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Vida als dies

N
o deixar ningú enrere»: això diu el lema de l’acord 
de les Nacions Unides del 2015, subscrit per més 
de 200 líders mundials. Tres són les premisses: er-
radicar la pobresa, reduir la desigualtat i cuidar el 
planeta. En elles es fonamenten els 17 Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS), dels quals do-
nem compte en les pàgines d’aquest informe anual.

Ben bé podem dir que  ”la Caixa” s’hi dedica en cos 
i ànima des del seu naixement, fa 115 anys, a través 
de la seva Obra Social. Va ser la tasca filantròpica 
del nostre fundador, Francesc Moragas, la que el 
va portar a edificar, el 1904 i en un context social 
molt complex, una entitat alineada avui en la seva 
essència amb els ODS. Aquests objectius són la nos-
tra brúixola.

Enllacen també amb les grans línies del Pla Estratè-
gic 2016-2019, que ha guiat la Fundació entorn de la 
premissa «Canviem presents, construïm futurs». 
Enguany culmina amb els reptes assolits: focalit-
zar en els programes socials, multiplicar la inver-
sió en recerca, mantenir l’excel·lència en divulga-
ció cultural i científica i impulsar la transformació 
educativa, entre d’altres. 

El balanç d’aquests últims 365 dies és de més de 
50.000 iniciatives que han arribat a més de 16 mili-
ons de beneficiaris. És fruit de la col·laboració d’em-
pleats, voluntaris, entitats socials, escoles i centres 
de salut, entre d’altres.   

«Per què em costa llegir?». La pregunta no és banal: 
la dislèxia afecta milers de persones. Trobar una 
solució és el perquè d’un dels 79 projectes d’excel-
lència que enguany han rebut el suport de la Funda-
ció ”la Caixa”. En els últims anys, la inversió en for-
mació, recerca i innovació s’ha triplicat.
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carta dEl prEsidEnt

Isidre Fainé
President de la Fundació Bancària ”la Caixa”

Miguel Ángel lluita per escriure la seva història. 
Va néixer al Polígon Sud, una barriada deprimida 
de Sevilla. Gràcies a l’ajuda que ha rebut de Caixa-
Proinfància des de petit, ara està completant Filo-
logia Hispànica, a més de rebre diversos premis li-
teraris i publicar el seu primer llibre. El programa 
constitueix avui un model per al desenvolupament 
integral i la inclusió social de la infància en situació 
de pobresa. Aquest 2019, ha complert amb la volun-
tat que es va marcar fa 12 anys: estar present en to-
tes les comunitats autònomes. 

«Ara tot és molt més fàcil: tinc una feina, en tinc 
prou per viure i em sento útil». Són paraules de Ra-
faella, una de les beneficiàries del programa Incor-
pora de la Fundació ”la Caixa”, que facilita una feina 
a persones vulnerables. En aquest cas, a Portugal. 
I és que un dels principis d’actuació de l’entitat és 
portar la seva acció social als territoris on Caixa-
Bank desenvolupa l’activitat financera. Aquest 
2019 s’ha ampliat el pressupost de Portugal fins 
als 20 milions d’euros.

Humanitza és l’adaptació a la realitat lusitana del 
Programa per a l’Atenció Integral a Persones amb 
Malalties Avançades, que enguany ha commemo-
rat el seu desè aniversari a Espanya. «Quan no  
pots donar més dies a la vida, cal donar més vi-
da als dies», en paraules d’una treballadora so-
cial que, al costat de psicòlegs, agents espiritu-
als i metges, ha acompanyat 184.553 pacients i 
250.817 familiars en un dels moments més fràgils 
de les seves vides. 

Aquest 2019 també s’han complert els 30 anys de 
CaixaForum Lleida, els 15 de CosmoCaixa i els 5 
de CaixaForum Saragossa. Establir acords a llarg 
termini amb les millors institucions del món, com 
el Centre Pompidou o el British Museum, és una 
de les claus de l’èxit del model de divulgació cul-
tural i científica de la Fundació ”la Caixa” a través 
dels seus centres i de la Col·lecció d’Art Contem-
porani, que enguany s’ha exposat a la Whitecha-
pel Gallery de Londres.

«Aprendre a ser, aprendre a conèixer, aprendre a 
fer i aprendre a conviure». És el que va deixar es-
crit Jacques Delors a L’educació tanca un tresor, 
l’Informe de la Unesco del 1996. El nostre projecte 
ProFuturo, que vam posar en marxa el 2016 al cos-
tat de la Fundació Telefònica per reduir la bretxa 
educativa a través de la tecnologia, ha beneficiat 
10,3 milions de nens i nenes a tot el món. El 2030, 
ens hem fixat una meta: arribar als 25 milions. És 
part de la nostra contribució a l’Agenda 2030 de 
les Nacions Unides. La nostra voluntat: no deixar  
cap persona enrere.
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PATRONAT DE LA FUNDACIÓ BANCÀRIA ”LA CAIxA”

Patronat a 31 de desembre del 2019

president 
Isidre Fainé Casas

Vicepresident
Juan José López Burniol

patrons 
Salvador Alemany Mas 
César Alierta Izuel 
Shlomo Ben-Ami
Luis Carreras del Rincón
Isabel Estapé Tous
Eugenio Gay Montalvo 
Javier Godó Muntañola 
Francesc Homs Ferret 
Jaume Lanaspa Gatnau 
Carles Llorens Vila
Asunción Ortega Enciso
Artur Santos-Silva
Javier Solana Madariaga

secretari (no patró)
Josep Maria Coronas Guinart 

director general
Antoni Vila Bertrán

directora general adjunta
Elisa Durán Montolío
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DIRECCIÓ DE LA FUNDACIÓ BANCÀRIA ”LA CAIxA”

president 
Isidre Fainé Casas*

director general
Antoni Vila Bertrán*

directora general adjunta
Elisa Durán Montolío*

subdirectora general
Esther Planas Herrera*

subdirector general 
Marc Simón Martínez*

director corporatiu de territori i centres
Rafael Chueca Blasco*

director corporatiu de comunicació i Màrqueting
Jesús Nemesio Arroyo González*

director corporatiu d’investigació i Estratègia
Àngel Font Vidal*

directora de l’Àrea internacional
S.A.R. la Infanta Cristina

director de l’Àrea de cultura i divulgació científica
Ignasi Miró Borràs 

director de l’Àrea d’acció comercial i Educativa
Javier Bertolín Pueyo

directora de l’Àrea d’Organizació i sistemes d’informació
Rosa María Cirera Clotet

director de l’Àrea d’Estratègia, prospectiva i comunicació interna
Ignasi Calvera Cabeza

director de l’Àrea de relacions institucionals
Ventura Rebés Weindl

directora de l’Àrea de Finances i control de Gestió
Eva Bermejo Martínez

directora de l’Àrea de pobresa i salut
Montserrat Buisán Gallardo

directora de l’Àrea de Gestió territorial i centres
Marta Vallejo Rodríguez

* Comitè de Direcció de la Fundació Bancària ”la Caixa”
Direcció el 31 de desembre del 2019
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L’essència de la 
Fundació ”la Caixa”

QUI SOM
La Fundació ”la Caixa” és una en-
titat sense ànim de lucre dedi-
cada al compliment de finalitats 
d’interès general, principalment 
el foment i el desenvolupament 
d’obres socials, benèfiques, as-
sistencials, de recerca, docents 
i culturals.

És una entitat que treballa per 
contribuir al progrés de la socie-
tat, compromesa amb el present 
i el futur de les persones.

L’activitat de la fundació gira al 
voltant d’un eix principal: cons-
truir una societat més cohesio-
nada, equitativa i millor, donant 
resposta a les necessitats de les 
persones més vulnerables.

La Fundació ”la Caixa” és el re-
sultat de la transformació de la 
Caixa d’Estalvis i Pensions de 
Barcelona en fundació bancà-
ria. L’entitat va ser fundada l’any 
1904 per l’humanista Francesc 
Moragas amb l’objectiu de fo-
mentar l’estalvi, dignificar la ve-
llesa, erradicar la malaltia i oferir 
un futur millor a les classes tre-
balladores i a les persones més 
necessitades. Va orientar la seva 
activitat principal a l’atenció i el 
desenvolupament de l’Obra Soci-
al, que l’ha definit des de la seva 
creació fins als nostres dies.  

Al llarg de 115 anys d’història, 
s’han anat consolidant els va-
lors i els principis fundacionals 
de ”la Caixa”, que té com a mis-

sió principal construir una socie-
tat millor i més justa, que ofereixi 
més oportunitats a les persones 
que més les necessiten. Per tot  
això, la Fundació ”la Caixa” centra 
el seu interès en els programes de 
més impacte transformador, com 
els de lluita contra la pobresa in-
fantil i l’exclusió social, els que fo-
menten l’ocupació i els que ajuden 
a millorar les condicions de vida 
de les persones més vulnerables. 

Per una altra banda, l’activitat 
de la Fundació ”la Caixa” també 
s’ocupa d’altres àmbits fonamen-
tals per promoure el progrés i la 
igualtat d’oportunitats, com ara 
la recerca biomèdica i la innova-
ció, la formació en l’excel·lència, 
la cultura i l’educació.
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Missió 
Construir una societat millor  
i més justa, donant més oportu-
nitats a les persones que més ho 
necessiten.

Valors 

 Compromís social, entès com el 
compromís de construir una soci-
etat millor. Els destinataris de les 
tasques, l’esforç i la capacitat de la 
Fundació ”la Caixa” són les perso-
nes, especialment les més vulnera-
bles, i aquells membres de la socie-
tat que tenen menys oportunitats.

  Responsabilitat, en relació 
amb el deure de garantir que les 
actuacions de l’entitat es duran 
a terme segons criteris d’excel-
lència en la gestió i eficàcia en els 
resultats. Per això, és necessari 
avaluar els programes i definir-
ne dinàmicament les actuacions, 
amb la finalitat de maximitzar la 
consecució de la seva missió.

 Confiança, com a resultat del 
reconeixement social de l’activi-
tat de la Fundació ”la Caixa” i de 
l’impacte dels seus programes. La 
qualitat ha de ser el tret caracte-
rístic de totes les accions i inter-
vencions de l’entitat.

Principis  
d’actuació

 Compliment de lleis i normes.  

 Integritat i transparència.

 Responsabilitat social 
i mediambiental. 

 Respecte per les persones.

 Professionalitat i tre-
ball en equip.

2019 a Portugal

Un dels principis d’actuació de la 
Fundació ”la Caixa” és portar la seva 
Obra Social als territoris on Caixa-
Bank desenvolupa l’activitat 
financera. En el marc de l’entrada del 
BPI en el Grup, l’entitat va iniciar el 
2018 la implementació progressiva 
dels seus programes socials, 
culturals, educatius i científics en 
aquest país. El 2019, la Fundació 
”la Caixa” ha augmentat el pressu-
post de Portugal fins als 
20 milions d’euros.

El pla director per a Portugal es 
desenvolupa a través de quatre vies: 
l’adaptació de programes propis de la 
Fundació ”la Caixa”, les convocatòries 
d’ajudes a projectes d’entitats 
socials, les intervencions locals en 
col·laboració amb el BPI i els 
projectes especialment concebuts 
per atendre reptes específics del 
país.

En les pàgines d’aquest informe 
s’informa de les diverses actuacions 
dutes a terme al llarg de l’any.

Imatge de la 
rúbrica de l’acord 
de col·laboració 
entre la Fundació 
”la Caixa” i la 
Universidade Nova 
de Lisboa.
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L

Reunió duta a terme 
en el marc de la 

74a Sessió de 
l’Assemblea General 

de les Nacions 
Unides, Nova York, 

setembre del 2019.

‘Assemblea General de les Naci-
ons Unides va impulsar, el 2015, 
els Objectius de Desenvolupa-
ment Sostenible (ODS), una ini-
ciativa secundada per prop de 
200 líders mundials amb l’ob-
jectiu d’acabar amb la pobresa, 
la fam i les desigualtats el 2030. 
Els programes socials, científics, 
educatius i culturals de la Funda-
ció ”la Caixa” estan directament 
vinculats als ODS. Cada any, s’im-
pulsen més de 50.000 iniciatives 
que arriben a més de 16 milions de 
beneficiaris de tot el món, 11 mili-
ons dels quals són a Espanya.

Des de la constitució de l’Agen-
da 2030, la Fundació ”la Caixa” 
ha pres un paper actiu per pro-
moure la necessitat d’un planeta 
més sostenible. Així, l’entitat va 
ser convidada a participar en la 
74a. Sessió de l’Assemblea Gene-
ral de les Nacions Unides, el 25 de 
setembre de 2019 a Nova York. En 
una trobada amb les majors fun-
dacions privades del món, es van 
compartir bones pràctiques amb 
la condició de potenciar aliances 
transnacionals.

OBJECTIUS MUNDIALS 

La Fundació 
”la Caixa”, alineada 
amb els Objectius de 
Desenvolupament 
Sostenible
L’entitat, primera fundació privada 
d’Espanya i una de les més importants 
del món, és una de les institucions de 
referència per a l’impuls dels Objectius  
de Desenvolupament Sostenible  
(ODS) de les Nacions Unides.
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L’Agenda 2030 planteja 17 Objec-
tius de Desenvolupament Soste-
nible (ODS) amb 169 metes, que 
abasten les esferes econòmica, 
social i ambiental. Tots aquests 
objectius responen a una apos-
ta per la innovació, l’aprofita-
ment energètic, la producció i 
el consum responsable, l’actu-

La Fundació 
”la Caixa”, 
reconeguda 
internacionalment 
per promoure la 
urgència de construir 
un planeta més 
sostenible

El Palau Macaya, 
seu dels ODS

L’Observatori dels ODS és un centre 
d’anàlisi creat per la Fundació 
”la Caixa” en col·laboració amb un 
equip investigador de la Càtedra 
Lideratges i Governança Democràti-
ca d’ESADE. La seu és al Palau 
Macaya, un centre de coneixement 
internacional creat per la Fundació 
”la Caixa” per impulsar la transfor-
mació social a través de la innovació i 
la divulgació (vegeu pàgines 42 i 43 
d’aquest informe anual). El principal 
objectiu de l’Observatori dels ODS és 
facilitar el compromís del sector 
privat en l’Agenda Global, actuant 
com a punt de referència i font 
d’inspiració, i donar suport en el 
camp del desenvolupament 
sostenible. De manera paral·lela, 
promou sinergies entre les empreses 
del territori i incentiva el debat social 
i la consciència pública sobre la 
rellevància dels ODS.

 aquest informe anual 
reflecteix la vinculació dels 
programes de la Fundació 
”la caixa” amb els Ods.

ació contra el canvi climàtic, amb 
la finalitat de protegir els ecosis-
temes i fer sostenibles les ciutats 
i les comunitats.

En pro de la sostenibilitat, la Fun-
dació ”la Caixa” ha obtingut el se-
gell Clean CO2 Certified amb Co-
di QR, que acredita la neutralitat 
en emissions de l’organització 
i el seu compromís i lluita con-
tra el canvi climàtic; la certifica-
ció ISO 14001 sobre el sistema  
de gestió ambiental de tots els 
equipaments, certificada per  
AENOR, i el Certificat Biosphere 
per al Festival de Cap Roig, que 
acredita per primera vegada la 
sostenibilitat d’un gran esdeve-
niment musical. 
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115 anys amb  
els col·lectius  
més vulnerables
En col·laboració amb centenars 
d’entitats i milers de voluntaris,
la Fundació ”la Caixa” duu a terme  
un treball conjunt per lluitar contra 
la pobresa i l’exclusió social, donar 
les mateixes oportunitats a tothom, 
garantir una vida sana i promoure  
el benestar en general.

social  i  pobresa  i  cooperació
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1 
Dotze anys trencant el 
cercle de la pobresa de 
nens i nenes i de les 
seves famílies

2 

la inclusió sociolaboral, 
abordada des d’una 
perspectiva nova i 
integral

3 

Tota una dècada 
acompanyant les 
persones amb malaltia 
avançada

4 
convocatòries d’ajudes a 
projectes d’iniciatives 
socials a espanya i 
portugal 

En Clau dE quatrE
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C

El programa treballa 
en xarxa per a 
l’atenció integral 
de nens i nenes de 
famílies en situació 
de vulnerabilitat

el programa 
caixaproinfància 
ja té presència a 

totes les comunitats 
autònomes.

aixaProinfància treballa perquè 
els menors d’entre 0 i 18 anys en 
situació de pobresa o exclusió so-
cial tinguin les mateixes oportu-
nitats que la resta. L’objectiu del 
programa és trencar el cercle de 
la pobresa, que es transmet de pa-
res a fills, i promoure noves for-
mes d’atenció enfocades al de-
senvolupament social i educatiu 
a través d’un conjunt d’ajudes. 

En els seus inicis, fa ara 12 anys, 
CaixaProinfància es va implemen-
tar en 11 ciutats i àrees metropoli-
tanes: Barcelona, Madrid, Bilbao, 
Saragossa, Màlaga, Múrcia, Pal-
ma, Sevilla, València, Santa Cruz 
de Tenerife i Las Palmas de Gran 
Canària. Al llarg dels anys, s’ha 
anat estenent a altres ciutats del 
territori espanyol, i aquest 2019 
ha complert la seva voluntat de 
tenir presència a totes les comu-
nitats autònomes.

Més de 10 anys 
trencant el cercle
de la pobresa

CaixaproinFÀnCia

des d’aquest 2019, Caixaproinfància 
està present en totes les comunitats 
autònomes espanyoles, amb un  
model de treball consolidat per al 
desenvolupament integral i la inclusió 
social de la infància en situació de pobresa. 
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social   i   pobresa   i   cooperació

reforç de  
l’autoestima 

caixaproinfància ha realitzat aquest 
2019 un estudi qualitatiu, a través 
de la direcció científica del programa 
(universitat ramon llull), amb 
aquells joves reconeguts en el desè 
aniversari, celebrat el 2018, per haver 
aconseguit estudis superiors en la 
seva educació. el 85% d’aquests 
joves té una percepció clarament 
positiva del seu pas pel programa. 
a través de les ajudes i de 
l’acompanyament rebut, en un 75% 
d’aquests nois i noies es produeix 
un reforç de la confiança i de 
l’autoestima.

CaixaProinfànCia

Miguel Ángel Díaz Díaz (Sevilla)
la seva trajectòria és reeixida. el 2009, la seva 
família, provinent d’un dels barris més vulnerables, de 
polígon sud, va sol·licitar ajuda a radi ecca. a partir 
de llavors, ell i els seus pares van rebre el suport de 
caixaproinfància, així com d’altres programes de la 
fundació ”la caixa”. avui, miguel Ángel cursa 3r. de 
filologia Hispànica, ha rebut diversos premis literaris  
i acaba de publicar el seu primer llibre. 

En primera persona

Cozar Mohamed (Bilbao)
cozar i la seva família vivien com a refugiats a 
algèria. el 2005 van arribar a burgos i després es 
van traslladar a bilbao. bona estudiant, cozar va 
començar a suspendre a 2n. de l’eso. amb el suport 
dels seus pares i l’ajuda de caixaproinfància, ha 
acabat el batxillerat i superat la selectivitat. ara està 
decidint si estudia química o educació infantil. 

Caridad del Cobre (Gran Canària)
És un exemple a seguir. malgrat les adversitats, avui 
cursa estudis universitaris en Turisme. Ha demostrat 
amb el seu esforç que, quan es disposa de l’ajuda 
necessària, es pot seguir endavant. Gràcies al suport 
rebut a caixaproinfància i a la perseverança i la 
força que ha heretat de la seva mare, va aconseguir 
sobresortir en els seus estudis d’ensenyament 
secundari.  

presència 
a totes les 
comunitats 
autònomes

Durant el 2019 caixaproinfància s’ha 
desenvolupat en tres noves comu-
nitats autònomes: astúries (mie-
res), cantàbria (santander) i la rioja 
(logronyo). D’aquesta forma, caixa-
proinfància ja està present a les 17 
comunitats autònomes espanyoles.

ToTal Del proGrama 

318.808
nens i nenes

el 2019

62.825
nens i nenes

mÉs De

400
entitats  
col·laboradores

En una mostra representativa  
de nens i nenes del programa  
CaixaProinfància, el 81,1% supe-
ren el  4t. curs de l’ESO i acredi-
ten la formació, mentre que la ta-
xa bruta de graduació  a l’ESO a 
Espanya és del 77,6% i, en alum-
nes en situació de vulnerabilitat, 
aquesta xifra baixa fins al 50%. 
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E
l progrés d’una societat es mesu-
ra per la igualtat d’oportunitats 
laborals que ofereix. El Programa 
d’Integració laboral de la Funda-
ció ”la Caixa” actua com a pont 
entre entitats socials i empreses, 
contribueix a la sensibilització, 
busca activament oportunitats 
laborals i fomenta la responsabi-
litat social en les empreses. 

