GALICIA

Só é progreso
se progresamos
todos
Guía rápida

2021

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, a Fundación ”la Caixa”
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 acción social,

que financia e mantén actividades de índole
social, educativa, cultural e científica.
A Fundación ”la Caixa” é a primeira fundación de España, a segunda de Europa e
unha das máis importantes do mundo por
volume de investimento social.
Na súa estrutura, a Fundación ”la Caixa” é propietaria dun holding financeiro, CriteriaCaixa,
que xestiona o seu patrimonio empresarial.

PROGRAMAS
SOCIAIS
CULTURA
E CIENCIA
100 %

EDUCACIÓN
E BOLSAS

GAV: 19,4 bn€
NAV: 14,3 bn€

CARTEIRA
BANCARIA

INVESTIGACIÓN
E SAÚDE

CARTEIRA INDUSTRIAL
E DE SERVIZOS

6,5 bn€

9,2 bn€

30,0 %*

24,8 %

99,5 %

17,4 %

5,9 %

1,3 %

9,1 %

4,8 %

OUTRAS
PARTICIPACIÓNS

NEGOCIO
INMOBILIARIO

OUTROS ACTIVOS
FINANCEIROS

2,6 bn€

1,1 bn€

A abreviatura bn corresponde a miles de millóns.
GAV: valor bruto dos activos.
NAV: valor neto dos activos.
Datos a 31 de decembro de 2020.

*Participación a 26-3-2021, unha vez formalizada a fusión entre CaixaBank, S.A. e Bankia, S.A.

A esencia da
Fundación ”la Caixa”
Comprometida co desenvolvemento socioeconómico do territorio desde o seu inicio, a Fundación
”la Caixa” logo proporcionou servizos no ámbito
social, cultural e cívico para mellorar a calidade de
vida das persoas.
Como fundación, a súa misión é construír unha sociedade mellor e máis xusta, dando oportunidades
ás persoas que máis o necesitan, cos valores de
excelencia, confianza e compromiso social que a
acompañaron sempre desde os seus inicios. Todo
iso, coa visión de ser unha entidade de referencia para a sociedade no desenvolvemento de solucións duradeiras que cubran as necesidades
básicas dos colectivos máis vulnerables; que favorezan o progreso social dando resposta aos novos
retos na investigación, a formación de excelencia
e a educación, e que acheguen a ciencia e mais a
cultura a todos os segmentos da sociedade.

Comprometidos

co presente
e co futuro
das persoas

A Fundación ”la Caixa” pon especialmente 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.
A actividade da Fundación ”la Caixa”
concéntrase,
ademais,
noutros
ámbitos: a investigación médica, a
formación de excelencia, a cultura e
a educación, fundamentais para promover o progreso e a igualdade de
oportunidades. O compromiso social
da Fundación ”la Caixa” para a construción dunha sociedade mellor ten
en España e Portugal os seus territorios principais de actuación.

PROGRAMAS SOCIAIS
Impulsamos a transformación social
POBREZA INFANTIL

EMPREGO

OBSERVATORIO SOCIAL

A través do programa CaixaProinfancia,
axudamos a 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 531 entidades.

Máis de 400 entidades colaboradoras

Contratos laborais:
Total do programa no 2020: 38.422
En Galicia no 2020: 1325

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.

Nenos e nenas atendidos:
Total do programa no 2020: 58.841
En Galicia no 2020: 652

ATENCIÓN INTEGRAL
A PERSOAS CON
ENFERMIDADES AVANZADAS

Empresas colaboradoras:
Total do programa no 2020: 11.709
En Galicia no 2020: 373

PERSOAS MAIORES

10.973 suscriptores
44 contidos novos (artigos,
entrevistas, recensións e infografías)

AXUDAS A PROXECTOS
DE INICIATIVAS SOCIAIS
Colaboramos con entidades sen ánimo
de lucro para impulsar iniciativas
dirixidas a persoas en situación de
vulnerabilidade social.

En Galicia:
2 equipos en 5 hospitais

Acompañamos ás persoas maiores
maximizando as súas posibilidades de
crecemento persoal e facilitándolles
relacións de apoio para previr a soidade
e o illamento, co fin de posibilitar o
desenvolvemento dunha vida plena e
comprometida coa súa comunidade.

Enfermos atendidos:
Total do programa no 2020: 28.861
En Galicia no 2020: 1285

Participantes:
Total do programa no 2020: 236.111
En Galicia no 2020: 8089

COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

Familiares atendidos:
Total do programa no 2020: 36.821
En Galicia no 2020: 1347

Actividades:
Total do programa no 2020: 7497
En Galicia no 2020: 200

Contribuímos á mellora da saúde e
ao desenvolvemento dos colectivos
máis vulnerables en África, Asia e
América Latina.

Proporcionamos apoio psicosocial e
espiritual a persoas ao final da vida e
aos seus familiares.

Proxectos:
Total do programa no 2020: 804
En Galicia no 2020: 26

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 persoas novas co
programa Work 4 Progress.

