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Un futur millor
per a tots
La Fundació ”la Caixa” posa la seva experiència
centenària en acció social al servei de la
ciutadania per donar resposta a la crisi de
la covid-19, la durada i la intensitat de la qual
encara són incerts. Per això hem de duplicar
els nostres esforços per garantir el benestar
de les persones més vulnerables.

Són molt coneguts, a aquestes alçades, els efectes de la covid-19, tant
en l’esfera pública com en la privada. S‘ha debatut extensament sobre
les conseqüències d’aquesta crisi
des d’òptiques molt diverses, totes
necessàries i enriquidores. Però
potser a vegades perdem de vista el
que és essencial: que darrere de les
grans xifres, les estadístiques, les
probabilitats i les previsions hi ha
un denominador comú. Em refereixo a les persones.
Aquesta ha de ser, en el fonamental, la nostra principal preocupació,
com a ciutadans i com a societat:
l’impacte de la pandèmia en el benestar de les persones. I, especialment, en les condicions de vida dels
més vulnerables. No podem obviar,
en aquest sentit, que la crisi ha aprofundit determinades bretxes socials
ja existents. Bretxes que, si no actuem amb rapidesa i determinació,
correm el risc que es perpetuïn.
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Conscient d’aquesta realitat ineludible, la Fundació “la Caixa” està
plenament focalitzada a contribuir
a pal·liar la crisi social derivada de
la covid-19. Fem tot el possible per
estar al costat de les persones que
més ho necessiten, sobretot ara. I
crec que podem dir, tal com reflecteix aquest informe anual, que la
nostra resposta a la pandèmia ha
estat ràpida i efectiva.
Aquesta reacció ha inclòs iniciatives conjunturals per donar resposta a necessitats concretes provocades pel coronavirus. És el cas
de les ajudes extraordinàries per a
llars amb menors en risc d’exclusió, l’impuls d’una campanya de
recollida d’aliments o la creació
d’un servei d’atenció psicològica
per a personal sanitari.
Són iniciatives que han complementat l’acció dels programes
estructurals i de llarg abast de la
Fundació. Em refereixo a projectes com CaixaProinfància, per
lluitar contra la pobresa infantil;
Incorpora, centrat a fomentar la
contractació de persones vulnerables; el Programa per a l’Atenció
Integral a Persones amb Malalties
Avançades, que ofereix acompanyament al final de la vida, i el de
Gent Gran, amb una línia d’actuació específica per evitar les situacions de solitud no desitjada.
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Fem aquest balanç des de l’exigència
i la responsabilitat. En primer lloc,
perquè no es pot demanar menys a
una entitat que s’ha anat adaptant
als reptes socials de cada període
històric des del 1904, any de la seva
creació. I, en segon lloc, perquè encara ens queda molt per fer.
Sabem que la recuperació no serà
ràpida. I que aquesta inestabilitat,
de durada i intensitat encara incertes, conviurà amb un futur que
sí que s’està forjant a gran velocitat. Sabem, també, que aquesta no
és una crisi qualsevol. És una crisi
transformadora, que actua com
a catalitzador de diferents forces
de canvi que estaven ja en marxa.
I que, a més, desencadenarà noves
tendències perdurables, com la
sostenibilitat de qualsevol procés
de producció; la digitalització de
tots els àmbits de l’economia (teletreball, comerç electrònic...), i la
necessitat de reforçar l’atenció en
sectors com els de la recerca biomèdica i la salut global.

Aquesta foto fixa pot resultar, si més
no, desconcertant. Però també la
incertesa es pot gestionar. D’aquí el
meu convenciment que superarem
les dificultats del present. Està al
nostre abast, a l’abast de tots, revertir la situació per conquistar un futur millor. Un futur millor per a tots,
sense excepció. Per aquest motiu, la
raó de ser de la Fundació “la Caixa”,
la nostra força motriu, cristal·litza
en les encertades paraules d’Albert
Einstein: “Acabem d’una vegada
amb l’única crisi amenaçadora, que
és la tragèdia de no voler lluitar per
superar-la”.

Isidre Fainé
President de
la Fundació
”la Caixa”
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Patronat de la Fundació ”la Caixa”
President 		
Isidre Fainé Casas
Vicepresident		
Juan José López Burniol
Patrons 		
Salvador Alemany Mas
César Alierta Izuel
Shlomo Ben-Ami
Luis Carreras del Rincón
Isabel Estapé Tous
Antoni Fitó Baucells
Eugenio Gay Montalvo
Javier Godó Muntañola
Francesc Homs Ferret
Jaume Lanaspa Gatnau
Asunción Ortega Enciso
Artur Santos Silva
Javier Solana Madariaga
Secretari (no patró)
Josep Maria Coronas Guinart
Director general		
Antoni Vila Bertrán
Directora general adjunta (no patrona)
Elisa Durán Montolío

Patronat el 31 de desembre de 2020
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Isidre Fainé Casas
Director general
Antoni Vila Bertrán
Directora general adjunta
Elisa Durán Montolío
Subdirectora general
Esther Planas Herrera
Subdirector general
Marc Simón Martínez

Director corporatiu de Comunicació
Jesús Nemesio Arroyo González
Director corporatiu d’Educació i Màrqueting
Xavier Bertolín Pueyo
Directora corporativa de Programes Socials
Montserrat Buisán Gallardo
Director corporatiu de Territori i Centres
Rafael Chueca Blasco
Director corporatiu d’Investigació i Salut
Àngel Font Vidal
Director corporatiu de Cultura i Ciència
Ignasi Miró Borràs

Directora de l’Àrea de Finances, Fiscalitat i Control de Gestió
Eva Bermejo Martínez

Directora de l’Àrea de Relacions amb Entitats Socials
Juana Prats Montmany

Directora de l’Àrea de Mitjans
Rosa Maria Cirera Clotet

Director de l’Àrea de Relacions Institucionals
Ventura Rebés Weindl

Directora de l’Àrea Internacional
S.A.R. la Infanta Cristina

Directora de l’Àrea d’Exposicions i Col·lecció
Isabel Salgado Gispert

Director de l’Àrea d’Inclusió Social
Jaume Farré Cortadellas

Directora de l’Àrea de Gestió Territorial i Centres
Marta Vallejo Rodríguez

Directora de l’Àrea de Beques
Emilia Jordi Tubella

Director de l’Àrea d’Organització
Ignasi Villalobos Motlló

Director de l’Àrea de Prospectiva, Reflexió i Palau Macaya
Sergi Loughney Castells

Direcció el 31 de desembre de 2020
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Més de 115 anys
de compromís social
La Caixa de Pensions per a la
Vellesa i d’Estalvis, ”la Caixa”,
va ser fundada el 5 d’abril
de 1904 per l’advocat català
Francesc Moragas Barret, amb
el suport de diverses entitats de
la societat civil catalana.
Des dels seus orígens, la Fundació ”la Caixa” s’ha caracteritzat per un fort compromís social i una vocació de
treball a favor de l’interès
general, tant a través de l’activitat financera del grup com
de l’acció social, impulsant
així activitats de tipus social,
educativa, cultural i científica.
La Fundació ”la Caixa” és,
més de 115 anys després del
seu naixement, la primera
Fundació d’Espanya, la segona d’Europa i una de les més
importants del món per volum
d’inversió social.
En la seva estructura, l’entitat és propietària del primer
hòlding financer espanyol,
CriteriaCaixa, que treballa diàriament per preservar i fer
créixer el patrimoni empresarial generat per la Fundació al
llarg de més d’un segle.

L’essència
de la Fundació
”la Caixa”

Compromesos amb
el present i el futur
de les persones

Compromesa amb el desenvolupament socioeconòmic del
territori des de la seva creació,
la Fundació ”la Caixa” aviat va
proporcionar serveis en l’àmbit social, cultural i cívic per
millorar la qualitat de vida de
les persones.

A la Fundació ”la Caixa” posem especialment el focus en
aquells programes amb major
impacte transformador, com
són els que combaten la pobresa infantil i l’exclusió social, els que fomenten l’ocupació i els que ajuden a millorar
les condicions de vida de les
persones més vulnerables.

La seva missió és construir
una societat millor i més justa,
donant oportunitats a les persones que més ho necessiten,
amb els valors d’excel·lència,
confiança i compromís social
que l’han caracteritzat des dels
seus inicis. I amb la visió de ser
una entitat de referència per a
la societat en el desenvolupament de solucions duradores
que cobreixin les necessitats
bàsiques dels col·lectius més
vulnerables; afavoreixin el
progrés social donant resposta als nous reptes en la recerca, la formació d’excel·lència i
l’educació, i acostin la ciència
i la cultura a tots els segments
de la societat.

L’activitat de la Fundació
”la Caixa” es concentra, a més,
en altres àmbits: la recerca mèdica, la formació d’excel·lència,
la cultura i l’educació, fonamentals per promoure el progrés i la igualtat d’oportunitats.
El compromís social de la Fundació ”la Caixa” per a la construcció d’una societat millor té
a Espanya i Portugal els seus
territoris naturals d’actuació.

La Fundació ”la Caixa” posa
el focus en aquells programes
amb més impacte transformador
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Infermeres de l’Escola d’Infermeria de Santa Madrona al
laboratori, realitzant treballs de recerca.

2020 a Portugal
Un dels principis d’actuació de la Fundació ”la Caixa”
és portar la seva obra social als territoris on CaixaBank
desenvolupa l’activitat financera. En el marc de l’entrada
del BPI en el Grup CaixaBank, l’entitat va iniciar el 2018
la implementació progressiva dels seus programes a
Portugal a través de quatre vies: els programes propis
de la Fundació ”la Caixa”, les convocatòries d’ajudes a
projectes d’entitats socials, l’acció social de proximitat
en col·laboració amb el BPI i iniciatives dissenyades per

atendre reptes específics del país. El 2020, la Fundació
”la Caixa” ha augmentat el pressupost de Portugal fins
als 26 milions d’euros. A més, gràcies als acords subscrits
amb la Fundação per a Ciência e a Tecnologia (FCT)
per reforçar la recerca biomèdica, la recerca en ciències
socials i el desenvolupament de l’interior del país, la FCT
igualarà la contribució econòmica de la Fundació ”la
Caixa” en les convocatòries de recerca biomèdica, recerca
social i del Programa Promove.
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Una ajuda
diferencial
i sostinguda

La Fundació “la Caixa” ha
ofert ajuda psicològica
i emocional als afectats
pel coronavirus i als seus
familiars, a través del
Programa per a l’Atenció
Integral a Persones amb
Malalties Avançades.

La Fundació ”la Caixa” ha doblat els
seus esforços per pal·liar els efectes
de la crisi ocasionada per la covid-19.

Ajudar, acompanyar, as·
sistir, prevenir, diagnosti·
car i tractar. La Fundació
”la Caixa” ha doblat els seus
esforços per contribuir a pal·
liar els efectes del coronavi·
rus. I ho ha fet reforçant les
seves línies estratègiques,
especialment les que posen
el focus en els col·lectius
més vulnerables, com la in·
fància en risc d’exclusió, la
gent gran o els pacients amb
malalties avançades. Així,
l’entitat ha activat nombro·
ses iniciatives aquest 2020
per donar resposta a neces·
sitats tant estructurals com
conjunturals.

Ajudes a les llars.
Aportació extra de tres
milions d’euros per a
alimentació a través del
programa CaixaProinfancia.

Acompanyament.
A més de 220.000 persones
grans, reforçant els vincles
socials i reduint les situacions
de solitud.

Recollida d’aliments.
Recaptació de 3,4 milions
d’euros, amb el suport operatiu de CaixaBank, mitjançant
una campanya en favor dels
Bancs d’Aliments. A Portugal,
en col·laboració amb el BPI,
recaptació d’1,7 milions d’euros per a la Federació Portuguesa de Bancs d’Aliments.

Ajudes socials.
Per valor de 5,4 milions
d’euros per impulsar projectes
d’inserció sociolaboral i
habitatge per a la inclusió
social; i de 2,5 milions d’euros
a la lluita contra la pobresa
infantil i l’exclusió social.

Foment de l’ocupació.
Creació de 3.613 llocs de treball per a persones en situació
d’exclusió a través del programa Incorpora, en col·laboració
amb 481 entitats socials i
11.709 empreses socialment
responsables.
Ajuda psicològica.
Mobilització dels 230 professionals del Programa per a
l’Atenció Integral a Persones
amb Malalties Avançades per
donar suport emocional als
afectats pel coronavirus, així
com als seus familiars.
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Suport al
personal sanitari.
Servei telefònic d’atenció
psicològica dirigit al personal
sanitari, en col·laboració
amb la Fundació Galatea i
el Ministerio de Sanidad,
i amb un pressupost de
0,5 milions d’euros.
Investigació d’excel·lència.
Un total d’1,8 milions
d’euros destinats, a través
del programa CaixaImpulse,
als tres pilars clau d’actuació
contra la covid-19: prevenció,
diagnòstic i tractament.

INFORME ANUAL 2020
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Aliances internacionals.
Col·laboració amb els centres
capdavanters que lideren
les recerques en covid-19,
com ISGlobal i IrsiCaixa.
Salut global.
Formació de professionals,
campanyes de vacunació,
accions de prevenció i millora
de l’atenció en les poblacions
més vulnerables d’Àfrica,
Àsia i Amèrica Llatina.

Campus virtual.
Organitzat per EduCaixa,
amb la participació de
308 alumnes i 82 professors
d’Espanya, Portugal i
Colòmbia, centrat en el
consum crític de la informació.

Divulgació
del coneixement,
la cultura i la ciència.
A través de continguts digitals
que complementen l’oferta
presencial i que afavoreixen
el pensament crític.
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PROGRAMES
SOCIALS

Impulsem
la transformació
social
Posem el focus en aquells programes
amb més impacte transformador,
com els de pobresa infantil o els que
promouen l’accés a l’ocupació
i l’habitatge, i que contribueixen
a millorar la qualitat de vida i
fomenten la convivència ciutadana
i la cohesió social.
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Punts clau

1

2

3

4

Generació d’oportunitats
per a les persones que
viuen en situació de
pobresa

El suport a la integració
laboral perquè persones
vulnerables puguin
accedir a una ocupació

La millora de la
qualitat de vida
de la gent gran i
el seu acompanyament

Convocatòries d’ajudes
a projectes d’iniciatives
socials a Espanya i
Portugal
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Una nena rep classes de reforç educatiu que l’ajuden a millorar el rendiment escolar, amb la col·laboració
de la Fundació Ángel Tomás i el programa CaixaProinfància de la Fundació “la Caixa”.

