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Per caminar
junts, tots som
Imprescindibles

L

’Obra Social ”la Caixa” ha donat
aquest 2016 els primers passos en
el procés de millora fixat pel nou pla
estratègic. En el camí que tot just
iniciem concentrarem els nostres
esforços en les intervencions amb una major
incidència i un impacte transformador més
efectiu en la societat.
Som conscients que per assolir els nous
objectius comptem amb el més important
dels capitals: el suport i l’aportació de les
persones que des de les entitats socials,
les escoles, els centres de recerca, de salut
o les ONG comparteixen la voluntat per
transformar i millorar comunitats, barris,
municipis i ciutats. L’Obra Social reconeix
l’aportació d’aquestes persones així com la
dels nostres voluntaris, empleats, accionistes
i clients. A tots ells, aquest 2016, els hem
identificat i els hem volgut reconèixer
aplegant-los sota el nom d’Imprescindibles.
Qui són els Imprescindibles? Són els que
van inspirar la frase del dramaturg Bertolt
Brecht: “hi ha persones que lluiten un
dia i són bons. N’hi ha d’altres que lluiten
un any i són millors. N’hi ha que lluiten
molts anys, i són molt bons. Però n’hi ha
que lluiten tota la vida, aquests són els
imprescindibles.”
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Són, per posar un exemple, les persones que
han entès que l’educació no pot sustentarse únicament en raons instrumentals o
que el progrés no pot posar tot el pes en
la capacitat de la tecnologia. És clar que
aquestes són fites rellevants, però per
créixer com a individus necessitem també
transmetre valors juntament amb habilitats
i coneixements.
Els Imprescindibles estenen aquesta visió a
la resta d’àmbits: la lluita contra la pobresa,
la millora i humanització de la salut, l’accés
a una feina estable, a un habitatge digne, la
universalització de la cultura, l’aplicació de la
recerca a la resolució de problemes reals, etc.
Una visió que és plenament coincident amb
la de l’Obra Social.
Els valors que identifiquem en els
Imprescindibles i que compartim amb ells
ens parlen d’un patrimoni comú, d’un
territori fràgil on assegurar l’imperi en
equilibri de l’autonomia, la igualtat, la
imparcialitat i la solidaritat. Aquest podria
ser l’hàbitat ideal dels Imprescindibles però
sabem del cert que els trobarem en altres
hàbitats més hostils, allà on es fa necessari
el seu esforç i la seva dedicació per bastir un
món millor. Ens calen més que mai perquè
vivim temps complexos.

La prosperitat ha de ser compartida. És
un postulat coincident amb els valors
fundacionals de l’Obra Social i es manté
com una de les nostres fites: contribuir al
progrés de les persones. Quin és un dels
obstacles a aquest progrés que volem? La
injustícia. I de què disposem per oposar-nos
a aquesta injustícia? La justícia social.

Són valors sustentats en drets fonamentals
com la declaració universal del 1948, els
principis dels objectius del mil·lenni de l’any
2000 o els 17 objectius de desenvolupament
sostenible de Nacions Unides del 2015.
L’Obra Social comparteix i subscriu tots i
cadascun d’aquests principis per l’encaix
amb les actuacions dels seus programes.

Conceptes com aquest de la justícia social
no són un regal que ens vingui donat.
Es guanyen cada dia amb el treball,
l’esforç i la ferma determinació de milers
d’emprenedors amb la iniciativa i el coratge
de crear empreses, per produir béns o
serveis, generar llocs de treball, innovar i
comprometre’s amb la societat.

En aquest territori compartit necessitem
trobar senyals de referència. M’agrada
situar, sempre marcant-nos l’horitzó, el
nostre símbol: l’estrella de Joan Miró. Un
punt situat per sobre les incerteses, la via
per superar totes les fractures, una fita
on arribar. M’agrada albirar la llum de la
nostra estrella marcant el rumb i pensar que
a l’Obra Social no avancem sols. Mentre
fem camí, davant i al nostre costat, fan via
molts d’altres. Per caminar junts, tots som
Imprescindibles.

Què és l’essencial i necessari en un escenari
com aquest, d’una justícia social treballada,
i guanyada, per oposar-nos a les injustícies?
Les persones. Les persones que treballen
per un món on la llibertat, la igualtat, la
solidaritat i el respecte prevalguin i siguin
garantia de progrés per a tothom. Ens calen
perquè ells són els Imprescindibles.
En els Imprescindibles veiem reflectida
la societat que volem. Ells són un model
de vida on trobem el mínim comú
denominador de valors compartits.

Isidre Fainé
President de la Fundació
Bancària ”la Caixa”
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La nostra
raó de
ser

Construir una societat millor i més
justa, que doni més oportunitats a
les persones que més ho necessiten.

Missió
Visió

Ser un referent social

Valors
Compromís social
Treballem per construir una societat
millor i per a les persones amb
especial dedicació vers els més dèbils
i els que tenen menys oportunitats.

Oferint solucions per cobrir
necessitats bàsiques de les
persones i generar igualtat
d’oportunitats.

Responsabilitat
Anhelem que les nostres accions
assoleixin criteris d’excel·lència en
la gestió i d’eficàcia en els resultats.
Avaluem i mesurem aquestes accions
perquè siguin duradores, sostenibles
i transformadores.

Donant resposta en l’àmbit
de la investigació, a través de
la formació i la investigació
d’excel·lència als nous reptes.

Confiança
Fruit de l’impacte dels programes
i del reconeixement social de
l’activitat de la Fundació volem ser-ne
mereixedors de la confiança basant
les accions i intervencions de l’entitat
en la qualitat.

Estenent la cultura, la ciència i
l’educació, fent-les permeables
a tota la societat.

6
La nostra raó de ser / Horitzó 2019

Horitzó
2019
Línies d’actuació
1. Concentrar l’activitat en les àrees social,
investigació i cultura.
2. Prioritzar la intervenció i abast en els
programes socials clau: la lluita contra
la pobresa infantil i la promoció de
l’ocupació.
3. Multiplicar la inversió en recerca, incidir
en la formació de joves científics,
potenciar la recerca capdavantera i
innovadora i la translació dels resultats
obtinguts a la societat.
4. Mantenir l’excel·lència en les activitats
educatives i culturals, potenciant les
aliances internacionals i la xarxa de
centres CaixaForum i CosmoCaixa.
5. Potenciar la dimensió operativa i
innovadora dels programes conferint-los
dinàmiques evolutives, d’inici, impuls,
consolidació i traspàs o amortització
d’acord amb els objectius assolits.
6. Situar l’entitat com un referent de diàleg,
debat i reflexió que posi en relleu els
reptes socials existents o potencials tot
sensibilitzant-ne la població.
7. Millorar l’eficiència i la qualitat de les
actuacions amb avaluacions objectives,
rigoroses i independents de l’impacte
dels programes i desenvolupant el talent
de l’equip humà de la Fundació Bancària
”la Caixa”.

Principis d’actuació
1. Subsidiarietat
Ser selectius, abordar i intervenir allà
on no intervenen altres agents.
2. Anticipació
Avançar-se des de nous plantejaments
a les futures necessitats.
3. Concentració
Dedicar més recursos als programes
amb major impacte transformador.
4. Flexibilitat
Adaptar-se a contextos i realitats
canviants amb programes que
evolucionen i es modelen.
5. Abast
Cercar el màxim impacte dels
programes.
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Treballem
per un futur
inclusiu i de
progrés per
a tothom
L’OBRA SOCIAL ”LA CAIXA” REFERMA ANY RERE ANY EL
SEU COMPROMÍS AMB LA SOCIETAT PER ESTAR VORA LES
PERSONES QUE MÉS HO NECESSITEN. PER AIXÒ, CONSIDERA
ESTRATÈGICS ELS PROGRAMES CONTRA LA POBRESA INFANTIL
I L’EXCLUSIÓ SOCIAL, DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ I ELS QUE
AJUDEN A MILLORAR LES CONDICIONS DE VIDA DEL MÉS
VULNERABLES.
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> Gaudir del joc participant en centres oberts, colònies i campaments és fonamental en el procés per afavorir les capacitats i el ple desenvolupament dels infants.

L’educació com
l’eina per trencar
el cicle hereditari
de la pobresa
El programa de lluita contra la pobresa infantil CaixaProinfància concentra
esforç i recursos per garantir la igualtat d’oportunitats dels infants i les
seves famílies en situació de vulnerabilitat. Per això, posa al seu abast ajuts
destinats a oferir reforç educatiu, educació no-formal, suport educatiu
familiar, teràpia psicosocial i promoció de la salut.

Infants beneficiaris el 2016

62.458

Famílies beneficiàries el 2016

38.298

CaixaProinfància ha atès aquest 2016 a
62.458 infants i a 38.298 famílies. Les
xarxes de treball en col·laboració amb les
entitats socials actuen en les principals
àrees metropolitanes de l’Estat.
L’objectiu és el d’aconseguir millorar el
rendiment escolar dels infants i influir sobre
els seus entorns. Es tracta de capgirar les
dinàmiques excloents i trencar amb la línia
de transmissió de la pobresa de pares a fills
enfortint els vincles familiars, l’autoestima,
les capacitats dels infants i els processos
d’inclusió social.

També el 2016 s’han tancat acords amb
la Xunta de Galicia, els ajuntaments de la
Corunya, Vigo, Santiago de Compostel·la,
Ourense, Pontevedra, Lugo, Ciudad Real,
Gran Canària, Lanzarote i Fuerteventura
per al desenvolupament conjunt del
programa. Una manera d’optimar els
recursos coordinant els esforços de les
administracions públiques i de les entitats
socials per arribar a més famílies.
Els beneficiaris del programa reben atenció i
recursos en matèria de salut, reforç educatiu,
educació no-formal i salut i higiene, suports
que inclouen des d’atenció psicosocial a
suport psicomotor, atenció en logopèdia o
ajuts directes a les famílies.
Coincidint amb l’inici del curs escolar,
s’han lliurat kits bàsics de material escolar a
infants i famílies en risc d’exclusió. Aquests
kits inclouen recursos de suport educatiu
distribuïts per les 426 entitats socials
col·laboradores.
Les avaluacions del programa indiquen
que CaixaProinfància aconsegueix reduir
l’abandonament escolar en més de sis punts
en relació amb els infants que no són atesos
des del programa.
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Aquest 2016 s’ha celebrat al CaixaForum
Madrid el 1r Congrés Internacional sobre
Infància, pobresa i èxit educatiu: acció
socioeducativa en xarxa, que va aplegar
més de 400 professionals.
En l’àmbit de la socialització el 2016
un total de 20.163 infants han participat
de les activitats de lleure a través de
centres oberts, colònies i campaments
d’estiu urbans.
Pel que fa a les actuacions per a la millora
de les capacitats parentals i de la relació
entre pares i fills han arribat el 2016 a
7.346 pares.

