
Pertsonaz pertsona

BIZKAIA

GIDA AZKARRA
2020



”LA CAIXA” FUNDAZIOA BIZKAIAN
Euskadin, ”la Caixa” Fundazioaren konpromisoa egoera txarrenean dauden eta behar handienak dituzten pertsonak 
eta gizataldeak artatzeko komunitatearen premiak honako hauek dira:

  Aurrekontu orokorra: 11,5 M€ Euskadin

2019an Bizkaiako bulego sarearekin elkarlanean egindako ekintzak

Aurrekontu orokor horretatik, CaixaBanken bulegoekin batera, eta tokiko administrazioekin eta gizarte erakundeekin 
lankidetzan, 251 jarduera egin dira 1,2 M€-ko inbertsioarekin.

  Aurrekontu deszentralizatua1: 1,2 M€ Bizkaian

1. CaixaBanken bulego sarearekin batera kudeatutako aurrekontua lurraldeko aurrekontu orokorraren barruan sartuta dago.

bn laburdurak milaka milioi esan nahi du. GAV: aktiboen balio gordina. NAV: aktiboen balio garbia. 2019ko abenduaren 31ko datuak.
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IKERKUNTZA, 
JAKINTZA ETA 

BEKAK

GAV: 21,8 bn€

NAV: 17,0 bn€

”LA CAIXA” BANKU FUNDAZIOA

GIZARTEA

KULTURA

HEZKUNTZA

115 URTETIK GORA 
GIZARTEAREKIN 
KONPROMETITUTA

Zahartzarorako Pentsioen eta Aurrezkien Kataluniako eta Balear Uharteetako 
Kutxa, ”la Caixa”, Francesc Moragas Barret kataluniar abokatuak sortu zuen 
1904ko apirilaren 5ean, Kataluniako gizarte zibileko zenbait erakunderen 
babesarekin.

Sortu zenetik, ”la Caixa” Fundazioa konpromiso sozial handiko erakundea 
da eta interes orokorraren alde lan egiteko bokazioa du, dela jarduera 
finantzarioaren bidez, dela Gizarte Ekintzaren bidez gizarte, hezkuntza, 
kultura eta zientzien arloko jarduerak finantzatuta eta gauzatuta.

Sortu zenetik 115 urte baino gehiago igaro diren honetan, ”la Caixa” 
Fundazioa, Espainiako lehen fundazioa, Europako bigarrena eta munduko 
garrantzitsuenetako bat da, inbertsio sozialaren bolumena kontuan hartuta.

CriteriaCaixa ”la Caixa” Fundazioaren ondarea kudeatzen duen holding 
sozietatea da, eta bi helburu hauek ditu:

1. Gizarte Ekintza finantzatzeko baliabideak sortzea.
2. Fundazioaren ondarea zaintzea eta haztea.

”la Caixa” Fundazioa lurraldearen garapen sozioekonomikoarekin konprometituta 
egon da hasieratik, eta sortu eta berehala zerbitzu sozial, kultural eta zibikoak 
eskaintzen hasi zen, pertsonen bizi kalitatea hobetzearren.

XEDEA
Gizarte hobe eta justuago bat sortzea, behar handiena duten pertsonei 
aukera gehiago emanez.

IKUSPEGIA
Gizartean erreferentziazko erakundea izatea eta konponbide iraunkorrak 
eskaintzea:

 Egoera txarrenean dauden kolektiboen oinarrizko premiak asetzeko.
 Aurrerabide soziala bultzatzeko, ikerkuntza, bikaintasuneko 

trebakuntza eta hezkuntzako erronka berriei erantzunez.
 Zientzia eta kultura gizarteko segmentu guztietara hurbiltzeko.

ALIOAK
 Gizartearekiko konpromisoa
 Erantzukizuna
 Konfiantza

”LA CAIXA” 
FUNDAZIOAREN
FUNTSA

KONPROMETITUTA 
PERTSONEN 
ORAINAREKIN ETA 
ETORKIZUNAREKIN

”la Caixa” Fundazioak arreta berezia jartzen du inpaktu eraldatzaile 
handiena duten programetan; besteak beste, haurren pobrezia eta gizarte 
bazterketa borrokatzen dituztenetan, enplegua sustatzen dutenetan eta 
egoera txarrenean dauden pertsonen bizi baldintzak hobetzen laguntzen 
dutenetan.