POBRESA INFANTIL

Al costat dels C
que més ho
necessiten
A través del programa
CaixaProinfància, la Fundació
”la Caixa” ajuda famílies en
el desenvolupament social
i educatiu de menors
de 0 a 18 anys.
12

aixaProinfància treballa perquè els menors d’entre 0 i 18
anys en situació de vulnerabilitat
tinguin les mateixes oportunitats que els altres. L’objectiu del
programa és trencar el cercle de
pobresa que es transmet de pares
a fills i promoure noves formes
d’atenció enfocades al desenvolupament social i educatiu a través d’un conjunt d’ajudes.
Aquest 2020, el programa ha fet
els primers passos per implantar-se
a Ceuta i Melilla. D’aquesta manera, ara està present, a més de les
17 comunitats autònomes, també
en les dues ciutats autònomes.

El programa inicia aquest 2020 la
seva marxa a Portugal, i ho fa en
les dues ciutats més importants del
país. A Port, en els territoris de Lordelo do Ouro, Ramalde i Campanhã; i a Lisboa, a les àrees de Santa
Clara, Marvila i Penha de França.

INFORME ANUAL 2020
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EN PRIMERA PERSONA
AHLEM
Amb 12 anys, l’Ahlem havia
d’ocupar-se dels seus tres germans.
La seva mare, separada, treballava
tot el dia en un magatzem.
CaixaProinfància, a través de
l’Associació Xaloc Russafa, va ser
un respir per a la nena: mentre
els seus germans eren atesos, ella
podia estudiar i, també, rebre
atenció. Aquest 2020 ha aconseguit
el reconeixement d’Èxit Educatiu,
després de completar un curs
d’auxiliar d’infermeria.

MARA
La Mara és una lluitadora nata
que ha aconseguit tirar endavant
amb els seus dos fills, després de
ser víctima de violència de gènere.
La mestra de l’escola va derivar la
família a CaixaProinfància. El suport
es va canalitzar a través d’Accem, en
forma de sessions de reforç escolar,
psicoteràpia familiar, colònies
urbanes i altres ajudes.

RAFAEL

Ajudes
extraordinàries
La Fundació ”la Caixa” ha
realitzat aquest 2020 una
aportació extraordinària de
3 milions d’euros per fer
costat a 13.000 famílies en risc
d’exclusió social i contribuir,
així, a pal·liar els efectes de la
pandèmia. El programa també
s’ha reinventat enguany en
format virtual per donar més
facilitats als nens i les nenes
a l’hora d’estar connectats i
interactuar entre si.

CaixaProinfància

Pare de dos fills —Fali i Joaquín,
de 19 i 11 anys—, no va dubtar
a aprofitar les eines que ofereix
CaixaProinfància, a través de la
Fundació Secretariat Gitano, quan
aquests van començar a anar
malament en els estudis. Per a ell,
res és comparable amb veure els seus
fills progressar i treballar-se un futur.

TOTAL DEL
PROGRAMA

330.780
nens i nenes

400

entitats col·laboradores

58.841
nens i nenes
atesos el 2020
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Beneficiària dels programes de la Fundació “la Caixa”
per impulsar l’ocupació jove.

INSERCIÓ LABORAL

La millor feina:
ajudar a trobar-ne
La Fundació ”la Caixa” afavoreix l’accés
a la feina de persones vulnerables, en
col·laboració amb les entitats socials.

E

l progrés d’una societat es
mesura per la igualtat d’oportunitats laborals que ofereix.
El Programa d’Integració sociolaboral de la Fundació ”la Caixa”,
Incorpora, actua com a pont
entre entitats socials i empreses,
contribueix a la sensibilització,
cerca activament oportunitats laborals i fomenta la responsabilitat
social en les empreses.
Incorpora Jove acompanya joves en situació de vulnerabilitat
social, amb especial atenció a
joves que procedeixen del sis-

tema de protecció de menors.
Autoocupació Incorpora es
dirigeix a persones en situació
de vulnerabilitat i amb capacitat
emprenedora i idees de negoci.
Reincorpora ofereix itineraris personalitzats a les persones
privades de llibertat per a la seva
reinserció en la societat.
La Fundació ”la Caixa” també
promou projectes per a persones amb discapacitat i altres situacions de vulnerabilitat social a
través de la Convocatòria d’inserció sociolaboral.

El programa fomenta
la responsabilitat social
a les empreses

Ocupació*
Contractes
laborals

Empreses
col·laboradores

306.216

68.380

total del programa

total del programa

el 2020

el 2020

38.422

11.709

*El programa inclou Incorpora, Fundació “la Caixa” Feina Jove
i Més Feina de la Fundació “la Caixa”, cofinançat pel Fons
Social Europeu; així com Espais Naturals.
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EN PRIMERA PERSONA

ROSAURA
Incorpora Tarragona

«Ara puc portar a la pràctica
tot el que m’han ensenyat
abans a classe».
Amb 19 anys, la Rosaura ha
aconseguit una ocupació en temps
rècord a través dels Punts de
Formació Incorpora de la
Fundació Formació i Treball.

DAOUDA
Incorpora Galícia

«Incorpora obre una finestra
a persones a les quals se’ls
han tancat moltes portes».
El Daouda és un senegalès que ha
aconseguit obrir el seu propi negoci,
una fleca, en plena pandèmia, gràcies
al suport del Punt d’Autoocupació
Incorpora de la Fundació
Érguete-Integración.

ÁLVARO
Incorpora Beja

«Vaig trobar una cosa molt
important per a mi que em
dona estabilitat i alegria».

Incorpora
Portugal

44

entitats socials

96

tècnics

5.415

persones ateses

1.333
insercions

508

Ampliació a Portugal
La Fundació ”la Caixa” ha llançat
aquest 2020 una convocatòria per
ampliar la xarxa d’Incorpora a vuit
nous territoris de Portugal: Aveiro,
Braga, Bragança, Leiria, Portalegre,
Santárem, Viana do Castelo i
Vila Real. El programa està dirigit
a persones en risc o en situació
d’exclusió, és a dir, joves NEET (que
no estudien ni treballen), aturats
de més de 45 anys, exreclusos,
exdrogoaddictes, víctimes de
violència domèstica i persones amb
discapacitat. L’Instituto do Emprego e
Formação Professional ha col·laborat
en el procés de selecció d’entitats
Incorpora a Portugal, alhora que dona
suport en el procés d’implementació
del programa al país.

L’Álvaro és un jove en risc d’exclusió
que, amb la col·laboració de la
Delegació de Beja (Portugal) de la
Creu Roja Portuguesa, va aconseguir
una ocupació durant la pandèmia
cuidant persones grans en situació
de vulnerabilitat.

empreses contractants
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GENT GRAN

Sempre amb
la gent gran
La Fundació ”la Caixa” va néixer amb
la missió d’acompanyar la gent gran i
els col·lectius en situació de vulnerabilitat,
ara fa més de 115 anys.

E

l Programa de Gent Gran de
la Fundació ”la Caixa”, amb
més d’un segle d’antiguitat, té
com a objectiu maximitzar el
benestar de les persones grans,
comptant en tot moment amb la
seva participació i compromís, i
acompanyant-les i ajudant-les en
les transicions de les seves noves
vides quotidianes. Per això, i de
la mà de les administracions i les
entitats col·laboradores, afronta
situacions de gran complexitat i,
fins i tot, excepcionals, com la de
la pandèmia de la covid-19.
Així, el programa ha realitzat
aquest 2020 una profunda reflexió sobre els paradigmes que
fins ara han vertebrat l’atenció i
la intervenció amb la gent gran.
Si l’impacte de la pandèmia en
la societat està essent intens i
profund, encara ho és més en la
gent gran, especialment les que
es troben en situació de vulnerabilitat. Les pèrdues, la por, la inseguretat, la sensació d’angoixa
o abandonament i el temor per
la vida han desdibuixat la vida
quotidiana; han obert cicatrius,
però també han donat lloc a respostes de gran fortalesa.
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Acompanyament. Tant per telèfon com mitjançant activitats en
línia, s’ha donat continuïtat en
tot moment a les relacions humanes, oferint recursos per atenuar
la percepció d’aïllament, acompanyant en el dia a dia i escoltant
la gent gran per oferir en cada
cas la intervenció més adequada.
Presencial. En el marc dels convenis amb les comunitats autònomes, i quan ha estat possible,
s’han realitzat activitats presencials, respectant sempre els protocols de seguretat.
Recursos. S’han elaborat guies,
manuals i altres recursos nous
dirigits a les persones grans i,
també, als professionals que ajuden a donar resposta a la situació
d’emergència que vivim a conseqüència de la pandèmia.
En línia. S’han impulsat les accions en línia dirigides pels professionals, i s’han perfeccionat
els recursos digitals per donar
resposta amb qualitat i rigor a les
necessitats de la gent gran.

Gent gran

7.497
activitats

236.111
participants
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Empoderar
les comunitats
SEMPRE ACOMPANYATS.
El programa «Sempre
acompanyats» empodera persones
i comunitats de cara a millorar la
generació i el reforç de vincles i
reduir les situacions de solitud.
Durant el 2020 s’ha ampliat a
tres municipis: Granada, Múrcia i
Pamplona, que se sumen a Terrassa,
Tortosa, Girona, Tàrrega, Lleida,
Santa Coloma, Palma, Logronyo i
Jerez de la Frontera. El total de gent
gran atesa ha estat de 412 persones.

MANUAL PER
AFRONTAR
LA SOLITUD.
EL REPTE DE LA SOLEDAT EN LA GENT GRAN

000_COBERTA_CAT_21x24_llom17mm.indd All Pages

El projecte Sempre Acompanyats del Programa de Gent Gran
de la Fundació “la Caixa”en col·laboració amb la Creu Roja,
té com a objectiu detectar i evitar les situacions de solitud
i l’aïllament de la gent gran.

‘ACOSTA’T.
TRUCA A LA PORTA’.

EN PRIMERA PERSONA
DOLORS
Participant

«A mi, el que més m’il·lusiona
és que la gent m’estimi. Quan
estic a prop d’una persona,
la seva companyia i la seva
conversa m’omplen de vida,
fan que em senti molt bé i
m’alegren el dia».

El manual El repte
de la soledat en
la gent gran és
el primer que es
publica a Espanya
amb una visió
multidisciplinària
de la solitud,
i sorgeix de la
necessitat de
compartir coneixements i evidència
científica que contribueixin a
millorar la resposta enfront
d’aquest repte. També ofereix una
proposta metodològica, avaluada i
consolidada, per a la intervenció.

EL REPTE
DE LA SOLEDAT
EN LA GENT GRAN

ELI
Membre de l’equip
d’intervenció

«Quan la Dolors va arribar al
programa, sortia molt poc de
casa, a causa de la dificultat de
mobilitat a les cames. Vam veure
que tenia moltes inquietuds i
l’ajudem a no perdre’n les ganes».

La campanya Acosta’t. Truca
a la porta, en ocasió del Dia
Internacional de les Persones
Grans, té l’objectiu de donar
visibilitat a les situacions de solitud,
donar a conèixer el programa
«Sempre acompanyats», i actuar
com a altaveu dels ajuntaments,
les entitats i els voluntaris que hi
col·laboren.
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MALALTIES AVANÇADES

Acompanyant
la vida fins al
darrer instant
Amb aquest programa pioner, la Fundació
”la Caixa” acompanya les persones en
una situació tan important com de gran
vulnerabilitat: la del final de vida.

E

l Programa per a l’Atenció Integral a Persones amb Malalties Avançades de la Fundació
”la Caixa” acompanya les persones en situació de final de vida i els
seus familiars, a través d’un suport
integral basat en tres pilars: psicològic, social i espiritual. D’aquesta manera, els equips d’atenció
psicosocial i espiritual del programa sumen la seva tasca a la dels
equips sanitaris.

i infermers) que treballen en 145
hospitals i 133 equips de suport
domiciliari, a més de més de 1.000
voluntaris a través del programa
Companys de l’ànima.
També compta amb el programa Final de vida i solitud, que
connecta el voluntariat amb persones sense suport familiar; cinc
EspaiCaixa, per millorar l’estada
en hospitals; i l’Escola de Cuidadors, que ofereix formació.

Present a Espanya i Portugal, el programa ha construït una xarxa de
54 equips, integrats per 236 professionals (psicòlegs, treballadors
socials, agents espirituals, metges

‘Final de vida i solitud’
connecta el voluntariat
amb persones sense família

Malalties
avançades

54

28.861

145

36.821

equips d’atenció
psicosocial

hospitals

133

equips domiciliaris

18

pacients atesos
el 2020

familiars atesos
el 2020
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Humaniza,
a Portugal
Atenció Integral a Persones amb
Malalties Avançades està present a
Portugal a través d’Humaniza, que
ha consolidat la tasca dels 10 equips
d’atenció psicosocial. Enguany, la
Fundació ”la Caixa” i el BPI —en
col·laboració amb el Ministério
de Saúde les Secretarias Regionais
de Saúde dos Açores i de Madeira i
TEAK Capital— han donat, a més,
526 tauletes als equips
intrahospitalaris de cures pal·liatives
i a la xarxa de cures continuades per
facilitar la comunicació entre pacients i
familiars durant la pandèmia.

EN PRIMERA PERSONA

VOLUNTÀRIA

Una psicòloga d’un dels equips d’atenció
psicosocial (EAP) ofereix acompanyament
i suport emocional a una beneficiària
del Programa per a l’Atenció Integral a
Persones amb Malalties Avançades de
la Fundació “la Caixa”.

L’atenció psicosocial,
una necessitat
Enguany ha suposat la constatació de la rellevància de
l’atenció psicosocial i espiritual en el final de la vida. Donada
la situació de la pandèmia, el programa ha intensificat la seva
labor, mitjançant unitats específiques, el desenvolupament
d’eines d’atenció telemàtica, un telèfon de suport psicològic
per a professionals sanitaris — en col·laboració amb el
Ministerio de Sanidad, la Fundació Galatea, el Consell
General de Metges, el Consell General de Psicòlegs i el
Consell General d’Infermeria —, i guies de dol, entre altres
mesures.