272.354
Infants beneficiaris
del 2007 al 2016

#INVULNERABLES
La Fundació Bancària ”la Caixa” juntament
amb el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies, la Fundació del FC Barcelona i la Fundació Rosa Oriol van iniciar fa un any el projecte
#Invulnerables, que s’alinia amb els Objectius de
Desenvolupament Sostenible inclosos a l’Agenda 2030 de Nacions Unides.
El programa busca la consecució d’un pacte per
la dignitat que impliqui institucions públiques i
privades. Es tracta que tots els agents, administració, empresa, particulars, educadors, professionals i tècnics treballin en la mateixa direcció:
donar resposta, acompanyar i garantir la igualtat d’oportunitats per infants i famílies.
El projecte es desenvolupa a Figueres, Salt,
Manlleu, Lloret de Mar, Manresa, el Vendrell,
Tortosa i el barri de la Mariola a Lleida.
#Invulnerables va ser presentat davant el Sant
Pare Francesc I en el decurs d’una audiència
amb una representació dels voluntaris, famílies i
empreses implicades en el projecte.
> Des del programa #Invulnerables
s’ofereixen recursos de salut, educació,
lleure, esport i una vida sana.

Inversió en el programa el 2016:

54,7 M€
Total d’inversió acumulada en el programa
des del 2007 fins al 2016: 506,40 M€

Entitats socials
de tot l’Estat implicades:

426

30
ciutats

Ajuts a projectes d’iniciatives
socials de lluita contra la pobresa
infantil el 2016:

4 M€
171 projectes
68.416 beneficiaris
> Oferint els mitjans per trencar el cercle excloent de la pobresa fomentem
la igualtat d’oportunitats i un millor futur per als infants.
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Una dècada
acompanyant els més
vulnerables cap a la
inserció laboral
Programa Incorpora

Insercions laborals el 2016:

28.016

Empreses contractants el 2016:

9.514

Insercions des del 2006:

137.818

Empreses contractants
des del 2006: 41.903

Ajuts a projectes d’iniciatives
socials d’inserció sociolaboral
el 2016:

194 projectes
28.273 beneficiaris

El programa Incorpora ha celebrat 10 anys dedicats a la inserció laboral de les persones
i col·lectius amb majors dificultats per obrir-se pas en el mercat laboral. La xarxa de
complicitat teixida entre empreses i entitats socials ha aconseguit que en aquest període
s’hagin generat 137.818 insercions laborals.

Al llarg de l’any 2016 el nombre d’insercions
ha estat de 28.016. Incorpora va dirigit a
persones amb algun tipus de discapacitat
(sensorial, física, intel·lectual o mental) les
quals representen el 27% de les insercions,
així com també a persones amb especials
dificultats per accedir a un lloc de treball per
altres circumstàncies, com aturats de llarga
durada, joves o col·lectius especialment
vulnerables, dones que han patit episodis de
violència de gènere o persones immigrades.
Aquests col·lectius han suposat l’altre 73%
de les insercions.
Un dels col·lectius amb majors dificultats
per accedir a un lloc de treball és el de les
persones amb algun tipus de trastorn mental.
El 2013 es va iniciar una nova línia, Incorpora
Salut Mental, que el 2016 ha aconseguit
a tot l’Estat 1.939 insercions. Les persones

amb trastorn mental són un dels col·lectius
més estigmatitzats i amb majors índexs de
desocupació comparats amb els que pateixen
altres tipus de discapacitats.
L’acció dels tècnics d’inserció ha fet possible la
creació de nombroses oportunitats laborals per
a aquests col·lectius. A través d’ells, Incorpora
ofereix un servei integral i personalitzat a les
empreses, proporcionant l’assessorament
que puguin necessitar, així com també tot
el suport en cada fase del procés, des de la
selecció fins a la plena integració en el lloc de
treball de cada persona. Incorpora compta
també amb una línia de formació destinada
a l’apoderament i al desenvolupament de les
competències de les persones més vulnerables.
Aquesta línia es desenvolupa a través dels
Punts Formatius Incorpora.
Al llarg de l’any el programa ha celebrat
arreu de tot l’Estat aquesta primera dècada
organitzant diferents actes d’homenatge i
reconeixements als agents implicats, com
les empreses més veteranes, les que més
han destacat pel volum d’insercions, els
casos d’emprenedoria reeixits, i també a les
organitzacions o persones que han col·laborat
de manera especial amb el programa.

L ’accés al mercat laboral és més difícil per a col·lectius
com els joves, dones, majors de 45 anys i persones amb
discapacitat.
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Programa
Reincorpora

Itineraris sociolaborals
iniciats el 2016:

1.748

Itineraris sociolaborals iniciats
des del 2011: 11.427

Entitats
socials:

382
Integradors
laborals:

756

> L’Obra Social ajuda a establir ponts amb les empreses que necessiten crear nova ocupació.

REINCORPORA
ASSOLEIX UN 77%
D’INSERCIONS
LABORALS
El programa Reincorpora té
com a objectiu la inserció sociolaboral de la població reclusa en el tram final de la seva
condemna. El 2016 les insercions laborals fruit dels itineraris sociolaborals finalitzats han
assolit el 77%, en total 1.154
insercions laborals.

> La formació i la capacitació professional són dues eines poderoses en el camí cap al progrés individual i la inserció laboral.

INCORPORA ES CONSOLIDA AL MARROC,
POLÒNIA I COMENÇA A HONGRIA
Del total d’insercions laborals assolides el 2016 a Incorpora, 461 s’han produït al Marroc i 349 a Polònia. Aquests són dos dels països on el programa es va estendre fa alguns anys i on ja s’han aconseguit
acords amb diferents empreses.
Pel que fa a la implantació del programa Incorpora a Hongria a través de l’ERSTE Foundation, al llarg
del 2016 s’han presentat els primers resultats amb un balanç de 90 insercions laborals aconseguides
amb la participació d’empreses i entitats socials. Un total de 36 d’aquestes insercions van ser de persones amb discapacitat, mentre que la resta es repartia entre persones en situació de pobresa extrema,
joves, dones i aturats de llarga durada i majors de 45 anys.
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Per obtenir aquest resultat és
clau la participació i l’acompanyament dels tècnics de
les diferents entitats socials
que col·laboren en el programa de cara a personalitzar la
intervenció en funció de les
necessitats i la trajectòria de
cada participant.
Els itineraris sociolaborals
conclouen amb un projecte
de servei solidari i comunitari. L’impacte d’aquests serveis comunitaris es concreta
en 21.745 beneficiaris durant l’any 2016.

> Una de les promocions d’habitatges de l’Obra Social ”la Caixa”.

Ajudar perquè
els projectes de vida
dels més vulnerables
tinguin sostre
Facilitar l’accés a l’habitatge és una altra de les prioritats de l’Obra Social,
en consonància amb les preocupacions dels ciutadans. Mitjançant diferents
iniciatives (habitatge assequible, lloguer solidari, lloguer social i el Fons
Social d’Habitatges), el Grup ”la Caixa” ja té més de 33.000 pisos. Aquests
habitatges, amb rendes mensuals a partir de 85 euros, estan repartits per tot
Espanya i a disposició de les persones amb menys recursos.

La manca d’un habitatge digne o les
dificultats per accedir-ne a un són factors
de gran impacte sobre el risc d’exclusió
social de les persones. L’increment de la
situació d’indefensió de diferents col·lectius,
principalment joves, gent gran i cada
cop més famílies amb rendes molt baixes
ha propiciat que l’Obra Social impulsi
programes per atendre aquestes demandes.
Habitatge Assequible concentra esforços
en oferir alternatives per assegurar
l’emancipació dels joves que accedeixen
al primer habitatge i també per dignificar

> Accedir a l’habitatge, una font de noves il·lusions.

els habitatges de la gent gran. El programa
ha obert també l’atenció a la necessitat
emergent, propiciada per la crisi, de famílies
amb rendes baixes.
Durant aquest 2016 el programa ha lliurat
71 nous habitatges, que es donen a rendes
entre els 190 i els 425 euros i, en el cas de les
famílies, amb una forquilla de lloguer entre
els 250 i els 540 euros.
El segon programa és Lloguer Solidari.
En la seva modalitat de Lloguer Solidari
Centralitzat s’ofereixen pisos de lloguer
a persones que acrediten nivells de renda
molt baixos.
El 2016 aquesta modalitat ha lliurat
167 pisos i ha situat en el mercat 5.908
habitatges. Són contractes de lloguer
d’entre tres i cinc anys i subvencionats per
l’Obra Social en un 50% durant tota la
durada del contracte.
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La segona modalitat, Lloguer Solidari
Descentralitzat facilita l’accés als habitatges
a les persones que tenen dificultats
per atendre les quotes d’un lloguer
convencional.

Habitatge
Assequible

El 2016 Lloguer Solidari Descentralitzat ha
lliurat 1.023 habitatges i gestiona un volum
de 7.106 pisos des del 2011. Els contractes
tenen una vigència de cinc anys i també
ofereixen una subvenció del 50% durant els
dos primers anys.