Incorpora de la Fundació”la Caixa” 
està dirigit a persones vulnera-
bles, com ara víctimes de violèn-
cia de gènere, persones amb dis-
capacitat, trastorn mental, joves 
i majors de 45 anys. Entre les se-
ves principals línies d’actuació, 
destaquen Autoocupació, dirigi-
da a persones en risc d’exclusió 
social amb capacitat emprenedo-
ra i idees de negoci, i Reincorpora, 
que ofereix als interns l’oportu-
nitat de construir un futur nou 
plenament integrat en la socie-
tat a través d’itineraris perso-
nalitzats. Així mateix, la Funda-
ció ”la Caixa” promou projectes 
per a persones amb discapaci-
tat o situació de vulnerabilitat  
social mitjançant la Convocatòria  
d’inserció sociolaboral. 

Empreses amb Aura. acte de 
celebració del 30 aniversari 
d’aura fundación, primera entitat 
d’espanya a utilitzar la metodologia 
de l’«ocupació amb suport» en 
l’empresa per a persones amb 
discapacitat intel·lectual, i que 
col·labora amb el programa 
incorpora de la fundació ”la caixa” 
des del seu inici, amb un total de 
400 contractes.

oCupaCió

la millor feina  
del món: ajudar  
a trobar feina
la Fundació ”la Caixa” impulsa 
programes i iniciatives orientades a 
ajudar persones vulnerables que tenen 
dificultat per accedir a una feina. 

inTEGraCiÓ LaBoraL 2019 auTooCuPaCiÓ 2019

1.356
 microempreses     
 creaDes

532
enTiTaTs 
socials

14.198
 empreses
 conTracTanTs 

98.944
persones 
aTeses

43.757
persones  
inTeGraDes
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incorpora 
portugal

el programa incorpora de la 
fundació ”la caixa” ha facilitat, el 
2019, un total de 1.000 ocupacions a 
portugal a persones en risc o situació 
d’exclusió, gràcies a la col·laboració 
de 427 empreses. a més, la 
fundació ”la caixa” ha incrementat 
de 33 a 46 el nombre d’entitats 
socials encarregades de promoure 
la contractació per part de les 
empreses portugueses socialment 
responsables. aquestes entitats són 
de lisboa (14), porto (9), coïmbra (5), 
setúbal (5), faro (5), beja (3), Viseu 
(3) i Évora (2). les persones en risc 
són joves neeT (que no estudien 
ni treballen), aturats de més de 45 
anys, expresoners, exdrogoaddictes, 
víctimes de violència domèstica i 
persones amb discapacitat. l’institut 
do emprego e formação profissional 
ha col·laborat en el procés de 
selecció d’entitats d’incorpora a 
portugal, alhora que brinda suport 
en el procés d’implementació del 
programa al país.

rEinCorPora 2019auTooCuPaCiÓ 2019

3.158
iTineraris  
iniciaTs 

En primera persona
«ara tot és molt més fàcil: 
tinc una feina, en tinc prou 
per viure i em sento útil».
rafaella. sotscap a alhos e 
bugalhos.

«El meu temps d’aturat ha 
canviat radicalment.  
necessitava aquest canvi».
andré. responsable de marxandatge 
a brico Depôt loures.

JuDIt, 27 anys. Pastissera a Noguera Bosch. 

programa ”la caixa” ocupació Jove. 

«quan vaig acabar les pràctiques em van 
agafar aquí i, com que sabia que volia ser 
pastissera, m’hi he quedat».

En primera persona

IoAN. Especialista a Metalics. 

programa ”la caixa” ocupació Jove. 

«Com que m’agrada el que faig, em desperto 
cada matí amb ganes d’anar a treballar 
i amb il·lusió».

JESSé HIDAlGo. treballador a Josep de la Cruz Sl.

programa incorpora salut mental de la fundació ”la caixa”.

«El meu objectiu a l’empresa és ser més 
autònom i assumir més responsabilitats, per 
tornar l’oportunitat que m’han donat i, en la vida 
personal, independitzar-me».

JoHN GRIffItHS. Expert en gestió de l’estrès laboral. 

‘Jornada incorpora salut mental. ment oberta a la 
inclusió laboral’, enguany, a caixaforum barcelona. 

«la feina és un bon lloc per protegir la 
salut mental, ja que dos terços dels adults 
passem, almenys, la meitat del temps actiu 
treballant».

El programa ”la Caixa” ocupació Jo-
ve, cofinançat pel Fons Social Euro-
peu i la Fundació ”la Caixa”, ha com-
pletat aquest 2019 la convocatòria 
dirigida a empreses que contracten  
joves entre 16 i 29 anys inscrits en el 
sistema nacional de garantia juvenil. 
Gràcies al programa, més de 1.800 
joves han pogut accedir a una ocu-
pació estable i de qualitat. El 74% 
dels contractes han estat indefinits. 
 

inCorPora PorTuGaL 2019

46
enTiTaTs 
socials

427 
empreses
conTracTanTs 

104
Tècnics

4.182
persones 
aTeses

1.000
insercions

Caixaforum Barcelona ha aco-
llit enguany la ‘Jornada Incorpo-
ra salut mental. Ment oberta a la 
inclusió laboral’, en la qual s’ha 
animat el món empresarial a con-
vertir-se en agent actiu de salut. 
Més de 14.500 persones amb pro-
blemes de salut mental han acon-
seguit feina, gràcies al programa 
d’inserció sociolaboral de la Fun-
dació ”la Caixa”. 
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psicològic, social i espiritual), de 
manera que els equips mèdics 
aborden el dolor en complemen-
tarietat amb els equips d’atenció 
psicosocial, que tracten el sofri-
ment de la persona amb malaltia 
avançada, així com el de les se-
ves famílies.

Els voluntaris o companys de 
l’ànima, són una peça clau, atès 
el seu compromís amb la tasca 
d’acompanyament i la seva ca-
pacitat d’escolta. Recentment, 
el programa ha posat en marxa 
Final de Vida i Soledat, per aten-
dre casos extrems de solitud ab-
soluta de persones que no tenen 
família o no tenen un teixit social 

erquè la salut és el bé més preuat» 
i «perquè ningú no mori sol i esti-
gui sempre acompanyat». Aques-
tes són les raons per les quals, fa 
10 anys, la Fundació ”la Caixa” va 
posar en marxa un programa pio-
ner: Atenció Integral a Persones 
amb Malalties Avançades, amb 
l’objectiu de millorar-los la qua-
litat de vida, en les 17 comunitats 
autònomes i a Ceuta.

El programa exemplifica la mis-
sió fundacional de ”la Caixa”, fa 
115 anys, de construir una socie-
tat millor i més justa, en acompa-
nyar les persones en situació de 
gran vulnerabilitat, és a dir, en el 
final de les seves vides. L’aten-
ció integral suposa la conjunció 
de quatre enfocaments (mèdic, 

l’objectiu del 
programa és que 
“cap persona 
mori sola, sempre 
acompanyada”.

MalaltiEs avançadEs

10 anys acompanyant 
en el final de la vida
desè aniversari del programa  
per a l’atenció integral a persones 
amb Malalties avançades en les  
17 comunitats autònomes.

maLaLTiEs aVançadEs

52
equips
d’atenció 
psicosocial 
(eap) 

143
 HospiTals

184.553
 pacienTs ToTals

250.817
familiars ToTals

133
 equips   
 Domiciliaris
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que els empari. Aquest progra-
ma disposa de 14 xarxes d’ajuda 
a tot Espanya. 

Així mateix, el programa té 5 Es-
paisCaixa en diferents hospitals, 
perquè els pacients i els seus fa-
miliars es puguin sentir com a ca-
sa. Alhora, l’Escola de Cuidadors 
dona resposta a les necessitats 
dels familiars que atenen perso-
nes en el final de les seves vides, 
recolzant-los perquè se sentin 
més segurs en el seu dia a dia.  

El programa disposa de 52 EAP 
(Equips d’Atenció Psicosocial) 
distribuïts per Espanya i Portu-
gal. Estan integrats per més de 
200 professionals (psicòlegs, 
treballadors socials, agents es-
pirituals, metges i infermers), a 
més de 1.000 voluntaris. Treba-
llen en xarxa en 143 hospitals i 
133 equips de suport domicilia-
ri. El programa s’ha estès a Mè-
xic i a Hong Kong. 

Humanitza  
a portugal

el programa Humanitza, una adapta-
ció del programa per a l’atenció integral 
a persones amb malalties avançades, 
impulsat a portugal per la fundació 
”la caixa” en col·laboració amb el minis-
teri de salut i les secretaries generals de 
salut d’açores i madeira, ha complert 
aquest 2019 un any de recorregut. 

al llarg de l’any, s’ha consolidat la 
tasca dels 10 equips d’atenció psicoso-
cial, distribuïts en diferents regions de 
portugal. aquests van ser seleccionats 
el 2018, per concurs públic, per comple-
mentar l’atenció sanitària dels equips 
mèdics de pal·liatius amb un acompa-
nyament a escala emocional, social i es-
piritual durant el procés de malaltia i 
dol, incloent-hi el suport als professi-
onals i l’actuació dels voluntaris. l’any 
2019, la fundació ”la caixa” ha atès  
4.473 pacients i 5.445 familiars.

al costat de l’ordem dos metges, 
s’han concedit 13 beques d’especia-
lització mèdica en cures pal·liatives. 
aquesta iniciativa augmentarà en un 
20% el nombre de metges amb aques-
tes competències a portugal.

en el marc de la convocatòria de 
suport a moviments associatius llan-
çada el 2018, s’han seleccionat 4 pro-
jectes innovadors d’entitats sense ànim 
de lucre, amb experiència reconegu-
da en l’àmbit de les malalties avança-
des: Comunidades Compassivas: Laços 
que Cuidam, de l’associação portugue-
sa de cuidados paliativos; (Des)cobrir 
a ela: estar perto de quem està longe, 
de l’associação portuguesa de escle-
rose lateral amiotròfica; integraçores, 
cuidados paliativos integrais para To-
dos, del Grupo de amigos dos cures pa-
liativos do Hospital Divino espírito sant 
de ponta Delagada, i caixa de música, 
de l‘ associação portuguesa de músi-
ca nos Hospitais e instituições de soli-
dariedade.

familiar 

«Em trobava en una situació 
emocional molt intensa, amb 
un estrès que et canvia tota la 
vida, i em van ajudar a agafar 
aire i continuar endavant». 

Voluntari 

«surts de l’habitació i penses 
que el món és millor».

En primera persona

pacient

«aquesta companyia et dona 
forces, et fa sentir que no estàs 
sol. a vegades, ploro d’alegria 
en sentir-me tan cuidat».

psicòloga

«la meva tasca és contribuir 
a canalitzar totes les angoixes 
en el moment en què la perso-
na malalta sent l’amenaça de 
la seva pròpia existència».

Treballadora social

«quan no es poden donar més 
dies a la vida, cal donar més 
vida als dies».

metge 

«Humanitzar l’assistència és 
anar a veure el malalt i la seva 
família, deixant la bata al 
despatx i acostant-nos tal com 
som: persones».

Aquesta atenció integral en xar-
xa de la Fundació ”la Caixa” es-
tà dirigida per  l’Institut Català 
d’Oncologia, amb el suport de 
l’Organització Mundial de la Sa-
lut i la comunitat científica inter-
nacional. 

sessió del 
programa 

Humanitza a 
portugal.
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d
centres educatius i el 72,7 % dels 
centres de salut estan partici-
pant activament en les diferents 
iniciatives impulsades pel projec-
te, la qual cosa contribueix enor-
mement al procés global d’enfor-
timent comunitari.

En el conjunt dels territoris d’in-
tervenció, hi ha participat el 

eu anys d’Intervenció Comunità-
ria Intercultural. Aquest progra-
ma, iniciat el 2010, s’emmarca en 
una llarga trajectòria de treball 
de la Fundació ”la Caixa” en re-
lació amb el fenomen migrato-
ri, la cohesió social i la diversitat 
cultural. Mitjançant un procés 
d’intervenció social, promou la 
gestió participativa de la diver-
sitat cultural.

En col·laboració amb els princi-
pals agents socials, articula es-
tratègies de participació social i 
convivència intercultural, princi-
palment en famílies, la infància i 
la joventut. En el conjunt dels ter-
ritoris d’intervenció, s’ha aconse-
guit implicar activament  el 55,9 % 
dels principals agents institucio-
nals, ciutadans, tècnics i profes-
sionals en les múltiples activitats 
i espais de coordinació i organit-
zació comunitària creats.

L’educació i la salut, per la seva 
importància crucial en el benes-
tar de la població, han constitu-
ït dos àmbits idonis per afavorir 
la confluència d’interessos i d’ini-
ciatives conjuntes. El 67,6 % dels 

intErCulturalitat

per una societat 
més cohesionada
El projecte d’intervenció Comunitària 
intercultural (iCi) promou la gestió 
participativa de la diversitat cultural 
i fomenta la cohesió social.

ProGrama d’inTErVEnCiÓ 
ComuniTària inTErCuLTuraL (iCi)

parTicipanTs (2019) 

157.612
 de 32 municipis  

acTiViTaTs (2019) 

2.787

67,7 % de les AMPA, el 49,6 % 
de les associacions de veïns, el 
63,1 % de les associacions de per-
sones immigrants, així com tam-
bé el 58 % de les associacions del 
poble gitano, que són essencials 
per garantir unes bones relaci-
ons de veïnatge i facilitar la inte-
gració de la diversitat cultural i 
ètnica present en els territoris. 

el programa 
articula estratègies 

de participació 
social i convivència 

intercultural.
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gEnt gran

Els grans, subjectes 
actius de la seva 
pròpia història 

des dels seus orígens, la Fundació 
”la Caixa” ha fixat la seva atenció 
en la gent gran com un dels col-
lectius objecte del seu interès. 
El Programa de Gent Gran ma-
ximitza les possibilitats de des-
envolupament personal i facili-
ta la construcció de relacions de 
suport que permetin el desenvo-
lupament d’una vida plena i com-
promesa amb la comunitat.

Una vellesa cada vegada més he-
terogènia i un procés d’envelli-
ment cada vegada més complex 
reclamen un gir dels programes, 
els quals pretenen acompanyar  
les persones perquè desenvo-
lupin capacitats, habilitats i re-
cursos que facilitin el desenvolu-
pament d’una vida plena des del 
respecte als seus drets i dignitat; 
assegurant tant la lliure presa de 
decisions des dels seus propis va-
lors com fomentant la contribució 
a la societat des del compromís en 
el foment del bé comú i la solidari-
tat amb altres generacions.

Curs de ‘soledat 
en persones 
grans’ 

un dels reptes de qualsevol societat 
avançada és la solitud. segons dades 
d’una enquesta realitzada pel pro-
grama de Gent Gran de la fundació 
”la caixa”, el 39,81 % de les persones 
grans entre 65 i 79 anys presenten so-
litud emocional i el 29,14 %, solitud so-
cial; mentre que entre els més grans de 
80 anys el 48 % diu patir solitud emoci-
onal i el 34,83 %, solitud social.

el programa de Gent Gran de la 
fundació ”la caixa” i la societat espa-
nyola de Geriatria i Gerontologia han 
posat en marxa el curs ‘soledat en per-
sones grans’, amb la finalitat d’ana-
litzar en profunditat el fenomen de la 
solitud i formar tècnics dels serveis so-
cials i sanitaris en aquest camp. en 
aquests cursos s’aborda des de la con-
ceptualització i la demografia de la so-
litud, passant per les conseqüències 
en la salut física i psicològica de la soli-
tud, fins a l’anàlisi exhaustiva de les di-
ferents intervencions de les quals es 
disposa d’evidència empírica. el curs 
s’ha impartit aquest 2019 a barcelona 
i hi ha participat més de 140 professio-
nals de l’àmbit social i sanitari.

El programa, a més, contribueix a 
millorar la qualitat de vida de les 
persones grans, facilitant-los co-
neixements i informació, tant per 
al seu desenvolupament personal 
com per a l’adquisició d’hàbits 
saludables que millorin la seva vi-
da quotidiana i els permeti una 
vida autònoma i independent, així 
com el desenvolupament del seu 
projecte de vida.

Aquest 2019 ha servit també per 
consolidar el Programa Sempre 
Acompanyats, que dona respos-
ta a un repte creixent: abordar les 
situacions de solitud des de les ca-
pacitats de cadascun i des de la 
construcció de xarxes comuni-
tàries de suport i cures. Sempre 
Acompanyats es duu a terme con-
juntament amb les administraci-
ons públiques i amb més de 110 en-
titats a Tortosa, Girona, Tàrrega, 
Santa Coloma de Gramenet, Pal-
ma, Logronyo, Jerez de la Fronte-
ra i Lleida. Més de 600 persones se 
n’han beneficiat.  

parTicipanTs 
(2019) 

789.038
acTiViTaTs 
(2019)

16.838

GEnT Gran

Durant el 2019 
s’ha consolidat el 
programa sempre 
acompanyats.

Empoderar la gent gran com a membre 
actiu de la societat és l’objectiu 
del programa, atès l’increment de 
l’esperança de vida i la millora en  
les condicions de salut.
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i «els Voluntaris 
de ”la caixa” ens 
recorden que 
és possible un 
món millor, on 
uns s’ajuden els 
altres de forma 
desinteressada», 
ha declarat isidre 
fainé, president 
de la fundació 
bancària ”la caixa”. 

ta capil·laritat territorial dota  
l’associació de gran eficiència a 
l’hora d’identificar les necessi-
tats específiques. Des del 2005, 
compta amb la participació d’em-
pleats i jubilats de l’entitat que, 
al costat de familiars i amics, col-
laboren i responen a les necessi-
tats més immediates de la socie-
tat. D’aquesta manera fomenten 
el voluntariat com a valor de so-
lidaritat i cooperació, i aporten 
temps i ajuda per aconseguir una 
societat més justa i igualitària.  

Sobre la base del Pla Director de 
Voluntariat 2017-2019, la Funda-
ció ”la Caixa” ha concentrat i foca-
litzat en aquests tres anys la seva 
activitat per optimitzar recursos 
i, alhora, posicionar-se com un re-
ferent. Al costat de l’enfortiment i 
la professionalització de la gestió, 
s’ha consolidat l’estructura de l’as-
sociació. A més, l’avaluació objecti-
va ha permès, de manera comple-
mentària, millorar l’eficiència i la 
qualitat de totes les actuacions. 

mplicació i consolidació. El Volun-
tariat de ”la Caixa” s’ha consolidat 
com una de les associacions més 
actives del territori espanyol, ha 
incrementat en més del 40 % el 
nombre d’activitats en els últims 
anys. Amb més de 5.800 volunta-
ris en actiu el 2019, més d’un terç 
ha demostrat un compromís re-
current, participant un mínim 
de 4 vegades a l’any en alguna de 
les accions impulsades. En total, 
s’han organitzat 7.013 activitats 
anuals, amb una mitjana de 19 al 
dia, i cadascuna ha impactat en 47 
persones beneficiàries.

 El Voluntariat de ”la Caixa” parti-
cipa en accions solidàries dirigides, 
principalment, a col·lectius vulne-
rables o amb risc d’exclusió soci-
al. De totes les activitats anuals, un 
terç s’ha dedicat a salut i persones 
grans; un altre terç, a pobresa in-
fantil, i l’altre, a educació financera 
i inserció laboral. En total, s’ha dut 
a terme una mitjana d’unes 300 ho-
res de voluntariat al dia.

L’associació s’organitza en 31 
delegacions repartides per tot 
el territori que, de manera con-
junta, prioritza i duu a terme di-
ferents accions en funció de les 
necessitats de cada lloc. Aques-

voluntaris

‘Molt més  
que un dia’

amb el lema Molt més que un dia, el 
Dia del Voluntariat de ”la caixa” 2019 
ha organitzat tallers lúdics, artístics, 
culturals i mediambientals, dina-
mitzats per voluntaris, per contribu-
ir al desenvolupament i la integració 
de menors en risc de pobresa o d’ex-
clusió social. l’acció s’ha celebrat de 
manera conjunta en 42 ciutats de tot 
espanya, amb la participació de més 
de 1.000 voluntaris, 5.577 nens i ne-
nes i 219 entitats socials. 

VoLunTaris CorPoraTius aCTius

2.898 
Empleats
49,72 %

1.179
amics/familiars

20,22 %

1.153
Clients

19,78 %

599 
Jubilats

10,28 %

El compromís del 
grup ”la Caixa”
l’entitat promou el compromís de 
les persones amb la societat a través  
dels empleats en actiu, jubilats,  
clients, amics i familiars. 