«Acompanyar com a voluntària
les persones és una de les
millors decisions que he pogut
prendre. És una experiència
enriquidora; em sento plena
de gratitud».
FAMILIAR

«El suport emocional que rebo
és un pilar enorme per seguir
endavant. Poder parlar de la
malaltia del Pere, i obtenir
respostes, m’ajuda a suportar
la situació».
PSICÒLEG

«En els equips d’atenció
psicosocial (EAP) posem les
persones en el centre, i no
parlem només de la biologia
dels individus, sinó també
de la seva biografia».
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CONVOCATÒRIES SOCIALS

Ajudar com a principi
El Programa d’Ajudes a
Projectes d’Iniciatives Socials
de la Fundació ”la Caixa”
compleix 20 anys reforçant
el seu compromís amb les
entitats socials el 2020.

Un dels projectes seleccionats
en les Convocatòries d’Ajudes
a Projectes d’Iniciatives Socials
impulsats per la Fundació “la Caixa”.
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A

mb una inversió aquest any
de 17 milions d’euros, el programa ha seleccionat 673 projectes —de 3.866 de presentats— en
benefici de més de 186.000 beneficiaris. Amb aquesta inversió,
la Fundació ”la Caixa” manté el
seu compromís amb els col·lectius més vulnerables, donant resposta a grans reptes socials que

s’han agreujat a conseqüència de
la pandèmia com la lluita contra
l’exclusió, l’accés a l’habitatge i
necessitats bàsiques o el foment
de l’ocupació.
Les convocatòries socials que componen el programa posen el focus
en diferents àmbits d’actuació i col·
lectius destinataris. Aquestes àrees
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Convocatòries
a Portugal
són: Promoció de l’autonomia
i l’atenció a la dependència, la
discapacitat i la 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.
A més d’aquestes convocatòries
socials a escala nacional, hi ha
tres convocatòries territorials a
Andalusia, Burgos i les Canàries
en coordinació amb Fundació CajaBurgos, Fundació CajaCanarias,

Fundació CajaSol i la Junta de Andalucía. A la fi de 2020 s’ha obert
una nova convocatòria territorial a
Catalunya, la resolució de la qual
tindrà lloc el 2021.
El programa revalida, un any més,
el compromís amb els Objectius
de Desenvolupament Sostenible
(ODS) i l’Agenda 2030 de les Nacions Unides. D’altra banda, en el
marc de la setena edició dels Premis a la Innovació Social, s’atorguen 10 guardons per valor de
15.000 euros cadascun.

Distribució dels projectes
PER COL·LECTIU
DESTINARI

PER ÀMBIT
D’ACTUACIÓ

25%

25%

persones amb discapacitat
o malaltia

22%

persones adultes en situació
o risc d’exclusió social

20%

infància i joventut en
situació de vulnerabilitat

19%

familiars i persones
cuidadores

7%

persones del mateix
entorn comunitari

7%

gent gran en
situació d’envelliment

inserció sociolaboral

24%

discapacitat i trastorn mental

17%

lluita contra la pobresa
infantil i l’exclusió social

14%

interculturaliat i acció social

7%

habitatge d’inclusió social

7%

gent gran i reptes
derivats de l’envelliment

6%

PREMIS BPI
FUNDAÇAO ”LA CAIXA”
La finalitat dels Prémios BPI
Fundação ”la Caixa” és donar
suport a projectes socials
en territori portuguès que
promoguin la millora de la
qualitat de vida i la igualtat
d’oportunitats de les persones en
situació de vulnerabilitat social.
Hi ha 5 categories de premis,
amb una aportació de 750.000
euros cadascun i una dotació
total de 3,75 milions d’euros:
Infancia, Solidario, Seniores,
Capacitar i Rural.
El 2020, s’han seleccionat 131
projectes en benefici de 16.323
beneficiaris que arriben a àmbits
d’actuació com la inclusió social en
la infància i adolescència, la inserció
sociolaboral, la promoció de la
vida independent i la millora de la
qualitat de vida.
PROMOVE.
EL FUTUR DE L’INTERIOR
La Fundació ”la Caixa” i el BPI
han llançat la tercera edició del
Programa Promove. L’objectiu
és impulsar el desenvolupament
econòmic i sostenible de les
regions de l’interior de Portugal.
A més del concurs de projectes
pilot innovadors i del concurs
d’idees amb potencial de
convertir-se en projectes pilot
innovadors per a estudiants
d’educació superior, aquesta
edició també compta amb
una línia de suport a projectes
d’I+D+i, en aliança amb la
Fundação para a Ciência e a
Tecnologia (FCT), que igualarà
la contribució econòmica de
la Fundació ”la Caixa” en el
Programa Promove.

humanització de la salut
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INTERCULTURALITAT I COHESIÓ SOCIAL

10 anys fomentant
la convivència
intercultural
El Projecte d’Intervenció Comunitària
Intercultural (ICI) ha promogut durant una
dècada la gestió participativa de la diversitat
cultural, fomentant la cohesió social.

L

a Fundació ”la Caixa” va posar
en marxa l’any 2010 el Projecte ICI, amb l’objectiu d’impulsar
un model d’intervenció social i
gestió de la diversitat centrat en
el protagonisme de les comunitats locals, per afrontar de forma
organitzada, eficaç i positiva el
repte crucial de la convivència i la
cohesió social.

Les migracions internacionals,
amb els seus elements de diferenciació cultural, lingüística,
religiosa, etcètera, modifiquen
la diversitat dels nostres barris,
pobles i ciutats. El procés comunitari intercultural té l’objectiu
de facilitar la comunicació, el diàleg, la col·laboració i la interacció
positiva entre veïns de diferents
procedències per millorar les relacions, promoure la convivència
intercultural en els barris i municipis, el sentit de pertinença i prevenir conflictes.

L’actuació, iniciada en 17 territoris l’any 2010 i ampliada fins a 36
l’any 2014, s’ha desenvolupat a
través de 3 eixos: l’educació, la salut i les relacions ciutadanes, prevalent el treball amb la infància,
la joventut i les famílies. L’aliança
entre l’Administració pública i les
entitats socials, i la participació activa de la ciutadania enriqueixen
el model.
Després de 10 anys del Projecte
ICI, finalitza el seu cicle de vida,
havent comprovat que l’estratègia
metodològica ha contribuït a desfer la dicotomia entre immigrant i
autòcton, propiciant un nou marc
relacional. En totes les zones d’intervenció s’obre una nova etapa
que se sustenta en el lideratge
municipal.

La Fundació “la Caixa” dona suport a
projectes educatius i d’intervenció social
per a la millora de la convivència ciutadana
intercultural i la cohesió social.
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Interculturalitat

Iniciativa per a l’equitat social

71.834

La Fundació ”la Caixa”, el BPI i la Nova School of Business &
Economics de la Universitat NOVA de Lisboa van llançar el 2019 la
Iniciativa per a l’Equitat Social. La col·laboració puja a 2,2 milions
d’euros en 3 anys. El 2020 s’han desplegat diversos projectes.

participants de

32

municipis

Llançament de l’informe anual Estat Social del País. Retrat
socioeconòmic de les famílies portugueses, amb especial atenció
a situacions d’exclusió i d’accés a les ajudes i recursos socials.

1.759

Llançament de la Base de Dades Social. Base de dades del
sector social a Portugal; condensa i unifica la informació, fins ara
dispersa.

activitats

Llançament de la 2a edició del Social Leapfrog. Iniciativa
pionera per realitzar el diagnòstic i l’acompanyament durant 3 anys
d’entitats del sector social, involucrant a la comunitat de Nova SBE
(alumnes, alumni, professors i partners).
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PALAU MACAYA

Cap a un nou pacte social
L’objectiu del Palau Macaya és construir un nou pacte social a través
de la reflexió i la generació de pensament crític amb una visió global.

D

es del mes d’abril de 2020, el
Palau Macaya i l’Observatori
Social de la Fundació “la Caixa”
es fusionen en un sol equip amb
l’objectiu de construir un nou pacte social a través de la reflexió i la
generació de coneixement i pensament crític, amb prioritat ibèrica, projecció europea i visió global.

Thomas Piketty, Leila Hadj Abdou,
Michel Feher, Adelaida Sarukhan,
Franco Berardi, David Gardner,
Milena Florez, Manuel Arias Maldonado, Javier Gomà, Eloísa del Pi
i Beatriz González López-Valcárcel, entre d’altres.

Palau Macaya

9 anys
d’experiència
(2012-2020)
El 2020

249

La nova àrea creada, l’Observatori Social de la Fundació
”la Caixa”, té la missió de ser
un motor de canvi multicanal,
multidisciplinari i multigeneracional per contribuir a la consecució dels reptes de la societat i
a la construcció d’un nou full de
ruta per a una realitat més justa,
amb menys persones vulnerables. Per això, es crearan aliances
nacionals i internacionals amb la
complicitat del món diplomàtic,
institucions europees, organitzacions i fundacions rellevants.

activitats

9.972

visitants a l’edifici
històric del
Palau Macaya

11.427
assistents a
les activitats

50

streamings

Durant aquest any, el Palau Macaya ha comptat amb la participació d’experts mundials com

EN PRIMERA PERSONA
THOMAS PIKETTY
Economista

«Abans de parlar de lliure
comerç i lliure circulació,
fa falta un projecte polític
per reduir les desigualtats
socials».
24

ADELAIDA SARUKHAN
Doctora en Inmunologia i
redactora científica de l’ISGlobal

LEILA HADJ ABDOU
Científica social i política
del Migration Policy Centre

«Per evitar noves crisis provocades
per eventuals coronavirus, serà necessari frenar la desforestació i degradació d’ecosistemes».

«Ha d’haver-hi un equilibri: controlar la migració i donar oportunitats.
No sols per a migrants; per a tots els
membres de la societat».
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OBSERVATORI SOCIAL

Un referent
en l’anàlisi
de la societat

Abril 2020

Els efectes
redistributius
de les

L’Observatori Social és un
referent en l’anàlisi i el debat
de propostes per a la millora
de la realitat social.

polítiques
familiars

Dossier

Espanya és un dels països de
la Unió Europea que presenten
una taxa de pobresa infantil més
alta. Un dels motius és que el
nivell de despesa en polítiques
familiars és prou baix. Aquest
informe avalua l’impacte que té
aquest nivell de protecció sobre
la vulnerabilitat econòmica
de les llars amb infants. S’hi
analitzen diverses alternatives
de millora per augmentar-ne
la cobertura i l’eficàcia, amb
l’estimació
Octubre
2020 dels seus possibles
costos i efectes.

09

Immigració:

Olga Cantó
Andrea Sobas

reptes i oportunitats

Universidad de Alcalá

A

quest any 2020 l’Observatori Social de la Fundació
“la Caixa” ha fet extensiva a Portugal la Convocatòria anual de
Recerca Social, que finança projectes que destaquin per la seva
excel·lència, caràcter innovador
i orientació social. De manera
paral·lela, s’han promogut quatre convocatòries per analitzar la
transformació social que estem
vivint a causa de la pandèmia a
Espanya i Portugal. A més, s’ha
difós una convocatòria per donar
suport a projectes de recerca sobre desigualtat social a Espanya.
Al llarg de l’any, s’han publicat
dos nous dossiers. Amb el títol
Objectiu: pal·liar la pobresa
infantil, el vuitè informe analitza
les conseqüències de la pobresa
infantil, com els problemes de salut, el fracàs escolar i la dificultat
de la mobilitat social. El número
9, Immigració: reptes i oportunitats, està dedicat a un dels

2

Nous dossiers i informes
de l’Observatori Social
de la Fundació “la Caixa”
publicats el 2020.

01 Portada CAT.indd 1

7/10/20 19:00

temes més rellevants per a l’evolució de la societat espanyola actual: la immigració.

Observatori Social de
la Fundació ”la Caixa”

L’Observatori Social ha publicat
5 informes sobre economia distributiva i ha finalitzat, també,
la col·lecció d’informes sobre
Necessitats socials a Espanya,
dedicats a 5 col·lectius socials i a
l’educació.

44

continguts nous generats

10.973

subscriptors newsletter
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FUNDACIÓ DE L’ESPERANÇA
EN PRIMERA PERSONA

Una entitat
de porta oberta

V. C.
Resident a
la Casa de Recés

La Fundació de l’Esperança ofereix un acompanyament
integral a persones i famílies en situació de vulnerabilitat
en el districte de Ciutat Vella de Barcelona.

L

a Fundació de l’Esperança és
l’entitat d’acció social directa
de la Fundació ”la Caixa” que
lluita contra la pobresa al districte de Ciutat Vella, a Barcelona. El
seu objectiu és promoure l’autonomia i facilitar la inclusió social
de persones i famílies en situació
de vulnerabilitat.
Per això, ofereix diferents serveis:
Atenció Social, que acompanya
de manera integral les famílies en
situació de vulnerabilitat; Inserció Laboral, que ofereix orientació i formació perquè les persones
ateses puguin trobar una feina i
compta amb programes específics per a joves i d’autoocupació;
i Serveis Educatius, amb activitats diàries de reforç escolar, gestió
emocional i desenvolupament de
talent per a nens, nenes i adolescents, així com espais de criança
per a mares i bebès. La Fundació
també acull dones vulnerables a la
Casa de Recés, un centre residencial amb atenció socioeducativa
que té com a objectiu facilitar-ne
el procés d’autonomia personal i
l’emancipació. Totes aquestes accions es duen a terme amb la col·
laboració de voluntariat.
El 2020, la Fundació de l’Esperança ha actuat des de l’inici de
la pandèmia per donar resposta
a les famílies que s’han vist més
afectades per la crisi econòmica
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«La Casa de Recés m’ha
ajudat a valorar-me i estimar-me més, a créixer
com a persona i a superar
les adversitats que es
presenten».
M. B.
Usuària de la Fundació
de l’Esperança

«No sóc d’aquí i no aconsegueixo entendre els
deures en línia que mana
l’escola a la meva filla,
i m’ajuda molt poder
comptar amb la Fundació
de l’Esperança perquè li
donin suport i em guiïn
en com ajudar-la».

Fundació
de l’Esperança

i social. Entre les accions dutes a
terme destaquen la cobertura de
necessitats bàsiques —amb ajudes extraordinàries d’alimentació
de CaixaProinfància—, l’acompanyament emocional i psicosocial,
i el suport en la gestió d’ajudes
públiques i intermediació entre
les persones usuàries i l’Administració. Els tallers d’alfabetització
digital i el campament d’estiu amb
el focus en el reforç educatiu i la
recuperació emocional han estat
unes altres de les novetats destacades d’enguany.

Campament d’estiu
a la Fundació de
l’Esperança.

2.315

persones ateses

688

famílies ateses

57

dones acollides
a la Casa de Recés

368

noves ocupacions
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ESPAICAIXA FRANCESC D’ASSÍS

Atenció
integral a
nens i nenes

Nena beneficiària
del projecte #Invulnerables
impulsat amb el suport de
la Fundació “la Caixa” a
l’EspaiCaixa Francesc d’Assís.