Gainera, jarduera beste arlo batzuetan gauzatzen da: ikerkuntza medikoan, 
bikaintasuneko trebakuntzan, kulturan eta hezkuntzan, funtsean aurrerabidea 
eta aukera berdintasuna sustatzeko.

”la Caixa” Fundazioaren lana 
areagotzen jarraitzeko 
borondatearekin, 2020an
aurrekontua handitu dugu 560 milioi 
eurora  arte, uneko behar sozialei 
erantzuteko.

”LA CAIXA” 
FUNDAZIOA,
EUROPAKO  
FUNDAZIO
HANDIENETAKO BAT

”la Caixa” Fundazioak 51.000 jardueratik gora bultzatu ditu 2019an, eta jarduera  

horiek 16,3 milioi onuradun izan dituzte, horietatik 11,1 milioi Espainian. 

560 M€
Aurrekontuaren banaketa 2020an

%  22 %  54  

%  24  
GIZARTEA

KULTURA ETA  
HEZKUNTZA

IKERKUNTZA 
JAKINTZA 
ETA BEKAK



Boluntarioak

Pertsonak gizartearekin konprometitzea sustatzen dugu.

  BIZKAIAN GUZTIRA 2019AN 
 Boluntario korporatibo aktiboak  Boluntario korporatibo aktiboak

 82 5.829
2005ean abiatutako programa

Haur pobreak 

CaixaProinfancia programaren bidez, familiei laguntzen 
diegu 18 urtera arteko adingabeen garapen sozialean 
eta hezkuntzan.

  420 erakunde kolaboratzaile

  BIZKAIAN
 Neska-mutiko artatuak  Laguntza funtsa

 782 1 M€
2007an abiatutako programa

Enplegua2 

Lana eskuratzen laguntzen diegu zailtasunak dituzten 
pertsonei, 532 erakunderekin elkarlanean.

  BIZKAIAN
 Lan kontratuak  Enpresa kolaboratzaileak

 560 304
ERAKUNDE KOLABORATZAILEAK BIZKAIAKO 
INTEGRAZIO SOZIOLABORALERAKO PROGRAMETAN

·  Bilboko Elizbarrutiko - Cáritas Diocesana de Bilbao

·  Elkarbanatuz Elkartea

·  FEKOOR. Gutxitasun Fisikoa edo/ta Organikoa duten  
 Pertsonen Bizkaiko Federazio Koordinatzailea

·  Gizakia Fundazioa

·  Lantegi Batuak Fundazioa

·  Peñascal, gizarte-ekimeneko sozietate kooperatiboa

·  Sortarazi

2006an abiatutako programa

Etxebizitza 

Etxebizitza eskaintzen diegu diru sarrera murriztuak 
dituzten gazte, adineko eta familiei.

  22.300 etxebizitza sozial Estatu osoan 2019 amaieran

  28.500 etxebizitza sozial okupatuta Estatu osoan 
 2019an

2005ean abiatutako programa

GIZARTEA

2. Barne hartzen ditu: ”la Caixa”ren Incorpora eta Espazio Naturalak, bai eta Gazte Enplegua eta Enplegu Gehiago ere, Europako Gizarte Funtsaren 
finantzaketarekin.

Adinekoak 

Adinekoen bizi kalitatea hobetzen laguntzen dugu, modu 
aktiboan eta osasungarrian zahartu daitezela bultzatuz 
eta bakardadea saihestuz.

  BIZKAIAN
 Parte hartzaileak  Jarduerak

 8.684 135
LANKIDETZA HITZARMENAREN BITARTEZ ATXIKITA 
DAUDEN ZENTROAK BIZKAIAN

·  Abandoko erretiratuen eta pentsiodunen elkartea

·  Boluetako erretiratuen eta pentsiodunen elkartea

·  Errekaldeberriko erretiratuen eta pentsiodunen elkartea

·  Iralako erretiratuen eta pentsiodunen elkartea

·  Larraskituko erretiratuen eta pentsiodunen elkartea

·  Santutxuko hirugarren adinekoen elkartea  
 - Bonaparte zentroa                    

1915ean abiatutako programa

GIZARTEA

2019
DATUAK



Arreta osoa gaixotasun aurreratuak 
dituzten pertsonei

Babes psikosoziala eta espirituala ematen diegu hiltzear 
dauden pertsonei eta haien senitartekoei.