Els voluntaris 
de ”la Caixa”, entre 
els més actius del 
territori espanyol
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EspaiCaixa FranCEsC d’assís

atenció integral
a nens i nenes 
‘invulnerables’
l’EspaiCaixa Francesc d’assís de Manresa 
es va condicionar fa un any al Convent de 
santa Clara per oferir una atenció integral 
a nens i nenes en situació de vulnerabilitat 
i a les seves famílies.

E
l centre va ser restaurat i condici-
onat al Convent de Santa Clara de 
Manresa, edifici del noviciat que 
data de principis del segle xii. 
Amb el nom d’EspaiCaixa Fran-
cesc d’Assís, aquest 2019 ha com-
plert el seu primer any de vida. Al 
llarg d’aquest temps, s’han atès 
un total de 212 nens i nenes i 103 
famílies en risc d’exclusió social. 

L’espai ofereix serveis propis 
del programa CaixaProinfància 
d’atenció psicoterapèutica i re-
forç educatiu, i disposa d’un es-
pai familiar infantil per a famíli-
es amb nens i nenes menors de 
7 anys. Tens Talent està dirigit a 
menors d’entre 6 i 12 anys, mentre 
que el taller ABC de la integració 
està obert a mares immigrants. 
El centre també duu a terme l’ac-
tivitat esportiva FutbolNet, lide-
rada per un equip de la Fundació 
del Barça, i acull altres activitats 
obertes a tota la ciutat. 

L’EspaiCaixa posa a la disposició 
dels usuaris els recursos del pro-
jecte INVULNERABLES, que ofe-
reix una atenció global a les famí-
lies i compta amb la col·laboració 
de més de 40 empreses i entitats. 
Aquestes col·laboracions es ca-

MElANIE CABAllol, mare.
usuària de l’espai familiar infantil. 

«En aquest espai puc compartir temps 
amb el meu fill».

ERIkA SuÁREz, 10 anys.
participant de Tens Talent. 

«aquí hem après a conviure».

SANA AttAouIl, mare.
usuària del programa caixaproinfància. 

«durant aquest curs, he aconseguit 
tenir més confiança en mi mateixa».

En primera persona

nalitzen a través de la Fundació 
del Convent de Santa Clara. L’es-
pai disposade personal que té la 
formació i la qualificació perti-
nents per treballar el desenvolu-
pament cognitiu, afectiu i social 
dels menors. 
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FundaCió dE l’EspErança

acció social directa
de proximitat
la Fundació de l’Esperança ha atès  
més de 3.000 persones en situació  
de pobresa i vulnerabilitat el 2019,  
al barri gòtic de Barcelona. 

onstituïda l’any 2013 per la Fun-
dació ”la Caixa”, la Fundació de 
l’Esperança és una entitat d’acció 
social directa de proximitat que 
lluita contra la pobresa i l’exclusió 
social al districte de Ciutat Vella. 
El 2019 s’ha inaugurat el nou edi-
fici a la plaça de Sant Just. L’am-
pliació de l’espai ha permès incre-
mentar les activitats i l’atenció a 
les famílies, així com facilitar el 
treball en xarxa amb les entitats 
socials del territori. 

La Fundació de l’Esperança és 
una entitat de porta oberta que 
ofereix atenció i recursos a per-
sones i famílies en situació de po-
bresa i exclusió, amb l’objectiu de 
promoure’n l’autonomia, millo-
rar-ne la qualitat de vida i facili-

fundaCiÓ dE L’EsPErança

persones aTeses (2019) 

3.130
beneficiaris en situació de pobresa han 
rebut atenció social directa.

945
famílies  
aTeses

39
Dones 
acolliDes

328
noVes 
feines

esq., el 2019 s’ha 
inaugurat el nou 

edifici de la fundació 
de l’esperança al 

barri Gòtic. Dta., la 
casa de recés acull 

dones de 18 a 35 
anys en situació de 

vulnerabilitat.
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l

HaBitatgE

suport a l’habitatge

a Fundació ”la Caixa” facilita 
l’habitatge a aquelles persones 
amb ingressos reduïts. El pro-
grama Lloguer Solidari facilita 
l’accés a un habitatge a perso-
nes que han vist reduïts els seus 
ingressos a causa de la crisi eco-
nòmica i es troben en situació de 
vulnerabilitat.

D’altra banda, el programa Ha-
bitatge Assequible de ”la Caixa” 
ofereix alternatives per assegu-
rar l’emancipació dels joves i dig-
nificar l’habitatge de les perso-
nes grans. 

tar-ne la inclusió en la societat. 
Tot això mitjançant un acompa-
nyament integral i un enfoca-
ment que inclou les capacitats 
i potencialitats de les persones 
ateses i cerca fomentar-ne l’em-
poderament i responsabilitat. El 
2019, la Fundació ha ofert aten-
ció i recursos a més de 900 famí-
lies en situació de vulnerabilitat. 

També ha acollit i allotjat a la Ca-
sa de Recés 39 dones vulnera-
bles, d’edats compreses entre els 
18 i els 35 anys, derivades d’altres 
entitats socials o administracions 
públiques. En aquest espai, s’ofe-
reix a les residents suport socio-
educatiu, de salut, formatiu i la-
boral, perquè facin el pas cap a 
una vida autònoma.

A més, la Fundació ha contribuït 
a millorar la situació educativa i 
emocional de 182 nens i nenes (de 
0 a 16 anys), a través del suport 
educatiu a la infància i de la rea-
lització d’activitats d’oci i temps 
lliure, en col·laboració amb les en-
titats del barri. També ha obert 
les portes de la inserció laboral a 
328 persones en situació de pre-
carietat, de manera que han po-
gut trobar feina o crear la seva 
pròpia empresa. 

Les accions es duen a terme amb 
l’ajuda de 69 persones (27 emple-
ades i 42 voluntàries), que han 
donat suport als diferents pro-
jectes i serveis durant aquest 
any 2019. Un pilar de la Funda-
ció de l’Esperança és el treball 
en xarxa, amb més d’un cente-
nar d’entitats socials i empre-
ses del districte de Ciutat Vella 
i de la resta de Barcelona que col-
laboren per garantir una atenció 
global a les persones i a les seves 
famílies. 

la fundació 
”la caixa” disposa 
de dos pogramas 

d’accés a l’habitatge 
per a persones amb 

ingressos reduïts.

haBiTaTGE

22.300
habitatges socials 
disponibles a finals del 2019

28.500
habitatges socials ocupats 
el 2019
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clusió social; els habitatges per 
a la inclusió social; la inserció so-
ciolaboral; la interculturalitat i 
l’acció social, i l’acció social en 
l’àmbit rural. 

En el marc del programa, s’im-
pulsen els Premis ”la Caixa” a la 
Innovació Social. L’any 2019, s’ha 
guardonat 10 entitats amb pro-
jectes inclosos en diferents àm-
bits d’actuació i diversos aspec-
tes innovadors. 

Les ajudes estan alineades tant 
amb el Pla Estratègic 2016-2019 
com amb els Objectius per al 
Desenvolupament Sostenible 
(ODS). El programa preveu sis 
convocatòries socials generals 
i tres de territorials (Andalusia, 
Burgos i les Canàries), les quals 
estan englobades en: la promo-
ció de l’autonomia personal i 
l’atenció a l’envelliment, la dis-
capacitat i la malaltia; la lluita 
contra la pobresa infantil i l’ex-

E
n pro de la igualtat d’oportuni-
tats i la millora de la qualitat de 
vida, el Programa d’Ajudes a Pro-
jectes d’Iniciatives Socials de la  
Fundació ”la Caixa” col·labora 
amb organitzacions sense ànim 
de lucre per promoure iniciatives 
dirigides especialment a les per-
sones que es troben en situació 
de vulnerabilitat. Aquest 2019, 
s’han seleccionat 736 projectes, 
que beneficiaran 268.231 perso-
nes en total. 

ajuda a projECtEs d’iniCiativEs soCials

736 nous projectes 
d’entitats socials  
per a una societat 
més justa
El programa d’ajudes a projectes 
d’iniciatives socials de la Fundació 
”la Caixa” ha seleccionat 736 nous 
projectes en benefici de 268.231 persones 
en situació de vulnerabilitat a Espanya.

DisTribució 
De proJecTes 
a espanya  
per àmbiTs 
D’acTuació

19%  
discapacitat i 
salut mental

11% 
Gent gran i reptes 

derivats de 
l’envelliment

5%
humanització 
de la salut

6% 
habitatges per a la 

inclusió social
23%
inserció 
sociolaboral

15%
interculturalitat i 

acció social

21% 
Lluita contra la pobresa 
infantil i l’exclusió 
social

DisTribució 
De proJecTes 
a espanya 
per 
col·lecTius

24%
infància i 

joventut en 
risc d’exclusió 

social

23%
familiars 

i persones 
cuidadores

8% 
Persones immigrades i 
col·lectius amb diversitat 
cultural

22%
Persones en risc 

de pobresa o 
exclusió

9%
Persones amb discapacitat 
o malaltia mental

6%
Persones amb malaltia

5%
Persones en procés  
d’envelliment3% 

Professionals i/o 
voluntaris

el programa 
ha seleccionat 
736 projectes 
durant el 2019, 
que beneficiaran  
prop de 268.231 
persones.
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promove  
regions frontereres
la fundació ”la Caixa” destina 1 M€ 
al desenvolupament del territori in-
terior. en el seu compromís amb el 
desenvolupament econòmic i sosteni-
ble, la fundació ”la caixa” va crear,  
el 2018, la convocatòria Promove.  
Regions Frontereres. aquest 2019 s’ha 
llançat la segona edició del programa, 
l’objectiu del qual és impulsar projec-
tes pilot innovadors que contribueixin 
a la transformació i dinamització del 
territori interior de portugal, així com 
idees amb potencial de convertir-se 
en projectes pilot innovadors. a més, 
s’ha ampliat l’abast del concurs, amb 
la incorporació de la regió alt Tâmega. 

en total, s’han seleccionat 8 pro-
jectes i 7 idees per a un import total 
de gairebé 1 m€ en les següents àrees 
temàtiques: prevenció de riscos na-
turals i gestió eficient dels recursos; 
atracció de recursos humans quali-
ficats i inversions empresarials, i Va-
lorització del capital simbòlic per a 
l’atracció de turistes i nous residents.

PromoVE

8
proJecTes 
seleccionaTs

1 m €
imporT ToTal

Convocatòries 
a portugal

prémios Bpi ”la Caixa” 
Dues noves convocatòries en els  
àmbits de la infància i en el medi rural  
reforcen els Prémios BPI ”la Caixa”, 
amb un total de 120 projectes seleccio- 
nats en benefici de 21.251 persones. els 
prémios bpi ”la caixa” donen continuïtat 
des del 2018 a 3 convocatòries impul-
sades a portugal pel bpi des del 2010. 
aquest 2019, el bpi i ”la caixa” han llançat 
un total de 5 convocatòries, amb un pres-
supost total de 3,75 m€. es tracta d’una 
de les iniciatives més grans de suport  
a projectes socials a portugal. 

les dues noves convocatòries  
que s’han llançat el 2019 (els prémios 
bpi ”la caixa” infância i bpi ”la caixa” 
rural) van dirigides a fer costat a la 
infància en situació de vulnerabilitat 
i a promoure l’acció social en l’àmbit 
rural. aquestes noves iniciatives 
complementen les ajudes que ja 
es concedeixen a través del prémio 
solidário per a joves i adults en situació 
de vulnerabilitat, el prémio seniores 
per a persones amb més de 65 anys i el 
prémio capacitar per a persones amb 
discapacitat.

GENt GRAN 
Entitat: oldCare. Zona nord,  
Bragança. 
Dispensador tecnològic intel·ligent 
de pastilles. amb capacitat de dosi 
mensual, servei de suport monitoritzat  
i polsera d’informació amb alertes. 

PAtRIMoNI ARquEolòGIC 
Entitat: fundação Cidade de  
ammaia. regió sud, marvão. 
consolidació i anàlisi de les estructures 
del recentment descobert teatre romà 
d’ammaia, tercer en importància de la 
lusitània.

SoStENIBIlItAt DEl PlANEtA 
Entitat: universidad da Beira  
interior. regió Centre. 
instal·lació de filtres per a captura 
de co2 per tal de reutilitzar-lo 
posteriorment en la indústria, 
associada a la reducció d’impostos i 
reconeixement de sostenibilitat a les 
empreses que els incorporin.

En primera persona

alto Tâmega Terras de  
Trás-os-montes

douro

alto 
alentejo

alentejo
Central

Baixo 
alentejo

Beiras e 
serra da 
Estrela 

Beira Baixa

Nord: 5 projectes i 4 idees

Centre: 1 projecte i 3 idees

Alentejo: 2 projectes

lliurament dels prémios bpi 
“la caixa” 2019.

7
iDees
seleccionaDes

promove
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CoopEraCió intErnaCional

Compromesos amb 
un món més just
la Fundació ”la Caixa” fa més  
de 20 anys que genera oportunitats 
i coopera amb els col·lectius més 
vulnerables a tot el món. 

illorar les condicions de vida dels 
col·lectius més vulnerables a l’Àfri-
ca, l’Àsia i Sud-amèrica, alhora que 
es contribueix a la consecució dels 
Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS) de les Nacions 
Unides. Mitjançant aliances inter-
nacionals, la Fundació ”la Caixa” 
promou programes de salut glo-
bal, especialment de lluita contra 
la pneumònia i la malària; tracta i 
preveu la malnutrició en menors 
refugiats; fomenta la creació d’ocu-
pació per a dones i joves, i afavoreix 
la formació i l’enfortiment d’orga-
nitzacions de la societat civil.

Al costat de Gavi, The Vaccine Alli-
ance i en col·laboració amb ISGlo-
bal, la Fundació ”la Caixa” promou 
l’Aliança per a la Vacunació Infantil 
per  contribuir a garantir les vacu-

nes per a menors de 5 anys als paï-
sos de renda baixa, fet que reforça 
els seus sistemes sanitaris. Aques-
ta aliança ofereix a les empreses 
l’oportunitat de col·laborar en la 
lluita contra la mortalitat infantil, 
com a part dels seus programes 
de responsabilitat social corpora-
tiva. A aquesta acció se sumen les 
aportacions de clients i empleats 
de CaixaBank i de Microdonatius 
que contribueixen a incrementar 
el nombre de menors vacunats grà-
cies a aquesta acció solidària. 

El programa ARIDA (Acute Respi-
ratory Infection Diagnostic Aid), 
impulsat en col·laboració amb 
Unicef, ha millorat el diagnòstic i 
l’accés al tractament de la pneu-

CooPEraCiÓ inTErnaCionaL

Vacunació infanTil

200.000*

nens i nenes vacunats.

*Xifra estimada

mom, pla 
D’innoVació per a  
la nuTrició infanTil

162.855 
beneficiaris.  
(138.000 nens i nenes  
+ 24.855 mares).

ariDa, proGrama  
De lluiTa conTra  
la pneumònia

+ 1 milió
de nens i nenes.

mesurament del 
grau de malnutrició 
d’un nen en un 
camp de refugiats 
d’etiòpia. projecte 
mom.
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Work4progress india

Cooperació  
amb portugal

Beques a 50 estudiants sirians per 
completar la seva formació superior 
durant 2 anys en universitats portu-
gueses i espanyoles. aquestes ajudes 
són fruit de la col·laboració llançada 
el 2018 a portugal entre la fundació 
”la caixa” i la plataforma Global de su-
port als estudiants sirians (Gp4sys), 
presidida per Jorge sampaio, expre-
sident de la república portuguesa. el 
curs lectiu 2018-2019 es van assignar 
les primeres 25 beques en universi-
tats i escoles politècniques de lisboa, 
porto i coïmbra. aquest curs 2019-
2020, s’han assignat les altres 25 be-
ques, cinc de les quals en universitats 
espanyoles. 

Curs de Gestió de Ciència a lisboa 
i barcelona, en col·laboració amb la 
fundació calouste Gulbenkian, amb 
l’objectiu de millorar les capacitats 
dels directius de centres de recerca 
en salut de països lusòfons.

El programa CooperantsCaixa s’ha 
llançat enguany a portugal. 51 coope-
rants, tres  dels quals del bpi, han pro-
porcionat assistència tècnica en 
8 projectes a àsia, àfrica i sud-amèri-
ca. els tres cooperants de bpi al cos-
tat d’un cooperant de la fundació 
”la caixa” es van desplaçar a maputo, 
moçambic, per treballar en el projec-
te d’enfortiment de les organitzacions 
de la societat civil, Junts!, impulsat 
en col·laboració amb la fundació aga 
Khan.

malTem, proGrama De 
lluiTa conTra la malària

70.000
beneficiaris.

premi a 
Work4progress 

Work4progress té com a objectiu crear 
ocupació sostenible i de qualitat entre 
dones i joves de l’índia, moçambic i el 
perú. aquest programa de la fundació 
”la caixa” ja ha posat en marxa 73 pro-
totips de microempreses, amb capaci-
tat de generació de més de 1.300 llocs 
de treball. una d’aquestes iniciatives 
ha rebut el premi iberdrola a la coope-
ració energètica 2019. correspon a 3 
empreses de rickshaws elèctrics a l’ín-
dia conduïts per dones i que oferei-
xen servei a dones i nenes. així mateix, 
el banc mundial i el programa de na-
cions unides per al Desenvolupament 
han reconegut  Work4progress com a 
exemple de bona pràctica en la creació 
d’ocupació.

WorK4proGress, 
proGrama De creació  
D’ocupació

+25.000
beneficiaris.

cooperanTscaiXa

509
voluntaris han col·laborat amb 
60 organitzacions en 23 països 
des de l’inici del programa. 

mònia infantil i ha beneficiat més 
d’1 milió de nens a Bolívia, Etiòpia, 
el Nepal i Moçambic.

En col·laboració amb la Funda-
ció Bill i Melinda Gates, la Funda-
ció ”la Caixa” impulsa el programa 
MAltEM, amb la finalitat de gene-
rar l’evidència científica sobre com 
accelerar l’eliminació de la malària 
al sud de Moçambic. Els resultats 
demostren un impacte significa-
tiu: s’ha  reduït el nombre de casos 
en un 87%. 

MoM: Pla d’Innovació per a la Nu-
trició Infantil, impulsat al costat de 
l’Alt Comissionat de les Nacions 
Unides per als Refugiats (ACNUR 
UNHCR), tracta i preveu la mal-
nutrició de menors de 5 anys re-
fugiats a Etiòpia. El programa ha 
aconseguit reduir en un 76 % la 
mortalitat infantil en els camps i 
ha arribat a 138.000 nens i nenes.

També enguany, la Fundació 
”la Caixa” i la Fundació Agakan 
han continuat a Egipte i Moçambic 
amb els seus programes de forma-
ció mixta (en línia i presencial), així 
com l’enfortiment d’organitzacions 
de la societat civil. D’altra banda, 
el mes de març, totes dues funda-
cions van repartir kits d’emergèn-
cia a 2.000 famílies a Beira, la ciutat 
més afectada pel cicló Idai.

Gràcies a l’acció de l’oficina de repre-
sentació de la Fundació ”la Caixa” 
als Estats Units, la visibilitat in-
ternacional de l’entitat ha crescut 
aquest 2019. Cal destacar l’organit-
zació de dos esdeveniments a Nova 

York: Plataformes d’innovació ober-
ta en cooperació internacional, orga-
nitzat amb el Programa de Nacions 
Unides per al Desenvolupament, i 
Desbloquejant tot el potencial de la 
filantropia per al desenvolupament, 
en el marc de l’Assemblea General 
de les Nacions Unides.
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‘acció social de proximitat és un 
dels trets distintius de ”la Caixa” 
des dels seus orígens, fa més de 115 
anys. L’objectiu és contribuir en la 
millora del benestar social i  la sa-
lut de les persones que viuen en 
els territoris on es desenvolupa la 
seva activitat. En paral·lel als pro-
grames que es resumeixen en els 
apartats d’aquest informe, la Fun-
dació ”la Caixa” amplifica la seva 
capil·laritat social mitjançant col-
laboracions amb entitats del terri-
tori. La Fundació ”la Caixa” es ges-
tiona conjuntament amb la xarxa 
d’oficines de CaixaBank. D’aques-
ta manera, es garanteix el desenvo-
lupament de la tasca social en mu-
nicipis de tot el territori.

Cinc són els objectius bàsics 
d’aquestes ajudes: la lluita contra 
la pobresa infantil, la marginació i 
l’exclusió social; el foment de l’en-
velliment actiu i saludable en les 
persones grans; l’enfortiment de 
la integració laboral; la convivèn-
cia i la interculturalitat, i la malal-
tia i la discapacitat.

aCCió soCial tErritorial

obra social amplificada 
per la xarxa d’oficines 
de CaixaBank
gràcies al pressupost gestionat 
conjuntament amb la xarxa d’oficines  
de CaixaBank, la Fundació ”la Caixa” 
aconsegueix la capil·laritat territorial per 
atendre les necessitats més immediates.

aCCiÓ soCiaL dE ProximiTaT

10.690
col·laboracions

pressuposT

44,6 m€ 641.400
beneficiaris 
esTimaTs

altres col·laboracions 
La Fundació ”la Caixa” també 
expandeix l’activitat de la se-
va Obra Social en l’àmbit local a 
través d’acords de col·laboració 
amb les fundacions Caja de Bur-
gos, CajaCanarias i Cajasol, així 
com la Fundació Caja Navarra.