Aquest és ja el segon any
que l’EspaiCaixa Francesc
d’Assís ofereix una atenció
integral a nens i nenes en
situació de vulnerabilitat
i a les seves famílies.

L’

EspaiCaixa Francesc d’Assís
ofereix serveis propis del programa CaixaProinfància d’atenció
psicoterapèutica i reforç educatiu. També disposa d’una àrea familiar i infantil per a nens i nenes
menors de 7 anys.
De manera paral·lela, compta
amb programes com Tens Talent, que treballa les vocacions
amb nens i nenes d’entre 6 i 12
anys; L’ABC de la Integració,
per conrear la llengua a través
d’hàbits rutinaris amb mares immigrants; el Taller del Cosidor,
un espai per a mares i voluntàries; el programa FutbolNet, liderat per un equip de la Fundació
del Barça, i altres activitats educatives i d’oci dirigides pel programa Invulnerables.
Atesa la situació fruit de la pandèmia, les activitats s’han hagut
de reprogramar i adaptar aquest
2020: s’han reduït els grups a àmbits bombolla, habilitat nous espais, innovat amb noves activitats
i ofert sessions telemàtiques. Per
això, el programa s’ha dotat d’un
inventari de material electrònic

El centre ha atès
el 2020 104 famílies
i 217 nens i nenes
que, gràcies a donacions i col·laboracions, ha facilitat la comunicació i el seguiment de les activitats.
Al llarg de l’any, s’ha treballat a
fons la gestió emocional. L’Es-

paiCaixa Francesc d’Assís, com
a centre Covid Free, continua
donant prioritat a l’atenció personalitzada, integral i de qualitat
a les famílies en situació de vulnerabilitat.
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COOPERACIÓ INTERNACIONAL

El programa Work 4 Progress al Perú s’ha adaptat
a la nova situació causada per la covid-19,
reorientant els models de negoci.

Compromesos
amb un món més just
La Fundació ”la Caixa” fa més de 20 anys
que genera oportunitats i coopera amb
els col·lectius més vulnerables del món.

L’

Àrea Internacional de la Fundació ”la Caixa” promou
programes de salut global, especialment de lluita contra la pneumònia i la malària; contribueix a
prevenir i tractar la malnutrició en
menors refugiats; fomenta la creació d’ocupació per a dones i joves a través del programa Work 4
Progress; i afavoreix la formació i
l’enfortiment d’organitzacions de
la societat civil.
Al gener de 2020 es va celebrar a
Barcelona la Primera Conferència Mundial Sobre la Pneumònia Infantil, organitzada per la
Fundació ”la Caixa” en col·laboració amb la Fundació Bill & Melinda Gates, ISGlobal, Save the
Children, Every Breath Counts,
GAVI The Vaccine Alliance, UNICEF, USAID i Unitaid.
La Fundació ha participat com a
únic donant privat en la construcció de 3 centres de rehabilitació
per a persones amb discapacitat
física a Mali, Nigèria i RD Congo,
articulat mitjançant el primer bo
d’impacte humanitari impulsat pel Comitè Internacional de
la Creu Roja.

En resposta a la crisi provocada
per la covid-19, l’entitat ha adaptat els seus projectes, potenciant,
encara més, les aliances amb els
principals organismes i fundacions internacionals. El focus s’ha
posat en el reforç dels sistemes
de salut, el suport a les campanyes de vacunació, la formació a treballadors comunitaris i
l’ajuda a refugiats, així com en
l’adaptació dels negocis inclusius
amb el suport del programa Work
4 Progress al nou context generat
per la pandèmia.
El programa CooperantsCaixa
de voluntariat internacional s’ha
reorientat cap a una proposta virtual de suport i assistència tècnica a distància.
L’oficina de representació a
Washington s’ha mantingut
com a plataforma per a la internacionalització de la Fundació als
Estats Units i l’Amèrica Llatina, liderant i participant en diferents
fòrums i esdeveniments de referència per promoure el rol de la
filantropia en la consecució dels
Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS).

Vacunació
infantil
Més de

141.000*

nens i nenes vacunats
*Xifra estimada

La Fundació ”la Caixa”
promou la salut mundial
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Cooperació
amb Portugal
Beques a 50 estudiants siris.
Ajudes destinades a completar
la formació superior durant
2 anys en universitats
portugueses i espanyoles en
col·laboració amb la Plataforma
Global de Suport a Estudiants
Sirians. El curs lectiu 20192020 s’ha assignat el segon
grup de 25 beques en centres
de Lisboa, Porto, Guimarães,
Braga i Aveiro.
Curs de Gestió de Ciència.
Tercera edició d’aquest curs
organitzat en col·laboració
amb la Fundació Calouste
Gulbenkian, amb l’objectiu
de millorar les capacitats dels
directius de centres de recerca
en salut de països lusòfons.
CooperantsCaixa.
Cinc voluntaris del BPI han
col·laborat amb el programa
Junts! de reforç d’organitzacions de la societat civil a
Moçambic en col·laboració amb
la Fundació Aga Khan.

MOM, Pla d’Innovació
per a la Nutrició
Infantil

243.978
beneficiaris

Del total, 144.942 són nens menors
de cinc anys i 99.036, adults. Entre
aquests darrers, 25.152 són mares
que fan lactància i 73.884 són altres
beneficiaris, com ara altres cuidadors
i membres de la família, treballadors i
col·laboradors dels camps.

W4P, programa de
creació d’ocupació

12.500

persones beneficiades al 2020

CooperantsCaixa

43

voluntaris

1.576

negocis i serveis
posats en marxa

36

socis implicats
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ACCIÓ SOCIAL TERRITORIAL

Capilaritat
territorial
Gràcies al pressupost gestionat en
col·laboració amb la xarxa d’oficines
de CaixaBank, la Fundació ”la Caixa”
aconsegueix captar la capil·laritat territorial
per atendre les necessitats més immediates.

L

a Fundació ”la Caixa” amplifica la seva capil·laritat social
mitjançant col·laboracions a entitats del territori, i ho fa de manera
conjunta amb la xarxa d’oficines
de CaixaBank. D’aquesta manera,
es garanteix el desenvolupament
de la tasca social en l’àmbit local.
Fruit d’aquesta col·laboraci, més
de 8.500 projectes locals de prop
de 7.000 entitats socials de tot el
territori han rebut 44,8 milions
d’euros el 2020.
Aquest 2020, la Fundació “la Caixa”
ha intensificat els seus esforços
per contribuir a pal·liar els efectes
de la crisi de la covid-19 i ha destinat una gran part de les aportacions a projectes relacionats amb
el proveïment d’aliments, material
sanitari i emergències per fer costat a les persones vulnerables més
afectades per la pandèmia.
La Fundació ”la Caixa” també expandeix l’activitat de la seva Obra
Social en l’àmbit local a través
d’acords de col·laboració amb les
fundacions Caja de Burgos, CajaCanarias i Cajasol, així com la
Fundació Caja Navarra.
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Acció Social
de Proximitat
pressupost

44,8 M€
col·laboracions

8.557
beneficiaris estimats

513.420

Distribució d’aliments al Banc
d’Aliments de Manresa.
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A Portugal, en
col·laboració
amb el BPI
L’acció social de proximitat és
també un dels trets distintius
de la Fundació ”la Caixa” a
Portugal. Fruit del pressupost
gestionat en col·laboració amb
el BPI, la Fundació ”la Caixa” i
el BPI impulsen accions d’àmbit
local d’acord amb les línies
estratègiques de la Fundació.
Aquest 2020 s’han destinat 1,7
milions d’euros a 158 accions.
Infància. El projecte Artallis
en el Conservatório d’Artes
de Loures (CAL) promou l’art,
a través de la música, com a
forma de desenvolupament
individual i social, i per combatre
l’exclusió social, arribant a un
total de 6.500 nens i joves durant
els pròxims 3 anys en un dels
barris més desfavorits de l’Àrea
Metropolitana de Lisboa.
Accés a l’educació.
En el context de la pandèmia, la
Fundació ”la Caixa” i el BPI han
donat 1.000 ordinadors per a ús
escolar, amb l’ajuda del Ministerio
d’Educação, la Cãmara, la
Cambra Municipal de Porto, Teach
for Portugal, EPIS - Empresários
pela Inclusão Social i Entrajuda.
Persones sense llar.
El projecte del Centro Social
e São Brás de Évora garanteix
l’allotjament de 15 persones
sense llar mentre busca solucions
per a la seva reintegració
en la societat.
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CULTURA
I CIÈNCIA

Apropem
el coneixement
a la societat
Apostem per la cultura i la ciència com a
motors de desenvolupament personal i social;
establim aliances amb els millors museus i
institucions del món, i propiciem punts de
trobada entre persones de totes les
edats i perfils. I ho fem de manera
presencial i digital.
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Punts clau

1

2

3

4

Acords estratègics
a llarg termini amb
els grans museus
internacionals

Col·lecció Fundació
“la Caixa”, la
consolidació d’un
fons d’art de prestigi
mundial

Suport als nous
talents amb
convocatòries a
Espanya i Portugal

Divulgació del
coneixement, la cultura
i la ciència ‘in situ’ i a
través de l’Àgora digital
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EXPOSICIONS I ALIANCES AMB INSTITUCIONS

La xarxa CaixaForum, en aliança
amb els millors museus del món
La Fundació ”la Caixa” posa a l’abast del públic les millors obres amb
un contingut d’excel·lència i l’optimització dels recursos a tot el territori.

L

a Fundació ”la Caixa” ha con·
solidat un model únic per
divulgar la cultura i la ciència i
promoure el progrés social a tot
el territori. Els pilars són els con·
tinguts d’excel·lència, la gestió del
públic, l’optimització dels recur·
sos, l’oferta educativa i la xarxa de
centres situats a tota la geografia.
Les aliances a llarg termini amb
el British Museum, el Museu
Nacional del Prado, el Centre
Pompidou o el Museu Nacional
d’Art de Catalunya (MNAC),
entre altres, es veuen reforçades
amb col·laboracions puntuals.
D’aquesta manera, es facilita
l’accés a fons artístics de qualitat.
A continuació, donem compte
d’algunes de les exposicions no·
ves, i que enguany i els següents
viatjaran pels Caixaforum.
Vampirs. L’evolució del mite,
coorganitzada al costat de la
Cinémathèque française, pro·
posa un recorregut transversal per
la història d’aquesta figura popu·
lar. Mostra obres d’una trentena
de museus i col·leccions privades,
entre pintures, vestuaris de pel·lí·
cules, cartells, manuscrits, etcètera.
Objectes de desig. Surrealisme i disseny, coorganitzada
amb el Vitra Design Museum,
reuneix obres d’art i objectes
de grans artistes i dissenyadors,
com Dalí, Magritte, Miró, Le
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Acords a llarg termini
amb el Centre Pompidou i
el British Museum, entre altres
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Corbusier i Gae Aulenti, entre
altres. Són peces úniques de col·
leccions i museus de tot el món.
El somni americà. Del pop a
l’actualitat, organitzada en
col·laboració amb el British

Museum, analitza com l’art
gràfic va crear un nou tipus de
públic de classe mitjana que
podia adquirir obra seriada. Reu·
neix peces d’Andy Wahol, Jasper
Jones, Louise Bourgeois i Kiki
Smith, entre altres.

Càmera i ciutat, primera exposi·
ció fruit del conveni amb el Centre
Pompidou, és un assaig visual
sobre la història social i política
de les ciutats. Inclou obres dels
arxius del centre francès i de les
principals col·leccions de fotografia
del nostre país.
Pixar. Construint personatges,
produïda per Pixar Animation
Studios, repassa les principals
fites de la companyia. La col·lecció
va poder veure’s per primera ve·
gada al Museum of Modern Art
(MoMA), de Nova York, i després
ha viatjat al Regne Unit, el Japó,
Austràlia, Mèxic, la Xina i França,
entre altres.
Art i mite. Els déus del Prado
reuneix mig centenar d’obres del
Museu Nacional del Prado.
També reflecteix la manera de tre·
ballar de la Fundació ”la Caixa”,
que renova de manera constant
els continguts per adaptar-se als
diferents espais i les necessitats
del públic. Aquesta exposició, que
es va inaugurar el 2017, arriba
el 2020 a Barcelona amb nous
préstecs excepcionals de José de
Ribera, Zurbarán o Rubens.

Total
CaixaForum

8 centres
CaixaForum
i CosmoCaixa

871.000
visitants
Visitants a l’exposició Vampirs.
L’evolució del mite, organitzada per la
Fundació “la Caixa” en col·laboració amb
La Cinémathèque française.

Saragossa

22

Girona
Barcelona

Madrid

exposicions

4.468

Lleida

Tarragona

Palma
València
(pròxima obertura)
Sevilla

activitats
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COL·LECCIÓ D’ART
CONTEMPORANI

Una
col·lecció
de prestigi

internacional
La Col·lecció d’Art
Contemporani connecta l’art
espanyol amb obres d’artistes
d’altres geografies, i en fomenta
l’estudi i coneixement.

L

a Col·lecció d’Art Contempo·
rani de la Fundació “la Caixa”
constitueix un dels fons privats més
complets d’Europa. Reuneix 1.030
obres de 422 artistes de gran re·
coneixement internacional.

tancat aquest 2020 a la Whitechapel Gallery de Londres un gran
projecte expositiu de quatre mos·
tres que també ha comptat amb
les mirades d’Enrique Vila-Matas,
Maria Fusco i Tom McCarthy.

Des de mitjans de la dècada dels
vuitanta, quan es va iniciar la
Col·lecció, s’han organitzat 179
exposicions, més d’una trentena
en l’àmbit internacional. És el cas
d’En l’ull de Bambi, comissariada
per Verónica Gerber Bicecci, que ha

Els fons de la Fundació ”la Caixa”
també han pogut veure’s al Mu·
seu d’Art Contemporani d’Alacant.
Amb el títol Mira’m! Retrats i
altres ficcions de la Col·lecció
Fundació “la Caixa”, s’han exhibit
18 obres, algunes de gran format.