Pisos lliurats
des del 2005: 3.990

Pisos lliurats el 2016:

71

MÉS OPORTUNITATS ALS PROCESSOS
D’EMANCIPACIÓ AJUDANT LES ENTITATS SOCIALS

Lloguer
Solidari

Cada any l’Obra Social convoca una sèrie d’ajuts a projectes d’entitats que treballen per a la integració
social i en favor de col·lectius en situacions d’exclusió, màxima vulnerabilitat o grans dificultats per
accedir en igualtat de condicions a un treball o a un habitatge digne.
Aquest 2016 s’han destinat 19,7 milions d’euros a projectes d’iniciatives socials dels quals 1,17 milions
d’euros s’han lliurat a 45 projectes d’Habitatges d’Inclusió social en la convocatòria general de la Fundació Bancària ”la Caixa”.
A aquestes ajudes cal afegir-ne una altra de 152.430 euros més de convocatòries d’ajuts territorials específics i que ha permès donar suport a set projectes més d’habitatge social. L’estimació de beneficiaris
dels recursos residencials d’aquests 52 projectes el 2016 és de més de 3.800 persones.

Centralitzat, pisos
lliurats el 2016:

167

Descentralitzat, pisos
lliurats el 2016:

1.023

Habitatge Assequible
i Lloguer Solidari
gestionen el seu parc
de pisos des d’una
pàgina web que
ofereix suport i atenció
als llogaters.
> Habitatge Assequible ha situat en el mercat gairebé 4.000 nous pisos.
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Donem resposta a
les noves necessitats del
col·lectiu de la gent gran
El programa d’atenció a la Gent Gran és el degà de l’Obra Social amb un
segle d’activitats i projectes de tot tipus orientats a oferir atenció, servei i
resposta a les necessitats de la gent gran. Entre algunes de les noves línies
iniciades el 2016 hi ha el programa Viure bé, sentir-se millor.

Les propostes dels programes dedicats a la
Gent Gran han evolucionat fins a definir
accions que incideixen en la promoció d’un
envelliment actiu i saludable, que treballen
en projectes de dinamització, integració
i participació social, la formació en noves
tecnologies i programes preventius sobre la
salut i bons hàbits, entre d’altres.
En el cas d’aquest nou programa Viure
bé, sentir-se millor es vol incidir en donar
resposta a les necessitats en l’àmbit del
desenvolupament personal i els processos
de canvi als quals cal fer front durant
l’envelliment.
Entre les accions de promoció de la salut i el
benestar destaca el nou taller Alimenta el teu
benestar que ofereix pautes i hàbits per tenir
una alimentació saludable i equilibrada. Una
iniciativa que se suma a l’oferta de propostes
per consolidar hàbits saludables amb
activitats preventives físiques i cognitives.

> El suport dels voluntaris en l’acompanyament a la gent gran ajuda a
prevenir situacions de soledat i aïllament.

COM ACOMPANYAR I TUTELAR LES PERSONES
AMB DETERIORAMENT COGNITIU
Durant el 2016 s’han desenvolupat un seguit de jornades de formació i assessorament orientades als professionals que treballen acompanyant persones que viuen
processos de deteriorament cognitiu.
Les jornades coorganitzades amb l’entitat Alzheimer Catalunya volien oferir una
mirada sobre aspectes vinculats a la pretutela i tutela dels afectats per una malaltia
incapacitant.
Són persones que es troben en situacions de màxima vulnerabilitat, per la qual cosa
cal articular les intervencions dels tutors que hauran de vetllar per les seves necessitats i interessos.

El programa Sempre Acompanyats,
des de l’any 2013, forma part del grup
d’intervencions que des de l’Obra Social
es desenvolupen per atendre la gent
gran en situació de vulnerabilitat. Sempre
Acompanyats vol sensibilitzar la societat
sobre les situacions de soledat no volguda.
Des del seu inici el 2013 més de 4.175
persones han participat en les accions de
sensibilització organitzades. Només el 2016
ha permès la detecció de 247 casos
i l’acolliment de 112 persones detectades.
La xarxa de voluntaris dels programes de
la gent gran ha creat un espai d’acció i
interacció amb altres col·lectius. Gràcies
al seu treball es desenvolupen activitats
tan diverses com programes de suport als
reclusos en les institucions penitenciàries,
acompanyament als espais de les CiberCaixa
Hospitalàries o el treball comunitari per
introduir la gent gran en l’ús de les noves
tecnologies o l’hàbit de llegir.
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> Enmig d’un exercici d’estimulació cognitiva que és part de la recerca sobre l’Alzheimer.

PRIMER, LES PERSONES:
CUIDAR COM ENS AGRADARIA QUE ENS CUIDESSIN
El 2016 s’ha presentat la carta Primer, les persones: Cuidar com ens agradaria que ens
cuidessin. El document és fruit de la recerca i un procés participatiu sobre la cura i la
dependència per promoure debat, visibilitat i conscienciació social sobre una qüestió
de gran abast.
L’afectació vital dels que actuen com a cuidadors o els valors que han de sustentar
l’atenció a la dependència, com la dignitat, l’autonomia, la responsabilitat compartida
o la transversalitat, han estat aportacions de la carta.

> Promoure la salut i els bons hàbits són una dimensió
important en l’atenció a la gent gran.

El document planteja reptes de futur com la necessitat de millorar l’atenció de la
prevenció des d’entorns comunitaris o aprofitar les oportunitats que les tecnologies
ofereixen. També parla de posar novament el focus sobre les persones reforçant capacitats personals, promovent abordatges integrals i avançant en el reconeixement
del cuidador.

Beneficiaris
dels programes
Gent Gran el 2016:

Nombre de centres:

618

820.179

Associacions de voluntaris
de la Gent Gran el 2016:

11

16.694
Associacions
de la Gent Gran:

Nombre de voluntaris
en els programes
Gent Gran el 2016:

Activitats dels programes
Gent Gran el 2016:

Socis dels
EspaiCaixa propis:

60

44.000
Activitats de
programes dinamitzats
per professionals:

3.302

Beneficiaris d’activitats realitzades
pels voluntaris: 589.052
Activitats dinamitzades
per voluntaris: 4.914
Ajuts a projectes d’iniciatives
socials per a la promoció de l’autonomia
i l’atenció a l’envelliment, la discapacitat
i la dependència el 2016:

Programes
de salut i benestar

284 projectes
99.839 beneficiaris
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Programes
de formació i
participació social

Programes de
desenvolupament
personal i cicle vital

> El suport emocional, social i espiritual als pacients permet estar més a prop de les persones que pateixen una malaltia avançada.

L’acompanyament
en el tram final
de la vida
Humanitzar l’atenció de les persones en la fase final de la vida és l’objectiu
del programa per a l’Atenció integral a persones amb malalties avançades.
El 2016 un total de 20.691 pacients i 28.922 familiars han estat atesos pels
equips d’assistència psicosocial.

El programa per a l’Atenció integral a
persones amb malalties avançades actua
com un instrument més de suport que
complementa el model assistencial de
cures pal·liatives del sistema nacional
de salut. Els equips que hi treballen
ofereixen assistència psicosocial i suport
emocional, social i espiritual als pacients
així com a les seves famílies.
El programa també contempla l’atenció
al dol i el suport als professionals de cures

pal·liatives. Per fer-ho, a més dels 220
professionals dels 42 equips d’assistència
psicosocial, el programa compta amb la
participació de 652 voluntaris.
Al llarg del 2016, i com a part del
seguiment de l’efectivitat del programa, s’ha
desenvolupat una avaluació de l’atenció
espiritual, aspectes relacionats amb la
transcendència, el sentit de la vida, la
necessitat de reconeixement com a persones
o càrregues del passat i necessitats com
la reconciliació, el perdó, el penediment
i aspectes emocionals i espirituals. Dels
resultats es desprèn que aquestes necessitats
detectades milloren en un 94% en les
persones ateses un cop efectuades les
intervencions de les EAPS. El programa en
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Pacients atesos el 2016:

20.691

Pacients atesos
des del 2008:104.252

Familiars que han
rebut assistència
el 2016:

28.922
Familiars que han
rebut assistència
des del 2008:
150.448
> L’assistència psicosocial reverteix també en una millor atenció als familiars dels pacients.

PROJECTE
FINAL DE VIDA
I SOLEDAT

Nombre d’EAPS

42 equips ı 220 professionals

L’objectiu general del projecte Final de vida i soledat
és alleujar l’experiència de
patiment provocada per la
soledat en persones que es
troben en situació de malaltia avançada mitjançant
l’acompanyament amb voluntaris.

la seva globalitat, aconsegueix reduir els
nivells d’ansietat i es detecten millores també
en l’adaptabilitat de les persones al procés
evolutiu de la malaltia.

El programa es planteja la
detecció d’aquestes situacions de soledat en pacients
al final de la vida ingressats
en centres sanitaris, residències geriàtriques, domicilis...
que compten amb escàs
entorn social o suport familiar. Acompanyar en activitats d’oci o conversar són
algunes de les activitats que
realitza el voluntariat que ha
estat format específicament.
Aquesta experiència ha començat a Madrid, Barcelona, Bilbao i Ceuta.

Les avaluacions científiques realitzades
demostren que l’atenció millora la situació
dels pacients en les dimensions psicològica,
social i espiritual.

Voluntaris
del programa
Malalts avançats:

652

Voluntaris
del projecte Final de
vida i soledat:

315

109
centres
sanitaris

126
equips

d’assistència
domiciliària
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5
EspaiCaixa
actius

Els voluntaris de
”la Caixa” compromesos
amb els més vulnerables
Un bon exemple és El dia del voluntari, jornada de mobilització simultània en 41 ciutats de
tot l’Estat, en el qual es van desenvolupar activitats culturals, lúdiques i esportives de caràcter
inclusiu destinades als infants en risc d’exclusió social. S’estima que la jornada va mobilitzar a
més de 1.000 voluntaris de ”la Caixa” i va possibilitar la participació de més de 9.000 infants
vulnerables.

El programa de voluntariat de ”la Caixa”
desenvolupa un ampli ventall d’activitats bé a
través de les delegacions de voluntariat que
formen part de l’associació de voluntaris de
”la Caixa” o bé amb la seva implicació amb
els programes de l’Obra Social.

