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A la Fundació ”la Caixa” tenim el compromís
de millorar la qualitat de vida de les persones,
aquesta és la nostra essència. Per això, posem
especialment el focus en els programes amb
més impacte transformador, com són els que
combaten la pobresa infantil i l’exclusió social,
els que fomenten llocs de treball i els que
ajuden a millorar les condicions de vida dels
més vulnerables.
Tot això, amb la visió de ser una entitat
de referència per a la societat a l’hora de
desenvolupar solucions perdurables que
afavoreixin el progrés social.
Any rere any impulsem programes adreçats
a lluitar contra els problemes socials, amb
metodologies pròpies i innovadores.

1.

Punts clau:
Generar oportunitats per a la
infància i les famílies en situació
de pobresa

2.

Millorar la qualitat de vida
de la gent gran

3.

Donar suport a la integració laboral
perquè les persones vulnerables
puguin accedir a una feina

4.

Convocar ajuts a projectes
d’iniciatives socials

El nostre compromís amb el futur:
construir una societat millor i més justa donant més
oportunitats a les persones que més ho necessiten, amb els
valors d’excel·lència, confiança i compromís social que ens
han acompanyat sempre.
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Pobresa infantil

Al costat dels que més ho necessiten
Al programa CaixaProinfància fa més d’una dècada
que treballem en col·laboració amb l’administració
pública, centres educatius, centres de salut i més
de 400 entitats socials, per trencar el cercle de les
desigualtats que es transmeten de generació en
generació.
A través de la intervenció educativa i dins d’un
model d’acció social i integral, aconseguim que
els infants més vulnerables i les seves famílies
tinguin accés a:
· Sessions de reforç escolar
· Centres oberts
· Campaments i activitats d’estiu
· Tallers educatius familiars

El model integral de CaixaProinfància també inclou
serveis vinculats a la salut com ara:
· Ajuts directes en alimentació i higiene infantil
· Ulleres i audiòfons
· Suport psicològic
Gràcies a la coordinació i al treball en xarxa de tots els
agents rellevants, aconseguim augmentar la implicació
de les famílies en l’àmbit escolar i millorar el rendiment
acadèmic dels infants i els joves. A més, contribuïm a
una significativa davallada dels casos d’abandonament
escolar i a l’increment dels infants que continuen els
estudis més enllà de l’ensenyament obligatori.
El programa actua a 125 municipis del país.
Astúries

La Corunya

Anualment:

Cantàbria
Biscaia

Lugo

58.841

Ourense
Pontevedra

La Rioja

Burgos

Valladolid

menors atesos

Navarra

Saragossa

Lleida
Girona
Barcelona
Tarragona

Madrid
València
Badajoz

Sevilla

Santa Cruz
de Tenerife
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Las Palmas

Cadis

Ciudad Real
Còrdova
Múrcia
Granada
Almeria
Màlaga
Ceuta

Melilla

Illes Balears

Ocupació

La millor feina: ajudar a trobar-ne
La feina és un dels elements d’integració més rellevants
en les persones. A la Fundació ”la Caixa” ajudem,
a través del programa Incorpora, les persones més
vulnerables i amb més dificultats per accedir-hi, i
contribuïm a fomentar una societat més compromesa
i unes empreses socialment responsables.

Incorpora

A través de les entitats socials de la xarxa Incorpora,
acompanyem persones en risc d’exclusió a accedir al món
laboral, ajustant-ne les competències professionals a
les ofertes laborals de les empreses.

Incorpora Jove

Treballem amb joves en situació de vulnerabilitat social,
amb una atenció especial a joves que procedeixen del
sistema de protecció de menors.

Reincorpora

Oferim itineraris individualitzats a les persones privades
de llibertat, perquè es puguin reinserir en la societat.
A través del programa, oferim a les persones internes en
centres penitenciaris que es troben en la part final de la
condemna l’oportunitat de construir-se un futur millor.

Incorpora Salut Mental

El nostre objectiu és millorar la integració laboral i la
permanència en el lloc de treball de persones amb
problemes de salut mental, amb la finalitat d’afavorir-ne la
integració i ajudar a crear un model d’empresa inclusiva.

Anualment:

38.422
contractes
laborals

11.709

empreses
col·laboradores
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Gent gran

Sempre amb la gent gran
Fa més d’un segle que tenim com a compromís
acompanyar la gent gran en totes les transicions
de la vida quotidiana. Aquest objectiu el duem a
terme juntament amb les administracions i les entitats
col·laboradores.