Joves participant en 
el festival inclusiu 
Diversitas.
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les oficines  
de CaixaBank  
actuen com  
agents socials  
de proximitat

a portugal,  
en col·laboració 
amb el Bpi

fruit del pla d’implantació a portugal, 
la fundació ”la caixa”, conjuntament 
amb el bpi, impulsa intervencions lo-
cals d’acord amb les línies estratègi-
ques de la seva obra social. aquest 
2019 s’han destinat 791.812 € a 62 
accions de proximitat al país. 

Infància. l’atenció a la infància vul-
nerable a través dels serveis de guar-
deria, jardí d’infància i activitats d’oci 
i temps lliure és un dels objectius del 
centre social d’educação sol nas-
cente de ribeirão. amb el suport de 
la fundació ”la caixa” i el bpi, l’entitat 
podrà ampliar i millorar l’atenció als 
200 nens i nenes que acull.

Béns d’utilitat social. la fundació 
”la caixa” i el bpi han col·laborat amb 
l’associació bus – bens de utilida-
de social de são Domingos de rana, 
que dona suport a altres entitats so-
cials, com  centres de gent gran, cen-
tres juvenils i centres de dia a través 
del subministrament de béns essen-
cials. l’associació fa de pont entre les 
empreses i els particulars, que donen 
els béns, i les entitats socials, que els 
reben i distribueixen.

Accés a la cultura. una de les priori-
tats de la fundació ”la caixa” és con-
tribuir a la millora de la societat a 
través de la divulgació de la cultu-
ra. així, la fundació ”la caixa” i el bpi 
donaran suport al programa cultu-
ral d’acerT - associação cultural e 
recreativa de Tondela, que organit-
za festivals de músiques del món i de 
teatre, entre d’altres.

En primera persona

Projectes amb el suport de l’obra Social 
Descentralitzada de CaixaBank al territori

un hivernacle a ortigueira, la Corunya
Tornar a obrir les portes de l’antic hivernacle. aquest era el somni que ha 
pogut fer realitat l’associació pro-minusvàlids de l’ortegal (aspromor) per 
millorar l’autoestima dels seus membres, estimular-los professionalment  
i ajudar-los a integrar-se en la societat.

taller de costura a Elx, Alacant
el programa de reinserció de Dones a elx ha aconseguit l’objectiu de 
contribuir a la inclusió en la societat de dones vulnerables en situacions 
difícils a través de l’aprenentatge de l’ofici de la costura. 
el nom del projecte és cosint Vides.

Colònies adaptades a Barcelona
De la mà de nexe fundació, els joves i els nens amb greus discapacitats ja 
poden gaudir d’unes colònies adaptades. els beneficiaris poden accedir, a 
través d’un sistema de beques, al programa servei de respir per a famílies 
amb nens amb pluridiscapacitat.

Surf terapèutic a les Canàries
surf terapèutic, musicoteràpia, ioga en família, jornades amb cavalls...  
la oenegé aloha life ha pogut ampliar les seves activitats per afavorir la 
inclusió social de persones i familiars en situació de vulnerabilitat.

un festival inclusiu a toledo
amb l’objectiu de promocionar els talents en arts escèniques de joves en 
situació de vulnerabilitat o exclusió, el Grup d’entitats socials cecap,  
a través de cecap Jove, organitza el festival inclusiu Diversitas. 
un projecte que promou el valor de la diversitat a partir de la cultura  
com a eina de sensibilització social.

usuaris de 
l’asociación  
pro-minusválidos de 
ortegal (aspromor).
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1a. entitat 
filantròpica  
en investigació  
a Espanya  
i Portugal
La Fundació ”la Caixa” impulsa la 
formació d’excel·lència, la recerca i  
el coneixement, així com la translació 
dels avenços científics a la societat,  
en el seu compromís amb el benestar 
de les persones, el progrés social i la 
capacitat d’imaginar un futur millor.

investigació i beques i innovació
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1 
el suport al talent inves-
tigador i a la formació 
d’excel·lència a través del 
programa de beques  
de la fundació ”la caixa”

2 

el suport a centres de 
referència i a projectes 
de recerca a través de 
convocatòries

3 

la transmissió de 
resultats de la recerca 
del laboratori a la 
societat mitjançant 
caixaimpulse

4 

el debat públic generat 
des de l’observatori 
social de ”la caixa”  
i el Palau macaya

En CLau dE quatrE
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En aquest sentit, tant les beques 
de doctorat com les de postdoc-
torat es convoquen en dues mo-
dalitats: Incoming i Retaining. La 
modalitat Incoming està dirigi-
da a atreure talent als centres de 
recerca espanyols i lusitans amb 
acreditació d’excel·lència, en les 
àrees de les ciències de la vida i 
de la salut, tecnologia, física, en-
ginyeria i matemàtiques; men-
tre que la modalitat Retaining té 
com a objectiu retenir els millors 
investigadors de totes les disci-
plines que vulguin realitzar la se-
va recerca en qualsevol universi-
tat o centre de recerca espanyol 
o portuguès. En tots els casos, es 
tracta de beques de tres anys de 
durada.

Com més recerca, més progrés  
social. Des del 1982, la Funda-
ció ”la Caixa” ofereix beques per 
cursar estudis de postgrau a l’es-
tranger i per realitzar doctorats 
i postdoctorats a Espanya i, com 
a novetat d’aquest 2019, també a 
Portugal.

Enguany, a més, el programa de 
beques de postdoctorat Júnior 
Leader ha obtingut finançament 
de la Comissió Europea a través 
del programa MSCA-COFUND 
de l’Horitzó 2020 per a les convo-
catòries de beques del 2020 i 2021. 
L’import d’aquesta ajuda ha estat 
de 5,7 M€. L’objectiu d’aquest pro-
grama, així com el de les beques de 
doctorat, és atreure i retenir talent 
investigador a Espanya i Portugal. 

BEquES

La Fundació ”la Caixa” 
impulsa el talent 
investigador
El 2019, els programes de beques de 
doctorat i postdoctorat de la Fundació 
”la Caixa” s’han obert també a Portugal.

BEquES (2019)

inversió 

28,4  m€

DiStriBució DE LES BEquES

218
 beques

65 
Doctorat  
iNPhiNit 33

Postdoctorat 
Junior Leader

120 
Postgrau a 
l’estranger
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Finalment, no podem deixar de 
referir-nos al programa amb més 
tradició de tots: les beques de 
postgrau a l’estranger. Aquest 
programa permet als estudiants 
espanyols més excel·lents accedir 
a les millors universitats d’Euro-
pa, Amèrica del Nord  (els EUA i 
el Canadà) i la zona d’Àsia-Pacífic 
(Austràlia, la Xina, Singapur, el Ja-
pó, l’Índia i Corea del Sud). Aques-
tes beques tenen una durada mà-
xima de dos anys. 

La Fundació ”la Caixa” 
aposta des del 1982 
per la formació 
d’excel·lència i el 
talent investigador 

l’objectiu dels 
programes de 
beques és atreure 
i retenir talent 
investigador a 
espanya i Portugal.

amb l’objectiu de potenciar el des-
envolupament professional i millo-
rar les oportunitats de carrera dels 
investigadors, les beques de docto-
rat i postdoctorat a espanya i Portu-
gal inclouen tallers de transferència 
tecnològica, desenvolupament pro-
fessional i habilitats transversals. 
aquestes sessions estan imparti-
des per empreses líders en aquests 
camps. aquesta formació, alho-
ra, es complementa amb activitats 
de networking per fomentar la col-
laboració entre els becaris de la funda-
ció ”la caixa” .

Orientar, formar,
connectar 

el programa de beques de la fun-
dació ”la caixa” té un conveni de 
col·laboració amb microbank amb 
l’objectiu de generar més oportuni-
tats per als estudiants amb talent. 
D’aquesta manera, s’ofereix als can-
didats que opten a una beca de post-
grau a l’estranger i que han estat 
qualificats d’excel·lents, però que no 
han quedat finalistes en el procés de 
selecció, la possibilitat d’obtenir un 
préstec amb condicions molt avan-
tatjoses per finançar els seus estudis 
de postgrau.

Conveni amb 
MicroBank 

Pedro Sousa-Victor
Beca de postdoctorat Junior Leader
està investigant si es poden rejovenir òrgans envellits 
amb cèl·lules mare.
institut de medicina molecular (imm) João llop 
antunes, universidade de lisboa (lisboa, Portugal).

En primera persona

Queralt Serra
Beca de doctorat INPhINIT 
està duent a terme una recerca sobre el càncer de 
fetge.

vHir - vall d’Hebron institut de recerca (barcelona, 
espanya).

Nerea Heras
Beca de postgrau a l’estranger
està cursant un màster en international migration & 
Public Policy.

london school of economics and Political science 
(londres, el regne unit).

EvoLució DEL NomBrE DE BEquES i iNvErSió (2016-2019)

20182016 2017

188
16,8

197
18

227

28,1

concedides

import (m€)

218

28,4

2019
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E
n la Convocatòria d’Ajudes per 
a la Recerca en Salut, s’han se-
leccionat aquest any 23 iniciati-
ves d’excel·lència científica i amb 
gran valor potencial i impacte 
social. L’objectiu d’aquesta con-
vocatòria, que és oberta i com-
petitiva, és impulsar projectes 
d’excel·lència en la lluita contra 
les malalties de més impacte en 
el món. És per aquesta raó que la 
convocatòria ofereix ajudes en 5 
àrees temàtiques: malalties car-
diovasculars i malalties metabò-
liques associades; neurociències; 
malalties infeccioses; oncologia, i 
tecnologies facilitadores vincula-
des a algun dels àmbits anteriors. 
Aquest últim apartat és, precisa-
ment, una novetat que ha incor-
porat la convocatòria enguany. 
En total, la Fundació ”la Caixa” 
ha destinat a aquesta convoca-
tòria més de 15 M€.

Finalment, cal destacar que 
aquest 2019 la Fundació ”la Caixa” 
ha consolidat la col·laboració 
amb la Fundação para a Ciência 
e a Tecnologia de Portugal, així 
com la Fundació Luzón. Les du-
es institucions han aportat, en-
guany, més d’1 M€ per ajudar a 
finançar tres dels 23 projectes 
seleccionats. 

La Fundació 
”la Caixa” consolida 
la col·laboració amb 
la Fundação para a 
Ciência e a tecnologia 
de Portugal

aposta capdavantera 
en recerca en salut
i biomedicina

InVEStIGaCIÓ

La Fundació ”la Caixa” dona suport al 
progrés científic i l’excel·lència en la recerca 
com a elements clau per trobar solucions 
als principals reptes de la salut.

el 2019, s’han 
seleccionat 

25 iniciatives 
d’excel·lència 

científica en la 
convocatòria 

d’ajudes per a la 
recerca en salut.

iNvEStigació i iNNovació 
(2019)

inversió total

41,5 m€

DiStriBució DE La iNvErSió 
(EN m€)

oncologia
8,3

Neurociència
9,4

malalties 
infeccioses

9,3

malalties cardio-
vasculars

4,2

altres ciències de 
la salut

10,3
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SuPort a cENtrES 
D’iNvEStigació (2019)

265
investigaDors 
contractats

EvoLució DE La iNvErSió (EN m€)

2016

36,9635,1

23,86 

maLaLTIeS OBLIdadeS
ajuda Health research 2019
l’estudi dels mecanismes que subjauen en les 
malformacions vasculars per trobar noves teràpies. 
mariona Graupera, institut de recerca biomèdica de 
bellvitge (iDibell). barcelona, espanya.

En primera persona

ImmUNOTeRàPIa UNIVeRSaL 
ajuda Health research 2019 
la generació d’una immunoteràpia universal per 
combatre el càncer. Bruno Silva-Santos, institut de 
medicina molecular (imm), lisboa, Portugal.

CàNCeR de PàNCReeS
ajuda Health research 2019 
la curació i la prevenció de la reaparició del càncer 
de pàncrees. maría J. Vicent, centre de recerca 
Príncep felip (ciPf), valència, espanya.

aliança estratègica amb l’Hospi-
tal Clínic de Barcelona. fruit del con-
veni marc signat el 2019, la fundació 
”la caixa” destinarà una ajuda de 6 m€ 
per crear la unitat de recerca en im-
munoteràpia del càncer clínic-”la cai-
xa”, entre altres accions, fins al 2022.
Immunoteràpia contra el càncer. grà-
cies al suport de la fundació ”la caixa”, 
l’Hospital de sant Pau de barcelona 
ha presentat enguany un assaig clí-
nic únic d’immunoteràpia per al càn-
cer limfàtic.

Projecte pioner en endoscòpia. 
gràcies a una aportació de la funda-
ció ”la caixa” de més de 4 m€ fins al 
2022, l’Hospital vall d’Hebron ha ad-

Suport a institucions 
de referència 

quirit el primer robot radiològic del 
món que s’utilitza en un servei d’en-
doscòpia. aquesta ajuda també per-
metrà ampliar el servei d’endoscòpia 
Digestiva vall d’Hebron-Wider bar-
celona. això significarà atendre 1.200 
pacients més a l’any.

migrain adaptive Brain Center. 
De la mà de la fundació ”la caixa”, 
l’Hospital vall d’Hebron ha inaugu-
rat enguany el migrain adaptive brain 
center, pioner en recerca i tractament 
de la migranya. el centre està liderat 
per la doctora Patrícia Pozo-rosich, 
que ja el 2003 va obtenir una beca de 
la fundació ”la caixa” per investigar 
aquesta patologia als estats units. 

exoesquelet per a la Fundació dacer 
de madrid.  aquest 2019, la funda-
ció ”la caixa” ha signat un acord de col-
laboració amb la fundació Dacer de 
madrid. així, aquesta última ha pogut 
adquirir un exoesquelet per a la reha-
bilitació de pacients amb dany cere-
bral adquirit.

isidre fainé, 
president de la 
fundació bancària 
”la caixa”, i el director 
de l’Hospital clínic, el 
doctor Josep maria 
campistol, en la 
signatura del conveni 
marc.

2017 2018 2019

41,5

a més dels diferents programes que 
es desenvolupen per impulsar la in-
vestigació, la fundació ”la caixa” man-
té aliances estratègiques amb centres 
de recerca de referència que lideren la 
recerca en el seu camp.  es tracta del 
Barcelona Beta Brain Research Cen-
ter, especialitzat en la recerca sobre 
l’alzheimer;  l’IrsiCaixa, centre de re-
ferència en recerca sobre el viH i al-
tres malalties infeccioses; l’IsGlobal, 
especialitzat en les recerques vincu-
lades a la salut pública i a les malalti-
es infeccioses com la malària, i el Vall 
d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO), 
un dels centres de referència en re-
cerca i desenvolupament de tracta-
ments nous contra el càncer.

aliances 
estratègiques 
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El programa ha 
llançat enguany la 
nova convocatòria 
d’ajudes 
CaixaImpulse 
Consolidate

a
mb el nom de Consolidate, Caixa-
Impulse ha llançat aquest 2019 
una segona modalitat de con-
vocatòries. Aquestes noves aju-
des estan dirigides a projectes 
d’innovació biomèdica en fases 
madures de desenvolupament, 
mentre que les Validate —que 
van néixer el 2015— s’atorguen a 
projectes incipients que encara 
necessiten definir el pla de valo-
rització. 

 Si bé les dues modalitats estan 
dirigides a institucions biomèdi-
ques, en el cas de la segona (Con-
solidate) també s’accepten pro-
jectes incorporats en spin-offs, 
sempre que estiguin liderats per 
hospitals, universitats o cen-
tres de recerca sense ànim de 
lucre. Les ajudes arriben fins als 
300.000 euros.

Tant als premiats en la convoca-
tòria de CaixaImpulse Validate 
com en el Consolidate, la Funda-
ció ”la Caixa” els ofereix un pro-
grama d’acompanyament per-
sonalitzat. L’objectiu és que els 
projectes adquireixin valor sufi-
cient per  atreure la inversió pri-
vada que permeti fer el salt al 
mercat.
 
D’aquesta manera, el Programa 
CaixaImpulse transforma el co-
neixement científic que neix al la-
boratori en productes capaços 
de generar valor per a la societat. 
Això s’aconsegueix a través de la 
creació de noves empreses o mit-
jançant acords de transferència 
tecnològica, com les llicències.

El Programa CaixaImpulse té el 
suport de Caixa Capital Risc i de 
l’Institut Europeu de Tecnologia 
(EIT Health).  

InnOVaCIÓ

del laboratori al 
disseny de productes 
en pro de la salut
des de la seva posada en marxa,  
el Programa CaixaImpulse ha promogut 
102 iniciatives, de les quals 32 s’han 
convertit en ‘spin-offs’, que han aportat 
solucions en benefici de la salut de  
les persones. 

el programa 
caixaimpulse 

transforma  el 
coneixement 

científic que sorgeix 
al laboratori en 

productes de valor 
per a la societat.
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una molècula pot convertir-se en un 
medicament, un nou prototip trans-
formar-se en un aparell mèdic, una 
solució de programari aplicar-se en 
la medicina de precisió… Però com? 
a més de finançament, caixaimpul-
se brinda formació específica als in-
vestigadors perquè siguin capaços 
de transferir el seu actiu del labora-
tori al mercat. així mateix, posa a la 
disposició dels participants una sè-
rie de mentors en emprenedoria que 
els guien en el procés amb l’objectiu 
de garantir millores qualitatives en 
els projectes. els participants tam-
bé tenen accés a una xarxa d’experts 
en diferents àrees d’innovació que 
els assessoren sobre les oportuni-
tats de negoci.

La capacitació 
necessària per 
transferir un 
actiu al mercat 

caixaimpulse 
també ofereix 

formació específica 
als investigadors.

caiXaimPuLSE (2019)

137 
 ProJectes    
 Presentats

PressuPost

2,8 m€
en aJuDes  
conceDiDes

ReCUPeRaR La VISIÓ de PROP
caixaimpulse validate 2019  
revolucionar el tractament de la presbícia i les 
cataractes restablint la capacitat d’acomodació 
de l’ull. Susana marcos, institut d’Òptica. consell 
superior de recerques científiques (io-csic). madrid, 
espanya.

En primera persona

TRaSPaSSaR LeS BaRReReS deL CeRVeLL
caixaimpulse validate 2019  
millorar l’arribada dels fàrmacs al cervell. meritxell 
Teixidó, institut de recerca biomèdica (irb 
barcelona). barcelona, espanya

mÉS PROTeÏNeS ReCOmBINaNTS
caixaimpulse validate 2019
com podem usar noves eines moleculars que beneficiïn 
la indústria biotecnològica. alexandra moreira, institut 
de biologia molecular e cel·lular (ibmc). Porto, Portugal.

24
ProJectes    
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BEquES I ajudES a La InVEStIGaCIÓ

BeQUeS de POSTdOCTORaT

7 Com poden els materials híbrids revolucionar la 
tecnologia actual?
Rosa Córdoba Castillo. instituto de ciencia molecular. 
(icmol). universitat de valència (uv). valència, espanya.
8 Podem desenvolupar una nova tecnologia per  

descontaminar els ecosistemes aquàtics?
Jesús Ferrando Soria. instituto de ciencia mole-
cular (icmol). universitat de valència (uv). valència,  
espanya.

9 Com veiem l’univers?
Pierre Fleury. instituto de física teórica (ift). univer-
sidad autónoma de madrid (uam). madrid, espanya.
10 Quin tipus d’ordinador quàntic serà el primer a so-
brepassar els ordinadors clàssics? 
Pol Forn Díaz. institut de física d’altes energies (ifae). 
cerdanyola del vallès, espanya.

11 es poden preparar fàrmacs d’una forma neta i 
eficient?
Francisco García Cirujano. instituto de ciencia molecu-
lar (icmol). universitat de valència (uv). valència, espanya.

12 Podem reduir l’impacte mediambiental amb ma-
terials intel·ligents?
Mónica Giménez Marqués. instituto de ciencia molecu-
lar (icmol). universitat de valència (uv). valència, espanya.

13 Generaran noves tecnologies els materials 
nous? 
Marco Gobbi. asociación centro de investigación  
cooperativa en nanociencias (cic nanogune). sant 
sebastià, espanya.

14 es pot millorar la massa òssia després d’un càn-
cer?
Luis Gracia Marco. universidad de granada (ugr). 
granada, espanya.
15 Quins canvis provocarà la física quàntica en la 
tecnologia de la informació? 
Tobias Grass. institut de ciències fotòniques (icfo). 
castelldefels, espanya.