Total de voluntaris de
”la Caixa” el 2016:

15.013

Bona part d’aquestes accions tenen a
veure amb la promoció de l’activitat
esportiva i lúdica orientada a col·lectius,
amb una atenció preferent cap als infants
en situació de vulnerabilitat. També hi ha
activitats de caràcter inclusiu per a persones
amb discapacitat, de suport als infants
hospitalitzats i als recaptes d’aliments o
accions per a la reinserció sociolaboral de
les persones en risc d’exclusió social i de
protecció del medi ambient.

Voluntaris
corporatius el 2016:

9.225

és un 27,25% de la
plantilla de ”la Caixa”
(30.000 persones
aproximadament)

En són un exemple les campanyes de suport
als menjadors socials i escolars a ciutats com
Zaragoza, Pamplona, Barcelona...
Una bona mostra de la consolidació
del programa de Voluntariat corporatiu
és l’increment del 44,58% del nombre
d’activitats i del 20% del nombre de
voluntaris respecte als nombres de l’any
passat. En tancar l’exercici de 2016 la xifra
de voluntaris de ”la Caixa” és de 9.225 i
arriba a 15.013 sumant-hi els voluntaris dels
programes.
Durant l’any 2016, s’ha portat a terme la
simplificació de l’estructura organitzativa del
voluntariat, amb la dissolució de la Fasvol i
les associacions de voluntaris de ”la Caixa”

Nombre
de delegacions
de voluntaris el 2016:

39

Nombre d’activitats
promogudes pel voluntariat
corporatiu el 2016:

2.215

Estimació de beneficiaris de
les accions del voluntariat
corporatiu: 195.755
> El director general de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Jaume Giró, en una activitat del Dia del Voluntariat.
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> Donem suport i acompanyament a la gent gran.

i amb la creació d’una sola Associació de
Voluntaris de ”la Caixa”, que engloba les
39 delegacions repartides en el territori.
El seus socis fundadors són la Fundació
Bancària ”la Caixa”, CaixaBank i la
Fundació de l’Esperança. El seu objectiu
principal és promoure la participació
solidària dels empleats en actiu, exempleats,
amics, familiars i les persones vinculades
amb el Grup ”la Caixa”.

CAMPANYA
CAP NEN SENSE BIGOTI
La campanya de recollida de llet Cap nen
sense bigoti ha aconseguit una de les majors
mobilitzacions cíviques de l’any en aconseguir recollir un milió i mig de litres de llet. La
implicació del voluntariat de ”la Caixa” així
com la dels 5.399 punts de recollida localitzats a les oficines de CaixaBank i als centres
de l’Obra Social ”la Caixa” han fet possible
aquesta gran recollida d’un aliment bàsic. La
campanya permetia fer donatius de llet en els
punts de recollida i va organitzar una àmplia
campanya de mobilització a les xarxes socials
amb la implicació de voluntaris, empreses i
personalitats com Ferran Adrià, Shakira, Xavi
Hernández, sor Lucía Caram, Rafael o María
Valverde.
(A DALT) El 2016 l’Obra Social ha reforçat l’acció dels voluntaris sobre la infància amb campanyes de
recollida de llet o als menjadors escolars. (A BAIX) Una jornada festiva que va mobilitzar milers d’infants.
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Superar la coexistència
per avançar en la
convivència
L’enfortiment de la cohesió social en territoris d’alta diversitat és l’objectiu
del programa d’Intervenció Comunitària Intercultural. Durant sis anys,
ha relligat i reforçat els vincles per enfortir els valors de la convivència,
el respecte i la tolerància. Ara s’ha bastit un model d’actuació per replicar-lo
en altres territoris.

Les xifres de les institucions, entitats,
professionals i tècnics que s’han implicat
a partir del treball dels equips que han
intervingut com a facilitadors dels processos
de cohesió social són la millor prova de la
consolidació del programa. L’extensa xarxa
de relacions bastida amb el seu treball
s’ha fet palesa en centenars d’activitats
convocades, dirigides i participades pels
mateixos membres de les comunitats dels
39 territoris d’intervenció.
La metodologia del programa atorga un
paper clau a ajuntaments i entitats socials, i

prioritza l’enfortiment de les relacions socials
en els territoris per prevenir i revertir situacions
de conflictivitat social en pro de la convivència.
L’apoderament ciutadà en tot aquest procés
d’intervenció ha estat clau en l’èxit del
programa. El treball participatiu i comunitari
propiciat pels equips d’intervenció han
concentrat esforços en tres eixos d’acció:
l’educació, la salut i la participació ciutadana.
La implicació dels centres de salut, de les
escoles i dels centres comunitaris així com de
les respectives administracions responsables
i de les entitats del territori ha estat també
clau. Les activitats programades han dedicat
una especial atenció als col·lectius dels
infants, joventut i famílies.
El programa ha propiciat també l’extensió
de pactes de convivència i acords que
vinculen i impliquen els agents socials dels
territoris d’intervenció així com les mateixes
administracions públiques a escala local,
provincial o estatal.
Aquest 2016 s’han presentat els resultats de
l’Enquesta 2015 sobre convivència ciutadana

> La implicació dels centres docents en el programa ha estat cabdal per poder organitzar activitats comunitàries de gran abast.
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intercultural en l’àmbit local. L’enquesta
fou presentada al llarg d’unes jornades
celebrades a CaixaForum Madrid per l’equip
director científic del projecte. Els resultats
mostren fins ara una evolució favorable de
tots els indicadors, tot confirmant que els
ciutadans entenen la diversitat com el recurs
estratègic per impulsar la convivència i el
desenvolupament local.

CAP A L’EXTENSIÓ
TERRITORIAL DEL
PROGRAMA
El 2016 el Programa d’Intervenció Comunitària Intercultural ha publicat, en un conjunt
de cinc volums, el treball Junts per la convivència. Aquesta és una edició desenvolupada
conjuntament amb l’equip científic i assessor
del programa de la Universitat Autònoma de
Madrid. Junts per la convivència recull el desenvolupament del model d’intervenció aplicat
als territoris des del 2010.
Els resultats de les intervencions i la dinàmica de treball realitzada han permès l’edició
d’aquests llibres on se sistematitzen i avaluen
les accions preses. El resultat de tot és un conjunt de documents que donen les claus per
replicar la intervenció de forma adaptada a
territoris diferents i expliquen com fer-ho de
forma sostenible.

> El programa ha permès confeccionar un mapa de la realitat de la diversitat a tot l’Estat.

El programa ha desenvolupat
al llarg de sis anys una àmplia
xarxa de relacions per a l’extensió
dels processos comunitaris a
39 territoris.

Activitats desenvolupades
el 2016:

> Tècnics i professionals d’administracions i entitats treballen plegats en favor de la convivència.

2.210

Ajuts a projectes
d’iniciatives socials
d’interculturalitat i Acció
Social el 2016:

Territoris d’intervenció:

39
Participants
de les activitats el 2016:

Convenis amb
administracions locals:

179.466

32
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145 projectes
119.423 beneficiaris
Convenis amb entitats
socials:

35

> La infància en risc d’exclusió és un dels col·lectius d’atenció preferent des de la Fundació de l’Esperança.

Amb l’Esperança
és possible
La Fundació de l’Esperança és una entitat d’acció social directa de proximitat,
adreçada a persones d’alta vulnerabilitat que tenen l’esperança d’una vida
més digna. Una institució innovadora que treballa en xarxa i viu de ple la
realitat d’un dels districtes més turístics, històrics i empobrits de la ciutat de
Barcelona com és Ciutat Vella.

La Fundació, que treballa en xarxa amb
les entitats més properes, ofereix atenció
i recursos per cobrir les necessitats de
persones en situació de pobresa amb un
objectiu clar: reforçar-ne l’autonomia per
millorar la qualitat de vida a llarg termini.

Beneficiaris de serveis
d’acollida, atenció i
seguiment (nous i en
seguiment):

712

Persones ateses a
la Casa de Recés

45

Beneficiaris
de serveis educatius:

204

La Fundació de l’Esperança té un equip
humà permanent de 23 persones i 51
voluntaris que donen suport als diferents
projectes i serveis. Treballa amb les persones
i per a les persones, posant una atenció
especial, ja des del moment de l’acollida,
en el reforç positiu de les potencialitats,
la construcció de vincles i l’acció social
des d’un enfocament integral i relacional.
Durant l’any 2016 s’han atès a la Fundació
un total de 1.615 persones.

> La CiberCaixa Tens talent és un dels espais del centre.

La Casa de Recés és el més semblant a una llar
per a les residents. Amb una capacitat de fins
a 41 habitacions, acull dones de 18 a 35 anys,
sense fills a càrrec i de qualsevol punt del món.
Són dones en situació d’alta vulnerabilitat,
que necessiten un acompanyament integral i
continuat en l’àmbit personal (socioeducatiu,
de salut, formatiu i laboral) que els faciliti
assolir un grau òptim d’autonomia i
emancipar-se amb garanties. L’any 2016 ha
acollit un total de 45 dones, amb un temps
d’estada ajustat a cada necessitat individual.
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La tasca educativa, que cobreix les 24 hores
dels 365 dies de l’any, es fa amb un Pla de
Treball Individual consensuat i adaptat a
cada noia.
Un dels pilars principals de l’atenció
integral a les famílies recau en els aspectes
educatius dels fills. És per això que des de la
Fundació de l’Esperança s’atén la diversitat
i es posen a l’abast diferents espais
d’acompanyament, de reforç educatiu i de
descoberta de talents, entre altres activitats
adequades a les necessitats individuals de
cada infant i adolescent, així com un espai
Maternoinfantil per a les noves mares i
els seus bebès. 204 infants, adolescents
i nadons amb les seves mares han gaudit
d’aquest espai l’any 2016.

