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EUSKADI

Aurrerabidea da
baldin eta denok egiten
badugu aurrera

117 urteko gizarte konpromisoa
”la Caixa” Kataluniako eta Balearretako
Zahartzaroko Pentsioen Aurrezki Kutxa
1904an sortu zuen Francesc Moragas Barret
abokatu kataluniarrak, Kataluniako gizarte
zibileko hainbat erakunderen laguntzaz.
Sortu zenetik, ”la Caixa” Fundazioaren
bereizgarriak izan dira gizarte konpromiso
sendo bat eta interes orokorraren alde lan
egiteko bokazioa, bai jarduera finantzarioaren
bidez bai gizarte ekintzaren bidez, hainbat

jarduera finantzatzen eta mantentzen dituena
gizarte, hezkuntza, kultura eta zientzia alorretan.
Gizarte arloko inbertsioaren bolumenari erreparatuz gero, ”la Caixa” Fundazioa munduko fundazio garrantzitsuenetako bat da.
Egiturari dagokionez, ”la Caixa” Fundazioa
CriteriaCaixa-ren jabe da, finantza holding bat,
bere enpresa ondarea kudeatzeko eginkizuna
duena.
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2022ko martxoaren 31ko datuak

”la Caixa” Fundazioaren
esentzia
Hasieratik bertatik konprometituta lurraldearen garapen sozio-ekonomikoarekin,
”la Caixa” Fundazioak berehala sortu zituen
zerbitzuak alor sozial, kultural eta zibikoan, pertsonen bizi kalitatea hobetzeko.
Fundazio gisa, haren misioa da gizarte
hobeagoa eta bidezkoagoa eraikitzea,
eta aukerak ematea premia handienak
dituzten pertsonei, hasieratik ardatz izan
dituen konfiantza, bikaintasun eta gizarte
konpromisoaren balioetan oinarrituta.
Hori guztia gizartearentzat erreferentzia
izateko ikuspegiaz, denboran iraungo
duten irtenbideak aurkitzeari begira:
kolektibo zaurgarrienen oinarrizko beharrei erantzuteko, gizartearen aurrerabidea
bultzatzeko eta ikerketaren, bikaintasunezko formakuntzaren eta hezkuntzaren
desafio berriei erantzuteko, zientzia eta
kultura hurbilduz gizartearen segmentu
guztiengana.

Pertsonen orainarekin
eta etorkizunarekin
konprometituta
”la Caixa” Fundazioak arreta berezia
jartzen du inpaktu eraldatzaile handiena duten programetan; hala nola haur
pobreziaren eta gizarte bazterketaren
aurkako programak, enplegua sustatzen
dutenak eta pertsona zaurgarrienen bizi
baldintzak hobetzen laguntzen dutenak.
Gainera, ”la Caixa” Fundazioaren jarduerak beste alor batzuetara ere zabaltzen
dira: ikerketa medikoa, bikaintasunezko
formakuntza, kultura eta hezkuntza,
den-denak oinarrizkoak aurrerabidea eta
aukera berdintasuna sustatzeko. Gizarte
hobeago bat eraikitzeko ”la Caixa” Fundazioaren gizarte konpromisoak Espainia
eta Portugal ditu jardun eremu nagusiak.

Gizarte
programak
eta deialdiak

Bultzada ematen diogu
eraldaketa sozialari

Haur pobrezia

Enplegua

CaixaProinfancia programaren
bidez, familiei laguntzen diegu
0-18 urteko adingabeen gizarte
eta hezkuntza garapenean.
400 entitate kolaboratzaile
baino gehiago
Artatutako haurrak:
Programan, 2021ean: 61.244
Euskadin, 2021ean: 886

Lana lortzen laguntzen diegu
zailtasunak dituzten pertsonei,
538 erakunderen laguntzaz.
Lan kontratuak:
Programan, 2021ean: 48.758
Euskadin, 2021ean: 1.180
Enpresa kolaboratzaileak:
Programan, 2021ean: 14.826
Euskadin, 2021ean: 538

Arreta integrala
gaixotasun
aurreratuak dituzten
pertsonentzat

Adinekoak

Laguntza psikozoziala eta
espirituala ematen diegu
bizitzaren amaieran dauden
pertsonei eta haien senideei.
Euskadin:
2 talde 5 ospitaletan
Artatutako gaixoak:
Programan, 2021ean: 34.670
Euskadin, 2021ean: 1.310
Laguntza jaso duten senideak:
Programan, 2021ean: 39.270
Euskadin, 2021ean: 1.620

Adineko pertsonen ondoan gaude,
hazkunde pertsonalerako haien
aukerak ahal bezain handiak izan
daitezen, eta babes harremanak
errazten dizkiegu, bakardadea
prebenitzeko.
Parte hartzaileak:
Programan, 2021ean: 109.943
Euskadin, 2021ean: 5.403
Jarduerak:
Programan, 2021ean: 7.840
Euskadin, 2021ean: 270