Col·lecció d’Art
Contemporani

1.030
obres

La Col·lecció reuneix 1.030 obres
que acosten l’art a la societat
36

422
artistes

179

exposicions des del 1985
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En aliança
amb Portugal i amb
el suport del BPI
LOUISE BOURGEOIS
La Fundació ”la Caixa” ha
col·laborat en aquesta gran
exposició, al Parc de Serralves,
d’una de les millors artistes
de la història.
NALINI MALANI
Una adaptació de l’obra de Nalini
Malani (Karachi, 1946) — Premi
Joan Miró 2019, concedit per la
Fundació Joan Miró i la Fundació
”la Caixa”— ha pogut veure’s a
la Fundació de Serralves (Porto).
GUERRERS I MÀRTIRS
A través de 200 peces, aquesta
exposició dona nova llum a
la reconquesta de l’occident
peninsular. La mostra compta
amb el suport de la Fundació
”la Caixa”.

Visitant davant l’obra Autoretrat cec, escapant-me de
mi mateix, tractant de recordar l’any en què va ser
publicat Mille Plateaux, d’Abraham Cruzvillegas, 2013.

Convocatòries

Més suport a la creació
a Espanya i Portugal
Amb l’objectiu de fomentar la
creació artística, la Fundació
”la Caixa” ofereix dues convocatòries
biennals a creadors amb nacionalitat
espanyola o portuguesa.
CONVOCATÒRIA DE PRODUCCIÓ.
Està dirigida a artistes majors de
18 anys per desenvolupar un projecte
incipient amb un tercer, ja sigui un
museu, un comissari o una institució,
i que requereixi la producció d’obra
original. El Comitè de Compres de
la Col·lecció Fundació “la Caixa” en
valora després la possible adquisició
i incorporació als fons.

CONVOCATÒRIA
DE COMISSARIAT.
Destinada a comissaris menors
de 40 anys i amb un mínim
de tres exposicions realitzades.
Els seleccionats desenvolupen
un projecte expositiu consistent
en tres mostres a CaixaForum
Barcelona a partir d’obres de la
Col·lecció d’Art Contemporani
de la Fundació “la Caixa”
i del MACBA, amb la possibilitat
d’incorporar alguna peça
d’un altre prestador.

GABINET DE
CURIOSITATS
La Universitat de Coïmbra ha
reunit més de 600 peces que
constitueixen una veritable
habitació de les meravelles. De
la mà de la Fundació ”la Caixa”,
aquestes obres s’exhibeixen al
Museu de Ciência.
JARDINS HISTÒRICS
DE PORTUGAL
En el marc de Lisboa Capital
Verda 2020, la Biblioteca
Nacional de la ciutat ha acollit
aquesta exposició, organitzada
per l’Ajuntament de Lisboa
i l’Associació Portuguesa de
Jardins Històrics, amb el suport
de la Fundació ”la Caixa”.
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El model CaixaForum
CaixaForum constitueix un model únic de centres
en xarxa basat en 10 claus: la proximitat al territori,
els acords amb grans museus, la diversitat
temàtica, la diversitat de formats, la programació
de qualitat, la fidelització dels usuaris, les visites de
qualitat, el públic escolar, el compromís amb
els nous talents i la transformació social.

Cultura i ciència:
Béns essencials
El 2020 marca un abans i un després respecte als
continguts de ciència i cultura. A causa del confinament
per la pandèmia, els centres CaixaForum, CosmoCaixa i
Cap Roig han generat continguts digitals de divulgació de
la cultura i la ciència a disposició del públic, amb gran èxit
de participació. Des de la Fundació “la Caixa”, s’ha dedicat
un esforç notable durant el període de confinament a
sostenir la cultura com un bé essencial.

CAIXAFORUM
MADRID

S

is exposicions han pogut
veure’s en aquest centre so·
ciocultural al llarg de l’any. Amb
Càmera i ciutat. La vida urbana
en la fotografia i el cinema,
CaixaForum Madrid s’ha convertit
en la seu oficial de PhotoEspaña
2020. D’acord amb l’actualitat,
aquesta exposició itinerant —que
reuneix obres del Centre Pompi·
dou en diàleg amb fotografies i
filmacions de col·leccions espa·
nyoles— ha incorporat un nou
àmbit de fotografia artística rea·
litzada durant els mesos de confi·
nament de la població espanyola.
També el cicle de conferències
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Càtedra Fundació ”la Caixa” Economia i Societat ha reinventat
el format: al juny es va estrenar
amb una conferència en streaming del filòsof Daniel Innera·
rity, i al setembre va inaugurar el
nou curs amb una connexió en
directe des de Tel Aviv amb el
polític Shlomo Ben-Ami. El pro·
grama familiar Petits cinèfils i els
concerts de Temporada musical
han tingut gran repercussió. I a
la celebrada exposició Objectes
de desig. Surrealisme i disseny
1924-2020 s’ha sumat el Cercle
de Belles arts amb el programa
d’activitats Surrealistos.

CaixaForum
Madrid

230.891
visitants
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CAIXAFORUM
BARCELONA

Q

uant a les exposicions pre·
sentades, han destacat tres
grans coproduccions: Objectes
de desig. Surrealisme i disseny
(1924-2020), realitzada amb el
Vitra Design Museum (Weil am
Rhein, Alemanya); Art i mite. Els
déus del Prado, en col·labora·
ció amb el Museu Nacional del
Prado (Madrid), i Vampirs. L’evolució del mite, en col·laboració
amb La Cinémathèque française
(París). En el marc de la Convo·
catòria de Comissariat, s’han
ofert tres lectures de la Col·lec·
ció de la Fundació ”la Caixa”:

En caiguda lliure, de João Laia;
On estem, on podríem estar, de
Diana Guijarro; i So Lazy. Elogi
del malbaratament, de Frances·
co Giaveri i Beatriz Escudero.
També amb l’objectiu d’impul·
sar propostes de creadors joves,
s’han organitzat activitats amb
la cantautora La ben volguda o
el duó Hydrogenesse; i Leticia
Dolera ha compartit l’Univers literari del qual parteixen els seus
guions i textos. L’Asian Film Fes·
tival ha tornat de la mà de Casa
Àsia, i després ha pogut ser visi·
onat en format digital.

CaixaForum
Barcelona

213.478
visitants

CAIXAFORUM
PALMA

L’

activitat de CaixaForum Pal·
ma durant l’any 2020 ha
continuat oferint a la ciutat la
seva programació d’exposicions,
conferències, concerts, projecci·
ons, tallers i espectacles. El públic
ha estat atent i receptiu a l’ofer·
ta. Enguany s’ha posat en marxa
un nou servei d’acompanyament
als visitants a càrrec d’educadors,
el qual ha estat molt ben acollit
i valorat. És important destacar
l’èxit de la nova exposició Anglada-Camarasa i Joaquím Mir a
Mallorca, que s’ha vist animada
per l’exhibició de les obres La
cala encantada, de Mir, i La tem-

pesta a la platja, d’Anglada-Ca·
marasa, cedides per la Fundació
Enaire. Entre els cicles que han
despertat més interès es troben
Estigma en salut mental, Pensar
en el mal en el món contemporani, el cicle familiar Torres que
graten el cel i el ja tradicional
—vint-i-cinquè— Curs de pensament i cultura clàssica. Espe·
cial esment mereix el Festival de
Cinema Ítalo-Espanyol, que ha
pogut ser acollit en el recent·
ment remodelat auditori.

CaixaForum
Palma

68.343
visitants
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CAIXAFORUM
SARAGOSSA

L’

obertura de la mostra Miralls, dins i fora de la realitat
ha suposat un repte, a causa de
la seva interactivitat i les mesures
adoptades davant la situació soci·
osanitària. L’elevada afluència ha
recompensat els grans esforços
realitzats per adequar-la a la nova
realitat. CaixaForum Saragossa ha
estat el primer centre de la Fun·
dació ”la Caixa” a acollir l’expo·
sició El poder transformador de
l’e-ducació, que ha generat gran
interès pedagògic. Es tracta d’una
iniciativa del programa ProFuturo,

dirigit a reduir la bretxa educativa i
digital en el món. El centre també
ha col·laborat en la tercera edició
del Festival Retina, un dels més ori·
ginals de Saragossa. S’hi convida
els músics a crear i interpretar en
directe una nova banda sonora per
a una pel·lícula determinada. Un
dels plats forts ha estat l’actuació
d’Oliver Arson i la seva nova versió
per a la pel·lícula El regne, guar·
donada amb un Goya 2019 a la
millor banda sonora.

CaixaForum
Saragossa

CaixaForum
Sevilla

125.188

122.517

visitants
40

visitants
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CAIXAFORUM
GIRONA

L’

CAIXAFORUM
SEVILLA

arribada de l’home a la llu·
na, el 21 de juliol de 1969,
ha estat l’eix d’una de les grans
exposicions del centre, juntament
amb altres dues dedicades a l’art
contemporani: Construint Nous
Mons i Poètiques de l’emoció.
Així mateix, s’ha aprofundit en el
coneixement del gènere musical
de la missa de rèquiem a partir
d’obres de Mozart, Brahms, Verdi
i Fauré. El cicle Les dones en les
avantguardes artístiques ha donat
compte de l’eclosió de dones que
van destacar amb veu pròpia a la

fi del segle xix i principis del xx. Les
sessions de La Lògica de l’Amor
han tractat aquesta emoció des
de les matemàtiques i la biologia.
La literatura, en col·laboració amb
la Fundació José Manuel Lara, ha
tingut un espai destacat amb Universos literaris i la visita d’autors
com Manuel Vilas, Luz Gabás o
Ana Merino. Finalment, el públic
familiar ha gaudit de tallers de
ciència, visites a les exposicions
i projeccions per a Petits cinèfils.

E

n el seu tercer aniversari, el
centre s’ha consolidat com
una de les institucions culturals
de referència del sud d’Espanya.
L’any va començar amb dues
grans exposicions que confirmen
la gran acceptació entre el públic
sevillà: Faraó. Rei d’Egipte, la més
visitada a CaixaForum Sevilla des
de la seva obertura, i L’esperit de
Montmartre, un magnífic passeig
pel bohemi barri parisenc de finals
del segle xix. Després de l’estiu,
l’exposició Terra de somnis ha
permès admirar les fotografies de
Cristina García Rodero, de gran
qualitat compositiva i bellesa, que
reflecteixen la vida rural a l’Índia.
L’any s’ha tancat amb Pixar. Construint personatges, una proposta
expositiva de gran èxit internacio·
nal que ha reunit públics de totes
les generacions entorn de la cre·
ació artística de les cintes d’ani·
mació. Així mateix, el centre ha
continuat amb el seu ampli ventall
d’activitat cultural, creixent amb
nous formats com les Nits de Ci·
ència a l’aire lliure, els diumenges
musicals o les projeccions d’art
contemporani.

CaixaForum
Girona

38.928
visitants
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CAIXAFORUM
LLEIDA

C

aixaForum Lleida ha estre·
nat l’any 2020 convidant el
visitant a participar en l’aventura
d’explorar el demà mitjançant
tècniques prospectives gràcies a
l’exposició Experiment any 2100.
Què ens espera a la terra del futur? En aquest marc ha tingut
lloc el cicle de conferències El
futur que hem començat a escriure. Una de les grans novetats
ha estat el cicle de projeccions
Sala C: cinema, creació i art, una
cita mensual amb els millors do·
cumentals de creació contem·
porània. Per part seva, la sèrie
Universos literaris ha comptat
amb la participació dels escrip·
tors Leticia Dolera i Lorenzo Silva.
Després del confinament, el cen·
tre ha reobert les seves portes al
juny amb l’exposició Construint
nous mons. Les avantguardes
històriques en la Col·lecció de
l’IVAM 1914.1945, que presenta
una lectura renovada a un dels
períodes més rics i bulliciosos de
la història de l’art, les avantguar·
des del segle xx, a través de la col·
lecció de l’Institut Valencià d’Art
Modern, una de les més comple·
tes del món dedicades a aquests
corrents artístics.

CaixaForum
Lleida

27.815
visitants
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CaixaForum
Tarragona

43.730
visitants
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CAIXAFORUM
TARRAGONA

F

araó. Rei d’Egipte ha estat la
proposta expositiva de l’any
2020 a CaixaForum Tarragona.
Organitzada en col·laboració
amb el British Museum, la mos·
tra dona a conèixer, a través de
130 peces, els detalls de la vida
dels faraons. El cicle de confe·
rències Històries del Nil, a ma·
nera de viatge audiovisual, ens
ha mostrat els aspectes culturals
més rellevants de la civilització
egípcia. En el terreny musical,
Audicions íntimes ha convidat
al diàleg a músics i oïdors per
parlar de les sensacions i emoci·
ons que desperta la música; i el
curs L’emoció de la veu, dirigit
per Enric Martínez-Castignani,
ha realitzat un recorregut per la
història i els sentiments que pro·
dueix la música vocal de cambra,
des del lied alemany fins a la me·
lodia francesa. Trobades amb…
ha comptat amb la participació
de Rocío Quillahuaman i Sandra
Uve. El centre també ha partici·
pat en dues activitats en aliança:
el Festival Internacional de Cine·
ma de Tarragona-REC i el Festival
Internacional de Teatre de Tarra·
gona-FITT.

EN CONSTRUCCIÓ

CAIXAFORUM
VALÈNCIA

L

a inauguració del nou CaixaForum València està prevista per
al proper any 2022. El projecte per dotar la capital de la co·
munitat llevantina d’un nou centre sociocultural d’un total de
6.500 m², a l’interior de l’edifici Àgora de la Ciutat de les Arts i
les Ciències, és obra de l’estudi Cloud 9, dirigit per l’arquitecte
Enric Ruiz-Geli.
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COSMOCAIXA

L’univers
de la ciència
CosmoCaixa promou el progrés social
a través de la divulgació científica i
cultural.

D

es de la seva reobertura
el 2004, CosmoCaixa s’ha
consolidat com un dels primers
museus de la ciència d’Espanya,
així com un dels principals d’Euro·
pa i un dels més moderns del món.
Des de llavors, 13 milions de perso·
nes han visitat 52 exposicions.
El museu ha presentat enguany
PRINT3D. Reimprimir la realitat, una exposició que promou
la difusió i recerca de la impressió
en tres dimensions. Reuneix més
de 40 peces que exemplifiquen
diverses aplicacions pràctiques
en els camps de la medicina, la
moda, la construcció o l’art.

Per aprofundir en els temes trac·
tats en l’exposició, CosmoCaixa
ha organitzat també el cicle de
conferències La revolució de la
impressió 3D. Aquesta proposta

ha comptat amb la participació
de tres experts en alimentació,
bioimpressió i fabricació additiva.
El cicle Vacunes: immunització, història i vides salvades
ha posat en relleu la importància
de les vacunes per combatre les
malalties. Diversos especialistes
en immunització, remeis tradici·
onals, infeccions o vacunes han
aprofundit en aquesta matèria.
CosmoCaixa també ha reforçat
aquest 2020 la seva programació
familiar amb noves propostes, que
se sumen a l’habitual oferta de
planetaris i tallers. S’ha estrenat
l’espectacle Amàlia i les ombres
lunars, on les ombres xineses
interpreten l’equilibri de la natu·
ralesa, i s’han programat els docu·
mentals El mar de la vida i Missió al
sol, dirigits al públic jove.