16 És l’adN brossa abundant per al desenvolupa-
ment del càncer de sang?
Biola María Javierre Martínez. institut de recer-
ca germans trias i Pujol (igtP). badalona, espanya

17 Quines són les conseqüències de la barreja en-
tre espècies?
Martin Kuhlwilm. institut de biologia evolutiva 
(ibe). universitat Pompeu fabra (uPf). barcelona, 
espanya.

1 Com podem generar en el laboratori ulls funcio-
nals a partir de cèl·lules mare? 
María Almuedo Castillo. centro andaluz de biología 
del Desarrollo (cabD). sevilla, espanya.

2 Què es pot aprendre sobre els aRN no codificants 
d’una planta?
Nicolas Bologna. centre d’investigació agrigenòmi-
ca (crag). cerdanyola del vallès, espanya.
3 Com podem anar més enllà de les aproximacions 

en física?
Riccardo Borsato. instituto galego de física de altas 
enerxías (igfae). santiago de compostel·la, espanya.
4 Com pot el coneixement tradicional ajudar a pro-

tegir l’aigua?
Elodie Brisset. institut català de Paleoecologia Hu-
mana i evolució social (iPHes). tarragona, espanya.

5 Podem garantir condicions de seguretat per a ei-
xams de robots aeris?
Leonardo Colombo. instituto de ciencias matemáti-
cas (icmat). madrid, espanya.

6 Quin és l’origen de la vida?
Ignacio Colomer Utrera. fundación instituto madri-
leño de estudios avanzados en nanociencia (imDea 
nanociencia). madrid, espanya. 

CONVOCaTÒRIa d’INVeSTIGaCIÓ eN SaLUT

38 Per què em costa llegir?
Manuel Carreiras. centro vasco de cognición, cere-
bro y lengua (bcbl). sant sebastià, espanya.

39 el cervell modula el metabolisme a través dels 
bacteris intestinals?
Marc Claret. institut d’investigacions biomèdiques 
august Pi i sunyer (iDibaPs). barcelona, espanya.
40 Com s'inicia la transmissió de la malària?
Alfred Cortés Closas. institut de salut global barce-
lona. (isglobal). barcelona, espanya.

41 Poden les sèries de TV ajudar a recuperar la par-
la després de patir un ictus?
Blanca Fuentes Gimeno. Hospital universitario la Paz. 
madrid, espanya.
42 Podem restaurar la visió amb nanotecnologia?
José A. Garrido. institut català de nanociència i na-
notecnologia (icn2). cerdanyola del vallès, espanya.

43 Podem parar l'ebola? 
Carmen Gil. centro de investigaciones biológicas. 
consejo superior de investigaciones científicas (cib-
csic). madrid, espanya.

44 Podem recuperar la vista amb fàrmacs sensibles 
a la llum? 
Pau Gorostiza. institut de bioenginyeria de catalu-
nya (ibec). barcelona, espanya.

45 Quines teràpies personalitzades curaran les mal-
formacions vasculars?
Mariona Graupera. institut de recerca biomèdica de 
bellvitge (iDibell). barcelona, espanya.

46 el sistema elèctric del cor és la clau per prevenir 
la mort sobtada d'origen cardíac?
José Jalife. centro nacional de investigaciones car-
diovasculares (cnic). madrid, espanya.

34 Com es comuniquen les cèl·lules tumorals entre si?
María Abad. fundació Hospital universitari vall 
d’Hebron – institut de recerca (vHio). barcelona, 
espanya.
35 Ciència ciutadana i dades massives, la nova va-
cuna contra el dengue?
Frederic Bartumeus. centre d’estudis avançats de 
blanes. consell superior d’investigacions científiques 
(ceab-csic). blanes, espanya.
36 Podem frenar la metàstasi interferint amb l'en-
torn tumoral?
Eduard Batlle. institut de recerca biomèdica (irb 
barcelona). barcelona, espanya.

37 És possible revertir la immortalitat de les cèl-
lules canceroses?
María A. Blasco. centro nacional de investigaciones 
oncológicas (cnio). madrid, espanya.

CaIxaImPULSe

63 Com pot un robot social millorar les teràpies de 
rehabilitació?
Fernando Fernández Rebollo. universidad carlos iii 
de madrid (uc3m). madrid, espanya.

64 el càncer podria ser una malaltia crònica?
Angélica Figueroa Conde-Valvís. fundación Profe-
sor nóvoa santos. la corunya, espanya.

65 Com es pot millorar el tractament de l'artritis 
reumatoide?
Josep M. Grinyó. fundació bosch i gimpera. barce-
lona, espanya.

66 Podem actuar sobre el metabolisme humà amb 
un bacteri?
Isabel Huber Ruano. institut d’investigació sanità-
ria Pere virgili (iisPv). reus, espanya.

67 Com podem detenir la resistència de les cèl·lules 
tumorals als tractaments?
Gabriela Jiménez Valerio. institut de recerca bio-
mèdica de bellvitge (iDibell). barcelona, espanya.
68 Les persones grans poden recuperar la visió de 
prop?
Susana Marcos. instituto de óptica. consejo supe-
rior de investigaciones científicas (io-csic). madrid, 
espanya.

69 Qui pot respondre satisfactòriament al tracta-
ment endovascular de l'ictus?
Alicia Martínez Piñeiro. institut de recerca ger-
mans trias i Pujol (igtP). badalona, espanya.

59 Podem predir la qualitat de vida després d'una 
hemorràgia?
Marcin Wojciech Balcerzyk. universidad de sevilla 
(us). sevilla, espanya.
60 es pot diagnosticar la demència amb una simple 
anàlisi de sang?
Katrin Beyer. institut de recerca germans trias i  
Pujol (igtP). badalona, espanya.

61 es pot monitorar la fibrosi renal de forma no in-
vasiva?
Francesc E. Borràs. institut de recerca germans tri-
as i Pujol (igtP). badalona, espanya.

62 Com podem millorar el diagnòstic de la malaltia 
d'alzheimer?
Juan Domingo Gispert. barcelonabeta brain rese-
arch center (bbrc). barcelona, espanya.
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79 projectes de recerca d’Espanya i Portugal han rebut finançament de la Fundació”la Caixa”, 
per un valor total de 29 M€, per a desenvolupar les seves propostes científiques  

en els pròxims anys.

18 Podem detectar i tractar la malaltia de Parkin-
son a través de l’intestí?
Ariadna Laguna Tuset. fundació Hospital univer-
sitari vall d’Hebron - institut de recerca (vHir). bar-
celona, espanya.

19 Com es pot revolucionar la biologia amb les pro-
teïnes de disseny?
Enrique Marcos Benteo. institut de recerca biomè-
dica (irb barcelona). barcelona, espanya.

20 Li devem al neutrí l’existència de la matèria?
Justo Martín-Albo Simón. instituto de física cor-
puscular (ific). universitat de valència (uv). valèn-
cia, espanya.
21 Pot la teoria general de la relativitat d’einstein ex-
plicar l’evolució observada de l’univers?
Matteo Martinelli. instituto de física teórica (ift). 
universidad autónoma de madrid (uam). madrid,  
espanya.

22 es pot detenir l’esclerosi múltiple?
Ana Luisa Mendanha Falcao. life and Health scien-
ces research institute (icvs). universidade do min-
ho. braga, Portugal.

28 Quins són els microorganismes clau en els 
oceans?
Daniel Richter. Departament de ciències experimentals 
i de la salut, universitat Pompeu fabra (DceXs – uPf). 

29 Per què els tumors benignes no es converteixen 
en malignes?
Bárbara Rivera Polo. institut d’investigació biomè-
dica de bellvitge (iDibell). barcelona, espanya.

30 Quines mutacions genètiques són responsables 
de les especialitzacions del cervell humà?
Gabriel Santpere Baró. institut Hospital del mar d’in-
vestigacions mèdiques (imim). barcelona, espanya.
31 es poden utilitzar cèl·lules mare per rejovenir òr-
gans envellits?
Pedro Sousa-Victor. instituto de medicina molecu-
lar (imm) João lobo antunes. universidade de lisboa. 
lisboa, Portugal.
32 Per què migren els insectes?
Gerard Talavera Mor. institut de biologia evolutiva (ibe). 
universitat Pompeu fabra (uPf). barcelona, espanya.

33 Com es poden dissenyar els catalitzadors quí-
mics del futur?
Michael Tayler. institut de ciències fotòniques  
(icfo). castelldefels, espanya.

23 Podem curar les neurones malaltes abans que 
morin?
Miguel Ángel Mompeán García. instituto de quími-
ca física rocasolano (iqfr). consejo superior de in-
vestigaciones científicas (csic). madrid, espanya.

24 Per què estem fets de matèria i no d’antimatè-
ria?
María Moreno Llácer. instituto de física corpuscular 
(ific). universitat de valència (uv). valència, espanya.

25 Seran els microxips autònoms la medicina del 
futur?
Gonzalo Murillo Rodríguez. institut de microe-
lectrònica de barcelona – centre nacional de mi-
croelectrònica (imb-cnm-csic). cerdanyola del  
vallès, espanya.
26 Quin va ser l’impacte demogràfic de les migraci-
ons bàrbares?
Iñigo Olalde Marquínez. Departament de ciències 
experimentals i de la salut, universitat Pompeu fa-
bra (DceXs – uPf). barcelona, espanya.

27 Com es poden millorar els cultius per  fer front al 
canvi climàtic?
Julia Qüesta. centre de recerca agrigenòmica (crag). 
cerdanyola del vallès, espanya.

47 es pot curar l'obesitat des del cervell?
Miguel López. centro de investigación en medicina. 
molecular y enfermedades crónicas (cimus). san-
tiago de compostela, espanya.
48 Podem prevenir el càncer hepàtic regulant la in-
flamació del fetge?
Raúl Méndez. institut de recerca biomèdica (irb 
barcelona). barcelona, espanya.

4 9 És possible aconseguir el repte de curar la dis-
secció d'aorta?
Juan Miguel Redondo. centro nacional de investi-
gaciones cardiovasculares (cnic). madrid, espanya.

50 Podrem guanyar la guerra contra les tauopaties 
com l'alzheimer?
José Antonio del Río Fernández. institut de bioen-
ginyeria de catalunya (ibec). barcelona, espanya.

55 Com s'adapta el cervell de la dona per ser mare?
Òscar Vilarroya. universitat autònoma de barcelona. 

56 amaga el metabolisme la solució per tractar 
l'eLa?
Carmen María Fernández-Martos. fundación Hos-
pital nacional de Parapléjicos. toledo, espanya.

57 es pot curar la sèpsia incidint en les respostes 
metabòliques?
Miguel Che Parreira Soares. fundação calouste gulben-
kian-instituto gulbenkian de ciência. lisboa, Portugal.
58 es pot regenerar una lesió de medul·la espinal?
Leonor Saúde. instituto de medicina molecular 
(imm). lisboa, Portugal.

51 Podem usar els bacteris del pulmó per curar 
les malalties pulmonars?
Luis Serrano Pubul. fundació centre de regulació 
genòmica (crg). barcelona, espanya.
52 Podem generar una immunoteràpia universal per 
combatre el càncer?
Bruno Silva-Santos. instituto de medicina molecu-
lar (imm). lisboa, Portugal.

53 Com podem reforçar el nostre sistema immuni-
tari?
Marc Veldhoen. instituto de medicina molecular 
(imm). lisboa, Portugal.
54 Podem curar el càncer de pàncrees i prevenir-ne 
la reaparició?
María J. Vicent. centro de investigación Príncipe fe-
lipe (ciPf). valència, espanya.

70 es poden predir infeccions i evitar l'ús inneces-
sari d'antibiòtics?
Jimmy Martins. universidade de coimbra. coim-
bra, Portugal.

71 Com poden ajudar els microscopis a desenvolu-
par millors medicaments?
Mario Montes Usategui. fundació bosch i gimpera. 
barcelona, espanya.

72 Com es poden utilitzar noves eines moleculars 
que beneficiïn la indústria biotecnològica?
Alexandra Moreira. instituto de biologia molecular e  
celular (ibmc). Porto, Portugal.

77 Com podem millorar la qualitat de vida dels pa-
cients amb càncer de bufeta?
Samuel Sánchez Ordóñez. institut de bioenginyeria 
de catalunya (ibec). barcelona, espanya.

78 Com podem millorar l'arribada dels fàrmacs al 
cervell?
Meritxell Teixidó. institut de recerca biomèdica (irb 
barcelona). barcelona, espanya.

79 Podem usar implants neuroelectrònics innova-
dors per tractar malalties cerebrals?
Damià Viana. institut català de nanociència i na-
notecnologia (icn2). cerdanyola del vallès, espanya.

73 La modulació de TdP-43 pot ser  clau per curar l'eLa?
Valle Palomo. centro de investigaciones biológicas. 
consejo superior de investigaciones científicas (cib-
csic). madrid, espanya.
74 És possible tractar pacients agitats mitjançant 
un procediment fiable?
Xavier Pérez Acebo. institut d’investigació i innova-
ció Parc taulí (i3Pt). sabadell, espanya.

75 Podem tractar la malaltia mitocondrial?
Albert Quintana. universitat autònoma de barcelo-
na (uab). cerdanyola del vallès, espanya.

76 Com podem acostar-nos a la cura definitiva de 
la diabetis tipus 1?
María Salazar-Roa. centro nacional de investigacio-
nes oncológicas (cnio). madrid, espanya.
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L‘Observatori Social de ”la Caixa”
ha publicat aquest 2019 el dossi-
er Habitatge: dret o mercat?Així 
mateix, ha completat la col·lecció 
d’informes de Necessitats Socials 
d’Espanya i ha publicat un infor-
me sobre renda bàsica. 

El dossier dedicat a l’habitatge se 
centra en la inseguretat residen-
cial dels col·lectius més vulnera-
bles i l’accés dels joves a una llar 
pròpia. El monogràfic presenta 
dos articles. En el primer, Juan 
Antonio Módenes aborda la inse-
guretat residencial, que emergeix 
com una preocupació de primer 
ordre. A continuació, Aitana Al-
guacil analitza els problemes als 
quals s’enfronta la població jove 
a l’hora d’accedir a un habitatge 
i com poden repercutir-hi qües-
tions com la formació de llars i la 
fertilitat de la població. L’entre-
vista està dedicada a Sorcha Ed-
wards, secretària general de Hou-

L’Observatori 
Social de ”la Caixa” 
completa la col·lecció 
d’informes de 
necessitats Socials  
a Espanya

OBSErVatOrI SOCIaL dE ”La CaIxa” 

un referent en 
l’aportació de 
diagnòstics sobre 
la realitat social
L’accés a l’habitatge dels 
col·lectius més vulnerables centra 
el nou dossier de l’Observatori 
Social de ”la Caixa”.

Portades d’un 
dossier i dos 

informes publicats 
per l’observatori 

social de ”la caixa”.

sing Europe, i permet entendre 
com encaixa la situació d’Espa-
nya en el marc europeu. 

De manera paral·lela, l’Observa-
tori Social de ”la Caixa” ha com-
pletat la col·lecció d’informes de 
Necessitats Socials a Espanya. 
L’objectiu d’aquest projecte de re-
cerca ha estat identificar quines 
necessitats socials de la població 
espanyola són les que més condi-
cionen el benestar individual. 

Finalment, l’informe Reforçar el 
benestar social: de l’ingrés mínim 
a la renda bàsica, publicat per 
l’Observatori Social de ”la Caixa”, 
recull l’anàlisi d’una desena d’ex-
perts sobre la situació social a Es-
panya i sobre la capacitat de les 
ajudes i subsidis existents per 
garantir uns ingressos mínims  
a tots els ciutadans, amb l’objec-
tiu de reduir la pobresa i la desi-
gualtat.  
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oBSErvatori SociaL DE ”La caiXa” 

36
continguts 
generats

10.529
 subscriPtors    
 newsletter

la fundació ”la caixa”, el bPi i la no-
va school of business & economics 
de la universitat nova de lisboa han 
llançat aquest 2019 la iniciativa per 
a l’equitat social. l’objectiu és im-
pulsar el sector social a Portugal. la 
col·laboració ascendeix a 2,2 m€ en 3 
anys. entre els projectes a desenvo-
lupar destaquen:
1. Llançament de l’informe anual  
Estat Social del País. retrat socioe-
conòmic de les famílies portugueses, 
amb especial atenció a situacions 
d’exclusió i d’accés a les ajudes i re-
cursos socials que existeixen al país.
2. Creació d’una base de dades pú-
blica del sector social a Portugal. la 
unificació de la informació, actual-
ment dispersa, sobre les organitzaci-
ons del sector social al país. 
3. dos programes nous de capacitació. 
el primer està dirigit a directius d’en-
titats socials. el segon consisteix en 
una iniciativa pionera per realitzar el 
diagnòstic i l’acompanyament d’en-
titats del sector social en diferents 
àrees, involucrant la comunitat de 
nova sbe (alumnes, alumni, profes-
sors i partners).
4. data Science for Social Good. 
aplicació a Portugal d’aquest progra-
ma creat a la universitat de chicago 
el 2013. l’objectiu és l’anàlisi de pro-
blemes socials a través de la cièn-
cia de Dades (Data science). la nova 
sbe, en col·laboració amb la funda-
ció ”la caixa”, seleccionarà cada any la 
problemàtica social objecte d’estudi. 
el 2019, mitjançant un concurs diri-
git a entitats socials, s’ha decidit ana-
litzar la Caracterització de la població 
diabètica amb el risc de nefropatia, a 
proposta de l’associació Protectora 
dels Diabètics de Portugal.

Iniciativa per a  
l’Equitat Social

isidre fainé, president de la 
fundació bancària “la caixa”, i 

Daniel traça, director de la nova 
school of business & economics 

(sbe), durant la signatura de 
l’acord de col·laboració.

el 2019, s’ha llançat una nova convo-
catòria competitiva per finançar pro-
jectes de recerca que destaquin per 
la seva excel·lència, caràcter innova-
dor i orientació social. les propostes 
es basen en metodologies quantita-
tives i el seu objectiu és generar nou 
coneixement que ajudi a comprendre 
els reptes socials més rellevants de 
l’actualitat.  

així mateix, s’ha llançat una nova 
línia d’instruments de finançament 
per a propostes de recerca que es ca-
racteritzen per ser àgils i flexibles.

Impulsem la 
investigació en 
ciències socials 

miranda Jessica Lubbers  
investiga quins mecanismes hi ha darrere de la cohesió 
social i la forma en la qual impacta en les preferències 
polítiques i la qualitat democràtica de la societat.

universitat autònoma de barcelona. barcelona, espanya.

En primera persona

Joan Josep Vallbé   
Per què en alguns jutjats s’emeten més ordres d’allunyament 
que en d’altres? comprendre les claus d’aquesta desigualtat 
judicial i la seva tendència.

universitat de barcelona. barcelona, espanya

alberto ardèvol 
investiga per què es difonen notícies falses (fake 
news) i el comportament i motivacions dels seus 
difusors.

universidad de la laguna. santa cruz de tenerife, 
espanya.
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E
spai modernista singular, el Pa-
lau Macaya té com a objectiu ana-
litzar i comprendre quins són els 
reptes actuals de la nostra socie-
tat. Per a això, identifica les noves 
tendències i presenta propostes 
concretes que generin un impac-
te real i una millora visible per a les 
persones i el seu entorn. 

El Palau Macaya actua a mane-
ra de knowledge brokering, és a 
dir, un intermediador (i propicia-
dor) de coneixement entre els di-
ferents agents i experts socials. 
La seva funció és fomentar el dià-
leg, la reflexió i l’intercanvi d’ide-
es a través d’activitats articulades 
en dos grans blocs:  innovació i di-
vulgació social.

INNOVaCIÓ SOCIaL. Aquest eix el 
conformen els cicles de conferèn-
cies i seminaris dels programes 

PaLau MaCaYa

Els reptes de la 
societat, a diàleg 
i reflexió
El Palau Macaya de Barcelona és  
l’espai creat per la Fundació ”la Caixa”  
per impulsar el coneixement  
i la transformació social. 

PaLau macaYa (2019)

850
activitats anuals

+  67.200
ParticiPants anuals

(2012-2019)

8 anys
d'experiència com a centre líder 
en la generació de coneixement i 
progrés social.

assistents a una 
de les conferències 

organitzades al 
Palau macaya.
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l’Escola Europea d’Humanitats 
amb cicles com Després del mur: 
un món de canvi i Lliçons d’histò-
ria contemporània.  

