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Só é progreso
se progresamos todos

117 anos de compromiso social
A Caixa de Pensións para a Vellez e de Aforros
de Cataluña e Baleares, ”la Caixa”, foi fundada
en 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 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 e
convocatorias
sociais

Cultura
e ciencia

Educación
e bolsas

Investigación
e saúde

Transformación social mediante

Mellora da sociedade a través
da cultura e a ciencia como
ferramentas de crecemento
persoal e cohesión social.

Impulso da educación e
a formación de excelencia
como motor de progreso
e benestar social.

Promoción da investigación e

programas que contribúen a
mellorar a calidade de vida dos
máis vulnerables e que fomentan
a convivencia cidadá.

fomento da innovación co
obxectivo de lograr avances
en medicina e outras
ciencias da vida.

100 %

CARTEIRA BANCARIA

CARTEIRA INDUSTRIAL E DE SERVIZOS
Outras
participacións

CARTEIRA
INMOBILIARIA

Datos a 31 de marzo de 2022

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 confianza,
excelencia 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 a cultura a todos os segmentos
da sociedade.

Comprometidos co
presente e co futuro
das persoas
A Fundación ”la Caixa” pon o foco especialmente 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 e
convocatorias
sociais

Impulsamos a
transformación social

Pobreza infantil

Emprego

A través do programa
CaixaProinfancia, axudamos a
familias no desenvolvemento
social e educativo de menores
de 0 a 18 anos.
Máis de 400 entidades
colaboradoras
Nenos e nenas atendidos:
Total do programa no 2021:
61.244
En Galicia no 2021: 670

Favorecemos que persoas con
dificultades teñan acceso a un
traballo, en colaboración con 538
entidades.
Contratos laborais:
Total do programa no 2021: 48.758
En Galicia no 2021: 1869
Empresas colaboradoras:
Total do programa no 2021: 14.826
En Galicia no 2021: 546

Atención integral
a persoas con
enfermidades
avanzadas
Proporcionamos apoio
psicosocial e espiritual a persoas
ao final da vida e aos seus
familiares.
En Galicia: 2 equipos en 5
hospitais
Enfermos atendidos:
Total do programa no 2021:
34.670
En Galicia no 2021: 1282
Familiares atendidos:
Total do programa no 2021:
39.270
En Galicia no 2021: 1269

Persoas maiores
Acompañamos as persoas maiores
maximizando as súas posibilidades de
crecemento persoal e facilitándolles
relacións de apoio para previr a
soidade e o illamento.
Participantes:
Total do programa no 2021: 109.943
En Galicia no 2021: 2144
Actividades:
Total do programa no 2021: 7840
En Galicia no 2021: 246

Convocatorias e axudas a
proxectos sociais
Colaboramos con entidades sen
ánimo de lucro para impulsar
iniciativas dirixidas a persoas en
situación de vulnerabilidade social.
Proxectos:
Total do programa no 2021: 1074
En Galicia no 2021: 28

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

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 desnutrición, coa
Fundación Bill e Melinda Gates,
ISGlobal, Unicef, Gavi e ACNUR.
· Favorecemos a creación de emprego
para mulleres e mocidade co
programa Work4Progress.

Cultura
e ciencia

Mellorando a sociedade a través
da cultura e da ciencia

Colección de arte
contemporánea

Exposicións
no territorio

Unha das coleccións privadas máis
importantes de Europa, con máis
de 1000 obras de artistas nacionais
e internacionais. Constitúe un
patrimonio único da riqueza e a
complexidade da creación artística
actual e un compromiso cos novos
talentos.

As exposicións no territorio
viaxan a cidades e municipios
da península, as illas Baleares
e Canarias e a todo o territorio
portugués. A cultura é unha
poderosa ferramenta de
crecemento persoal para todas
as persoas.

1039 obras
429 artistas

Exposicións:
Total do programa no 2021: 78
En Galicia no 2021: 8
Visitantes:
Total do programa no 2021:
máis de 3,2 millóns
En Galicia no 2021: 327.284

Art for Change
Seleccionamos as mellores
propostas artísticas e impulsamos
procesos de creación co obxectivo
de favorecer procesos de
transformación social, facilitando
espazos de convivencia, aprendizaxe
e reflexión.
Proxectos seleccionados:
Total do programa no 2021: 19
Beneficiarios:
Total do programa no 2021: 1478

Xacobeo 2021-2022
Colaboramos coa Xunta de Galicia
en iniciativas culturais no marco do
Ano Santo cun importe de 5 millóns
de euros.