CosmoCaixa

358.480
visitants

13 milions de persones
han visitat CosmoCaixa
des de l’any 2004
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2.161
activitats

55.759
escolars

Vista de la Sala Univers
de CosmoCaixa Barcelona.
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CAP ROIG

Natura
i cultura
U

n segle enrere, Dorothy
Webster va crear un jardí
botànic a Cap Roig. Aquest
2020, la Fundació ”la Caixa”
ha inaugurat en el seu honor
El jardí de Dorothy, en el qual ha
recuperat —mitjançant tècniques
de reproducció d’esqueixos—
espècies vegetals que va plantar
en el seu moment la fundadora.
Per dinamitzar l’espai, la Fundació
”la Caixa” organitza activitats

de dinamització de la lectura,
dissenyades per la Fundació
Josep Pla de Palafrugell.
Així mateix, continuen les obres
per construir un auditori respec·
tuós amb el medi ambient que,
previsiblement, estarà acabat el
2021. Aquesta nova àgora comp·
tarà amb la participació d’experts
mundials per reflexionar sobre els
grans reptes de la societat.

Vista dels jardins
i el castell de Cap Roig.

Un museu viu
CosmoCaixa és un museu viu, en adaptació
constant i que promou una experiència
interactiva. La situació sociosanitària de la
pandèmia ha comportat un replantejament
global en forma de canvis i noves
oportunitats per continuar oferint una
experiència segura i de qualitat al públic.
Els usuaris poden visitar ara el museu
amb l’ajuda d’educadors que faciliten
explicacions i accionen aquells dispositius
que requereixen una interacció manual.
La sala Univers ofereix al visitant un total
de 274 experiències: 158 de visuals, 28
d’automatitzades, 18 amb vídeos en bucle i
amb un servei de mediació de 14 educadors.
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Un moment de l’enregistrament del concert Beethoven 250, impulsat per la Fundació “la Caixa”
amb motiu del 250 aniversari del naixement de Ludwig van Beethoven.

MÚSICA

Viure, sentir
i compartir
la música
Acostar la música a persones
de qualsevol edat o perfil
i divulgar-la d’una manera
original amb el suport de
les noves tecnologies.
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L’

objectiu de la Fundació
”la Caixa” és abordar la mú·
sica de la forma més àmplia pos·
sible. Convidar a les persones a
viure-la i sentir-la; contar la història
de la música per acostar-la a un
públic de totes les edats i perfils;
i oferir concerts i activitats partici·
patives de música clàssica, electrò·
nica, jazz, músiques del món…
La Fundació ”la Caixa” ha llançat
per primera vegada una activitat
participativa digital al so del tema
Viva la Vida, de Coldplay, que
ha aconseguit una xifra rècord
de participació. Després de llan·
çar la convocatòria del projecte
#YoCanto, entre el 4 i el 13 de
maig de 2020, un total de 645
persones d’edats compreses entre

els 14 i els 82 anys es va animar a
participar en aquesta experiència
coral, el resultat final de la qual
va culminar amb una estrena via
Facebook Live.
Aquest projecte ha suposat el tras·
llat per primera vegada a l’àmbit
digital de l’activitat musical partici·
pativa de la Fundació ”la Caixa”,
que compta amb una llarga tradi·
ció de més de 25 anys i que con·
tinuarà aprofundint en aquesta
línia de treball en un futur sense
substituir els concerts presencials.
El principal repte de la iniciativa va
passar per unificar el conjunt de
veus i moviments dels centenars
de participants amb la finalitat
d’aconseguir que sonessin com
un cor i aconseguissin una estè·
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Música a Portugal
CONCERTS ESCOLARS
Prop de 500 persones, entre
estudiants, familiars i professors,
han participat enguany en
l’experiència artístic-musical
de la Fundació ”la Caixa”
Acaba a sopa!, organitzada
a la ciutat de Portimão.
FESTIVAL ÚNIC
Aquest 2020, amb la
col·laboració de la Fundació
”la Caixa” i el BPI, s’ha realitzat
la 28a edició del Festival de
Música de Alcobaça, uns dels
festivals de música clàssica amb
més tradició del país. El festival
està organitzat per l’Acadèmia
de Música de Alcobaça.
MÚSICA EN VIU
El Festival Internacional de
Música de Marvão, un dels més
rellevants de Portugal en música
clàssica, s’ha reformulat en el
Marvão Streaming Summer
Concerts 2020, amb el suport
de la Fundació ”la Caixa” i el
BPI. La proposta ha consistit en
5 concerts en 5 dies, transmesos
en directe i amb l’assistència de
públic local.

tica coherent i dinàmica. Això va
ser possible gràcies al minuciós
treball del productor musical Ori·
ol Padrós, i fruit d’una realització
atractiva i dinàmica de la mà del
creador audiovisual Merlí Borrell,
després de quatre setmanes d’in·
tens treball per dur a terme aques·
ta proposta.
Després de l’èxit d’aquesta con·
vocatòria, es va fer una proposta
nova amb la interpretació col·lecti·
va virtual de l’Al·leluia del Messies
de Georg Friedrich Händel, ampli·
ant-la a tota la Península Ibèrica.
Amb una nova proposta visual de
la mà d’Igor Studio, el vídeo coral
participatiu resultant va fusionar
les imatges enviades pels 352 par·
ticipants amb les gravades en la

Basílica de Santa Maria del Mar, a
Barcelona. De la mateixa manera,
els àudios dels cantants amateurs
apareixen integrats a l’àudio gra·
vat per l’Orquestra Barroca Cata·
lana i del cor Barcelona Ars Nova.

Música

280

JAZZ IBÈRIC
L’Orquestra de Jazz de
Matosinhos ha ofert espectacles
al CaixaForum Barcelona i
Madrid en honor a un dels
grans de la música: Miles David.
ORQUESTRA SENSE
FRONTERES
Creada el 2019 i integrada
per músics locals, l’Orquestra
sense Fronteres de Idanhaa-Nova ha realitzat accions
educatives, socials, comunitàries
i formatives amb el suport de la
Fundació ”la Caixa” i el BPI.

concerts a

16

ciutats

46.821
assistents
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EXPOSICIONS ITINERANTS

L’art d’apropar
la cultura i la
ciència a tots
els pobles
La Fundació ”la Caixa” ha desenvolupat un
model expositiu únic, reconegut a tot el món,
per acostar el coneixement a tota la població.

L

es exposicions itinerants de la
Fundació ”la Caixa” viatgen
per ciutats i municipis de tot el
territori, i compten amb visites
comentades dirigides a persones
de totes les edats i perfils. Això
és possible gràcies als acords de
col·laboració amb les administra·
cions. Aquesta àmplia oferta ex·
positiva i educativa constitueix un
autèntic instrument de dinamització
social de proximitat i participació.
La gran novetat del 2020 és el
projecte Symphony. Un viatge al cor de la música. Gràcies
a la tecnologia de realitat virtual,
aquesta experiència emocional
proposa a l’espectador experi·
mentar la música d’una manera
nova. Sota la batuta de Gusta·
vo Dudamel, i acompanyat del
centenar de músics de la Mahler
Chamber Orchestra, el públic
té l’oportunitat de submergir-se
en una mar de notes musicals.
Aquest projecte itinerant recor·
rerà, durant els pròxims 10 anys,
un centenar de ciutats d’Espanya
i Portugal.
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Altres mons. Viatge pel sistema solar de la mà de Michael
Benson és una altra de les grans
novetats del 2020. Aquesta ex·
posició permet realitzar un recor·
regut científic i artístic pel sistema
planetari a través de 40 fotografi·
es de gran format, seleccionades
i processades pel cineasta, artista
i escriptor nord-americà.
Una altra de les primícies és De
pol a pol. Un viatge als grans
paradisos naturals amb National Geographic, que pretén
conscienciar sobre la importància
de protegir el planeta. De l’Àr·
tic fins a l’Antàrtida, reuneix 52
imatges impactantes de tots els
biomes de la Terra.
Altres exposicions han continuat
la seva itinerància al llarg de l’any.
És el cas de Sebastião Salgado.
Genesis; Leonardo da Vinci.
Observa, qüestiona, experimenta; Terra de somnis. Cristina García Rodero; Picasso, el
viatge del Guernica; Dames i
cavallers, comença l’especta-

cle. Georges Méliès i el cinema de 1900; i Herois ocults.
Invents genials, objectes quotidians.
Cinema i emocions. Un viatge
a la infància s’ha mostrat al Mu·
seu Centre Gaiás de Santiago de
Compostel·la, fruit de la col·labo·
ració amb la Xunta de Galícia en
el marc del Xacobeo 2021.

El projecte Symphony.
Un viatge al cor de la
música acosta aquesta
experiència virtual a
desenes de ciutats.
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Art als carrers
de Portugal
Durant el 2020, la Fundació
”la Caixa” ha continuat la seva
tasca d’acostar el coneixement
als municipis de Portugal
mitjançant les seves exposicions
itinerants. Les imatges de dos
grans mestres de la fotografia
contemporània han pogut
veure’s a la via pública de 5
poblacions de la mà d’Art al
carrer. Les fotografies en blanc
i negre de Sebastião Salgado.
Genesis han pogut veure’s a
Leiria, Viana do Castelo i Lisboa.
Terra de Sonhos. Cristina
García Rodero ha acostat a
Beja i Cascais el dia a dia de les
comunitats rurals de l’Índia.

Exposicions
itinerants

2.599.876
visitants

60

exposicions
a 52 ciutats

15.144
escolars

Planificació i adaptabilitat

Exposicions
itinerants
per ciutats

Amb l’objectiu d’acostar la cultura i la ciència al major
nombre de persones i fomentar-ne la participació,
la Fundació “la Caixa” ha desenvolupat un model
expositiu únic —reconegut a tot el món— que li permet
sincronitzar i alternar diverses exposicions en municipis
de tot el territori. Per això, s’han implementat dos
formats expositius propis: les Unitats desplegables i
l’Art al carrer. Això suposa una calendarització i una
planificació molt sofisticades, que aquest 2020 s’ha
adaptat a la situació fruit de la pandèmia.
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ACTIVITATS CULTURALS
Portada de l’Àgora digital
a la web de CaixaForum.

Una finestra oberta
al coneixement
La promoció, l’activació i la divulgació de
les arts i del coneixement científic i humanístic.

L

a Fundació ”la Caixa” treballa
amb la voluntat de connectar
amb totes les persones, des del
públic especialitzat fins al gene·
ral, així com famílies, escoles i
persones en risc d’exclusió social,
entre altres col·lectius. Aquesta
tasca es duu a terme a través de
diferents àmbits: la ciència, la tec·
nologia, les arts, la literatura o el
pensament, així com mitjançant
la intersecció entre les diferents
disciplines. Les propostes es ma·
terialitzen en diversos formats,
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com ara conferències, tallers, jor·
nades o visites.
La novetat d’enguany és l’activació
de l’Àgora Digital, amb la finalitat
d’ampliar, complementar i diversifi·
car els continguts i l’oferta presen·
cial als CaixaForum i CosmoCaixa.
D’aquesta manera, es reforcen les
experiències de descobriment, re·
flexió, experimentació i participa·
ció, que afavoreixen el pensament
crític, l’aprenentatge, la interacció i
la cohesió social.

Activitats

3,5 M
de visites
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ART FOR CHANGE

Acció artística
per al canvi social

Projecte Els detectius de la realitat,
de Dominik Borucki (Barcelona),
seleccionat en la convocatòria 2020 del
programa Art for Change.

L’objectiu de la
convocatòria Art for
Change és afavorir
processos de
transformació social
a través de l’art.

L

a Fundació ”la Caixa” impul·
sa des del 2007 una convoca·
tòria d’ajudes anuals a projectes
artístics que, liderats per un cre·
ador, compten amb la participa·
ció de col·lectius en situació de
vulnerabilitat i altres persones.
S’ofereix així l’oportunitat d’en·
trar en contacte amb l’art i la
cultura en igualtat de condicions,
i contribuir a l’empoderament a
través d’un procés creatiu.
Exchange Forum 2020 s’ha or·
ganitzat de manera virtual, coin·
cidint amb un moment necessari
per repensar com han de ser les
iniciatives que generen espais de
reflexió, convivència i transfor·
mació social. En un context de
distanciament social com l’actu·
al, els més de 200 participants
(artistes i gestors culturals, entre
altres) han tingut l’oportunitat de
reflexionar sobre els reptes que
han afrontat i sobre el paper de
l’art participatiu.

Art for Change
a Espanya

Partis & Art
for Change
a Portugal

19

16

1.296

1.125

projectes
seleccionats

beneficiaris

projectes
seleccionats

beneficiaris

El programa facilita espais de
convivència, aprenentatge i reflexió

Llançament
a Portugal
La Fundació ”la Caixa” i la
Fundação Calouste Gulbenkian
(Lisboa) han llançat aquest
2020 la primera convocatòria
Partis & Art for Change,
destinada a donar suport a
projectes d’entitats sense ànim
de lucre amb seu a Portugal.
L’objectiu és promoure les
pràctiques artístiques per a
la transformació social. En
aquesta primera edició s’han
seleccionat 16 projectes, per
desenvolupar entre el 2021
i el 2023.
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EDUCACIÓ
I BEQUES

Oportunitats
per a un món
millor
Impulsem l'educació i la formació
d'excel·lència com a motor de progrés
social; promovem la millora de la qualitat
de l'ensenyament, el lideratge educatiu i
l'aprenentatge competencial; fomentem el
talent investigador en els millors centres
i universitats internacionals, i promovem
l'educació digital de nens i nenes en
entorns vulnerables del món.
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Punts clau

1

2

3

4

Accés a una educació
de qualitat per
garantir el
desenvolupament
de la societat

Transformació
educativa mitjançant
l'empoderament
de docents com a
agents del canvi

ProFuturo, educació
digital en entorns
vulnerables d'Àsia,
Àfrica i Amèrica
Llatina

Suport a la formació
d'excel·lència i al talent
investigador a través
del programa de beques
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EDUCACIÓ

EduCaixa impulsa la
transformació educativa
A través d'EduCaixa, la Fundació ”la Caixa” millora
les oportunitats d'aprenentatge de nens, nenes i
joves en etapa escolar, promovent una educació
de qualitat, acompanyant i empoderant docents
com a agents de canvi i protagonistes de la
transformació educativa.