CULTURA E CIENCIA
Achegamos o coñecemento á sociedade
PROXECTOS
ITINERANTES

COLECCIÓN DE
ARTE CONTEMPORÁNEA

Exposicións e concertos (escolares
e participativos) que itineran por
España e Portugal.

Unha das coleccións privadas máis
importantes de Europa, con máis
de 1000 obras de artistas nacionais
e internacionais.

Exposicións:
Total do programa no 2020: 60
En Galicia no 2020: 7
Concertos:
Total do programa no 2020: 280
Visitantes e asistentes:
Total do programa no 2020:
máis de 2,6 millóns
En Galicia no 2020:
306.377 visitantes

ÁGORA DIXITAL
Espazo de difusión de contidos e
cultura e ciencia on-line.
No 2020:
3.500.000 visitas

1030 obras
422 artistas

ART FOR CHANGE
Seleccionamos as mellores propostas
artísticas para favorecer procesos de
transformación social.
Proxectos seleccionados:
Total do programa no 2020: 19
Beneficiarios:
Total do programa no 2020: 1296

EDUCACIÓN E BOLSAS
Oportunidades para
un mundo mellor
EDUCAIXA

BOLSAS

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

Fomentamos a formación de
excelencia e o talento investigador
nas mellores universidades e
centros de investigación do mundo.

Promover o desenvolvemento
competencial do alumnado.
Alumnos:
Total do programa no 2020: 1.373.884
En Galicia no 2020: 26.839
Centros educativos:
Total do programa no 2020: 5026
En Galicia no 2020: 127
Favorecer o desenvolvemento profesional
dos docentes.
Profesores beneficiados:
Total do programa no 2020: 49.926
En Galicia no 2020: 451
Xerar e transferir evidencias a partir
da avaliación e a difusión de prácticas
educativas, a través de alianzas con
institucións internacionais.

Bolsas concedidas:
Total do programa no 2020: 230
· Posgraduado: 120
· Doutoramento: 65
· Posdoutoramento: 45
En Galicia no 2020: 4
· Posgraduado: 1
· Doutoramento: 1
· Posdoutoramento: 2

FUNDACIÓN
PROFUTURO
Impulsamos a educación dixital
de nenos e nenas en redondas
vulnerables de América Latina,
África e Asia, xunto coa Fundación
Telefónica.
No 2020: 40 países
Beneficiarios:
Total do programa: 16.085.083
No 2020: 9.086.096

INVESTIGACIÓN E SAÚDE
Apoiamos a investigación
e o progreso

PROXECTOS DE
BIOMEDICINA E SAÚDE

INNOVACIÓN PARA
A SOCIEDADE

APOIO CONTINUADO A
CENTROS DE INVESTIGACIÓN

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

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

Colaboramos con universidades, centros
de investigación públicos e privados
e hospitais para xerar novo coñecemento
científico.

Total do programa no 2020:
368 proxectos en curso sobre:
· Oncoloxía
· Neurociencia
· Enfermidades infecciosas
· Enfermidades cardiovasculares
· Outras ciencias da saúde

Proxectos:
Total do programa no 2020: 29
· Validate: 20
· Consolidate: 3
· COVID-19: 6
En Galicia no 2020: 1
· Validate: 1

337 investigadores contratados
1053 artigos científicos publicados

Total do programa CaixaImpulse:
42 patentes xeradas
24 empresas derivadas (spinoff) creadas

Centros de investigación con
colaboración estratéxica:
· IrsiCaixa, Instituto de Investigación da Sida
· ISGlobal, Instituto de Saúde Global de
Barcelona
· VHIO, Vall d’Hebron Instituto de Oncoloxía
· Barcelona Brain Research Center Fundación Pasqual Maragall
· CNIC, Centro Nacional de Investigacións
Cardiovasculares
· CNIO, Centro Nacional de Investigacións
Oncolóxicas
· CSIC, Consello Superior de Investigacións
Científicas
· Fundación SHE

Datos a peche de
31 de decembro de 2020

Modelo de xestión do patrimonio empresarial
A Fundación ”la Caixa” xestiona o seu patrimonio empresarial a través da súa filial
CriteriaCaixa para preservalo e facelo medrar co fin de financiar a súa acción social
e asegurar a perdurabilidade das iniciativas
sociais, asistenciais, culturais, de investigación e educativas propias.

O modelo de xestión aséntase nos principios de transparencia e ética que rexen en
todo momento os procedementos sustentados nos valores de compromiso social,
responsabilidade e confianza, así como o
respecto ao medio natural.

A prioridade de CriteriaCaixa é achegar os
recursos económicos que permitan que a
acción social da Fundación ”la Caixa” siga
contribuíndo ano tras ano ao desenvolvemento dunha sociedade que dea máis
oportunidades aos que máis o necesitan.

A Fundación ”la Caixa”,
unha das maiores
fundacións de Europa
O investimento social realizado no
2020 supera os 500 millóns de euros.

DISTRIBUCIÓN DO
INVESTIMENTO NO 2020

502 M€
PROGRAMAS SOCIAIS
CULTURA E CIENCIA
EDUCACIÓN E BOLSAS
INVESTIGACIÓN E SAÚDE

292 M€
91 M€
53 M€
66 M€