Gizarte proiektuetarako
deialdiak eta laguntzak
Elkarlanean ari gara irabazi asmorik
gabeko erakundeekin, egitasmoak
bultzatzeko gizarte zaurgarritasunean
dauden pertsonentzat.
Proiektuak:
Programan, 2021ean: 1.074
Euskadin, 2021ean: 17

Gizarte Behatokia
Gizartearen errealitatea aztertzen
dugu, gizarteratze, hezkuntza, zientzia
eta kultura alorrei dagokienez gizarte
zientzietan nagusi diren joeren eta
emaitzen berri emateko gizarteari.

Nazioarteko
kooperazioa
Egoera zaurgarrian dauden kolektiboei
garatzen laguntzen diegu eta haien
osasuna hobetzen dugu, Afrikan,
Asian eta Latinoamerikan.
· Malariaren, pneumoniaren eta
malnutrizioaren aurka borrokatzen
gara, hauen laguntzaz: Bill & Melinda
Gates Fundazioa, ISGlobal, Unicef,
Gavi eta ACNUR.
· Emakumeentzako eta gazteentzako
enplegua bultzatzen dugu,
Work4Progress programaren bidez.

Kultura
eta zientzia

Gizartea hobetzen kulturaren
eta zientziaren bidez

Arte garaikideko
bilduma

Erakusketak
lurraldean

Europako bilduma pribatu
garrantzitsuenetako bat,
estatuko eta nazioarteko artisten
1.000 obra baino gehiago biltzen
dituena.
Egungo sorkuntza artistikoaren
aberastasun eta konplexutasunaren
ondare bikaina da, eta konpromiso
bat talentu berriekin.

Penintsulako (Portugal barne),
Balear Uharteetako eta
Kanariar Uharteetako hiri eta
udalerrietan batetik bestera
dabiltzan erakusketak, arte
eta hezkuntza eskaintza zabal
batekin adin eta ezaugarri
guztietako pertsonentzat, gizarte
dinamizaziorako eta parte
hartzeko tresna gisa.

1.039 artelan
429 artista

Art for Change
Gizartea eraldatzeko prozesuak
bultzatzeari begira, proposamen
artistiko onenak hautatu eta
sorkuntza prozesuak sustatzen
ditugu, bizikidetza, ikaskuntza eta
gogoeta guneak sortuz.
Aukeratutako proiektuak:
Programan, 2021ean: 19
Onuradunak:
Programan, 2021ean: 1.478

Kultura tresna indartsua da
pertsona guztien garapen
pertsonalerako.
Erakusketak:
Programan, 2021ean: 78
Euskadin, 2021ean: 5
Bisitariak:
Programan, 2021ean:
3,2 milioitik gora
Euskadin, 2021ean: 285.600

Musika
Kontzertuak (kontzertuak
eskoletan eta kontzertu parte
hartzaileak) eta musika jarduerak
Espainian eta Portugalen. Gure
helburua da musika hurbiltzea
era guztietako publikoetara, adin
eta ezaugarri guztietakoak, eta
musikaz gozatzea, proposamen
tematiko eta estilo askotarikoei,
baliabide egokiei eta azken
nobedade teknologiei esker.
Kontzertuak:
Programan, 2021ean: 416
Entzuleak:
Programan, 2021ean:
50.000tik gora

Hezkuntza
eta bekak
Aukerak mundu
hobeago baterako

EduCaixa

Bekak

Hezkuntza programak, jarduerak
eta baliabideak eskaintzen ditugu,
haur eta gazteen ikasteko aukerak
hobetzeko. Kalitatezko hezkuntza
sustatzen dugu, irakasleak babestuz eta
ahaldunduz, aldaketa agente eta gizarte
eraldaketaren protagonista gisa.

Ikerkuntza talentua eta
bikaintasuneko formakuntza
sustatzen ditugu munduko ikergune
eta unibertsitate onenetan, duela ia
40 urtetik.
2021ean, graduko beka programa
berri bat jarri da abian, baliabide
ekonomiko txikiak dituzten ikasle
bikainentzat.

Helburu gakoak:
· Ikasleei gaitasunak garatzen
laguntzea.
Ikasle onuradunak / erabiltzaileak:
Programan, 2021ean: 1.366.190
Euskadin, 2021ean: 37.752
Ikastetxeak:
Programan, 2021ean: 4.501
Euskadin, 2021ean: 123
· Irakasleen garapen profesionala
bultzatzea.
Irakasle onuradunak / erabiltzaileak:
Programan, 2021ean: 116.545
Euskadin, 2021ean: 1.682
· Ebidentziak sortzea eta transferitzea
hezkuntza praktiken ebaluazio eta
zabalkundetik hasita, nazioarteko
erakundeekin eginiko itunen bidez.

