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2020

A CORUÑA

Persoa a persoa

A ESENCIA DA
FUNDACIÓN
”LA CAIXA”

Comprometida co desenvolvemento socioeconómico do territorio desde o seu
comezo, a Fundación ”la Caixa” logo proporcionou servizos no ámbito social,
cultural e cívico para mellorar a calidade de vida das persoas.

MISIÓN

MÁIS DE 115 ANOS
DE COMPROMISO
SOCIAL

A Caixa de Pensións para a Vellez e de Aforros de Cataluña e Baleares,
”la Caixa”, foi fundada o 5 de abril de 1904 polo avogado catalán Francesc
Moragas Barret, co apoio de diversas entidades da sociedade civil catalá.
Desde as súas orixes, caracterizouse por un forte compromiso social e unha
vocación de traballo a prol do interese xeral, tanto a través da súa actividade
financeira como da súa Obra Social, que financia e mantén actividades de
índole social, educativa, cultural e científica.

Construír unha sociedade mellor e máis xusta, dando máis oportunidades
ás persoas que máis o necesitan.

A Fundación ”la Caixa” é, máis de 115 anos despois do seu nacemento,
a primeira fundación de España, a segunda de Europa e unha das máis
importantes do mundo por volume de investimento social.

VISIÓN
Ser unha entidade de referencia para a sociedade no desenvolvemento de
solucións duradeiras que:

CriteriaCaixa é a sociedade holding que xestiona o patrimonio empresarial
da Fundación ”la Caixa”, cun dobre obxectivo:

Cubran as necesidades básicas dos colectivos máis vulnerables.
Favorezan o progreso social dando resposta aos novos retos na
investigación, a formación de excelencia e a educación.
Acheguen a ciencia e a cultura a todos os segmentos da sociedade.

1. Xerar os recursos necesarios para financiar a Obra Social.
2. Preservar e facer crecer o patrimonio da fundación.

VALORES
Compromiso social
Responsabilidade
Confianza

COMPROMETIDOS
CO PRESENTE
E CO FUTURO
DAS PERSOAS

FUNDACIÓN BANCARIA ”LA CAIXA”

A Fundación ”la Caixa” pon o foco naqueles programas con maior impacto
transformador, como son os que combaten a pobreza infantil e a exclusión
social, os que fomentan o emprego e os que axudan a mellorar as condicións
de vida das persoas máis vulnerables.
Ademais, a actividade concéntrase noutros ámbitos fundamentais para
promover o progreso e a igualdade de oportunidades, como a investigación
biomédica e a innovación, a formación de excelencia, a cultura e a
educación.

100 %
GAV: 21,8 bn€
NAV: 17,0 bn€

CARTEIRA
BANCARIA

CARTEIRA INDUSTRIAL
E DE SERVIZOS

NEGOCIO
INMOBILIARIO

OUTROS ACTIVOS
FINANCEIROS

8,4 bn€

9,5 bn€

2,6 bn€

1,3 bn€

SOCIAL
CULTURA

40,0 %

A FUNDACIÓN
”LA CAIXA”, UNHA
DAS MAIORES
FUNDACIÓNS
DE EUROPA
Coa vontade de continuar
intensificando o labor da Fundación
”la Caixa”, no 2020 aumentamos
o orzamento ata os 560 millóns
de euros, para dar resposta ás
necesidades sociais do momento.

24,4 %

99,5 %

EDUCACIÓN

Distribución do orzamento no 2020

560 M€

17,5 %

INVESTIGACIÓN,
COÑECEMENTO
E BOLSAS

1,2 %
Outras
participacións

9,1 %

CULTURA E
EDUCACIÓN

6,0 %

5,2 %

-

INVESTIGACIÓN,
COÑECEMENTO E
BOLSAS

A abreviatura bn corresponde a miles de millóns. GAV: valor bruto dos activos. NAV: valor neto dos activos. Datos a 31 de decembro de 2019.

24 %
22 % 54 %

SOCIAL

51.000 actividades
cun total de 16,3 millóns de beneficiarios, 11,1 millóns deles en España.
A Fundación ”la Caixa” impulsou no 2019 máis de

A FUNDACIÓN ”LA CAIXA” NA CORUÑA
En Galicia, o compromiso da Fundación ”la Caixa” coa atención ás persoas e aos colectivos máis desfavorecidos e
coas necesidades da comunidade reverte en:
Orzamento global:

10,5 M€ en Galicia

Accións de colaboración coa rede de oficinas de CaixaBank durante o ano 2019 na Coruña
Deste orzamento global, conxuntamente coas oficinas de CaixaBank, e en colaboración con administracións locais
e entidades sociais, desenvolvéronse 119 actividades cun investimento de 1,1 M€.
Orzamento descentralizado1:

1,1 M€ na Coruña

1. O orzamento xestionado conxuntamente coa rede de oficinas de CaixaBank está incluído no orzamento global do territorio.