E

duCaixa és el programa d'educació de la Fundació ”la Caixa”.
Referent de qualitat i rigor per a la
comunitat educativa, el programa
està basat en tres eixos: l'alumnat,
el docent i les evidències.
L'ALUMNAT. A destacar els
programes dirigits a desenvolupar
competències clau en l'alumnat,
com l'educació emocional, l'emprenedoria, el pensament crític o
la competència digital i investigadora. Tots els programes es fonamenten en evidències educatives
i s'assenten sobre la formació i
l'acompanyament als docents.
ELS DOCENTS. Són els protagonistes de la transformació
educativa. EduCaixa té com a
objectiu empoderar, acompanyar
i capacitar els docents i líders educatius. Per això, ofereix programes
de capacitació i desenvolupament
professional, amb especial atenció

a les competències de lideratge
escolar. Aquests es duen a terme
en col·laboració amb l'University
College de Londres i l'Education
Endowment Foundation, al
Regne Unit; i la British Columbia University, al Canadà, i el
Massachusetts Institute of Technology (MIT), als Estats Units.
LES EVIDÈNCIES. EduCaixa promou la cultura de l'ús d'evidències
en educació amb l'objectiu d'empoderar docents i líders educatius en la presa de decisions
informades en el coneixement
que té més probabilitats de tenir
un impacte positiu en el millor
aprenentatge de l'alumnat. De manera paral·lela, el programa divulga
evidències educatives internacionals
de la mà d'aliats com l'Education
Endowment Foundation, al Regne Unit, i The Institute for Effective Education i la Johns Hopkins
University, als Estats Units.

El programa és un referent
de qualitat i rigor per a la
comunitat educativa
54

Nena assistint al col·legi amb mascareta,
seguint els protocols sanitaris marcats
per la pandèmia de la covid-19.
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Nova cultura de
lideratge educatiu
L'evidència educativa demostra
que la pràctica docent — i la
seva qualitat — és la variable
escolar que més influència té a
l'hora de garantir l'aprenentatge
dels estudiants (OCDE, 2005). Per
això EduCaixa ofereix capacitació
a docents i equips directius, en
col·laboració amb institucions
educatives de referència en
l'àmbit mundial, a través de
programes de llarga durada i d'alt
valor i capacitat transformadora.
L'objectiu d'aquests programes
va molt més enllà del
desenvolupament individual del
docent, centrant-se a generar
un impacte significatiu en el
centre educatiu i en la qualitat
dels aprenentatges dels
alumnes.
El programa Lideratge per a
l'aprenentatge, en col·laboració
amb l'University College de
Londres (Institute of Education),
dirigit a equips directius de centres
educatius, té com a principal
objectiu capacitar, prestigiar,
enfortir i transformar el seu
rol en benefici dels resultats
educatius del seu alumnat.

Webinars
EduCaixa Talks
EducaCaixa

1.373.884
alumnes

5.026
escoles

49.926
docents

128.521

escolars que han participat en
activitats educatives als centres
CaixaForum i CosmoCaixa
educaixa.com

835.219
alumnes

Amb el nom d'EduCaixa Talks,
la Fundació ”la Caixa”
organitza webinars trimestrals
per acostar les últimes
tendències educatives als
equips directius, el professorat
i altres agents de l'educació.
Aquests seminaris estan
agrupats en cinc categories:
Pràctiques i metodologies
educatives efectives, Lideratge,
Socioemocional, STEAM i
Evidències.
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Galder Sasia és un dels
participants en el projecte
Feeling Cells, guanyador
d'un dels reptes del programa
Joves Emprenedors.

Programes
didàctics, actius
i participatius
EduCaixa promou el desenvolupament
competencial de l'alumnat mitjançant
programes educatius que fomenten el
coneixement, les habilitats i les actituds.

E

ls programes d'EduCaixa promouen les competències; inclouen programacions didàctiques
amb propostes d'avaluació; usen
metodologies actives i participatives; fomenten la col·laboració entre
iguals, i estan avaluats. A partir del
curs 2020-2021, són accessibles a
través d'un espai digital.
EduCaixa ha sumat al seu ventall de programes una proposta
nova d'iniciació al pensament
computacional per a la resolució
de problemes. HelloMath! se
suma als ja existents: Joves Emprenedors, Big Data, STEAMxChange, BeCritical, Emociona i
Comunica.
Hello Math! facilita propostes didàctiques que permeten desenvolupar la competència matemàtica

i la del pensament computacional. A més, els docents poden
participar en un repte a partir dels
treballs desenvolupats.
Els programes Joves Emprenedors, Big Data, STEAMxChange
i BeCritical conflueixen en un
desafiament
interdisciplinari.
L'alumnat participant posa en
pràctica el que ha après en el treball en equip per donar resposta
a desafiaments reals de la societat actual.
Reconeguts experts avaluen els
projectes i trien els 25 millors
equips de cada programa. Aquests
grups participen en l'EduCaixa
Challenge, un campus en línia de
diversos dies. Els 5 millors equips
són seleccionats per realitzar un
viatge formatiu a l'estranger.

Un espai digital ofereix
formació i acompanyament
continuat als docents
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Desenvolupament
professional docent
EduCaixa ofrereix recursos, activitats i
programes formatius digitals i presencials.
Lideratge per a l'Aprenentatge.
Amb l'Institute of Education de l'University
College de Londres.
L'Espiral de la Indagació.
Amb Judy Halbert i Linda Kaser, de la British
Columbia University, al Canadà.
Metodologies d'ensenyamentaprenentatge efectives. Amb el MIT
Scheller Teacher Education Program
and Education Arcade, dels Estats Units.
Activitats Formatives. Cicle de webinars
sobre els reptes actuals i futurs de la
comunitat educativa.
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PROFUTURO

El poder transformador
de l'educació digital
Aquest programa redueix la bretxa educativa
en proporcionar una educació de qualitat
a nens i nenes en entorns vulnerables de
Llatinoamèrica, el Carib, Àfrica i Àsia.

E

l programa d'educació digital ProFuturo, impulsat per la
Fundació ”la Caixa” i la Fundació
Telefònica, té com a objectiu la
millora de l'educació universal de
qualitat. Per això, ofereix formació
i acompanyament als docents i accés a recursos digitals a nens i nenes en els entorns més vulnerables
de països de Llatinoamèrica, Àfrica

i Àsia. Des de l'inici del programa,
el 2016, ProFuturo ha beneficiat
més de 16 milions de nens i nenes
de 40 països. En aquests quatre
anys, a més, el programa ha format més de 660.000 professors i
ha aconseguit acords amb governs
i socis locals, buscant assegurar
l'escalabilitat i sostenibilitat del
programa.

Nens de Guinea
Equatorial
beneficiaris
del programa
ProFuturo.

EduCaixa a Portugal
L'espai Creactivity ha pogut
veure's a Portugal en 35 punts
d'itineració en 33 poblacions
i ha reunit 11.484 visitants.
Com a novetat i durant els
mesos d'estiu, aquesta unitat
mòbil ha visitat les platges del
litoral nord i central del país.
Creactivity incentiva la creativitat
i la innovació a través de la
manipulació d'objectes i materials.
El programa Joves Emprenedors
s'ha desenvolupat en 93 centres
escolars, durant el curs escolar
2019-2020, dels quals 17 han
presentat un total de 75 projectes
al Repte Emprèn. D'aquests, 2
han estat seleccionats per participar
en el primer Campus Virtual dels
Reptes EduCaixa.

ProFuturo

40
països

9M

de beneficiaris
el 2020
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Adrià Breu, arqueòleg, és un dels beneficiaris
del programa de beques de la Fundació “la Caixa”.

BEQUES

Els becaris de
la Fundació
“la Caixa” ja són
més de 5.000 en total
La Fundació ”la Caixa” fomenta la formació
d'excel·lència i el talent investigador en les
millors universitats i centres de recerca del món.

A

mb 38 anys d'existència,
el programa de beques
de la Fundació ”la Caixa” ha
superat la xifra dels 5.000 estudiants i investigadors becats.
Concretament, des del 1982
—quan va néixer el programa—,
ja han estat 5.210 becaris els
que han tingut l'oportunitat de
formar-se i d'investigar en les
millors universitats i centres de
recerca del món.
El programa convoca diferents
tipus de beques. D'una banda,
les beques de doctorat INPhINIT i les de postdoctorat Júnior Leader estan dirigides a
investigadors de totes les na-

cionalitats que desitgin realitzar
la seva carrera investigadora en
universitats i centres de recerca
d'Espanya i Portugal. Ambdues
tenen una durada de tres anys
i es convoquen en dues modalitats diferents: Incoming, per
atreure talent, i Retaining, amb
la finalitat de retenir els millors
investigadors.
D'altra banda, les tradicionals
beques de postgrau a l'estranger estan dirigides a estudiants
espanyols i portuguesos que
desitgin cursar estudis de postgrau a Europa, Amèrica del Nord
i Àsia-Pacífic. La durada d'aquestes beques pot ser de dos anys.

El programa de beques
de la Fundació ”la Caixa”
nasqué el 1982
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El repte dels
avaluadors
Per primera vegada en la història
del programa de beques de la
Fundació ”la Caixa”, els comitès
de selecció de la convocatòria
2020 s'han celebrat a través de
videoconferència, a causa de la
pandèmia. En la fase final del
procés de selecció, que consisteix
en una entrevista amb un comitè
multidisciplinari, van participar un
total de 399 avaluadors que van
entrevistar per videoconferència els
461 candidats finalistes.
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EN PRIMERA PERSONA
Els becaris de la Fundació”la Caixa”
conformen una comunitat que
s'ha convertit en un clúster
d'excel·lència. Molts d'ells tenen
un paper clau en la lluita contra
la covid-19.
MARIA LAHUERTA
Aquesta epidemiòloga del centre
de recerca i salut pública ICAP, a
la Universitat de Columbia, lidera
l'equip que implementa sistemes
de control i avaluació d'epidèmies
infeccioses, i que ara té el seu focus
en la covid-19.

NÚRIA OLIVER
Formada al MIT, és cofundadora
d'ELLIS, la societat europea
per impulsar la innovació en
intel·ligència artificial (IA), i assessora
de la Generalitat Valenciana en la
gestió de la pandèmia.

ANTONI PLASENCIA
Des de la direcció de l'ISGlobal,
centre de referència en
epidemiologia i salut pública
impulsat per la Fundació
”la Caixa”, lidera un equip de
gairebé 400 persones dedicades a
l'abordatge dels reptes globals de
salut, com ara la pandèmia.

CÉSAR DE LA FUENTE

Beques

28,1 M€
d'inversió
en beques

230

beques
concedides

Distribució
de les beques

120

postgraus
a l'estranger

65

doctorats a
Espanya i Portugal

TOTAL DEL
PROGRAMA

303,2 M€
d'inversió en beques

5.210

Catedràtic en la Universitat de
Pennsilvània, lidera diversos
projectes d'innovació contra dos
dels reptes de salut global: una
biopel·lícula per frenar la resistència
als antibiòtics i un sistema de
diagnòstic per a la covid a partir de
les partícules virals en l'alè.

beques gaudides,
des del 1982

45

postdoctorats a
Espanya i Portugal
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RECERCA I
SALUT

Donem suport
a la recerca
i el progrés
Promovem la recerca científica
d’excel·lència i de més impacte social,
i traslladem els avenços científics
als pacients perquè se’n beneficiï
la societat. Hem impulsat projectes
d’innovació enfront de la covid-19
en tres àmbits: vacunes,
diagnòstic i tractament.
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Punts clau

1

2

3

4

Suport a projectes
d’excel·lència en
biomedicina i salut
a Espanya i Portugal

Suport a centres
de referència en
recerca per generar
nou coneixement

Transferència de
resultats científics
i de tecnologia
a tota la societat

51 M€ d’inversió
en projectes de recerca
i innovació en salut i
biomedicina
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Anàlisi de mostres
en un laboratori.

RECERCA

Projectes de recerca
en biomedicina i salut
La Fundació ”la Caixa” dona
suport a la recerca científica
d’excel·lència i compta amb
diferents convocatòries
competitives de projectes
de recerca, com ara la
convocatòria de projectes
de salut més important
d’Espanya i Portugal.

E

n el marc de la Convocatòria de Recerca en Salut
2020, dotada amb 16 milions
d’euros, la Fundació ”la Caixa”
ha seleccionat 22 projectes de recerca biomèdica. L’objectiu és impulsar les millors iniciatives per fer
front a la lluita contra les malalties
que causen major impacte en el
món, com són les cardiovasculars,
les neurològiques, les infeccioses i
les oncològiques. Des de l’inici del
programa, el 2017, s’han destinat
en total prop de 43 milions d’euros a 65 projectes.
Respecte a aquesta última convocatòria, destaca l’alta participació, amb 600 propostes
presentades, de les quals 22
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projectes han estat seleccionats.
D’aquests, 19 procedeixen de
centres d’Espanya i 3, de Portugal. D’altra banda, 14 estan en
consorci amb centres internacionals. Territorialment, alguns
projectes provenen de diferents
comunitats autònomes d’Espanya: Catalunya (9), Comunitat
de Madrid (6), Comunitat Foral
de Navarra (2), Castella i Lleó (1)
i Andalusia (1).
Amb el nom de Convocatòria
de Recerca en Medicina i Salut
Global, les quatre fundacions
més grans en recerca d’Europa
han iniciat el 2020 una convocatòria global per a la recerca
interdisciplinària. Juntament amb
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Placenta artificial
La Fundació ”la Caixa” impulsa el primer
gran projecte europeu de placenta artificial,
al qual destina, en una primera fase, 3,35
milions d’euros amb l’objectiu de contribuir
a salvar vides de nounats prematurs extrems
(de sis mesos o menys). Només a Europa es
produeixen 25.000 naixements d’aquestes
característiques cada any. Liderada pel
Dr. Eduard Gratacós, aquesta iniciativa
disruptiva es durà a terme des de BCNatal,
centre de referència internacional en
medicina fetal, i centre clínic i de recerca de
l’Hospital Clínic de Barcelona i de l’Hospital
Sant Joan de Déu.

la Fundació ”la Caixa”, hi participen Wellcome Trust (el Regne
Unit), la Fundació Volkswagen
(Alemanya) i la Fundació Novo
Nordisk (Dinamarca). Dos projectes espanyols —ISGlobal i
l’Institut Superior de Recerques
Científiques (CSIC)— han estat
preseleccionats en la primera
fase d’avaluació. El procés de selecció final té lloc el 2021.
El 2020 també s’han seleccionat 12 projectes de recerca
capdavantera i col·laborativa
en la convocatòria MIT-Spain
”la Caixa” Foundation Seed
Fund, llançada el 2019. Amb
aquest programa, totes dues
entitats donen suport a projectes desenvolupats entre universitats i centres de recerca
espanyols i grups de recerca del
Massachusetts Institute of
Technology (MIT), amb l’objectiu de fomentar la col·laboració i la transversalitat en la
generació de coneixement.