Formació i inserció
laboral

112
insercions laborals
297
persones ateses
Serveis majors de
45 anys amb formació

63
insercions laborals

Emprenedoria i
autoocupació

201
persones ateses
Empreses
creades:

92

LA FUNDACIÓ VETLLA PER AFAVORIR I MOTIVAR
LA INSERCIÓ EN EL MERCAT LABORAL
A la Fundació de l’Esperança s’acompanya els candidats en la cerca de feina i
se’n fa un seguiment acurat, per dotar-los de les eines necessàries per pal·liar
les mancances professionals o emocionals que tinguin. Com a part d’una
atenció integral, la Fundació també ofereix formació a les persones que ho
necessiten. L’any 2016 s’han atès un total de 654 persones.
El programa +45 i més és pioner en la inserció laboral de persones més
grans de 45 anys que estan a l’atur tot i tenir una formació superior o una
trajectòria professional dilatada. Són persones vulnerables de classe mitjana o mitjana-alta, en atur de llarga durada, amb càrregues econòmiques
i responsabilitats familiars que no poden atendre. El 54% de les persones
inserides tenien un nivell d’ingressos inferior als 500 euros mensuals i un
41%, no tenien cap ingrés.
La creació d’empreses i l’autoocupació també són una sortida laboral. Assessorem i ajudem a desenvolupar la idea de negoci, analitzem la viabilitat
dels projectes, intervenim per obtenir el finançament necessari, informem
i duem a terme els tràmits de constitució, bonificacions, subvencions, etc.
La Fundació de l’Esperança té subscrit un conveni de col·laboració amb
MicroBank per facilitar als usuaris l’accés al finançament a través de microcrèdits. Els projectes poden rebre un import de fins a 25.000 euros (amb un
màxim del 95% de la inversió).

> La Fundació de l’Esperança compta amb un servei d’atenció Maternoinfantil.
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Insercions
laborals el 2016:

101

Persones
ateses el 2016:

156

> L’Àrea Internacional promou projectes d’emprenedoria per a joves i dones a l’Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia.

Des de l’Obra Social
promovem projectes
per contribuir a un món
menys desigual
L’Àrea Internacional de la Fundació Bancària ”la Caixa” impulsa programes i
estableix aliances per promoure la creació de treball i la millora de l’educació i
de la salut dels col·lectius més vulnerables a l’Àfrica, l’Àsia i l’Amèrica Llatina.
L’objectiu d’aquestes accions és contribuir a un món amb menys desigualtats.

L’Obra Social ”la Caixa” ha iniciat 12
projectes de desenvolupament econòmic
durant l’any 2016 a vuit països d’Àfrica,
Àsia i Amèrica Llatina, beneficiant a més
de 27.000 petits productors.
Projectes de
desenvolupament
iniciats el 2016:

12

Països on es
desenvolupen:

8

Estimació de
beneficiaris dels
projectes iniciats
el 2016:

27.976

Són projectes orientats a la creació de
treball i d’empreses de forma que s’ajudi a
generar estructures econòmiques estables
que millorin les condicions de vida de
la població en zones vulnerables. Tots
es desenvolupen amb la col·laboració
d’organitzacions i entitats tant nacionals
com internacionals.
La contribució dels voluntaris internacionals
de ”la Caixa” ha tingut aquest 2016 en
els CooperantsCaixa un nou torn de 40
col·laboradors que han contribuït a reforçar
les capacitats de gestió financera i de
negoci en 20 projectes a 14 països.

Bona part d’aquests programes es
desenvolupen amb altres organitzacions,
gràcies a la xarxa d’aliances estratègiques
estesa per la Fundació Bancària ”la Caixa”.
Entre els acords subscrits podem destacar
el de la lluita contra la pneumònia amb
Unicef o l’aliança amb ISGlobal per a la
lluita contra la malària.
En el cas d’Unicef s’estan implementant
millores en la diagnosi ràpida de la
pneumònia i la immediata aplicació del
tractament a països amb alta incidència, com
Etiòpia.
Pel que fa al programa ”la Caixa” contra
la malària, s’està implementant al sud
de Moçambic amb uns resultats molt
esperançadors en el tractament i eradicació
de la malaltia.
La Fundació Bancària ”la Caixa” manté un
acord amb Gavi the Vaccine Alliance que
ha fet possible la vacunació de 2,3 milions
d’infants, gràcies també a les donacions de
l’Aliança Empresarial, dels Empleats i dels
Microdonatius.
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PROFUTURO:
ESTENEM
AULES DIGITALS
AUTOSUFICIENTS

Estimació del nombre
d’infants vacunats el 2016:

93.500

Estimació d’infants
vacunats des del 2008:
2.313.837

La Fundació Bancària ”la Caixa”
i la Fundació Telefònica han
signat aquest 2016 una aliança
per al desenvolupament conjunt del programa Profuturo.
Aquest és un projecte que lluita per reduir la bretxa educativa i impulsar l’educació digital
dels nens que viuen en entorns
desafavorits.

La col·laboració i el compromís de CaixaBank
Empresas, CaixaBank Banca Privada,
CaixaBank Corporate Unit, CaixaBank
Consumer Finance, CaixaBank Equipment
Finance així com tota la xarxa d’oficines en
accions de difusió d’aquesta aliança han
estat determinants per al seu èxit.
Finalment entre les accions de sensibilització
podem destacar les exposicions My World,
reptes per a un món millor, les mostres
fotogràfiques The most important thing,
retrats d’una fugida i Índia, terra de somnis
de la fotògrafa Cristina García Rodero o
les conferències del periodista Gervasio
Sánchez “La guerra no és un espectacle”
del cicle Trobades amb Compromís.

La previsió és desplegar aquest
programa a l’Àfrica subsahariana, Amèrica Llatina i Àsia.
L’aula mòbil digital inclou equipament informàtic i dispositius
que no requereixen connexió a
Internet per funcionar.

> La salut global, una prioritat de l’Àrea Internacional.

SÍRIA I LA MALNUTRICIÓ INFANTIL CENTREN
LES CAMPANYES D’EMERGÈNCIA HUMANITÀRIA
Les campanyes d’ajut humanitari en situacions d’emergència s’han centrat en els refugiats sirians i en
la lluita contra la malnutrició infantil. S’han aconseguit recollir més de 191.000 euros que han estat
lliurats a ACNUR. Aquest import s’ha destinat a ajudar 1.800 famílies sirianes, unes 9.000 persones
dels camps de refugiats de Domiz 1 i Domiz 2 al Kurdistan iraquià.

74.710

Beneficiaris del projecte
ProFuturo el 2016

Pel que fa a la campanya de lluita contra la malnutrició infantil, els ajuts obtinguts s’han destinat a
l’assistència de 23.000 nens i mares d’Etiòpia i de l’Àfrica subsahariana.

> ”la Caixa” col·labora en campanyes
contra la malnutrició infantil.

> Les exposicions itinerants formen part de les accions de sensibilització.
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Impulsem
la recerca, el talent
i la innovació
AVANÇAR EN EL DESENVOLUPAMENT DE LA RECERCA
I LA INNOVACIÓ, VETLLANT PERQUÈ ELS AVENÇOS
ASSOLITS PELS INVESTIGADORS TINGUIN UN IMPACTE
TRANSFORMADOR I REAL PER A LA SOCIETAT, ÉS CLAU
PER A L’OBRA SOCIAL ”LA CAIXA”. COM TAMBÉ ÉS
CABDAL L’IMPULS I LA PROMOCIÓ DEL TALENT I LA
FORMACIÓ D’EXCEL·LÈNCIA.
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> Els programes de suport a la recerca financen projectes en l’àmbit de les ciències de la vida i de la salut, les ciències socials i les humanitats.

Ajuts del programa
RecerCaixa el 2016:

1,6 M€

Ajuts del programa
RecerCaixa des del 2010:
9,9 M€
Projectes de recerca
finançats des del 2010: 139

Nombre de
projectes escollits:

19

entre un total
de 211 projectes
candidats

Inversió el 2016
en projectes de recerca:

23,9 M€

Nombre total
de projectes de
recerca el 2016:

147

Un consell assessor d’experts
per donar suport a la recerca, la
innovació i el talent investigador
L’Obra Social ”la Caixa” s’implica oferint suport, eines i finançament als centres d’investigació
de referència de l’Estat. Són els centres més avançats on s’impulsen projectes de recerca pionera
entorn les ciències de la vida, la salut, les ciències socials i les humanitats.

La Fundació Bancària ”la Caixa” ha creat
aquest 2016 un consell assessor d’experts
en recerca de talla internacional. Entre els
seus objectius està la priorització de les
línies de suport a la recerca d’alt nivell.
La Fundació Bancària ”la Caixa” i la
Fundació Cellex han iniciat un nou
projecte d’investigació en cirurgia fetal
que ha convertit les dues fundacions en
les principals impulsores de la recerca en
medicina fetal i perinatal.
El doctor Manuel Esteller, director del
programa d’epigenètica i biologia del
càncer de l’Institut d’Investigació Biomèdica
de Bellvitge (IDIBELL), ha presentat un
estudi pioner per predir les respostes a nous
tractaments en pacients que ja no responen
als convencionals.
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L’Obra Social continua donant suport al
CNIO, Centre Nacional d’Investigacions
Oncològiques, a l’Institut d’Oncologia
de Catalunya i al Vall d’Hebron Institut
d’Oncologia (VHIO). En aquest últim institut
contribueix a la UITM, on el 2016 s’han atès
1.800 pacients amb càncer i s’han dut a
terme 250 assajos clínics.
Des del 1995 l’Obra Social dóna suport a
la lluita contra el VIH des de l’Institut de
Recerca de la Sida (IrsiCaixa). El 2016 ha
presentat conjuntament amb el Barcelona
Supercomputing Center - Centre Nacional
de Supercomputació (BSC-CNS) un mètode
bioinformàtic per predir l’efecte de les
mutacions en la resistència del virus als
fàrmacs. També ha sintetitzat una molècula
efectiva contra els virus del VIH humà,
l’hepatitis C, i els virus del Dengue i del

Prioritats:
Recerca mèdica
> Consell Assessor d’Experts en Recerca. Drets i d’esquerra a dreta: Jordi Portabella, Josefina Castellví, Joan Massagué, Jaume
Giró, Pedro Alonso, Victòria Camps i Pere Berga. Asseguts i d’esquerra a dreta: Israel Ruiz, Juan Ignacio Cirac, Josep Baselga,
Isidre Fainé, Javier Solana, Valentí Fuster i Andreu Mas-Colell.