Durant el 2020 hem fet una reflexió sobre el paradigma
de l’atenció a la gent gran, especialment fruit de la
situació viscuda per la COVID-19. El programa s’ha
adaptat per continuar al costat de les persones i facilitar
eines i recursos per acompanyar-les:

Acompanyament. Trucades telefòniques per
donar continuïtat als vincles i a les relacions socials.
Anualment:

Més de

7.000

263.111
participants

activitats

Treballem per millorar la qualitat de vida de la
gent gran promovent programes que busquen
l’empoderament d’aquest col·lectiu i el creixement
personal per prevenir la soledat i l’aïllament.

Presencial. Activitats presencials, respectant els
protocols de seguretat.
Recursos. Guies i manuals per a la gent gran i per als
professionals que han donat resposta a la crisi sanitària.
En línia. Accions dirigides pels professionals per

perfeccionar els recursos digitals per donar resposta amb
qualitat i rigor a les necessitats de la gent gran.

“APROPA’T. TRUCA A LA PORTA”
Amb aquesta campanya donem visibilitat a les
situacions de soledat i fem difusió del programa
Sempre Acompanyats, amb l’objectiu d’empoderar
persones i comunitats de cara a millorar la generació
de vincles, reforçar-los i reduir les situacions de solitud.

A la Fundació ”la Caixa” hem
apostat fermament des dels
inicis per la participació de la
gent gran en la societat
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Malalties avançades

Acompanyem la vida fins
al darrer instant
Amb el Programa per a l’atenció
integral a persones amb
malalties avançades treballem per
proporcionar el suport psicològic,
social i espiritual necessari als
pacients i les seves famílies, per
sumar-lo a l’atenció sanitària.

Humaniza, a Portugal

A més, també disposem del
programa Final de vida i soledat,
que connecta el voluntariat amb
persones que necessiten afecte
i suport per l’arribada de la mort
després d’una llarga malaltia;
de cinc EspaiCaixa, per millorar
l’estada en hospitals, i de l’Escola
de Cuidadors, que ofereix
formació.

L’atenció psicosocial, una
necessitat

Anualment:

54

equips d’atenció
psicosocial a
145 hospitals

El Programa per a l’atenció
integral a persones amb malalties
avançades té presència a Portugal a
través d’Humaniza, que ha consolidat
la tasca dels 10 equips d’atenció
psicosocial que hi treballen.

Atesa la situació de pandèmia,
hem intensificat la tasca del
programa atenent unitats
específiques de COVID-19,
desenvolupant eines d’atenció
telemàtica, oferint un telèfon
de suport psicològic per a
professionals sanitaris i creant
guies de dol, entre altres mesures.

236

professionals

133

equips de suport
domiciliari

28.861 36.821
malalts atesos

familiars atesos
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Fundació de l’Esperança (Barcelona)

Una entitat de porta oberta
El 2013 va néixer la Fundació de l’Esperança, l’entitat
d’acció social directa de la Fundació ”la Caixa” que
lluita per promoure l’autonomia i facilitar la inclusió
social de persones en situació de vulnerabilitat.
Situada al barri Gòtic de Barcelona, la Fundació de
l’Esperança treballa en xarxa amb diversos agents del
territori per oferir una atenció integral adequada a les
necessitats de les famílies ateses.
Per això, les línies d’actuació són molt transversals
i passen per l’acompanyament, l’atenció social, la
inserció i formació laborals i serveis educatius per a
joves i infants.

Anualment:

2.315

persones ateses

La Casa de Recés és un centre
residencial amb atenció
socioeducativa que acull dones
vulnerables amb l’objectiu de
facilitar-ne l’autonomia
personal i l’emancipació.
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Espai Francesc d’Assís (Manresa)

Atenció integral a infants
A l’Espai Francesc d’Assís, situat a Manresa, oferim una
atenció integral a infants en situació de vulnerabilitat
i a les seves famílies a través de serveis propis del
programa CaixaProinfància d’atenció psicoterapèutica
i reforç educatiu. L’Espai també disposa d’una àrea
familiar i infantil per a menors de 7 anys.

Anualment:

104
famílies ateses
217
infants atesos
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Convocatòries socials

Fer-ho junts per fer-ho realitat
Fa més de 20 anys que a la
Fundació ”la Caixa” impulsem el
Programa d’Ajuts a Projectes
d’Iniciatives Socials amb la voluntat
i el compromís d’acompanyar les
entitats socials que hagin estat
seleccionades per donar visibilitat a
les millors pràctiques del sector.