Alguns dels experts que han pas-
sat aquest 2019 pel centre són: 
Esther Barbé, Danilo Martucce-
lli, Victòria Camps, Pedro Olalla, 
Máriam Martínez Bascuñán, Víc-
tor Sampedro, Adrian Parr, Eva 
Fabry, Rafael Argullol, Rebecca 
Richmonds, Branko Milanovic, 
Susanna Heim i Robert Fishman, 
entre d'altres.  

Reflexions i Convocatòries.  La seva 
metodologia està basada en l’en-
focament prospectiu, tenen una 
perspectiva global i reuneixen ac-
tors de diferents àmbits professio-
nals i de coneixement. Són formats 
participatius en defensa dels va-
lors humanistes i democràtics. Es 
tracta de projectes orientats a re-
sultats, com els reptes entorn de 
la dona i la tecnologia, el valor de 
les humanitats en el segle xxi o el 
fet que una societat més diversa si-
gui (o no) menys solidària. A més, 
s’ha llançat la cinquena convoca-
tòria de projectes de reflexió, i la 
segona a la Comunitat de Madrid. 

dIVULGaCIÓ SOCIaL. Aquest 
bloc presenta espais per al de-
bat en l’àmbit del pensament i 
de les humanitats en format de 
conferències, projeccions, de-
bats, cursos i trobades. Reuneix 
activitats dels programes Cine-
forum, Diàlegs i Club de Roma, 
orientades al tractament de rep-
tes econòmics, ambientals i so-
cials del nostre món. També de 

Els jardins  
de Cap roig

Primer del món a obtenir el segell bi-
osphere, el festival de cap roig ha 
compensat, per segon any conse-
cutiu, les seves emissions de gasos 
d'efecte d'hivernacle. figures de la 
talla de maluma, sting i liam gallag-
her han passat aquesta edició pel seu 
escenari. ainhoa arteta ha estat l'en-
carregada de clausurar-lo, amb un 
recital solidari en benefici de l'asso-
ciació acompanyart, i sota la batuta 
d'andrés salado. 

aquest 2019 s'ha aprovat el Pla 
especial urbanístic dels jardins de 
cap roig. D'aquesta manera, s'han 
iniciat les obres per construir un au-
ditori subterrani respectuós amb el 
medi ambient. el nou espai estarà de-
dicat a la reflexió i el diàleg dels rep-
tes de la societat.

És seu de 
l'Observatori 
dels Objectius de 
desenvolupament 
Sostenible, 
l'Escola Europea 
d'Humanitats i  
el Club de roma

el 2019, s'ha celebrat la 
19a. edició del festival 
de cap roig.

Christopher Clark
catedràtic d'Història a la universitat de cambridge.

«Els escenaris de la fi dels temps estan 
de moda. des de la fi de l'esquerra 
al de la dreta, la fi de la política, de la 
democràcia liberal o del liberalisme 
mateix».

En primera persona

eva Fabry
Directora de l'european centre for Women and 
technology (ecWt).

«Encara que pensem que es tracta d'un 
món hermètic, la tecnologia es basa  
en la humanitat».

enzo Traverso
catedràtic de la universitat de cornell. 

«torna, Europa, als anys d'entreguerres? 
torna, Europa, al feixisme? Són preguntes 
pertinents».
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Millorant  
la societat 
a través del 
coneixement
La cultura és un instrument poderós 
de creixement personal i d’integració 
social. En col·laboració amb les millors 
institucions del món, la Fundació 
”la Caixa” ha desplegat a tot el territori 
un model únic de divulgació del 
coneixement a l’abast de tots els públics.

cultura   i   educació
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1 
la divulgació del 
coneixement, la cultura 
i la ciència a tot el 
territori 

2 

aliances estratègiques a 
llarg termini a les 
institucions de més 
prestigi del món

3 

col·lecció ”la caixa”,          
la consolidació d’un fons 
d’art de prestigi 
internacional

4 

el suport a la creació        
i el talent amb 
convocatòries a    
espanya i Portugal

En CLau dE quatrE



- 47 -- 46 -

informe anual 2019

1.
Proximitat al territori
El model CaixaForum cons·
titueix una xarxa singular de 
centres situats a tot el territo·
ri. La Fundació ”la Caixa” crea 
un contingut cultural d’excel·
lència per divulgar·lo a tothom 
i per tota la geografia, a tra·
vés dels centres CaixaForum.

CaIXaFOruM

Les deu claus del 
model CaixaForum
La Fundació ”la Caixa” ha consolidat 
una manera singular de fer accessible 
la cultura a la ciutadania i acostar el 
coneixement a tothom.

5.
Programació de qualitat
El model CaixaForum es basa en 
tres pilars. 

EXCEL·LèNCIA en l’elaboració de 
continguts a partir de les millors 
col·leccions del món.

MEDIACIÓ per fer aquests con·
tinguts assequibles a tots els pú·
blics.

RIGOR tant en la conceptualitza·
ció com en la museografia.

4.
diversitat de formats
La nostra vocació és arribar a 
persones de qualsevol nivell 
educatiu i social per satisfer di·
ferents demandes de consum 
cultural, per això oferim un am·
pli ventall de propostes cultu·
rals. A més d’exposicions, or·
ganitzem diàriament activitats 
educatives, conferències, cur·
sos, seminaris, tallers, espec·
tacles d’arts escèniques, con·
certs i projeccions de cinema.

3.
diversitat temàtica
CaixaForum ofereix al 
públic una àmplia oferta de 
programació amb propostes 
entorn d’art antic, modern, 
contemporani, arqueologia, 
etnografia, arquitectura, 
cinema i fotografia.

2.
acords amb grans museus 
internacionals
La Fundació ”la Caixa” estableix 
aliances a llarg termini amb 
els museus i les col·leccions 
més importants del món, com 
el British Museum, el Centre 
Pompidou o el Museu del Prado, 
així com acords puntuals 
amb institucions, per oferir 
una programació de màxima 
qualitat.

8 centres caixaforum
i cosmocaixa

Barcelona

tarragona

GironaLleida

València  
(pròxima obertura)

Palma

madrid

sevilla

saragossa
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10.
transformació social
Amb el programa Art for 
Change ”la Caixa”, impulsem 
projectes culturals que 
afavoreixen la inclusió 
i la millora social, i que 
disposen del seu espai a la 
xarxa CaixaForum. Aquest 
programa genera creacions 
artístiques, liderades per un 
artista professional, en les 
quals participen col·lectius 
en situació de vulnerabilitat o 
exclusió social. 

ACCESSIBILITAT, afavorint 
l’accés a la cultura per a 
tothom.

PARTICIPACIÓ, impulsant 
projectes artístics en els 
quals participen col·lectius 
en situació de vulnerabilitat o 
exclusió social.

SENSIBILITZACIÓ, generant 
espais de trobada per 
reflexionar i prendre 
consciència de les desigualtats 
en l’accés a la cultura.

9.
Col·lecció ”la Caixa”  
i compromís amb  
els nous talents
Des del 1985, la Col·lecció 
”la Caixa” d’Art Contempora·
ni ha reunit més de mil obres 
d’artistes nacionals i internaci·
onals i és una de les col·leccions 
privades més importants d’Eu·
ropa. S’exposa de manera con·
tinuada en els CaixaForum, al·
hora que viatja per Espanya i tot 
el món, i les seves peces són re·
querides en préstec per ins·
titucions internacionals. 

Així mateix, fomentem el ta·
lent i la creativitat gràcies a du·
es convocatòries que hem de·
senvolupat: la primera, dirigida 
a comissaris novells, perquè 
proposin noves mirades ex·
positives a partir d’obres de la 
Col·lecció; i la segona, oberta a 
artistes per acompanyar la pro·
ducció d’obra nova, amb op·
ció de compra final per formar 
part dels nostres fons artístics.

8.
Visites de qualitat
Enriquim les visites al centre 
amb activitats dirigides que 
aporten valor, augmenten el 
grau de satisfacció del visitant 
i intensifiquen l’experiència 
CaixaForum.

7.
Públic escolar
Seguint la idea de genera·
ció d’hàbit de consum cultu·
ral, prestem especial atenció 
al públic més jove. Disse·
nyem activitats dirigides es·
pecialment a les escoles per 
crear els públics del futur.

6.
Fidelització de públic
Un dels objectius fundacionals 
de la nostra institució és divul·
gar el coneixement entre les 
persones com a motor per al 
progrés social. Per a això, és ne·
cessari fomentar l’hàbit de con·
sum cultural, per la qual cosa 
realitzem accions continua·
des per generar recurrència en 
la participació cultural i nodrir 
d’aquesta forma la societat.

total caiXaforum (2019)

2,6
milions  
de visitants

32
eXPosicions

10.825
  activitats
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L
a fortalesa del model CaixaForum 
radica en una experiència triple: 
la gestió del públic, el contingut 
d’excel·lència i l’oferta educa-
tiva. Establir acords a llarg ter·
mini amb les millors institucions 
del món, com és el cas del Cen-
tre Pompidou, el British Mu-
seum o el Museu Nacional del 
Prado, permet disposar de les 
millors obres amb antelació, op·
timitzar el pressupost i innovar el 
discurs expositiu i la museogra·
fia. D’aquesta manera, es facilita 
l’accés a fons artístics de quali·
tat, i sota la mirada de comissa·
ris experts en cada matèria. 
 
El Centre Pompidou posseeix la 
col·lecció d’art modern i contem·
porani més important d’Europa, 
així com una de les dues més im·
portants del món. Aquest 2019, 
la Fundació ”la Caixa” ha arri·
bat a un acord de col·laboració 
amb el museu francès per orga·
nitzar de manera conjunta sis ex·
posicions fins al 2024. La major 
part de les peces seleccionades 
per al conjunt de les mostres po·
dran veure’s per primera vegada 
a Espanya.

L a primera exp osició fruit 
d’aquest acord és Càmera i ciu-
tat. La vida urbana en la foto-
grafia i el cinema. Es tracta d’un 
assaig visual sobre la imatge a 

EXPOSICIOnS

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

partir de 244 obres de 80 crea·
dors, com Henri Cartier·Bresson, 
Man Ray, Diane Arbus, Joan Co·
lom, Francesc Català·Roca i Pilar 
Aymerich. L’exposició, que s’ha 
inaugurat enguany a Barcelona, 
viatjarà a Madrid i Saragossa. 

També fins al 2024, la Fundació 
”la Caixa” i el British Museum or·
ganitzen exposicions conjuntes 
des del 2015. Luxe. Dels assiris a 
Alexandre el Gran ha proposat 
aquest any —primer a Barcelona, 
després a Madrid— un recorre·
gut per la història de l’Orient Mit·
jà antic a partir de més de 200 ob·
jectes del museu britànic. 

Els acords puntuals  també 
exerceixen un paper impor·
tant en el compromís d’acos·
tar la cultura a tothom. En col·
laboració amb el Victòria & 
Albert Museum i el Gran Tea·
tre del Liceu, l’exposició Òpe-
ra. Passió, poder i política ha 
reunit a Madrid i Barcelona uns 

exposició Càmera 
i ciutat. La vida 
urbana en la 
fotografia i el 
cinema, organitzada 
conjuntament per la 
fundació ”la caixa”  
i el centre Pompidou 
a caixaforum 
Barcelona.
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300 objectes de 30 institucions. 
Sevilla i Saragossa han acollit la 
mostra Blau. El color del Mo-
dernisme, una producció prò·
pia de la Fundació ”la Caixa”, en 
col·laboració amb el Museu Na·
cional de Catalunya (MNAC) i els 
Musées d’Art et Histoire de Gi·

La Fundació 
”la Caixa” segella 
amb el Centre 
Pompidou i el British 
Museum aliances 
estratègiques fins  
al 2024

nebra. Al seu torn, Olga Picasso 
ha reunit a Madrid una selecció 
única d’obres de Picasso fruit de 
l’acord amb el Musée Picasso de 
París, la Fundació Almine i Ber·
nard Ruiz·Picasso per a l’Art, el 
Museu Pushkin de Moscou i el 
Museu Picasso de Màlaga.   

La sincronització de la progra·
mació anual i la complementa-
rietat temàtica són unes altres 
de les claus de l’estratègia ex·
positiva, com és el cas de l’ofer·
ta als CaixaForum. Per exem·
ple, enguany han pogut veure’s a  
CaixaForum Saragossa les mos·
tres Leda atòmica i Disney. 

imatge de l’exposició 
Òpera. Passió, poder 
i política, fruit de la 
col·laboració amb 
el victòria & albert 
museum i el Gran 
teatre del liceu.

Faraó.  
Rei d’Egipte

385.587  
visitants

caixaforum madrid, caixaforum Girona  
i caixaforum sevilla

Toulouse-Lautrec i l’esperit de 
Montmartre

342.839
visitants 

caixaforum Barcelona  
i caixaforum madrid

exPosicions DestacaDes

Luxe. Dels asiris a Alexandre  
el Gran

228.265
visitants 

caixaforum madrid  
i caixaforum Barcelona

L’art d’explicar històries. De ma·
nera simultània, a CaixaForum 
Barcelona dues exposicions han 
traçat un recorregut continu en 
el temps: Les avantguardes 
històriques a la Col·lecció de 
l’IVAM 1914-1945, amb fons de 
l’Institut Valencià d’Art Modern, 
i La pintura, un repte perma-
nent, amb obres de la Col·lecció 
”la Caixa”.
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S
i es parla d’art contemporani, la 
Col·lecció ”la Caixa” constitueix 
un dels fons privats més com·
plets d’Europa. El seu patrimo·
ni el conformen 1.011 obres de 411 
artistes internacionals, atès que 
van ser elaborades en moments 
significatius de la trajectòria ar·
tística de cada creador. Són au·
tors de reconeixement interna·
cional com Joseph Beuys, Juan 
Muñoz, Cristina Iglesias, Bru·
ce Nauman, Antoni Tàpies, Jan·
nis Kounellis, Antoni Muntadas, 
Gerhard Richter, Roni Horn, Ste·
ve McQueen, Bufona Hatoum, 
Olafur Eliasson i Dora García.  

Des de la dècada dels anys vuitan·
ta, quan es va iniciar la col·lecció, 
s’han organitzat 175 exposicions 
entorn dels fons, una trentena de 
les quals en l’àmbit internacio·
nal. L’última, presentada aquest 

COL·LECCIÓ ”La CaIXa”

un fons privat  
de prestigi
internacional
La Whitechapel Gallery de Londres, 
última gran parada de la trentena 
d’exposicions internacionals 
organitzades amb els fons d’art 
contemporani de la Col·lecció ”la Caixa”.

2019, és en realitat un projecte múl·
tiple: quatre exposicions a la Whi·
techapel Gallery de Londres, un 
centre de gran prestigi mundial. Es 
tracta de quatre Lectures consecu·
tives en el temps de la mà de qua·
tre brillants escriptors: Enrique 
Vila·Matas, Maria Fusco, Tom Mc·
Carthy i Verónica Gerber Bicecci. 
Cada autor ha realitzat una selec·
ció d’obres i ha escrit un relat nou 
que reflecteix l’interès del conjunt.
   

De manera paral·lela, CaixaFo·
rum Barcelona ha presentat l’ex·
posició inèdita La pintura, un 
repte permanent, una reflexió 
sobre la matèria pictòrica a par·
tir de 39 obres de 32 artistes con·
temporanis. Així mateix, en col·
laboració amb l’Ajuntament de 
Castell·Platja d’Aro (Girona), 
s’ha mostrat Mira’m! Retrats de 
la Col·lecció ”la Caixa” d’Art Con-
temporani.  

La Col·lecció 
”la Caixa” reuneix 
1.011 obres de 
411 artistes 
de tot el món

a dalt, obres de la 
col·lecció ”la caixa” 

a la Whitechapel art 
Gallery de londres. 

a sota, obra de 
robert mangold 
en el context de 

l’exposició La 
pintura, un repte 

permanent.
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aliances culturals  
amb Portugal 

Olafur Eliasson, primera exposició in-
dividual a Portugal, gràcies a la col-
laboració de la fundació ”la caixa” amb 
la fundação de serralves (Porto).  co-
negut per les seves escultures i instal-
lacions a gran escala, l’artista danès ha 
col·locat obres orgàniques i artificials a 
l’interior del museu i al bosc que l’envol-
ta. la mostra juga amb la idea d’interior 
i exterior en un edifici construït en sinto-
nia amb la naturalesa.  

Joaquín Sorolla, a Lisboa. al costat del 
museu sorolla i en col·laboració amb 
la fundació ”la caixa”, continua aques-
ta exposició iniciada el 2018 al museu 
nacional de arte antiga (lisboa). reu-
neix 118 pintures de l’artista valencià. 
es tracta d’una versió augmentada i en-
riquida de Sorolla. Terra endins, que va 
poder veure’s a madrid el 2016.

Museu das Descobertas. la fundació 
”la caixa” col·labora amb aquesta ex-
posició al museu nacional de arte anti-
ga, a lisboa. el museu es converteix així 
en un lloc de descobriments en aques-
ta exposició que busca provocar i fer re-
flexionar l’espectador, en una època en 
la qual des de la modernitat s’està re-
visant el mateix concepte d’institució 
museística. 

 Álvaro Pires de Évora. la fundació 
“la caixa” col·labora en aquest gran pro-
jecte expositiu al museu nacional de 
arte antiga al costat del Pol museale 
della toscana. es recupera així la figu-
ra del pintor d’origen portuguès més an-
tic documentat a la regió de la toscana, 
a itàlia. el gran historiador Giorgio vasa-
ri ja el citava el 1568. l’exposició reuneix 
85 peces, entre les quals destaca la be-
lla anunciació que va pertànyer  
a la col·lecció del canceller alemany 
Konrad adenauer, a més de peces d’au-
tors coetanis. la mostra reuneix prés-
tecs dels grans museus europeus i de 
fons privats.

Convocatòries
Més suport a la creació  
a Espanya i Portugal

amb l’objectiu de fomentar la creació 
artística, la fundació ”la caixa” ofereix 
dues convocatòries biennals a cre-
adors amb nacionalitat espanyola o 
portuguesa. la Convocatòria de Pro-
ducció està dirigida a artistes majors 
de 18 anys que tinguin un projecte in-
cipient amb un tercer (museu, comis-
sari o institució) i que requereixi obra 
nova. el comitè de compres de la col-
lecció ”la caixa” valorarà la possible ad-
quisició i incorporació de la peça final. 
la Convocatòria de Comissariat es-
tà destinada a comissaris menors de 
40 anys amb un mínim de tres exposi-
cions realitzades. els seleccionats de-

senvolupen un projecte expositiu amb 
tres mostres al caixaforum Barce-
lona a partir d’obres de la col·lecció 
”la caixa” i el macBa, amb la possibili-
tat d’incorporar-hi alguna peça aliena.

aquestes dues convocatòries es 
van obrir a Portugal l’any passat.  
un dels resultats ha estat l’exposició, 
aquest 2019, de João laia al caixa- 
forum Barcelona. amb el títol En  
caiguda lliure,  l’artista portuguès  
ha traçat un mapa polifònic integrat 
per diferents agències, organismes i  
narratives contemporànies, i estruc-
turat a partir de l’acte de la caiguda.

exposició 
d’olafur eliasson 
a la fundació 
serralves de 
Porto.

coL·LecciÓ ”La caixa” 

1.011
  oBres

411
artistes

175
 eXPosicions
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CaixaForum
Barcelona

caixaforum Barcelona ha acollit 
aquest any vuit exposicions. totes 
s’ofereixen amb visites guiades per a 
tots els públics, així com una progra-
mació complementària de conferèn-
cies i tallers educatius. cal destacar 
la primera mostra fruit de l’acord en-
tre la fundació ”la caixa” i el centre 
Pompidou: Càmera i ciutat. La vida ur-
bana en la fotografia i el cinema. 

Pel que fa a les activitats, entre 
les novetats cal destacar Universos 
literaris. el cicle, coordinat per mar-
tí sales, ha convidat els escriptors i 
creadors màrius serra, espido frei-
re, david trueba i roger mas a expli-
car què els inspira i com van ser els 
seus moments iniciàtics. els Micro-
concerts han permès gaudir d’un am-
pli ventall d’estils musicals i, alhora, 
descobrir els grups seleccionats en 
la convocatòria per a actuacions mu-
sicals a caixaforum 2019. també 
s’ha estrenat el concert escolar i fa-
miliar inèdit Papageno & Cia. el taller 
escolar Re-contes ha proposat als 
més petits iniciar-se en el món de la 
literatura des del gaudi, la interacció 
i la creació.

caixaforum BarceLona 2019

l’edifici modernista 
de l’antiga fàbrica 
casaramona acull la 
seu de caixaforum 
Barcelona.