SOCIAL

SOCIAL

DATOS

2019

Persoas maiores

Voluntariado

Contribuímos a mellorar a calidade de vida das persoas
maiores favorecendo o avellentamento activo e saudable
e previndo o illamento.

Promovemos o compromiso das persoas coa sociedade.

NA CORUÑA

Pobreza infantil

Emprego

A través do programa CaixaProinfancia, axudamos
familias no desenvolvemento social e educativo de
menores de 0 a 18 anos.

Favorecemos o acceso ao traballo a persoas con dificultades,
en colaboración con 532 entidades.

Participantes

Actividades

3674

136

2

420 entidades colaboradoras
NA CORUÑA
Nenos e nenas atendidos

Fondo de axudas

270

157.538 €

Programa iniciado no ano 2007

CENTROS ADHERIDOS EN CONVENIO DE COLABORACIÓN
NA CORUÑA
· Centro de Servizos Sociais da Pobra do Caramiñal
· Centro de Servizos Sociais das Pontes

NA CORUÑA
Contratos laborais

Empresas colaboradoras

434

180

ENTIDADES COLABORADORAS DOS PROGRAMAS DE
INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL NA CORUÑA
· Amicos
· COGAMI. Confederación Galega de Persoas con
Discapacidade
· FEAFES. Federación de Asociacións de Familiares e
Persoas con Enfermidade Mental de Galicia
· Fundación Acción Contra el Hambre da Coruña
· Fundación JuanSoñador
· IGAXES3, Instituto Galego de Xestión para o Terceiro
Sector
Programa iniciado no ano 2006

Vivenda
Facilitamos un fogar a mozos, maiores e familias que viron
reducidos os seus ingresos.

22.300

vivendas sociais dispoñibles ao peche do 2019
en todo o territorio estatal

28.500

vivendas sociais ocupadas no 2019 en todo
o territorio estatal
Programa iniciado no ano 2005

2. Inclúe: Incorpora e Espazos Naturais, así como ”la Caixa” Emprego Novo e Máis Emprego de ”la Caixa”, cofinanciados polo Fondo Social Europeo.

· Centro de Servizos Sociais de Carballo
· Centro Sociocomunitario de Santa Comba
· Fogar da 3a Idade da Coruña
· Fogar da 3a Idade de Ferrol
· Residencia - Fogar da 3a Idade de Santiago
Programa iniciado no ano 1915

NA CORUÑA

TOTAL NO 2019

Voluntarios corporativos activos

Voluntarios corporativos activos

82

5829

Programa iniciado no ano 2005

SOCIAL

SOCIAL

Atención integral a persoas
con enfermidades avanzadas
Proporcionamos apoio psicosocial e espiritual a persoas ao
final da vida e aos seus familiares.
NA CORUÑA
Enfermos atendidos

Familiares atendidos

488

665

1 equipo en 1 hospital
HOSPITAIS
O centro sanitario onde actúa o equipo de atención
psicosocial (EAPS) do programa para a atención a persoas
con enfermidades avanzadas na Coruña é:
· Complexo Hospitalario Universitario da Coruña
Programa iniciado no ano 2008

CiberCaixa Hospitalarias
Espazos de lecer e comunicación situados nos hospitais,
onde os nenos se relacionan entre eles, xogan e aprenden.
Cun deseño específico pensado para o menor,
contribuímos a reducir o impacto da súa hospitalización.

Axudas a Proxectos de Iniciativas
Sociais
Colaboramos con entidades sen ánimo de lucro para
impulsar iniciativas dirixidas a persoas en situación de
vulnerabilidade social.