  BIZKAIAN
 Gaixo artatuak  Senitarteko artatuak

 471 807
  1 talde 3 ospitaletan*

*Bizkaian gaixotasun aurreratuak dituzten pertsonak 
artatzeko programako arreta psikosozialerako taldeak 
(EAPS) jarduten duen osasun zentroa hau da:

 ·  Santzurtziko San Juan de Dios Ospitalea 

2008an abiatutako programa

CiberCaixa Hospitalarias

Ospitaleetan kokatutako aisialdi eta komunikazio guneak, 
neska-mutikoak elkarrekin erlazionatzeko, jolasteko eta 
ikasteko erabiltzen direnak. Bereziki diseinatuta daude 
adingabeentzat, ospitaleko egonaldiak inpaktu txikiagoa 
izan dezan haiengan.

  BIZKAIAN
 Erabiltzaileak

 3.465
CIBERCAIXA GUNEAK DITUZTEN ZENTROAK BIZKAIAN

·  Basurtuko Unibertsitate Ospitalea   

·  Gurutzetako Unibertsitate Ospitalea   

2002an abiatutako programa

Gizarte ekimeneko proiektuetarako 
laguntzen programa

Irabazi asmorik gabeko erakundeei laguntzen diegu, 
gizarte egoera ahulean dauden pertsonei zuzendutako 
ekimenak bultzatzen.

  BIZKAIAN
 Proiektuak  Inbertsioa

 16 370.970 €
 Onuradunak

 6.397
1999an abiatutako programa

Nazioarteko kooperazioa

Egoera txarrean dauden kolektiboak garatzen eta haien 
osasuna hobetzen laguntzen dugu Afrika, Asia eta 
Latinoamerikan.

  Malaria, pneumonia eta malnutrizioaren kontra  
 borrokatzen dugu, hauen laguntzarekin: Bill eta  
 Melinda Gates Fundazioa, ISGlobal, Unicef, Gavi  
 eta ACNUR.

  Emakumeentzat eta gazteentzat enplegua bultzatzen  
 dugu, Work 4 Progress programarekin.

1997an abiatutako programa

GIZARTEAGIZARTEA

Kulturarteko esku hartze komunitarioa

Herritarren kulturarteko bizikidetzaren eta gizarte 
kohesioaren alde lan egiten dugu, prozesu komunitario 
baten bidez eta gizarte-hezkuntzaren, osasun 
komunitarioaren eta herritarren arteko harremanen 
arloetan esku hartuta.

  BIZKAIAN
 Parte hartzaileak   Jarduerak

 8.417 113 

   Programa garatzen den probintziako lurraldeetako  
 ikastetxeen % 62,5ek eta osasun etxeen % 100ek  
 proiektuarekin kolaboratu dute

2010ean abiatutako programa



EduCaixa

Hezkuntza programak, jarduerak eta baliabideak 
eskaintzen ditugu, oinarrizko hiru helbururekin:

   Ikasleen gaitasunen garapena bultzatzea

        BIZKAIAN
   Ikasle onuradunak  Ikastetxeak

    28.451   110

   Irakasleen garapen profesionala bultzatzea

        BIZKAIAN
   Irakasle onuradunak 

    22 

   Ebidentziak sortzea eta transferitzea hezkuntza 
praktiken ebaluaziotik eta zabalkundetik abiatuta, 
nazioarteko erakundeekin egindako itunen bidez

2011n abiatutako programa

KULTURA ETA 
HEZKUNTZA

Musika

Kontzertuak eskoletan, familientzat eta parte hartzaileak.

  BIZKAIAN
 Kontzertuak  Bertaratuak

 1 2.164
KONTZERTU PARTE HARTZAILEAK

·  Mesias

1978an abiatutako programa

Erakusketak

Erakusketak lurralde osoan barrena, kultura eta zientzia 
sustatuz.