Aquestes àrees són: Promoció
de l’autonomia i atenció a la
dependència, Discapacitat i
malaltia, Lluita contra la pobresa
infantil i l’exclusió social, Habitatges
per a la inclusió social, Inserció
sociolaboral, Interculturalitat i acció
social i Acció social en l’àmbit rural.

Les convocatòries socials que
componen el programa posen el
focus en diferents àmbits
d’actuació i col·lectius destinataris
i s’adapten a les particularitats de
determinats territoris.

Premis Fundació ”la Caixa”
a la Innovació Social

Aquests premis s’adrecen a les
entitats socials que hagin estat
seleccionades per donar visibilitat a
les millors pràctiques del sector.

Anualment:

Més de

800

projectes impulsats
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Cooperació internacional

Compromesos amb un món més just
A la Fundació ”la Caixa” oferim
ajuda i recursos a aquells que més
ho necessiten, també més enllà
de les nostres fronteres. D’aquesta
manera, contribuïm a la millora de
la salut i el desenvolupament de
persones que viuen en països en
via de desenvolupament a l’Àfrica,
l’Àsia i l’Amèrica Llatina.

Anualment:

Més de
10,5 milions
de beneficiaris

7.991
organitzacions i escoles

nacionals i internacionals
en col·laboració

46
països de l’Àfrica, l’Àsia
i l’Amèrica Llatina
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1. Ocupació

3. Ajuda humanitària i

Un dels pilars de la cooperació
internacional és fomentar els
llocs de feina per a dones i joves
mitjançant la promoció de la
inserció laboral.

Millorem les condicions de vida de
refugiats i col·lectius vulnerables.

W4P, programa de creació
d’ocupació a l’Índia, el Perú i
Moçambic.

2. Salut global i recerca
L’eix vertebral de recerca i
salut global té un programa de
vacunació infantil que actua als
territoris més vulnerables de l’Àfrica,
l’Àsia i l’Amèrica Llatina per lluitar
contra les principals causes de
mortalitat en menors de cinc anys,
que són la pneumònia i la malària.

d’emergència

Projecte MOM, Pla d’Innovació
per a la Nutrició Infantil a Etiòpia.

4. ProFuturo
El programa ProFuturo, que
impulsem juntament amb la
Fundació Telefónica, busca reduir
la bretxa educativa al món portant
educació digital de qualitat a
infants que viuen en entorns
vulnerables de l’Amèrica Llatina,
el Carib, l’Àfrica i l’Àsia.

Acció social territorial

Capil.laritat territorial
A la Fundació ”la Caixa” ampliem la capil·laritat social
mitjançant col·laboracions amb entitats del territori, i
ho fem de manera conjunta amb la xarxa d’oficines de
CaixaBank. D’aquesta manera, es garanteix l’atenció a
les necessitats més immediates i el desenvolupament

de la tasca social en l’àmbit local.
També expandim l’activitat de l’entitat en l’àmbit local
a través d’acords de col·laboració amb les fundacions
Caja de Burgos, CajaCanarias, Cajasol i Caja Navarra.

Anualment:

8.557
col·laboracions
513.420
beneficiaris
estimats
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Programes socials
POBRESA INFANTIL
Més de 400 entitats
col·laboradores

Participants:
236.111

Infants atesos:
58.841

Activitats:
7.497

OCUPACIÓ
Contractes laborals:
38.422
Empreses col·laboradores:
11.709
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GENT GRAN
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ATENCIÓ INTEGRAL A
PERSONES AMB MALALTIES
AVANÇADES
236 professionals en 54 equips
d’atenció psicosocial per a 145
hospitals i 133 equips de suport
domiciliari
Malalts atesos:
28.861
Familiars atesos:
36.821

Dades anuals
AJUTS A PROJECTES
D’INICIATIVES SOCIALS
Projectes:
804

ESPAI FRANCESC D’ASSÍS
Famílies ateses:
104
Infants atesos:
217

FUNDACIÓ DE L’ESPERANÇA
COOPERACIÓ INTERNACIONAL
Persones ateses:
2.315

7.991 organitzacions i escoles
nacionals i internacionals en
col·laboració a 46 països de
l’Àfrica, l’Àsia i l’Amèrica Llatina
Beneficiaris:
Més de 10,5 milions

ACCIÓ SOCIAL TERRITORIAL
Col·laboracions:
8.557
Beneficiaris estimats:
513.420