674.594
 visitants
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CaixaForum 
Madrid

caixaforum madrid s’ha consolidat 
com un centre sociocultural de re-
ferència a espanya. durant aquest 
any, ha acollit sis muntatges expo-
sitius. el més visitat, Toulouse-Lau-
trec i l’esperit de Montmartre, una 
mostra única de l’art francès radical 
de finals del segle xix a partir de més 
de 300 obres de col·leccions de tot el 
món, amb un total de 146.208 espec-
tadors. a continuació, Òpera. Passió, 
poder i política, un viatge apassio-
nant per vuit premières en els prin-
cipals teatres d’europa, amb una 
assistència de 107.514 persones. 

així mateix, destaquen les bo-
nes xifres de la Temporada musi-
cal i el nou format de presentació de 
música Microconcerts, amb el qual 

caixaforum maDriD 2019

visitants a 
l’exposició Tolouse-
Lautrec i l’esperit 
de Montmartre a 
caixaforum madrid.

el públic ha pogut gaudir d’un am-
pli ventall d’estils musicals. a l’èxit 
d’aquestes dues activitats se su-
ma el cicle dedicat a les relacions ro-
màntiques, La lògica de l’amor, així 
com el cicle de música Òpera filmada 
i la ja imprescindible cita estival de 
nits d’estiu.

719.584
 visitants
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CaixaForum
Saragossa

caixaforum saragossa ha complert 
aquest 2019 un lustre des de la seva 
obertura, al juny del 2014. un concert 
amb més de 400 espectadors –el més 
concorregut fins avui– ha posat la ci-
rereta del pastís a la commemoració. 
espais no habituals de caixaforum 
han acollit els Microconcerts, progra-
mats pel departament de música de 
la fundació ”la caixa”, donant visibili-
tat al talent local. la reflexió social ha 
arribat de la mà de Macaya 361º. Con-
verses entorn de la diversitat i la soli-
daritat, una proposta que ha sortit per 
primera vegada del Palau macaya, 
especialitzat en coneixement i trans-
formació social. 

caixaforum saragossa també ha 
estat el primer centre a posar en mar-
xa el taller La doble vida de les coses, 
un projecte de art for change ”la caixa”. 
dirigit a persones amb trastorn men-
tal greu i al col·lectiu de persones 
grans amb dependència, promou l’ac-
cés a l’art a persones en situació de 
vulnerabilitat perquè puguin expres-
sar-se; en aquest cas, de la mà d’ob-
jectes quotidians.

CaixaForum
Palma

caixaforum Palma es consolida, 
un any més, com un dels referents 
culturals de l’illa. l’exposició Agón! 
La competició en l’Antiga Grècia ha 
atret 45.860 persones al centre, les 
quals han agraït l’oportunitat de 
veure, sense haver de traslladar-se 
fora de l’illa, peces del British mu-
seum, com un fragment del fris del 
mausoleu d’Halicarnàs que mai no 
havia sortit del museu.

les activitats educatives s’han 
convertit en el complement per-
fecte per a les escoles de l’illa. el 
nou taller de ciència Llum i color i 
la conferència La (re)evolució de les 
bateries. Com seran les bateries del 

futur? constitueixen dues apostes 
compromeses amb la ciència, l’art i 
el medi ambient.

Les Trobades amb… i els Univer-
sos literaris han omplert els nostres 
espais amb un públic molt agraït. els 
assistents han valorat poder inte-
ractuar amb creadors de referència.

també les famílies han trobat 
en l’oferta diària de diferents acti-
vitats, una altra manera de viure el 
caixaforum. això aporta un plus de 
qualitat al temps d’oci.

l’exposició Agón! 
La competició a 
l’antiga Grècia, al 
caixaforum Palma.
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CaixaForum
Sevilla

segon aniversari per a caixaforum 
sevilla, que ha continuat amb la seva 
consolidació al territori. els mites, els 
canvis científics i tecnològics o el mo-
dernisme són alguns dels temes que 
han centrat la important tasca expo-
sitiva. atenció especial han meres-
cut Tintín i la lluna, una producció de 
la fundació ”la caixa” que ha permès 
a sevilla celebrar el 50 aniversari de 
l’arribada a la lluna, i Faraó, rei d’Egip-
te, realitzada en col·laboració amb el 
British museum, una magnífica re-
flexió sobre el simbolisme i el poder a 
l’antic egipte. 

caixaforum sevilla s’ha posicio-
nat al territori com un centre que fo-
menta el diàleg i la reflexió entorn 
de l’experiència sociocultural i cien-
tífica. així mateix, destaca per la se-
va acceptació entre el públic escolar, 
a més d’oferir nombroses activitats 
per acostar a grans i petits el coneixe-
ment. el centre ha potenciat els diu-
menges musicals, amb propostes 
d’òpera i dansa filmada, així com mú-
sica en directe.

l’espectacular 
edifici de 
caixaforum 
saragossa està 
situat a l’anomenada 
milla digital de la 
ciutat.

l’exposició Tintín i 
la lluna ha coincidit 
amb el 50 aniversari 
de l’arribada al 
satèl·lit terrestre.

caixaforum seViLLa 2019caixaforum saraGossa 2019caixaforum PaLma 2019

300.038
 visitants

230.818
 visitants

345.484
 visitants

CaixaForum Sevilla 
ha incrementat un 
30% les visites 
coincidint amb 
el 2n. aniversari
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CaixaForum
Girona

Faraó. Rei d’Egipte, organitzada amb 
el British museum, s’ha convertit 
aquest 2019 en l’exposició temporal 
més visitada del centre des de la seva 
obertura, el 2011. a més, fruit també 
de la col·laboració institucional, s’ha 
organitzat el cicle dedicat a l’art fan-
tàstic de la fundació amics del mu-
seu del Prado. de manera paral·lela, 
s’ha apostat per nous models d’ac-
tivitat, com les trobades per reflexi-
onar sobre el concepte de sobirania, 
iniciativa impulsada per l’escola  
europea d’Humanitats i el cidoB. 

la música sempre hi ocupa un 
lloc destacat. així, enguany, dins del 
programa Audicions Íntimes, hi ha 
participat el reconegut pianista i 
compositor marco mezquida. les ac-
tivitats de ciència també han gaudit 
de gran èxit, com el taller-espectacle 
familiar Sorprèn però és ciència i al-
guns caps de setmana protagonitzats 
pels eXPlora. caixaforum Girona 
s’ha sumat de manera activa a inicia-
tives de la ciutat, com Girona, temps 
de flors o el festival internacional de 
teatre amateur de Girona.

CaixaForum
Lleida

aquest 2019 ha estat un any impor-
tant en la trajectòria de caixaforum 
lleida. en primer lloc, s’han comme-
morat els 100 anys de l’edifici, ideat 
per l’arquitecte francesc de Pau-
la morera i Gatell, que va projectar 
aquesta construcció plena de detalls 
modernistes. en segon lloc, el centre 
ha complert 30 anys des que aques-
ta antiga sala de cinema es conver-
tís, gràcies a la fundació ”la caixa”, 
en el punt de referència de l’activitat 
cultural de lleida i el territori.

Per celebrar les efemèrides, s’ha 
programat un extens repertori de 
propostes culturals protagonitzat 
per dues grans exposicions: Experi-
ment any 2100, de caràcter científic, 
sobre l’aventura d’explorar com pot 
ser el nostre futur, i Cinema i emoci-
ons. Un viatge a la infància, sobre la 
relació del cinema i la infància. de 
manera paral·lela, s’han organitzat 
els cicles de conferències L’espio-
natge entreguerres i Trobades amb..., 
amb creadors i artistes de discipli-
nes diverses. també s’ha programat 
un ventall d’activitats dirigides al pú-
blic familiar.

caixaforum lleida 
ha commemorat els 
100 anys de l’edifici, 
ple de detalls 
modernistes.

una visitant davant 
d’una de les peces 
de l’exposició Faraó. 
Rei d’Egipte.
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caixaforum LLeiDa 2019 caixaforum tarraGona 2019caixaforum Girona 2019

CaixaForum
tarragona

fruit de la col·laboració amb dues 
prestigioses institucions, caixaforum 
tarragona ha acollit dues exposici-
ons centrades en la cultura visual: 
Robert Capa en color, amb l’inter-
national center of Photography de 
nova York, sobre la fotografia, la co-
municació i el fotoperiodisme; i Cine-
ma i emocions. Un viatge a la infància, 
amb la cinémathèque française, so-
bre la relació entre cinema i infància. 
la segona edició d’Universos literaris, 
amb eva García sáenz de urturi, nuria 
Gago, víctor amela i Boris izaguirre, i 
el cicle Trobades amb... claire o’Kee-
fe, Xavier mañosa (apparatu), flavi-
ta Banana, cinta vidal i mucho s’han 
consolidat com a formats d’èxit. 

la ciència ha protagonitzat l’any 
internacional de la taula periòdica 
dels elements Químics. així, les con-
ferències Les Fronteres de la Quími-
ca i diverses activitats familiars han 
acostat els coneixements científics a 
tots els públics. la participació en el 
fitt, el festival minipop, el festival 
rec o misteri als museus ha permès 
teixir aliances amb la ciutat.

CaixaForum
València

amb una àmplia programació diri-
gida a tots els públics, caixaforum 
valència aspira a convertir-se en re-
ferent sociocultural de la capital lle-
vantina. situat a l’ Àgora de la ciutat 
de les arts i de les ciències, el pro-
jecte arquitectònic és obra de l’estu-
di cloud 9, dirigit per enric ruiz-Geli. 
l’equipament tindrà una superfície 
útil de 6.500 metres quadrats i dis-
posarà de dues grans sales d’exposi-
cions, un auditori, aules polivalents, 
un espai familiar i educatiu i un res-
taurant. les obres s’iniciaran el 2020 
i la inversió que es preveu destinar-hi 
estarà al voltant dels 19 m€.

EN CONSTRUCCIÓ

exposició Robert 
Capa en color 
a caixaforum 
tarragona.

el futur caixaforum 
valència disposarà 
de 6.500m².

160.265
  visitants

92.360
 visitants

73.204
 visitants
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C
osmoCaixa ha complert 15 anys 
aquest 2019. En aquest temps, 
s’ha consolidat com el primer 
museu de ciència d’Espanya, un 
dels més destacats d’Europa. El 
seu objectiu és promoure el pro·
grés social a través de la divulga·
ció científica i cultural. Des del 
2004, ha organitzat més de 60 
exposicions i ha estat visitat per 
més de 12 M de visitants. El cen·
tre ha rebut, enguany, el Premi a 
la Bona Pràctica en Sostenibilitat 
Ambiental, atorgat per Turisme 
de Barcelona.

Passejar per la selva amazòni·
ca, conèixer com vivien milions 
d’anys enrere els dinosaures o 
descobrir els secrets del cos·
mos són algunes de les propos·
tes al llarg d’un recorregut esti·
mulant de 54.000 m². Mitjançant 
un plantejament interactiu, el vi·
sitant pot tocar, experimentar i 
acostar·se a la ciència de mane·
ra didàctica i amena.  

Concebuda i produïda per la Fun·
dació ”la Caixa”, aquest 2019 s’ha 
inaugurat Miralls, dins i fora de 
la realitat. A partir d’un únic ele·
ment museogràfic (el mirall), 
aquesta exposició temporal con·
vida a observar la realitat des 
d’òptiques diferents. Com a con·
trapunt, s’ha organitzat el cicle de 
conferències Un recorregut per la 
simetria (i alguna cosa més) en el 
coneixement.  

Reinhold Ewald, astronauta d’al·
gunes de les missions Soyuz, ha 
estat un dels conferenciants de 
50 anys d’arribada a la lluna, ci·
cle organitzat al voltant de la 
mostra Tintín i la lluna. Al seu 
torn, Carme Ruscalleda ha par·
ticipat, entre d’altres, en el cicle 
La dieta mediterrània, mentre 
que el doctor en física Ignasi Ri·
bas ha explicat els secrets del pla·
neta veí Barnard b.  

cosmocaixa disposa de 
54.000 m² dedicats a la 
divulgació de la ciència i 
el coneixement.

COSMOCaIXa

15 anys  
de ciència certa
Cosmocaixa, l’objectiu del qual 
és promoure el progrés social 
a través de la divulgació de la 
ciència, ha complert 15 anys, 
i s’ha consolidat com el primer 
museu de la ciència d’Espanya.

Premi a la Bona 
Pràctica en 
Sostenibilitat 
ambiental de 
turisme Barcelona
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cosmocaixa 2019

1.002.965
  visitants

el 2019, s’ha inau-
gurat la nova sala 
univers.

nova Sala  
univers

aquest any 2019 s’ha inaugurat 
la nova sala univers, formada per 
3.500 metres quadrats d’exposició. 
es tracta d’un viatge apassionant 
per la ciència, des del big-bang fins 
a les últimes fronteres de l’univers. 
tres grans eixos (Kósmos, evolució 
i fronteres) articulen la nova sala, 
des de l’evolució de la matèria iner-
ta al desenvolupament de la vida a 
la terra, amb un globus terraqüi in-
teractiu com a peça central, i l’estudi 
del cervell, on descobrim com fun- 
ciona aquest òrgan excepcional.

univers constitueix el core del mu-
seu, un espai on es concentra l’ex-
periència científica que va des del 
big-bang fins a les noves fronteres del 
coneixement. la remodelació de la 
sala permanent aporta una nova mi-
rada que permetrà al museu conti-
nuar sent un referent internacional 
en el camp de la ciència i la recerca, i 
que és el reflex de més de trenta-vuit 
anys de trajectòria, des de la creació, 
primer, del museu de la ciència d’es-
panya (1981), i després cosmocaixa 
(2004) . un lloc que contribueix a cre-
ar una societat més ben formada per  
afrontar els reptes que planteja un 
món en constant evolució.

la nova sala univers és fruit del 
resultat d’una profunda remodela-
ció, executada per mediapro, que ha 

dissenyat el projecte museogràfic. el 
procés de transformació es va iniciar 
l’any 2010 amb avaluacions exhausti-
ves de la sala i l’assessoria d’experts 
internacionals referents en el món de 
la divulgació científica, entre ells ali-
son abbott, corresponsal a alemanya 
de la revista científica Nature; Ken 
arnold, director de Public Program-
mes en the Wellcome trust (londres); 
Wolfgang m. Heckl, director gene-
ral del deutsches museum de munic 
(alemanya), i michael John Gorman, 
director de la science Gallery del tri-
nity college de dublín, entre d’altres.

8.061
activitats

148.382
  visitants escolars

PÚBlic escolar
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un grup de persones de més de 65 
anys al costat de joves de 16 i 18 
de diferents entorns. Què signifi·
ca canviar el món? Què pot néixer 
de nou? Sota el títol Mateix dia, 
mateixa hora, mateix lloc, aquest 
projecte de creació teatral és un 
dels molts impulsats aquest 2019 
per Art for Change ”la Caixa”. En 
aquest cas, de la mà del Teatre Na·
cional de Catalunya i sota la direc·
ció de Lali Álvarez.

Des del 2007, la Fundació ”la Caixa” 
impulsa una convocatòria d’aju·
des anuals a diferents projectes 
artístics. Aquests processos cre·
atius estan liderats per un crea·
dor, amb la participació de tota 
mena de persones, especialment 
col·lectius en situació de vulnera·
bilitat.  

De manera paral·lela, Art for 
Change ”la Caixa” ha dissenyat un 
programa d’acompanyament als 
projectes seleccionats de la con·
vocatòria per generar comunitat, 
aprenentatges i compartir expe·
riències. Cal destacar la trobada 
Exchange Fòrum, que ha reunit 
un centenar d’artistes i gestors 
culturals a CaixaForum Barcelo·
na per dialogar i identificar els te·
mes rellevants al voltant de l’acció 
artística com a generadora de can·
vi social.  

art FOr CHanGE ”La CaIXa”

art per a la 
millora de  
la societat
art for Change ”la Caixa” utilitza 
la cultura com a eina per a la 
millora social i la inclusió de 
tothom en la societat.

La Fundació 
”la Caixa” concep 
l’acció artística  
com a generadora  
de canvi social

art for cHanGe (2019)

19
ProJectes 
seleccionats

2.132
Beneficiaris

«Hem compartit. Hem dubtat. Hem creat 
una petita comunitat. I hem entès que ningú 
canvia el món tot sol».
Grup participant en el projecte teatral Mateix dia, 
mateixa hora, mateix lloc.

espectacle Mateix 
dia, mateixa 
hora, mateix lloc, 
d’art for change 
”la caixa”.
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MúSICa

Fer partícips  
de la música  
tots els públics
Escolars, famílies, gent 
gran i públic en general 
tenen cabuda en la programació 
musical de la Fundació ”la Caixa”.

abordar la música de la forma 
més àmplia, explicar·ne la his·
tòria, acostar·la als més petits, 
participar en un gran projec·
te pedagògic al costat de mú·
sics i intèrprets professionals i 
procurar que l’oferta sigui com·
pleta i variada, anant des de la 
clàssica a l’electrònica, passant 
pel jazz o les músiques del món. 
Aquests són els objectius del 
Programa de Música de la Fun·
dació ”la Caixa”.   

Aquest 2019 s’ha estrenat un 
nou espectacle escolar i fami·

interpretar música clàssica en el patri-
moni urbà –és a dir, el carrer– de ciu-
tats històriques de Portugal.  aquest 
ha estat l’objectiu de la iniciativa inèdi-
ta orquestra no Património, impulsa-
da per la casa da música (Porto) amb el 
suport de la fundació ”la caixa”. de nord 
a sud del país, l’orquestra Barroca i l’or-
questra simfònica de Porto han ofert 
aquest any nou concerts en vuit ciutats: 
lisboa, Évora, Porto, mafra, faro, Braga, 
castelo Branco i viana do castelo.   

d’altra banda, després de l’excel-
lent acollida l’any passat d’El Messi-
es participatiu a la casa da música, 
aquest 2019 s’ha tornat a presentar 
a Porto, i també a una altra ciutat no-
va: Braga. a més, El Messies de madrid 
ha estat interpretat enguany per l’or-
questra i el cor de casa da música. 

així mateix, s’han llançat a Por-
tugal dos concerts escolars: El 
col·leccionista de paisatges, que fami-
liaritza amb els sons musicals alum-
nes de 1r. a 4t. de Primària, i que ha 
pogut veure’s a viseu, Porto, Beja i Bar-
reiro, i Acaba’t la sopa, per familiarit-
zar nens i nenes de 3 a 12 anys amb el 
fet d’assistir a un auditori, a Porto.

liar: Papageno & Cia. Es tracta 
d’un recorregut per les òperes 
de Mozart amb ajuda dels mú·
sics i, també, del públic. El pro·
tagonista és Papageno, un dels 
personatges més entranyables 
del món de l’òpera. 

Els concerts participatius van néi·
xer el 1995 de la mà d’El Messies 
de G.F. Händel. Des de llavors, 
més de 50.000 cantants aficio·
nats han participat en aquestes 
audicions davant d’un públic de 
500.000 persones, en més de 20 
ciutats de tot el territori.  

de nord a sud,  
a Portugal

mÚsica (2019)

852
concerts a

57
ciutats

concert escolar El 
col·leccionista de 

paisatges.

210.907
 assistents
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a
EXPOSICIOnS ItInErantS

acostar l’art, 
la ciència i la cultura 
a la ciutadania
La Fundació ”la Caixa” ha desenvolupat 
un model únic reconegut a tot el món 
que fa del coneixement un instrument 
de transformació social, acostant la 
cultura i la ciència al major nombre 
de persones possible.

rt, ciència i cultura. Amb la fina·
litat d’acostar·los al màxim nom·
bre de persones, la Fundació 
”la Caixa” ha desenvolupat un mo·
del únic i innovador reconegut en 
l’àmbit internacional. Les unitats 
desplegables i l’Art al carrer són 
dos formats expositius que cons·
titueixen punts de trobada per di·
vulgar el coneixement i sensibilit·
zar tota la ciutadania. 

Gràcies als acords de col·laboració 
amb les administracions locals de 
tot el territori, les exposicions iti·
nerants viatgen a les diferents ciu·
tats i municipis, disposen de visi·
tes comentades per al gran públic 
i també per a grups escolars. L’àm·
plia oferta expositiva es comple·
menta amb un conjunt d’activitats 
educatives i socials entorn de les 
mostres, convertint·se així en un 
autèntic instrument de dinamit·
zació social local. 

exterior de 
l’exposició Leonardo. 

Observa, qüestiona, 
experimenta.

exPosicions itinerants (2019) eXPosicions 
itinerants 2019 Per 
ciutats

3.456.549
visitants

92 eXPosicions

a 80 ciutats
51.904
escolars
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Els visitants a  
les mostres 
itinerants 
experimenten un 
augment del 16 %

la mostra Terra 
de somnis és 
un dels nous 
projectes del 
2019.

Per poder adaptar les exposicions 
a les característiques i les necessi·
tats de cada població en concret, 
s’han dissenyat espais específics 
i innovadors en forma d’unitats 
desplegables i art a peu de car·
rer. En aquest sentit, la Funda·
ció ”la Caixa” ha posat en marxa 
aquest 2019 dos projectes nous: 
Leonardo. Observa, qüestiona, 
experimenta i Terra de somnis.