Nil Occidental. Això obre la porta per
confeccionar nous fàrmacs retrovirals
d’ampli espectre.
L’Obra Social dóna suport també al Centre
d’Investigació Biomèdica en Xarxa de
Malalties Rares (CIBERER) per desenvolupar
un projecte de recerca preclínica d’una
malaltia mitocondrial. El projecte està
liderat pel grup de patologia neuromuscular
i mitocondrial del Vall d’Hebron Institut de
Recerca (VHIR).
En l’àmbit de les neurociències l’Obra Social
dóna suport al projecte GR@CE de recerca
sobre l’Alzheimer que es desenvoluparà
durant els pròxims tres anys.

RECERCAIXA LLIURA
AJUTS A 19 PROPOSTES
DE RECERCA AVANÇADA
El programa de suport a la recerca avançada
RecerCaixa ha lliurat aquest 2016 una nova
tanda de 19 ajuts per desenvolupar projectes
capdavanters en les disciplines de les ciències
socials i de la salut amb una dotació d’1,6 milions d’euros.
També el 2016 s’han presentat alguns dels treballs seleccionats en anteriors edicions com el
de Narcís Parés (DTIC-UPF) sobre la Integració
dels nens amb autisme en la societat mitjançant
les TIC: IN-AUTIS-TIC, Antoni Rodríguez (ICREA)
sobre l’Impacte de la teràpia musical en la millora motora i emocional i en la qualitat de vida
de pacients aguts amb ictus o el de Mireia Diaz
(ICO-IDIBELL) sobre Reduir les desigualtats en la
prevenció del càncer de coll uterí: implementació d’un sistema de garbellatge organitzat.

Investigació
en salut global
i epidemiologia
a través d’ISGlobal

Investigació en
neurociències

> Amb el suport de l’Obra Social s’avença en la recerca aplicada sobre oncologia, malalties degeneratives o la sida, entre d’altres.
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> Amb les beques de”la Caixa” donem oportunitats al millor talent perquè es formi en les millors universitats i centres de recerca del món.

Impulsem el talent investigador
i la formació dels joves en les
millors universitats i centres
de recerca del món
El programa de Beques de ”la Caixa” dóna
l’oportunitat als estudiants universitaris més
brillants de realitzar estudis de postgrau a les
millors universitats i centres de recerca del
món. Anualment, es convoquen beques per
cursar estudis de postgrau a l’estranger i de
doctorat a Espanya.

Beques de postgrau
concedides el 2016:

188

Beques gaudides
des del 1982: 4.348

El 2016, s’ha celebrat la 35a convocatòria de
beques de ”la Caixa” i s’han concedit un total
de 188 beques de postgrau: 120 per estudiar
a l’estranger i 68 per realitzar un doctorat a
Espanya.
En el marc de les beques internacionals,
s’han concedit 65 beques per estudiar a
Europa i 55 per estudiar a l’Amèrica del Nord
i a països de la zona Àsia-Pacífic.
Pel que fa a les beques nacionals, s’han
concedit 20 beques per cursar un doctorat
a qualsevol universitat o centre de recerca
espanyol, i 48 beques del programa
internacional de doctorat Severo Ochoa.
Aquestes beques ofereixen la possibilitat
a investigadors espanyols o estrangers de

Beques del
programa de
doctorat a Espanya:

20

Beques de
postgrau
a l’estranger:

120

Beques
Severo Ochoa:

48

Inversió destinada
a les beques:

18,6 M€
Inversió acumulada
des del 1982: 200,65 M€
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realitzar un doctorat en qualsevol dels
centres que té l’acreditació d’excel·lència
Severo Ochoa.
Els becaris de ”la Caixa” conformen
l’Associació de Becaris de ”la Caixa”, que
organitza diverses activitats al llarg de l’any.
Una de les iniciatives més destacades és
el cicle de conferències Horizons: Talks &
lectures. Es tracta d’unes conferènciesdiàleg on un becari convida una personalitat
de prestigi que coneix personalment i
dialoguen sobre un tema d’interès.
Durant el 2016, s’han organitzat sis
trobades emmarcades en aquest cicle,
on s’han tractat temes com l’educació, el
paper d’Europa en el context geopolític
mundial o l’efecte dels contaminants a la
nostra salut, entre d’altres. Per fer-ho, s’ha
comptat amb convidats com Javier Solana,
president de l’ESADE Center for Global
Economy and Geopolitics, l’economista
Andreu Mas-Colell o el pediatra i
investigador de la Universitat de Nova
York, Leonardo Trasande, entre d’altres.

> Els becaris de ”la Caixa” conformen una comunitat activa que creix en cada promoció.

LES BEQUES DE DOCTORAT INPhINIT
PER ATRAURE TALENT INTERNACIONAL
”la Caixa” iniciarà el 2017 un nou programa internacional de beques de doctorat INPhINIT. Aquestes beques tenen l’objectiu de donar suport als millors talents
científics i fomentar la recerca d’alta qualitat a Espanya mitjançant la contractació
d’estudiants internacionals excel·lents.
Està previst convocar anualment 57 beques de tres anys per a la realització del doctorat en alguna de les institucions acreditades amb el distintiu d’excel·lència “Severo
Ochoa”, “María de Maeztu” o els Instituts de Recerca Sanitaria Carlos III.
La Comissió Europea dóna suport al programa amb l’aportació de 4,7 milions d’euros
per a les dues primeres convocatòries.

> Els becaris de la convocatòria 2015 de beques internacionals en la tradicional imatge amb S. M. els Reis d’Espanya després de l’acte de lliurament de les beques.
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Nou impuls als projectes
de transferència tecnològica
L’Obra Social vetlla perquè els resultats de la recerca tinguin el major impacte social possible.
En aquest sentint, la segona edició del programa CaixaImpulse ha ampliat el nombre de
projectes beneficiaris fins a 20 i ha incrementat els imports dels ajuts fins als 70.000 euros.

Els resultats de
les recerques
desenvolupades
en centres que reben
el suport financer de
l’Obra Social, com
IrsiCaixa, comencen
a revertir cap a la
societat.

CaixaImpulse és una iniciativa pionera
a l’Estat mitjançant la qual s’impulsa la
innovació amb el principal objectiu de
millorar la salut i qualitat de vida de la
societat.
Promogut per l’Obra Social i Caixa
Capital Risc, el programa, a través d’una
convocatòria oberta i competitiva, selecciona
aquells projectes amb un major potencial
per transferir els resultats de la seva
recerca a la societat mitjançant la creació
de spin-off, llicències o serveis al mercat.
Els projectes CaixaImpulse, a part de rebre
un ajut econòmic, gaudeixen d’un servei
d’acompanyament que integra accions de
formació, mentoria i assessorament de vuit
mesos de duració.

Els 20 projectes seleccionats a la convocatòria
2016 venen de diferents centres de recerca,
universitats, fundacions i hospitals d’arreu de
l’Estat ubicats a Andalusia, Catalunya, Galícia,
Navarra i Comunitat Valenciana. Respecte
a la temàtica, tots són molts diversos,
entre els seleccionats trobem, per exemple,
una nova eina de diagnòstic per al càncer
endometrial, el desenvolupament de vacunes
per a infeccions multirresistents, una eina
per millorar el tractament de la hipertensió
resistent o un dispositiu per a la rehabilitació
de cirurgies de genoll.
Aquest any, el prestigiós EIT (European Institut
of Tecnology) en salut (EIT-Health) ha reconegut
el treball realitzat a CaixaImpulse atorgant
suport econòmic i incloent-lo com a peça clau

> Els ajuts a la recerca prioritzen aquelles investigacions amb un major impacte i que donen resposta a necessitats de la societat.
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dins del seu programa d’acceleració a nivell
europeu. A més a més, la primera cimera
d’EIT-Health es va celebrar a CosmoCaixa el
passat novembre.
Al llarg del 2016 s’ha presentat una iniciativa
semblant de translació dels resultats de la
recerca a través d’empreses derivades. En
aquest cas es tracta de la spin-off d’IrsiCaixa,
AlbaJuna Therapeutics. L’empresa es dedica al
desenvolupament i la producció d’anticossos
terapèutics contra els virus del VIH. Un projecte
que ha despertat l’interès de grans indústries
farmacèutiques, com el cas de Grifols.
Des de l’Obra Social ”la Caixa” s’ha continuat
donant suport al Barcelona Institute of Science
and Technology (BIST). Aquest organisme
es proposa esdevenir el punt de referència
internacional per a la recerca i la innovació
coordinant els esforços de sis centres de
recerca d’alt nivell.

> Donar suport a la transferència tecnològica crea ponts entre els investigadors i la societat.

RRI TOOLS TANCA UN CICLE PREMIANT PROJECTES
DE RECERCA I INNOVACIÓ RESPONSABLES
El 2016 el programa RRI Tools ha tancat un cicle de treball per definir una nova relació entre la ciència
i la societat basada en la disseminació i formació del concepte de recerca i innovació responsables. El
programa ha desenvolupat un kit d’eines amb més de 400 recursos per estendre els valors de compromís públic amb la ciència, l’equitat de gènere, la integritat de la recerca i l’accés obert als resultats
de la recerca.
Coincidint amb la conferència final del programa RRI Tools, es va lliurar la primera edició dels premis
EFARRI, Premi Europeu de Fundacions per a la Investigació i la Innovació Responsables.

Estem compromesos
a donar visibilitat
a la recerca que
respon a necessitats
de la societat i que
observa els principis
de la investigació
i la innovació
responsables.

> Els beneficiaris de la segona edició del programa CaixaImpulse.
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Estenem
la vivència
compartida
de la cultura
i el coneixement
ELS CENTRES DE L’OBRA SOCIAL PROGRAMEN ACTIVITATS,
EXPOSICIONS, TALLERS, CONFERÈNCIES, CONCERTS I ESPECTACLES
PER A TOTS ELS PÚBLICS. LES PROGRAMACIONS, QUE ATANSEN LA
CULTURA I EL CONEIXEMENT A TOTHOM, S’ESTENEN IGUALMENT
ARREU DE L’ESTAT. L’OBRA SOCIAL DESPLEGA TAMBÉ UN
PROGRAMA EDUCATIU DE GRAN ABAST QUE OFEREIX EINES I
RECURSOS PEDAGÒGICS.
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> El president de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Isidre Fainé, flanquejat pel director general, Jaume Giró, i la directora general adjunta,
Elisa Durán, durant la visita a la mostra dedicada a Joan Miró.