Recerca
i salut
Projectes en curs

368

Pressupost total

51 M€

Cardiovascular

6,7 M€

Ciències mèdiques

6,6 M€

Eduard Gratacós, director de BCNatal,
durant la presentació del projecte
Placenta artificial.

Malalties infeccioses

10,2 M€

Neurociències

5,1 M€

Oncologia

14 M€

Altres ciències de la salut

7,2 M€
Altres

0,9 M€

La Fundació “la Caixa”
destina 16 M€ a la
Convocatòria de Projectes
de Recerca en Salut,
per donar suport a 22
projectes de biomedicina
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INNOVACIÓ

Innovar en pro
de la societat
El programa CaixaImpulse fomenta
la transferència de coneixement i
tecnologia a la societat i la creació de
noves empreses basades en els resultats
de la recerca biomèdica.

L’

objectiu de CaixaImpulse
és promoure la transferència
tecnològica per generar valor en
la societat. Per això, compta amb
dues línies d’actuació: Validate,
que va néixer fa cinc anys per donar suport a projectes incipients
en el procés de transferència tecnològica; i Consolidate, que es
va crear el 2019 amb la finalitat
d’oferir acompanyament a projectes en estadis posteriors de
desenvolupament. A més, aquest
2020 ha llançat una convocatòria expressa: CaixaImpulse
covid-19.
Davant l’impacte de la pandèmia mundial de la covid-19, la
Fundació ”la Caixa” ha destinat
1,8 M€ a sis projectes clau. Els
projectes guanyadors responen en el seu conjunt als tres
pilars clau d’actuació contra la
covid-19: prevenció, diagnòstic
i tractament. Tres dels treballs
se centren en la cerca d’una
vacuna; un, en l’aplicació de
teràpies experimentals per al

tractament de la covid-19; un
altre, en el desenvolupament
d’un test de diagnòstic, i l’últim
en un respirador de baix cost
per a malalts greus.
Dels centres seleccionats, tres
estan situats a la Comunitat de
Madrid (CNIO, Institut de Salut
Carles III i CSIC), un a la Comunitat Valenciana (Fundació Universitat Catòlica de València Sant
Vicent Màrtir) i dos a Portugal
(Universitat de Lisboa i Centre
de Engenharia e Desenvolvimento). En total, es van presentar
349 projectes de 222 centres de
recerca, hospitals, universitats
i parcs tecnològics d’Espanya i
Portugal.
En el marc de CaixaImpulse
Consolidate, la Fundació ”la
Caixa” ha anunciat aquest
2020 els set projectes guanyadors (quatre de la convocatòria
oberta el 2019 i tres el 2020)
—d’entre 75 propostes, procedents de 35 centres d’Espanya i

CaixaImpulse covid-19: prevenció,
diagnòstic i tractament
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Innovació
Projectes en curs

131

El 2020

4,3
M€
en subvencions
a projectes

INFORME ANUAL 2020
RECERCA I SALUT

TOTAL DEL
PROGRAMA

13 M€

en subvencions
a projectes
patents generades

42

empreses derivades
(spin-off) creades

24

Portugal—, enfocats a resoldre
grans reptes de la salut: la cerca
d’alternatives als antibiòtics per
curar malalties infeccioses; una
teràpia gènica per tractar l’atàxia de Friedreich; un pegat per
a patologies de l’artèria aorta i
l’ús de biomarcadors per trobar
millors teràpies contra el càncer. Cada projecte ha rebut una
ajuda de fins a 300.000 euros,
a més d’un programa personalitzat d’acompanyament amb
mentors i experts en innovació.

de la intel·ligència artificial per a
trastorns neurològics, la utilització
d’una teràpia de localització cutània per a la psoriasis o l’ús d’una
diana contra la metàstasi de càncer de pulmó, entre d’altres.
La Fundació ”la Caixa” i Caixa Capital Risc van posar en marxa CaixaImpulse el 2015 i, des de llavors,
col·laboren en el seu desenvolupament. En el programa CaixaImpulse Validate també col·labora EIT
Health, el consorci europeu líder
en innovació en biomedicina.

Alba Llop (Vall
d’Hebron Institut
d’Oncolgia (VHIO)),
líder del projecte
PARPiPRED: prova
diagnòstica basada
en inhibidors de
PARP per a la teràpia
dirigida de càncer
de mama i ovaris,
impulsat pel programa
CaixaImpulse.

CaixaImpulse Validate ha donat
a conèixer els 20 nous projectes
seleccionats aquest 2020. Les iniciatives estan enfocades a resoldre
grans reptes de la salut, com l’ús
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Instal·lacions de l’Institut
de Recerca de la Sida IrsiCaixa.

COL·LABORACIONS ESTRATÈGIQUES

Suport
continuat
a centres
capdavanters
La Fundació ”la Caixa”
col·labora amb universitats,
centres de recerca públics i
privats i hospitals per generar
nou coneixement científic.
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L

a Fundació ”la Caixa” impulsa la recerca d’excel·lència i
la innovació en salut, de manera
que els avenços científics repercuteixin en benefici dels pacients
i, per extensió, de la societat.
Per això, col·labora amb centres
capdavanters que lideren les recerques en malalties infeccioses
com el VIH-Sida, la malària o
la covid-19, en oncologia i en
malalties neurològiques com
l’Alzheimer.
L’Institut de Salut Global de
Barcelona (ISGlobal) és fruit
d’una aliança entre la Fundació
”la Caixa” i institucions acadèmiques i governamentals per afrontar
els reptes en salut en un món globalitzat. Aquest 2020, ha impulsat
recerques de tractaments contra la

covid-19 i ha participat en els consells assessors científics dels governs d’Espanya i Catalunya.
Una altra de les novetats del
2020 és la continuïtat del conveni
de col·laboració entre la Fundació ”la Caixa” i el Vall d’Hebron
Institut d’Oncologia (VHIO).
Enguany, el VHIO lidera el nou
projecte europeu CCE-DART, encarregat de dissenyar la pròxima
generació d’assajos clínics amb
medicina de precisió. L’objectiu
és fer assajos clínics més innovadors que permetin desenvolupar
fàrmacs de manera més ràpida.
El Barcelonaßeta Brain Research Center (BBRC) compta també amb l’impuls de la
Fundació ”la Caixa” per comba-
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IrsiCaixa: 25 anys investigant
L’Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa,
impulsat per la Fundació ”la Caixa” i la
Generalitat de Catalunya, es va inaugurar
el 1995 per fer front a la pandèmia de
la sida. Aquest 2020 celebra els seus 25
anys convertit en un centre de referència
internacional sobre malalties infeccioses,
afeccions del sistema immunitari,
virus emergents i desenvolupament de
vacunes. IrsiCaixa està dirigit pel doctor
Bonaventura Clotet.

tre l’Alzheimer. Un equip internacional d’investigadors, liderats
pel centre, ha identificat nous
marcadors de la proteïna tau
per detectar la fase preclínica
d’aquesta malaltia neurològica.
La Fundació ”la Caixa” col·labora amb el Centre Nacional
de Recerques Cardiovasculars
(CNIC). Aquest 2020 ha identificat una proteïna que pot convertir-se en una futura diana per
diagnosticar i tractar la malaltia

cardiovascular (ECV), que és la
principal causa de mort al món.
Des del 2010, la Fundació ”la
Caixa” col·labora també amb
el Centre Nacional de Recerques Oncològiques (CNIO)
en el desenvolupament de projectes sobre telòmers i envelliment, teràpia gènica contra el
càncer, glioblastoma, càncer
de pulmó, teràpia cel·lular i
immunomoduladors contra les
malalties oncològiques.

Investigació
i salut

Acte de constitució
d’IrsiCaixa, el 12 de gener
de 1995. A la imatge, Xavier
Trias, conseller de Salut de
la Generalitat de Catalunya;
Josep Vilarasau, director
general de la Fundació “la
Caixa” en aquell moment, i el
doctor Bonaventura Clotet.

337

investigadors
contractats

1.053

articles científics
publicats

Col·laboracions estratègiques amb IrsiCaixa, ISGlobal,
Vall d’Hebron Institut d’Oncologia, Barcelonaßeta
Brain Research Center, CNIC i CNIO
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Model de gestió del
patrimoni empresarial
La Fundació ”la Caixa” gestiona el seu
patrimoni empresarial a través de la filial
CriteriaCaixa, per preservar-lo i fer-lo créixer
amb la finalitat de finançar l’acció social i
assegurar la perdurabilitat de les iniciatives
socials, assistencials, culturals, de recerca i
educatives pròpies.
La prioritat de CriteriaCaixa és aportar els
recursos econòmics que permetin que l’ac-

ció social de la Fundació ”la Caixa” continuï
contribuint, any rere any, a desenvolupar una
societat que doni més oportunitats als qui
més ho necessiten.
El model de gestió es basa en els principis de
transparència i ètica que regeixen sempre els
procediments sustentats en els valors de compromís social, responsabilitat i confiança,
com també el respecte a l’entorn natural.

PROGRAMES
SOCIALS
CULTURA
I CIÈNCIA
100 %

EDUCACIÓ
I BEQUES

GAV: 19,4 bn€
NAV: 14,3 bn€

RECERCA
I SALUT

CARTERA
BANCÀRIA

CARTERA INDUSTRIAL
I DE SERVEIS

NEGOCI
IMMOBILIARI

ALTRES ACTIUS
FINANCERS

6,5 bn€

9,2 bn€

2,6 bn€

1,1 bn€

30,0 %*

24,8 %

99,5 %

17,4 %

5,9 %

1,3 %

9,1 %

4,8 %

ALTRES
PARTICIPACIONS

L’abreviatura bn correspon a milers de milions.
GAV: valor brut dels actius.
NAV: valor net dels actius.
Dades del 31 de desembre de 2020.

*Participació del 26-3-2021, una vegada formalitzada
la fusió entre CaixaBank, SA i Bankia, SA.
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La Fundació ”la Caixa”,
una de les fundacions
més grans d’Europa
La inversió social efectuada el 2020 supera els 500 milions
d’euros, en un context molt advers que exigeix una resposta
ràpida i eficient als grans reptes del moment.

2020

Inversió social
TOTAL

502 M€
58%

18%

11%

13%

PROGRAMES
SOCIALS

CULTURA
I CIÈNCIA

EDUCACIÓ
I BEQUES

RECERCA
I SALUT

292 M€

91 M€

53 M€

66 M€
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Directori de la Fundació ”la Caixa”
SERVEIS CENTRALS:
Av. Diagonal, 621
08028 Barcelona

BARCELONA

MADRID

CAIXAFORUM BARCELONA
Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8
08038 Barcelona
Tel. 93 476 86 00
icaixaforumbcn@magmacultura.net
CaixaForum.com/agenda
Facebook.com/CaixaForum

CAIXAFORUM MADRID
Passeig del Prado, 36
28014 Madrid
Tel. 91 330 73 00
infocaixaforummad@fundacionlacaixa.org
CaixaForum.com/agenda
Facebook.com/CaixaForum

COSMOCAIXA BARCELONA
Isaac Newton, 26
08022 Barcelona
Tel. 93 212 60 50
icosmocaixa@magmacultura.net
CosmoCaixa.com/agenda
Facebook.com/CosmoCaixa

ESPACIOCAIXA MADRID
Arapiles, 15
28015 Madrid
Tel. 91 444 54 15
fundacionlacaixa.es/ambitos/centros/
espaciocaixa_es.html

PALAU MACAYA
Passeig de Sant Joan, 108
08037 Barcelona
Tel. 93 457 95 31

PALMA

FUNDACIÓ DE L’ESPERANÇA
Palma de Sant Just, 4
08002 Barcelona
Tel. 93 270 39 73
ESPAICAIXA FRANCESC D’ASSÍS
Convent de Santa Clara
Santa Clara, 60-62
08241 Manresa
Tel. 93 836 26 75
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CAIXAFORUM PALMA
Pl. Weyler, 3
07001 Palma
Tel. 971 17 85 00
Fax 971 72 21 20
icaixaforumpalma@magmacultura.net
CaixaForum.com/agenda

SEVILLA
CAIXAFORUM SEVILLA
Camí de los Descubrimientos,
cantonada c/ Jerónimo de Aguilar
41092 Sevilla
Tel. 955 657 611 · 955 657 612
caixaforumsev@fundacionlacaixa.org
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GIRONA

SARAGOSSA

CAIXAFORUM GIRONA
Ciutadans, 19
17004 Girona
Tel. 972 20 98 36
caixaforumgirona@magmacultura.net
CaixaForum.com/agenda

CAIXAFORUM ZARAGOZA
Av. de Anselmo Clavé, 4
50004 Saragossa
Tel. 976 76 82 00
caixaforumzgz@fundacionlacaixa.org
CaixaForum.com/agenda
Facebook.com/CaixaForum

ESPAICAIXA GIRONA
Pl. Poeta Eduard Marquina, 10
17002 Girona
Tel. 972 21 54 08
JARDINS DE CAP ROIG
Camí del Rus, s/n
17210 Calella de Palafrugell

MÚRCIA
ESPACIOCAIXA MURCIA
Av. del Río Segura, 6
30002 Múrcia
Tel. 968 22 63 13
fundacionlacaixa.es/ambitos/centros/
espaciocaixa_es.html

LLEIDA
CAIXAFORUM LLEIDA
Av. de Blondel, 3
25002 Lleida
Tel. 973 27 07 88
caixaforumlleida@magmacultura.net
CaixaForum.com/agenda

TARRAGONA
CAIXAFORUM TARRAGONA
Cristòfor Colom, 2
(al costat de la font del Centenari)
43001 Tarragona
Tel. 977 24 98 71
caixaforumtarragona@magmacultura.net
CaixaForum.com/agenda
ESPAICAIXA TARRAGONA
Prat de la Riba, 3
43001 Tarragona
Tel. 977 22 59 52
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