El primer convida a observar, 
qüestionar i experimentar a par·
tir del tret més essencial de Le·
onardo: la curiositat insaciable. 
Consta d’una sèrie de maquetes 
a escala real, que són interpre·
tacions fidels de dibuixos origi·
nals, i adopta un format híbrid 
molt innovador. 

El segon projecte forma part 
d’Art al carrer i reuneix una sè·
rie d’obres de Cristina García 
Rodero, premi nacional de foto·
grafia. Les imatges donen veu a 
les dones de comunitats rurals 
de l’Índia, al mateix temps que 
posen en relleu la seva capacitat 
de transformació de l’entorn en 
el qual viuen. 

Art al carrer també ha permès 
acostar·se a l’obra d’una altra de 
les eminències de la fotografia:  
Sebastião Salgado. Sota el títol 
Gènesi, la mostra reuneix 38 grans 
fotografies seves en blanc i negre. 

Unes altres dues unitats des·
plegables han acostat al públic 
de tot el territori les figures de 
Picasso, d’una banda, i Georges 
Méliès, per un altre. Picasso. El vi-
atge del Guernica és un projec·
te desenvolupat en col·laboració 
amb el Museu Nacional Centre 
d’Art Reina Sofia, i aprofundeix 

Mirades a Portugal

Art al carrer, per partida doble a Portu-
gal. de la mà de la fundació ”la caixa”, 
dues grans exposicions han comen-
çat la seva itinerància aquest 2019 a 
Portugal. 

Sebastião Salgado. Gênesis ha 
portat a Évora les fotografies del gran 
autor portuguès. Paisatges, animals 
i persones que ens revelen la bellesa 
i la fragilitat del nostre planeta, que 
tenim el deure de protegir i preservar. 

de manera paral·lela, Terra de 
Sonhos. Cristina García-Rodero ha re-
unit enguany a aveiro, Gumarães, vila 
real i Porto fotografies representa-
tives de les comunitats rurals de l’Ín-
dia, que captiven per la seva qualitat 
compositiva i vivor.

A floresta. Muito mais do que ma-
deira, exposició permanent a la fun-
dação de serralves (Porto). a partir 
d’enguany, part dels mòduls d’aques-
ta mostra organitzada per la fundació 
”la caixa” s’exposen en un nou espai 
permanent dirigit a grups escolars. 
amb anterioritat, l’exposició ha itine-
rat aquest 2019 per Braga, castelo 
Branco, setúbal, matosinhos i faro.

en la història del famós quadre. 
Alhora, Comença l’espectacle. 
Georges Méliès i el cinema de 
1900 ens trasllada a principis del 
segle xx i al naixement del cine·
ma com a fenomen popular.

També aquest 2019, Herois 
ocults. Invents genials. Objec-
tes quotidians adopta el format 
d’unitat desplegable. Desenvolu·
pada pel prestigiós Vitra Design 
Museum, mostra objectes que han 
estat fabricats milions de vegades, 
però que continuen sent indispen·
sables en el dia a dia. 

De manera paral·lela, Creacti-
vity ha continuat enguany la itine·
rància pel territori. Aquest taller 
pren cos en un altre format singu·
lar: un autobús que es converteix 
en un espai educatiu i familiar que 
fomenta la posada en pràctica de 
diferents habilitats.  

360.748
 visitants
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tiques amb propostes d’avalua·
ció, usen metodologies actives i 
participatives, promouen la col·
laboració entre iguals i estan ava·
luats. Enguany, EduCaixa ha llan·
çat cinc nous programes: STEAM 
x Change, Comunica, Curiosity, 
Emociona i BeCritical. Aquests se 
sumen als dos ja existents: Joves 
Emprenedors i Big Data (els pro·
grames apareixen detallats en la 
doble pàgina següent d’aquest 
informe). 

a EduCaixa està 
alineat amb 
l’Objectiu de 
desenvolupament 
Sostenible de 
garantir una educació 
de qualitat

prendre a ser, aprendre a conèixer, 
aprendre a fer i aprendre a conviu·
re». Són paraules de Jacques De·
lors recollides en l’Informe de la 
Unesco de 1996, sota el títol L’edu-
cació amaga un tresor. Amb l’ob·
jectiu de garantir una educació de 
qualitat per a l’alumnat, EduCaixa 
promou la transformació educati·
va mitjançant tres eixos: el desen·
volupament de competències de 
l’alumnat, la formació de docents i 
la transformació de l’educació ba·
sada en l’evidència. 

EL DESENvOLUPAMENT DE LES COMPE-

TèNCIES. La finalitat és fomentar 
el coneixement, les habilitats i  
les actituds. Per això, els progra·
mes educatius de la Fundació 
”la Caixa” promouen les compe·
tències, acompanyen el docent, 
inclouen programacions didàc·

EduCaCIÓ

EduCaixa impulsa 
la transformació 
educativa
EduCaixa posa el focus en el docent  
i en els equips directius com a agents  
de transformació, com a responsables  
i protagonistes del canvi.

eDucaixa (2019)

2.081.182
alumnes

8.060
escoles

11.434
 docents

LA fORMACIÓ DE DOCENTS. Els do·
cents i els equips directius dels 
centres educatius són els prota·
gonistes i agents del canvi edu·
catiu. EduCaixa aposta per la 
figura del líder com a peça fona·
mental perquè es produeixin els 
canvis a les escoles. Amb l’ob·
jectiu d’empoderar·los i acom·
panyar·los, el  programa Li·
deratge per a l’Aprenentatge 
proposa accions i recursos for·
matius tant presencials com di·
gitals. En col·laboració amb l’Ins·
titute of Education (IOE), de la 
University College of London, 
referent mundial entre les fa·
cultats d’educació, la Fundació 
”la Caixa” ha iniciat enguany la 
primera edició d’aquest progra·
ma. Ha comptat amb la partici·
pació de més de 100 represen·
tants d’equips directius de 50 
centres educatius de tot l’Estat. 

LA TRANSfORMACIÓ DE L’EDUCACIÓ  

BASADA EN L’EvIDèNCIA. EduCaixa 
promou l’educació basada en 
les evidències i impulsa l’avalu·
ació educativa com a eines per 
comptar amb informació ri·
gorosa i rellevant que perme·
ti prendre decisions fonamen·
tals. Així, aquest 2019 ha traduït 
i publicat el repositori d’evidèn·
cies de l’Education Endowment 
Foundation (EEF), de consulta 
a la nova web d’EduCaixa. Tam·
bé enguany s’ha obert la segona 
convocatòria per a centres que 
vulguin avaluar els seus projec·
tes educatius.  
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LOUISE STOLL

catedràtica d’educació i professora al centre de 
lideratge per a l’aprenentatge a l’institut d’educació de 
l’university college london.

«necessitem persones clau 
en els equips directius que 
liderin l’aprenentatge i siguin 
agents del canvi».

STEvE HIGGINS

Professor de la durham university evidence centri for 
education.

«L’evidència educativa ajuda 
en la presa de decisions sobre 
què fer en educació».

ALfONS CORNELLA

emprenedor i expert en transformació digital.

«no podem continuar formant 
els humans per exercir allò que 
una màquina pot fer».

Cicle de conferències 

(r)evolució Educativa

Cicle de conferències i tallers per fomentar la reflexió entorn dels 
nous reptes de la comunitat educativa.

activitats educatives

398.439
escolars que han participat en 
activitats educatives als centres 
caixaforum i cosmocaixa.

eDucaixa.com (2019)

708.169
 alumnes nou WeB

DORIS SOMMER

catedràtica de la universitat de Harvard.

«a partir de l’anàlisi i la mi-
rada crítica del text s’aprèn a 
conèixer i a reconèixer la mirada 
única de l’altre».

EduCaCIÓ dIGItaL

ProFuturo arriba 
a 10,3 milions 
de nens i nenes

des de l’inici del Programa al 2016, 
Profuturo ha arribat a 10,3 milions 
de nens i nenes i a 34 països de sud-
amèrica, Àfrica i Àsia. l’objectiu de 
la fundación telefónica i la funda-
ció ”la caixa” és reduir la bretxa edu-
cativa i digital en el món a través de 
la tecnologia. en aquests tres anys, 
Profuturo ha format, a més,  300.000 
professors i ha aconseguit acords 
amb governs i socis locals, assegu-
rant l’escalabilitat i sostenibilitat del 
programa, que el 2020 aspira a acon-
seguir 13 milions de nens i nenes.
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EduCaCIÓ

El valor diferencial 
dels 7 programes 
educatius
EduCaixa promou el desenvolupament 
competencial de l’alumnat mitjançant 
programes educatius.

El desenvolupament de les compe·
tències és possible gràcies al fo·
ment del coneixement, de les ha·
bilitats i de les actituds. Per això, 
els 7 programes educatius d’ Edu·
Caixa promouen les competènci·
es, acompanyen el docent, inclo·
uen programacions didàctiques 
amb propostes d’avaluació, usen 
metodologies actives i participa·
tives, promouen la col·laboració 
entre iguals i estan avaluats.

BECRITICAL. Competència en co-
municació audiovisual i pensa-
ment crític. Fomenta una habili·
tat bàsica en l’adquisició de noves 
competències, com és el pensa·
ment crític, per contribuir a la ca·
pacitació de l’alumnat en la seva 
vida quotidiana. Dirigit a l’alum·
nat d’educació secundària, batxi·
llerat i CFGM.

4 dels programes 
organitzen un 
campus i 1 viatge 
formatiu a Silicon 
Valley

STEAM X CHANGE. Competència 
en ciència, recerca i societat. El 
seu objectiu és desenvolupar la 
cultura científica com un bé so·
cial integrant coneixement cien·
tífic, valors, actituds i opinions, i 
fomentant la recerca científica. 
Dirigit a l’alumnat de secundà·
ria, batxillerat i CFGM.

EMOCIONA. Competència so-
cioemocional. Potencia el crei·
x e m e n t  e m o c i o n a l  i  s o c i a l 
mitjançant el foment de l’auto·
consciència, la gestió emocional, 
les habilitats socials i el benestar 
personal i social. Dirigit a l’alum·
nat d’educació infantil i educació 
primària.
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CURIOSITY. Competència cien-
tífica. Facilita propostes didàc·
tiques que iniciïn l’alumnat en 
l’activitat científica per adop·
tar mètodes d’ensenyament de 
les ciències basats en la indaga·
ció. Dirigit a l’alumnat d’educa·
ció primària. 

COMUNICA. Competència comu-
nicativa. Contribueix al desenvo·
lupament de les habilitats comu·
nicatives. Dirigit a l’alumnat de 
primària, secundària, batxillerat 
i CFGM.

BIG DATA. Competència digital. 
Contribueix al desenvolupament 
de la competència digital dels jo·

EduCaixa  
a Portugal

l’espai interactiu Creactivity ha po-
gut veure’s aquest 2019 en 74 punts 
d’itinerança en 54 poblacions dife-
rents i ha reunit  23.668 visitants. 
com a novetat, aquesta unitat mò-
bil ha viatjat per primera vegada a les 
illes açores i madeira, i ha estat pre-
sent en dos grans esdeveniments: 
serralves em festa i la 17a. mostra 
da universidade do Porto.

creactivity incentiva la creativi-
tat i la innovació, elements clau per 
a les disciplines cientificotecnològi-
ques i artístiques, a través de la ma-
nipulació i el muntatge d’objectes i 
materials.

el programa educatiu Joves Em-
prenedors s’ha desenvolupat en 68 
centres escolars, dels quals 20 han 
accedit al repte emprèn. aquesta 
vintena de centres ha format un to-
tal de 43 equips, dels quals 3 han es-
tat seleccionats i han participat en el 
campus desafiament emprèn: l’es-
cola Bàsica e secundária ferreira de 
castro, a oliveira de azeméis; l’escola 
secundária de estarreja, a estarreja, 
i el colégio de nossa senhora da Gra-
ça, a vila nova de milfontes.

ves en un espai completament di·
gital que inclou orientacions di·
dàctiques per aplicar a l’aula. A 
partir de 3r. i 4t. de secundària, 
batxillerat i CFGM.

JOvES EMPRENEDORS. Compe-
tència emprenedora. Basat en 
una metodologia participativa i 
cooperativa. Dirigit a l’alumnat 
de primària, secundària, batxi·
llerat i CFGM.

Quatre dels programes tenen 
repte: Joves emprenedors, Big 
Data, STEAM x Change i BeCriti·
cal. Cada repte té el seu Campus 
(25 equips) i el Viatge formatiu a 
Silicon Valley (5 equips).  

Joves participants 
en el programa 
de foment del 
coneixement 
científic steam x 
change.

l’espai creactivity 
incentiva la 
creativitat i la 
innovació.
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115 anys de compromís 
social i empresarial

estructura

La Fundació ”la Caixa” gestiona 
de manera directa l’Obra Social 
de l’entitat, que impulsa anual-
ment 50.000 iniciatives en bene-
fici de 15 milions de persones, 
amb l’objectiu de construir una 
societat més justa i equitativa. 
Aquest marcat compromís social 
entronca amb els orígens de  
”la Caixa”, fundada el 1904 per 
estimular l’estalvi, dignificar la 
vellesa  i oferir un futur millor a 
les classes treballadores i als 
més necessitats.

També forma part de la Fundació 
Bancària la societat hòlding  
CriteriaCaixa, que aglutina el  
patrimoni empresarial de l’enti-
tat amb un doble objectiu: gene-
rar els recursos necessaris per 
finançar l’Obra Social i preservar  
i fer créixer el patrimoni de la 
fundació. 
CriteriaCaixa gestiona una car-
tera de participacions accionari-
als en sectors estratègics com el 
bancari, l’energètic, els serveis i 
l’immobiliari.

ALTRES ACTIUS 
FINANCERS

CARTERA INDUSTRIAL 
I DE SERVEIS

NEGOCI
IMMOBILIARI

ALTRES  
PARTICIPACIONS

CARTERA
BANCÀRIA

1,3 bn€9,5 bn€8,4 bn€ 2,6 bn€

GAV: 21,8 bn€

NAV: 17,0 bn€

24,4 %40,0 %

6,0 %17,5 %

5,2 %9,1 %

99,5 %

1,2 %

SOCIAL

CULTURA

EDUCACIÓ

RECERCA, 
CONEIXEMENT 

I BEQUES

L’abreviatura bn correspon a miliards.
GAV: valor brut dels actius. NAV: valor net dels actius.
Dades del 31 de desembre de 2019.

100 %

FUNDACIÓ BANCÀRIA ”LA CAIXA”
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Àrea social 
Pobresa
cooperació total

541,1 M €

Investigació
coneixement
Beques

cultura 
educació

312,6 M€ 112,9 M€ 115,6 M€

58% 21% 21%

Àrea social 
Pobresa
cooperació total  

560 M€

Investigació
coneixement 
Beques

cultura 
educació

300,2 M€ 123,1 M€ 136,7 M€

54% 22% 24%

Liquidació pressupostària del 2019

Pressupost del 2020

LIquIdacIó
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dIrectorI de La FuNdacIó BaNcÀrIa ”La caIxa

SERVEIS CENTRALS: 
Av. Diagonal, 621 
08028 Barcelona

BARCELONA

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

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

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

FUNDACIÓ DE L’ESPERANçA
Palma de Sant Just, 4
08002 Barcelona
tel. 93 270 39 73

ESPAICAIXA FRANCESC D’ASSÍS
Convent de Santa Clara
Santa Clara, 60-62
08241 Manresa
tel. 93 836 26 75

MADRID

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

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

PALMA

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

SEVILLA

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

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

ESPAICAIXA GIRONA
Pl. Poeta Eduard Marquina, 10
17002 Girona
tel. 972 21 54 08

JARDINS DE CAP ROIG
Camí del Rus, s/n
17210 Calella de Palafrugell

LLEIDA

CAIXAFORUM LLEIDA
av. de Blondel, 3
25002 lleida
tel. 973 27 07 88
caixaforumlleida@magmacultura.net
CaixaForum.com/agenda

TARRAGONA

CAIXAFORUM TARRAGONA
Cristòfor Colom, 2
(al costat de la font del Centenari)
43001 tarragona
tel. 977 24 98 71
caixaforumtarragona@magmacultura.net
CaixaForum.com/agenda

ESPAICAIXA TARRAGONA
Prat de la Riba, 3
43001 tarragona
tel. 977 22 59 52

SARAGOSSA

CAIXAFORUM ZARAGOZA
av. d’anselmo Clavé, 4
50004 Saragossa
tel. 976 76 82 00
caixaforumzgz@fundacionlacaixa.org
CaixaForum.com/agenda
Facebook.com/CaixaForum

MÚRCIA

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



REALITZACIÓ EDITORIAL
ZetaCorp. Unitat de Comunicació Corporativa,  
Grup Zeta

IMPRESSIÓ
CEGE www.cegeglobal.com

D.l.: B 4495-2020

TEXTOS
@ Fundació Bancària ”la Caixa” - Inés Martínez Ribas

FOTOGRAFIES COBERTA
Kim Manresa

FOTOGRAFIES
Kim Manresa (p. 3); arxiu Històric de la Fundació Bancària  
”la Caixa” (p. 6); Rose Richards (p. 7); WINGS (p. 8); alberto Van 
Stokkum (p. 11, 1); Marc Guillen (p. 11, 2); Joana Meneses  
(p. 11, 3); Cesar lucadamo (p. 12); Kim Manresa (p. 13, 1 i 2); 
agustín Quevedo (p. 13, 3); arnau Puig (p. 14); Marc Guillen  
(p. 15, 1 i 2); David Campos (p. 15, 3 i 4); shapecharge/Getty 
Images (p. 16); Mariana themudo/JFF (p. 17); Marc Guillen 
(p. 18); Roger Menduiña (p. 19); Marc Guillen (p. 20); Marta Clotet 
(p. 21); aRGoPHoto (p. 22, 1); alberto Van Stokkum  
(p. 22, 2); Juan Ventura (p. 23); Marc Guillen (p. 24); BPI (p. 25); 
luis tato (p. 26); Development alternatives/Work 4 Progress 
(p. 27); Foto cedida per Grupo de Entidades Sociales CECaP 
(p. 28); aspromor (p. 29); Marc Guillen (p. 31, 1 i 3); Joan de la 
Malla/Incognita agency (p. 31, 2); Joan de la Malla/Incognita 
agency (p. 32); Cedida per Pedro Sousa (p. 33, 1); Joan de la 
Malla/Incognita agency (p. 34); Cedida per Mariona Graupera 
(p. 35, 1); David Campos (p. 35, 2 i 4); Cedida per Maria J. Vicent 
(p. 35, 3); Marc Guillen (p. 36); Marc Guillen (p. 37, 1); Cedida 
per Susana Marcos (p. 37,2); Vicens Giménez (p. 37, 3 i 4); Rose 
Richards (p. 41); Gemma Miralda (p. 42); José Irún (p. 43); Cedida 
per teatre Nacional de Catalunya (tNC) (p. 45, 1); anna Elias 
(p. 45, 2); Georgina Ureña (p. 45, 3); David Campos (p. 48); Pepo 
Segura (p. 49); David Campos (p. 50); Nimfa Bisbe (p. 51, 1); 
Fundação de Serralves (p. 51, 2); Enric Monté  (p. 52); Mauricio 
Skrycky (p. 53); Jaume Gual (p. 54, 1); Ronald Stallard (p. 54, 2); 
anna Elias (p. 55); Pere Duran (p. 56, 1); Defoto. Serveis d’Imatge 
(p. 56, 2); Vicente a. Jiménez (p. 57, 1); David Farrán (p. 57, 2); 
Jordi Salinas (p. 58); José Hevia/Mediaproducción SlU (p. 59); 
Cedida per teatre Nacional de Catalunya (tNC) (p. 60); Fernando 
Moleres (p. 61); Domingo Mérida (p. 62); Miguel Nogueira (p. 63); 
Máximo García (p. 65, 1); Jordi Nieva (p. 65, 2); Creativa-Hugo 
Blues (p. 65, 3 i 4); Georgina Ureña (p. 66); Filipe Braga/Fundação 
de Serralves (p. 67).  

Data de tancament: 31 de desembre de 2019

FUNDACIÓ BANCÀRIA ”LA CAIXA”
Pl. Weyler, 3
07001 Palma, España

www.fundaciolacaixa.org

Per a la impressió d’aquesta publicació s’ha 
utilitzat paper CreatorSilk de 150 g/m2 amb 
la certificació FSC per a les pàgines d’interior 
i CreatorSilk de 250 g/m2 amb la certificació 
FSC per a la coberta, ambdós de torraspapel.  



ANNUAL REPORT 2019


	CAT.pdf
	CAT pre
	CAT soc
	CAT in
	CAT cult
	Finals CAT