Oberts a tothom i a totes
les formes d’expressió
L’oferta cultural, científica i educativa de l’Obra Social ”la Caixa” s’ha fet
extensiva el 2016 a 5.194.941 visitants. La Fundació Bancària ”la Caixa”
treballa per apropar a tots els públics la cultura atenent a tota la seva diversitat
de llenguatges: art, música, teatre o les humanitats. Per fer-ho arriba a acords
i busca la complicitat de les principals institucions culturals del país i del món.

Visitants de tota l’oferta
cultural, científica i educativa
de l’Obra Social:

5.194.941

La celebració dels 30 anys de la creació de
la Col·lecció d’art ”la Caixa” i la producció
i exhibició de la primera de les grans
exposicions amb el British Museum han estat
dues de les fites centrals d’aquest 2016.
La Col·lecció ”la Caixa” és un conjunt
imprescindible per entendre l’evolució de la
creació artística a Espanya i al món des dels
anys vuitanta del segle XX fins als nostres
dies. Des que l’any 1987 es va celebrar la
primera exposició, l’Obra Social ha exhibit
aquests fons bé a les sales del seus centres
culturals o bé en sales d’exposicions a
Espanya i diverses ciutats europees.
La segona gran fita ha estat la mostra Els
pilars d’Europa. L’edat mitjana al British
Museum. Una exposició que planteja una
nova mirada sobre el període de la història
comprès entre el 400 i el 1500 després de
Crist. Una extraordinària producció amb més
de 260 peces procedents de les col·leccions

del museu britànic i que mostrava l’edat
mitjana com un període amb rellevants canvis
polítics, econòmics i culturals.
Aquesta exposició és la primera d’una sèrie de
produccions conjuntes com les que continuen
desenvolupant-se gràcies a les aliances amb
grans institucions culturals del món, com
el Museu del Louvre o el del Prado. Amb
aquestes aliances, l’Obra Social amplifica
la seva acció cultural i fomenta el treball
conjunt entre organismes de primer ordre
internacional possibilitant oferir propostes de
major qualitat.
Fruit d’aquests acords subscrits amb museus
i organitzacions culturals de primer nivell
aquest any s’ha produït l’exposició El segle
d’Or. L’era de Velázquez amb la col·laboració
dels Museus Estatals de Berlín (Staatliche
Museen zu Berlin) i la Kunsthalle München.
Aquesta exposició dedicada a un dels
períodes més rellevants de la història de l’art
espanyol oferia una selecció de 130 obres. Les
peces han estat cedides per 64 institucions
internacionals. Entre algunes de les més
rellevants hi ha el Museu del Prado de Madrid,
el Metropolitan Museum of Art de Nova
York, el Louvre de París o el Museu Nacional
d’Escultura de Valladolid.
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L’Obra Social ha tancat també durant el
2016 altres acords amb organismes com la
Fundació Serralves amb la qual ha presentat
a Porto una exposició inèdita sobre Miró.
L’Obra Social ”la Caixa” treballa també a la
vora de les institucions per a la recuperació
del patrimoni artístic, cultural i arquitectònic
del país. Una d’aquestes col·laboracions és
l’edició de l’Enciclopèdia del Romànic a la
península Ibèrica. El 2016 s’ha presentat el
volum dedicat a Tarragona.
Aquest compromís de l’Obra Social amb la
cultura arreu del territori s’ha palesat aquest
any amb la implicació en el projecte per
restaurar dos grans obres de Murillo que
es conserven a l’Hospital de la Caritat de
Sevilla per procedir a la seva restauració i
preparar-les per ser exhibides amb motiu de
la commemoració de l’any Murillo entre el
2017 i 2018.
També aquest any s’ha continuat donant
suport a les obres de restauració de la
catedral de Burgos amb aportacions per a la
restauració de la capella del Corpus Christi,
també a les intervencions per restaurar el
claustre de la catedral de Pamplona o la
restauració del monestir de Sant Miquel
de Cruïlles, aquest darrer dins el programa
Romànic Obert.
En la mateixa línia treballa el programa
Patrimoni en acció. Entre alguns dels
projectes del 2016, el nou audiovisual i la
restauració de l’estoa i l’àgora d’Empúries;

la reinstal·lació dels murals de la col·legiata de
Sant Vicenç de Cardona i la presentació a la
fira Archeovirtual del projecte 3 d’Ullastret.

LA CULTURA COM A MOTOR
DE TRANSFORMACIÓ I CANVI
SOCIAL
Art for Change ”la Caixa” utilitza l’art i la
cultura com a eina de transformació social.
La iniciativa promou processos creatius que
impliquen persones i grups vulnerables. A
través d’aquests processos donem l’oportunitat d’entrar en contacte amb l’art i la cultura, oferir igualtat de condicions i oportunitats i contribuir a l’apoderament de persones
o grups a través d’un procés artístic. Creiem
que la participació en les arts aporta beneficis a individus i comunitats.
El 2016 ha destacat Bàlsam i fuga. La creació artística en la institució penitenciària,
una exposició on peces de la Col·lecció d’Art
Contemporani ”la Caixa” han dialogat amb
obres fetes per interns de centres penitenciaris. A l’espectacle Made in Girona: Political
Mother van ballar 60 persones de totes les
edats i condicions sense cap experiència prèvia en el món de la dansa contemporània.
De la mateixa manera, Una expo més ha presentat vuit projectes artístics seleccionats a la
convocatòria d’ajuts Art for Change.

Projectes seleccionats
el 2016 per al programa
Art for Change:

17

Estimació de beneficiaris
potencials del programa
el 2016: 5.808

XIFRES RÈCORD
DE CANTANTS
ALS CONCERTS
PARTICIPATIUS
Aquest 2016 més de 2.800
cantants aficionats, infants
i joves, han participat en el
projecte de concerts familiars Cantem El Messies amb
set concerts a tot l’Estat. El
Messies forma part també
del repertori dels concerts
participatius que des de fa
dues dècades es programen
per estimular i estendre la
música i el cant. El 2016 s’ha
incrementat la participació
arribant a xifres rècord.
El repertori dels concerts
participatius ofereix clàssics i
també peces actuals com les
del Musical participatiu amb
fragments de grans musicals.
La Fundació Bancària ”la Caixa”
desenvolupa també cicles
de concerts adreçats a públics tant escolars com familiars amb l’objectiu d’apropar la cultura musical als
més joves i ajudar a formar
els nous públics.

Concerts
participatius:

27

Assistents:
38.261
Concerts familiars
i escolars:

489

Assistents: 128.290
> Les propostes d’Art for Change i Art per a la millora social donen visibilitat a les creacions de col·lectius vulnerables.
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> Josep Vilarasau, actual president d’honor de ”la Caixa” i impulsor de la Col·lecció fa 30 anys quan era director general, i Isidre Fainé, president de la Fundació Bancària ”la Caixa”.

30 anys
de la Col·lecció ”la Caixa”
La Col·lecció ”la Caixa” ha celebrat el 2016 tres dècades de treball per apropar l’art més
actual al públic. A més de les exhibicions, a partir dels fons de la col·lecció, produïdes el 2016,
l’Obra Social va organitzar el simposi internacional La responsabilitat social de construir un
patrimoni artístic que va convocar experts i professionals del món de l’art a diferents diàlegs,
taules rodones i conferències.

El fons mostra una
panoràmica sobre les
tendències actuals
a partir dels artistes
més representatius
i les propostes dels
creadors joves.

Des dels seus inicis el 1986 i des de la
primera exposició celebrada el 1987 al
Palau Macaya, s’ha encarat l’exhibició de
la col·lecció a promoure, difondre i atansar
a tots els públics la creació contemporània
i a procurar incrementar la sensibilitat
envers l’art actual. Aquesta és una manera
de trencar les barreres que sovint separen
aquestes obres del públic.

han estat instruments per ajudar a
interpretar aquestes peces situant-les en
el context en què foren concebudes o
contrastant-les i posant-les en diàleg amb
altres obres. Per fer-ho, ha estat clau donar
veu als mateixos artistes perquè oferissin la
seva lectura de les obres. És per això que
alguns cops són cridats per comissariar les
diferents produccions.

Les 150 exposicions produïdes fins avui
s’han exhibit majoritàriament a Espanya
(126) però també a Europa (21), Amèrica
(2) i Àsia (1). Una trajectòria que palesa la
seva voluntat de servei públic per donar
visibilitat a l’art contemporani.

Seguint aquest patró s’ha produït el 2016 la
mostra El pes d’un gest. La mirada de Julião
Sarmento a les col·leccions Gulbenkian,
MACBA i ”la Caixa”. L’Obra Social ha
convidat Julião Sarmento per treballar amb
les obres d’aquestes tres col·leccions. Una
pràctica que permet als artistes donar la seva
visió cercant que sigui més oberta i lliure.

Antologies, exposicions temàtiques,
monogràfiques, etc., totes les exposicions
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Aquesta exposició és, a més, fruit de l’acord
amb institucions de referència, en aquest
cas amb la Fundação Calouste Gulbenkian
(Portugal). També s’ha col·laborat amb el
Museu d’Art Contemporani de Barcelona
(MACBA) per impulsar projectes expositius
comuns.

> Exposició El pes d’un gest.
La mirada de Julião Sarmento
a les col·leccions Gulbenkian,
MACBA i ”la Caixa”.

El cicle de comissariat jove Comisart. Noves
mirades sobre la Col·lecció ”la Caixa”,
també obeeix a aquesta dinàmica. El 2016
ha arribat a la seva tercera convocatòria
a la qual han concorregut 60 projectes.
Aquest és un programa de suport al
comissariat emergent en l’àmbit de l’art
contemporani que dóna l’oportunitat als
comissaris seleccionats de treballar amb
obres de primer nivell i desplegar
un projecte expositiu de màxima qualitat.