NA CORUÑA

NA CORUÑA

Usuarios

2896

Proxectos

Investimento

8

150.090 €

CENTROS CON ESPAZOS CIBERCAIXA NA CORUÑA

Beneficiarios

· Complexo Hospitalario Universitario de Santiago
de Compostela
· Hospital Juan Canalejo
Programa iniciado no ano 2002

2108
Programa iniciado no ano 1999

Cooperación internacional
Contribuímos á mellora da saúde e ao desenvolvemento
dos colectivos máis vulnerables en África, Asia e América
Latina.
Loitamos contra a malaria, a pneumonía e a
malnutrición, coa Fundación Bill e Melinda Gates,
ISGlobal, Unicef, Gavi e ACNUR.
Favorecemos a creación de emprego para mulleres
e mozos co programa Work 4 Progress.
Programa iniciado no ano 1997

CULTURA E EDUCACIÓN

CULTURA E
EDUCACIÓN

DATOS

2019

EduCaixa

Fundación ProFuturo

Ofrecemos programas, actividades e recursos educativos
con tres obxectivos clave:

Xunto coa Fundación Telefónica, impulsamos a educación
dixital de nenos e nenas en redondas vulnerables de
América Latina, África e Asia.

Promover o desenvolvemento competencial do alumnado
NA CORUÑA
Alumnos beneficiados		

16.156			89

Exposicións

Música

Exposicións que itineran por todo o territorio promovendo a
cultura e a ciencia.

Concertos escolares, familiares e participativos.

NA CORUÑA
Exposicións

Cidades

1

1

Visitantes

75.000

Profesores beneficiados

Concertos

Asistentes

2

1996

CONCERTOS PARTICIPATIVOS
· O Mesías (2 concertos)

18
Xerar e transferir evidencias a partir da avaliación e a
difusión de prácticas educativas, a través de alianzas
con institucións internacionais
Programa iniciado no ano 2011

Programa iniciado no ano 1978

EXPOSICIÓNS
· Terra de soños. Cristina García Rodero
Programa iniciado no ano 1991

Art for Change ”la Caixa”
Convocamos axudas para proxectos de entidades culturais
e de artistas que favorezan o uso da arte e a cultura
como instrumentos que poden incidir en aspectos como
o desenvolvemento persoal e a inclusión social.
EN GALICIA
Proxectos

Beneficiarios

1

136

Programa iniciado no ano 2007

Favorecer o desenvolvemento profesional dos docentes
NA CORUÑA

NA CORUÑA

34 países

Centros educativos

BENEFICIARIOS
Total do programa

No 2019

10,3 millóns

4,3 millóns

Programa iniciado no ano 2016

INVESTIGACIÓN,
COÑECEMENTO E BOLSAS

DATOS

2019

Proxectos de investigación e innovación

Bolsas

Apoiamos a investigación científica de excelencia e
contamos coa convocatoria privada de proxectos de
saúde máis importante de España e Portugal.

Fomentamos o talento investigador e a formación
de excelencia nos mellores centros de investigación e
universidades nacionais e internacionais.

8,3 M€
Neurociencia: 9,4 M€

No 2019

Oncoloxía:

9,3 M€
Enfermidades cardiovasculares: 4,2 M€
Outros ámbitos: 10,3 M€
Enfermidades infecciosas:

28,4 M€ investidos

BOLSAS CONCEDIDAS
Na Coruña no 2019

4

Posgraduado:
Doutoramento:

No 2019

42 M€ investidos en investigación e innovación
265 investigadores contratados
1126 artigos científicos publicados

Posdoutoramento:

Total do programa no 2019

3
1

218

120
65
Posdoutoramento: 33
Posgraduado:

Doutoramento:

Innovación para a sociedade
Fomentamos a transferencia de coñecemento e tecnoloxía
á sociedade e a creación de novas empresas baseadas na
investigación.

10 M€

Máis de
en subvencións a proxectos
(total do programa)

96 patentes xeradas
32 empresas derivadas (spin-off) creadas

PROXECTOS DE INNOVACIÓN TECNOLÓXICA
Na Coruña no 2019

Total do programa no 2019

1

24

Apoio continuado a centros de investigación
Colaboramos con universidades, centros de investigación
públicos e privados e hospitais para xerar novo
coñecemento científico.
Centros de investigación con colaboración estratéxica:

Observatorio Social
Analizamos a realidade social co obxectivo de informar á
sociedade dos resultados e tendencias das ciencias sociais
en materia de inclusión social, educación, ciencia e cultura.

10.529 subscritores
36 contidos novos (informes, artigos e outros contidos)

www.obrasociallacaixa.org
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O NOSO COMPROMISO SOCIAL
consolidounos como a primeira fundación privada de España
e unha das máis importantes do mundo.