  BIZKAIAN
 Erakusketak Hiriak

 2 2
 Bisitariak

 86.922
ERAKUSKETAK

·  Jaun-andreok: ikuskizuna hastera doa. Georges Méliès 
 eta 1900eko cinema

·  Leonardo da Vinci. Behatu, jarri zalantzan, egin  
 saiakuntzak

1991n abiatutako programa

ProFuturo Fundazioa 

Neska-mutikoen hezkuntza digitala bultzatzen dugu 
Latinoamerika, Afrika eta Asiako ingurune ahuletan, 
Telefonica Fundazioarekin batera.

  34 herrialde

  ONURADUNAK:
 Programan guztira  2019an 

 10,3 milioi 4,3 milioi

2016an abiatutako programa

KULTURA ETA HEZKUNTZA

Art for Change ”la Caixa” 

Kultura erakundeen eta artisten proiektuetarako laguntzak 
ematen ditugu, artea eta kultura besteak beste garapen 
pertsonala eta gizarteratzea bultzatzeko tresna gisa 
erabiltzen laguntzeko.

  EUSKADIN
 Proiektuak   Onuradunak 

 1 60
2007an abiatutako programa

2019
DATUAK



 www.obrasociallacaixa.orgIKERKUNTZA, JAKINTZA  
ETA BEKAK

Graduondokoak:  120 

Doktoregoak:  65 

Doktoratu ondokoak:  33

Graduondokoak:  1 

Doktoregoak:  2 

Doktoratu ondokoak:  -

Ikerketa eta berrikuntza proiektuak

Bikaintasuneko ikerkuntza zientifikoa babestu eta 
Espainiako eta Portugalgo osasun proiektuen deialdi 
pribatu garrantzitsuena eskaintzen dugu.

  Onkologia: 8,3 M€
  Neurozientzia: 9,4 M€
  Gaixotasun infekziosoak: 9,3 M€
  Gaixotasun kardiobaskularrak: 4,2 M€
  Beste esparru batzuk: 10,3 M€

2019an

  42 M€ ikerketan eta berrikuntzan inbertituak

  265 ikertzaile kontratatuta

  1.126 artikulu zientifiko argitaratuta

Gizarte berrikuntza 

Jakintza eta teknologia gizarteratzea eta ikerkuntzan 
oinarritutako enpresa berriak sortzea sustatzen dugu.

  Berrikuntza teknologikoko 24 proiektu 2019an 

  10 M€ -tik gorako dirulaguntzak proiektuetarako  
 (programan guztira)

  96 patente sortuak

  32 enpresa eratorri (spin-off) sortuak

Babes etengabea ikerkuntza zentroei 

Unibertsitate, ikerkuntza zentro publiko eta pribatu eta 
ospitaleekin kolaboratzen dugu, jakintza zientifiko berria 
sortzearren.

Gizarte Behatokia 

Errealitate soziala analizatzen dugu eta gizarte zientzien 
emaitzei eta joerei buruzko informazioa ematen diogu 
gizarteari, gizarteratze, hezkuntza, zientzia eta kultura 
gaien inguruan.

  10.529 harpidetu

  36 eduki berri (txostenak, artikuluak eta beste eduki batzuk)

Bekak 

Ikerkuntzarako talentua eta bikaintasuneko trebakuntza 
bultzatzen ditugu Estatuko eta nazioarteko ikerkuntza 
zentro eta unibertsitate onenetan.

2019an

  28,4 M€ inbertituak

  EMANDAKO BEKAK
 Bizkaian 2019an  Programan guztira 2019an 

 3 218

Ikerkuntza zentroak kolaborazio estrategikoarekin:

2019
DATUAK



TESTUEN ©, EGILEAK

ARGAZKIEN ©, EGILEAK

EDIZIOAREN ©,”LA CAIXA” BANKU FUNDAZIOA 2020 

PL. DE WEYLER, 3 · 07001 PALMA

GURE KONPROMISO SOZIALAri  
esker, Espainiako lehen fundazio pribatua eta munduko

garrantzitsuenetako bat gara.


