de sanciones y multas significativas y
número total de sanciones no monetarias derivadas del
incumplimiento de las leyes y regulaciones.

Social: responsabilitat de producte
Indicador

Tipus

Pàg.
Memòria

Descripció

PR1

P

Fases del cicle de vida dels productes i serveis en les
quals s’avaluen, per ser millorats si escau, els seus
impactes en la salut i seguretat dels clients, i
percentatge de categories de productes i serveis
significatius subjectes a aquests procediments
d’avaluació.

N/D

PR2

A

Nombre total d’incidents derivats de l’incompliment
de la regulació legal o dels codis voluntaris relatius
als impactes dels productes i serveis en la salut i la
seguretat durant el seu cicle de vida, distribuïts en
funció del tipus de resultat d’aquests incidents.

N/D

PR3

P

Tipus d’informació sobre els productes i serveis que
són requerits pels procediments en vigor i la
normativa, i percentatge de productes i serveis
subjectes a aquests requeriments informatius.

N/D

PR4

A

Nombre total d’incompliments de la regulació i dels
codis voluntaris relatius a la informació i a
l’etiquetatge dels productes i serveis, distribuïts en
funció del tipus de resultat d’aquests incidents.

PR5

A

Pràctiques respecte a la satisfacció del client,
incloent-hi els resultats dels estudis de satisfacció del
client.

N/D

PR6

P

Programes de compliment de les lleis o adhesió a
estàndards i codis voluntaris vinculats a l’obtenció de
finançament i esmentats en comunicacions de
màrqueting, incloent-hi la publicitat, altres activitats
promocionals i els patrocinis.

N/D
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Comentaris/Observacions

L’any 2010, la Fundació ”la Caixa” no ha
rebut multes significatives o sancions no
monetàries per incompliment de lleis i
regulacions.

Annexos

Indicador

Tipus

Pàg.
Memòria

Descripció

PR7

A

Nombre total d’incidents fruit de l’incompliment de
les regulacions relatives a les comunicacions de
màrqueting, incloent-hi la publicitat, la promoció i el
patrocini, distribuïts en funció del tipus de resultat
d’aquests incidents.

PR8

A

Nombre total de reclamacions degudament
fonamentades pel que fa al respecte a la privacitat i la
fuga de dades personals de clients.

N/D

PR9

P

Cost d’aquelles multes significatives fruit de
l’incompliment de la normativa amb relació al
subministrament i l’ús de productes i serveis de
l’organització.

N/A

Comentaris/Observacions
Al llarg del període de la present Memòria
2010, no s’ha comunicat cap incident fruit
de l’incompliment de les regulacions
relatives a les comunicacions de màrqueting.

Específic sectorial: eficàcia dels programes		
Indicador

Tipus

Descripció

Pàg.
Memòria

NGO1

P

Processos de participació dels grups d’interès
afectats en el disseny, execució, seguiment i
avaluació de la política, acció del programa.

37; 40; 45;
49; 52; 56;
59

NGO2

P

Mecanismes per a l’obtenció de feedback i queixes
amb relació als programes i polítiques i per
determinar les accions que cal prendre en resposta.

37; 40; 46;
49; 53; 56;
59

NGO3

P

Sistema per al seguiment, avaluació i aprenentatge
(incloent-hi sistemes de mesurament de l’eficàcia i
impacte del programa), els canvis resultants en els
programes i com són comunicats.

37; 41; 46;
49; 53; 56;
59

NGO4

P

Mesures per integrar el component de «gènere» i
«diversitat» en el disseny, execució, seguiment,
avaluació i cicle d’aprenentatge del programa.

37; 41; 46;
50; 53; 57;
59

NGO5

P

Processos per formular, comunicar, implementar i
canviar les posicions de promoció i les campanyes de
sensibilització pública.

38; 42; 47;
50; 53; 57;
60

NGO6

P

Processos que permetin tenir en compte i coordinar
amb les activitats i el programa d’altres actors.

38; 42; 47;
50; 53; 57;
60
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Comentaris/Observacions