Emandako bekak:
Programan, 2021ean: 280
· Graduko bekak: 50
· Graduondoko bekak
atzerrian: 120
· Doktorego bekak Espainian
eta Portugalen: 65
· Doktorego ondoko bekak
Espainian eta Portugalen: 45
Euskadin, 2021ean: 11
· Graduko bekak: 1
· Graduondoko bekak atzerrian: 4
· Doktorego bekak Espainian eta
Portugalen: 5
· Doktorego ondoko bekak
Espainian eta Portugalen: 1

ProFuturo
Fundazioa
Telefonica Fundazioarekin
batera, haur eta gazteen
hezkuntza sustatzen dugu
Latinoamerika, Afrika eta
Asiako lurralde zaurgarrietan.
Formakuntza eta laguntza
ematen dizkiegu irakasleei,
eta baliabide digitalak,
hezkuntza arrakala txikitzeko.
2016an programa hasi
zenetik, ProFuturo
Fundazioak laguntza eman
die 24 milioi haur baino
gehiagori eta 1.100.000
irakasle inguru trebatu ditu.
2021ean:
40 herrialde
7,8 M onuradun
7.526 eskola

Ikerkuntza
eta osasuna
Egungo ikerkuntza
da el etorkizuneko
aurrerabidea eta osasuna

Biomedikuntza eta
osasun proiektuak

Berrikuntza
gizartearentzat

Bikaintasuneko ikerkuntza
zientifikoa babestu eta Espainiako
eta Portugalgo osasun proiektuen
deialdi pribatu garrantzitsuena
eskaintzen dugu.
Maila goreneko ikerkuntza
medikoa da osasunean eta
biomedikuntzan soluzio
hoberenak aurkitzeko bidea.

CaixaResearch Validate eta
CaixaResearch Consolidate
programen bidez, ikerketaren
emaitzak osasun arlora
transferitzea sustatzen dugu,
gizartean balioa sortzeko
eta ikerketan oinarritutako
enpresa bioteknologiko
berriak sortzen laguntzeko.

2021ean:
36 M€, alor hauetan inbertituak:
· Onkologia
· Neurozientzia
· Gaixotasun infekziosoak
· Gaixotasun kardiobaskularrak
· Beste osasun zientzia batzuk
453 ikertzaile kontratatuak
1.096 artikulu zientifiko
argitaratuak

Etengabeko
laguntza
ikerguneei
Elkarlanean ari gara
unibertsitate, ospitale
eta ikergune publiko eta
pribatuekin, ezagutza zientifikoa
sortzeko.
Ikerguneak lankidetza
estrategikoan:

Programan, 2021ean:
16 Validate proiektu
9 Consolidate proiektu

· IrsiCaixa, Hiesaren Ikerketa
Institutua

CaixaImpulse programa
guztira, 2015ean sortu
zenetik:
74 patente berri

· VHIO, Vall d’Hebron Onkologia
Institutua

29 enpresa eratorri (spin-off)

· ISGlobal, Bartzelonako Osasun
Globaleko Institutua

· Barcelona Beta Brain Research
Center - Pasqual Maragall
Fundazioa
· CNIC, Centro Nacional de
Investigaciones Cardiovasculares
· CNIO, Centro Nacional de
Investigaciones Oncológicas
· CSIC, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas
· SHE Fundazioa, Science Health
and Education

2021eko abenduaren 31ko datuak

Enpresa ondarearen
kudeaketa eredua
”la Caixa” Fundazioak bere enpresa
ondarea kudeatzen du CriteriaCaixa
filialaren bidez, ondare hori babestu eta
handitzeko, helburua izanik erakundearen
gizarte ekintza finantzatzea eta egitasmoen iraunkortasuna bermatzea (gizarte
egitasmoak, asistentzialak, kulturalak,
ikerketakoak eta hezkuntza alorrekoak).

”la Caixa”
Fundazioa,
munduko fundazio
handienetako bat

CriteriaCaixa-ren
lehentasuna
da
baliabide ekonomikoak jartzea, ”la Caixa”
Fundazioaren gizarte ekintzak lanean
jarrai dezan urtez urte premia handienak dituztenei aukerak emango dizkien
gizarte bat garatzeko.

2022ko aurrekontua:

Kudeaketa eredua oinarritzen da gardentasun eta etika printzipioetan, gizarte
konpromisoaren, erantzukizunaren eta
konfiantzaren balioetan oinarritutako
prozeduren ardatz direnak, baita ingurune
naturalarekiko errespetuan ere.

2022ko inbertsioen
banaketa:

515 M€

Gizarte programak eta
deialdiak

308 M€

Kultura eta zientzia

110 M€

Hezkuntza eta bekak

44 M€

Ikerketa eta osasuna

53 M€