Música
Concertos (escolares e
participativos) que itineran por
España e Portugal, co fin de
achegar a música a todo tipo de
público, de calquera idade ou perfil
social, e permitir gozala grazas
aos mellores recursos e novidades
tecnolóxicas.
Concertos:
Total do programa no 2021: 416
Asistentes:
Total do programa no 2021: máis
de 50.000

Educación
e bolsas
Oportunidades para
un mundo mellor

EduCaixa

Bolsas

Ofrecemos programas, actividades
e recursos educativos para mellorar
as oportunidades de aprendizaxe
da rapazada e mocidade en etapa
escolar. Fomentamos a educación de
calidade acompañando e apoderando
os docentes como axentes de cambio e
protagonistas da transformación social.

Fomentamos a formación de
excelencia e o talento investigador
nas mellores universidades e
centros de investigación do mundo
desde hai case 40 anos.
No 2021 lanzou un novo programa
de bolsas de grao dirixido a
estudantes excelentes con escasos
recursos económicos.

Obxectivos clave:
· Promover o desenvolvemento
competencial do alumnado.
Alumnos beneficiarios / usuarios:
Total do programa no 2021: 1.366.190
En Galicia no 2021: 37.826
Centros educativos:
Total do programa no 2021: 4501
En Galicia no 2021: 128

Bolsas concedidas:
Total do programa no 2021: 280
· Bolsas de grao: 50
· Bolsas de posgraduado no
estranxeiro: 120
· Bolsas de doutoramento en
España e Portugal: 65
· Bolsas de posdoutoramento en
España e Portugal: 45

· Favorecer o desenvolvemento
profesional dos docentes.
Docentes beneficiarios / usuarios:
Total do programa no 2021: 116.545
En Galicia no 2021: 1341

En Galicia no 2021: 11
· Bolsas de grao: 5
· Bolsas de posgraduado no
estranxeiro: 5
· Bolsas de doutoramento en
España e Portugal: 1

· Xerar e transferir evidencias a partir
da avaliación e a difusión de prácticas
educativas, a través de alianzas con
institucións internacionais.

Fundación
ProFuturo
Xunto coa Fundación
Telefónica, impulsamos a
educación de nenos e nenas
en ambientes vulnerables
de América Latina, o Caribe,
África e Asia.
Ofrecemos formación
e acompañamento aos
docentes e acceso a recursos
dixitais, reducindo así a
brecha educativa.
Desde o inicio do programa
no 2016, ProFuturo
beneficiou máis de 24 millóns
de nenos e nenas e formou a
máis de 1.100.000 profesores.
No 2021:
40 países
7,8 M de beneficiarios
7526 escolas

Investigación
e saúde
A investigación do
presente é o progreso
e a saúde do futuro

Proxectos de
biomedicina e saúde

Innovación para
a sociedade

Apoiamos a investigación científica
de excelencia e contamos coa
convocatoria privada de proxectos
de saúde máis importante de
España e Portugal.
A investigación médica ao máis
alto nivel é o camiño para atopar as
mellores solucións en biomedicina
e saúde.

Cos programas CaixaResearch
Validate e CaixaResearch
Consolidate promovemos a
transferencia dos resultados
da investigación en saúde para
xerar valor na sociedade e
contribuír á creación de novas
empresas biotecnolóxicas
baseadas na investigación.

No 2021:
36 M€ investidos en:
· Oncoloxía
· Neurociencia
· Enfermidades infecciosas
· Enfermidades cardiovasculares
· Outras ciencias da saúde

Total do programa no 2021:
16 proxectos Validate
9 proxectos Consolidate

453 investigadores contratados
1096 artigos científicos
publicados

En Galicia no 2021:
1 proxecto Validate
2 proxectos Consolidate
Total do programa
CaixaImpulse desde o seu
inicio no 2015:
74 patentes xeradas
29 empresas derivadas
(spin-off) creadas

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:
· IrsiCaixa, Instituto de
Investigación da Sida
· ISGlobal, Instituto de Saúde
Global de Barcelona
· VHIO, Vall d’Hebron Instituto
de Oncoloxía
· Barcelona Beta 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, Science Health
and Education

Datos a 31 de decembro de 2021

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.
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.
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 ambiente natural.

A Fundación
”la Caixa”, unha
das maiores fundacións
do mundo
Orzamento para o 2022:

515 M€

Distribución do
investimento para o 2022:
Programas e
convocatorias sociais

308 M€

Cultura e ciencia

110 M€

Educación e bolsas

44 M€

Investigación e saúde

53 M€