EL FONS D’ART
ACTUAL MÉS
IMPORTANT
DE L’ESTAT
La Col·lecció ”la Caixa” l’integren 977 obres de 401
artistes. Es tracta del fons
d’art més important de tot
l’Estat en mans d’una fundació privada i es considera
també un dels més importants d’Europa.

Tot plegat els ofereix projecció per al seu
futur desenvolupament professional.
El 2016 s’han pogut veure dues exposicions
del cicle: Gestos iconoclastes, imatges
heterodoxes, comissariada per Carlos
Martín i alt-architecture comissariada per
Érika Goyarrola i Xurxo Ínsua. Aquestes
dues mostres, juntament amb Parlo, sabent
que no es tracta d’això, comissariada per
Juan Canela, conformen els projecte de la
segona edició de Comisart.

> Nens observant l’obra Cabinet of de Roni Horn.
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Entre algunes de les singularitats de la col·lecció està el
gran nombre de grans instal·lacions i el fet de trobar
representades multiplicitats
de pràctiques artístiques:
pintura, escultura, fotografia, videoart, cinema, instal·lacions, obra sobre paper i tècniques mixtes. La
col·lecció manté també un
equilibri entre la representació cronològica de les obres,
i continua incorporant obres
produïdes al segle XXI.
Des de la seva creació, la
col·lecció ha cedit obres per
a centenars d’exhibicions
arreu del món. Una pràctica
que s’ha incrementat notablement en els darrers 15
anys en què s’han comptabilitzat 650 préstecs.

> El Palau de la Música Catalana durant El Messies participatiu.

Experimentar
la vivència musical amb
més de 600 concerts
i cicles musicals
El conjunt de la programació musical promoguda des de l’Obra Social ”la Caixa”
ha suposat més de 600 concerts entre escolars i familiars, musicals participatius,
programacions i temporades de concerts tant en els centres propis de la Fundació
Bancària com en altres auditoris.

Amb l’objectiu d’atansar la vivència de
la música a tots els públics, els concerts
participatius compten amb una trajectòria
de 20 anys. Des del 1995 es programen
>U
 n dels intensos moments del
concert participatiu El Musical:
Grans èxits al teatre Tívoli de
Barcelona.

als auditoris de tot l’Estat El Messies de
Händel i altres peces simfònico-corals com el
Rèquiem de Mozart. Són concerts on músics

afeccionats preparen, assagen i representen
aquestes partitures a la vora de músics i
directors professionals.
El conjunt de concerts participatius el 2016
ha programat 27 actuacions amb 38.261
assistents als concerts a Madrid, Barcelona,
València, Sevilla, Saragossa, Bilbao, Santander,
Pamplona, Granada, Oviedo, Palma,
Santiago de Compostel·la, Sant Sebastià,
Tenerife, Toledo, Las Palmas de Gran Canaria,
Valladolid, Vigo i Múrcia.
Una de les novetats del 2016 ha estat
l’organització del concert El Messies en
vena, una adaptació del concert d’El Messies
participatiu dirigit als pacients ingressats a
l’Hospital Universitari Dotze d’Octubre. Un
concert coorganitzat amb l’associació Música
en Vena amb l’objectiu de millorar l’estada
hospitalària dels pacients, familiars i personal
sanitari a través de la música.
El Musical participatiu va nàixer en el marc
de la programació de les nits d’estiu del
CaixaForum Barcelona i és, a hores d’ara,
un format plenament consolidat com la
resta de concerts participatius. Aquest 2016
l’Obra Social ha aconseguit implicar en el
projecte a la Banda Municipal de Barcelona
per als concerts celebrats a l’Auditori de la
capital catalana i també a l’empresa Stage
Entertainment per dur a més d’un centenar
de veus aficionades a la música al Teatre Tívoli
de Barcelona juntament amb solistes i músics
professionals.
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CELEBRANT LA MÚSICA,
DE RAMON LLULL A CATALUNYA RÀDIO
L’audiència de tota la programació musical s’estima en més de 197.000 espectadors. A més a més,
l’Obra Social ”la Caixa” estableix diferents acords i convenis de col·laboració amb organitzacions com
el Palau de la Música Catalana, l’Auditori o el Teatro Real de Madrid, per a l’organització de tot tipus
d’esdeveniments, aules, tallers, concerts, conferències, etc. El 2016 s’han realitzat 349 activitats amb
un total de 171.481 assistents. L’Obra Social ha col·laborat també en la celebració del 30è aniversari de
Catalunya Música amb la celebració d’un concert commemoratiu dins el Festival LIFE Victoria Barcelona
2016 al pavelló de Sant Rafel del recinte modernista de Sant Pau.
Entre algunes de les singularitats de la programació de concerts del 2016 podem remarcar el concert
d’homenatge a Ramon Llull, celebrat a la catedral de Mallorca. Un esdeveniment organitzat amb motiu
del 700 aniversari de la mort de Llull que va comptar amb Maria del Mar Bonet i Gabriel Consort&Players sota la direcció de Paul McCreesh.

El Musical participatiu dóna oportunitat a
cantants aficionats per interpretar peces
del teatre musical en un recorregut per les
principals produccions com Hello Dolly!,
Chicago, Cats, Rent, Los Miserables o
Hairspray.
Aquest 2016 les temporades de concerts
s’han centrat en cicles de concerts de
músiques del món, el soul, el gòspel, etc. i
han portat fins al país formacions especials
com el grup vocal britànic Cantabile - The

London Quartet amb un repertori per la
història de la música anglesa que introdueix
l’humor als concerts. Completaven el
cartell els percussionistes de Kimbala, la
música barroca francesa de Gli Incogniti, les
músiques ancestrals dels Balcans i els Càrpats
de Maria Mazzotta i Redi Hasa, la música
escocesa de Duncan Chisholm Trio, el Cor de
Cambra i Ensemble BZM, la soprano Raquel
Andueza amb el violinista Hiro Kurosaki,
l’Orquestra Barroca Catalana i la formació
Gospel Soul.
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El Musical participatiu
ofereix un repertori
que recorre la història
del teatre musical des
dels seus orígens fins a
l’actualitat.

E ls participants en El Messies en
vena, amb l’Hospital Universitari
Dotze d’Octubre de Madrid.

Contribuïm a divulgar
la cultura, la ciència i el
coneixement a la teva ciutat
La divulgació del coneixement com un dels camins per al progrés social té en les exposicions
itinerants un dels instruments de major abast i visibilitat del treball de l’Obra Social en l’àmbit
de la divulgació i sensibilització de la ciutadania. Les propostes s’han dissenyat per abastar
àmbits que van des de la cultura, la ciència i el medi ambient fins a les qüestions socials i de
sensibilització.

Establim acords
amb les principals
institucions culturals
per produir exposicions
arreu del territori.

Tota aquesta oferta el 2016 es concreta en
una proposta itinerant de 111 exposicions
que han arribat a una audiència de
2.218.113 visitants. Un dels exemples més
rellevants del ressò i l’acollida que tenen
aquestes propostes és el programa d’Art al
carrer que el 2016 ha dut les fotografies de
Sebastião Salgado i les escultures d’Henry
Moore a 13 ciutats. Les dues exposicions
han registrat 880.604 visitants.
Entre l’oferta d’exposicions de l’àmbit
cultural destaquen propostes com
Romanorum Vita; Herois ocults. Invents
genials. Objectes quotidians; Comença
l’espectacle. Georges Méliès i el cinema
del 1900 i Els objectes parlen. Col·leccions
del Museu del Prado. Dins l’àmbit de
la divulgació de la ciència trobem les
produccions Il·lusionisme, màgia o ciència?;
El bosc, molt més que fusta; Tecnorevolució;
l’Àrtic es trenca o H2Oh! Els secrets de
l’aigua de la teva ciutat i la mostra Parlem

de drogues dins l’àmbit de la sensibilització
social.
Per a les exhibicions de les exposicions
itinerants l’Obra Social ”la Caixa” ha dissenyat
espais específics i innovadors: les UD (Unitats
Desplegables). Es tracta d’espais modulars
que poden acoblar-se per créixer i ampliar
la superfície expositiva. Totes estan dotades
de sistemes hidràulics d’anivellament per
poder ser emplaçades en carrers i places
amb facilitat. També tenen en compte criteris
de sostenibilitat pel que fa als consums
energètics, l’aïllament i la climatització. Això
les converteix en espais molt funcionals i
versàtils. Les exposicions que utilitzen aquests
espais modulars són l’Àrtic es trenca, Georges
Méliès i el cinema del 1900 i H2Oh! Els secrets
de l’aigua de la teva ciutat.
L’Obra Social ”la Caixa” subscriu acords de
col·laboració amb institucions i administracions
públiques per tal de treballar conjuntament

> Exposició H2Oh! Els secrets de l’aigua de la teva ciutat a Cornellà de Llobregat.
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> Comença l’espectacle. Georges Méliès i el cinema del 1900, un innovador espai expositiu sobre el naixement del cinema.

AMPLIFIQUEM LA CAPIL·LARITAT DE L’OBRA SOCIAL
L’Obra Social desenvolupa diverses activitats per tot el territori a partir de les
propostes sorgides des de les direccions territorials, les direccions d’àrea de negoci i la xarxa d’oficines de CaixaBank. La dimensió d’aquesta xarxa garanteix la
presència de l’Obra Social a milers de municipis de tot l’Estat.
El 2016 el conjunt de les col·laboracions ha estat de 13.419 en tot el territori.
Totes elles estaven alineades amb els programes estratègics de l’Obra Social abordant aspectes com la lluita contra la pobresa infantil i contra la marginació i exclusió laboral, oferint suport a la gent gran, promovent accions per a la convivència
i la interculturalitat o proposant activitats culturals.
Els recursos pressupostaris destinats aquest 2016 per al conjunt de les activitats
programades han estat de 47,8 milions d’euros i l’estimació de beneficiaris del
conjunt de les activitats es xifra en més de 800.000 usuaris.

> Exposició Herois ocults. Invents genials.
Objectes quotidians a Oviedo.

en la producció de continguts de qualitat
per a la seva difusió. Un exemple d’aquestes
col·laboracions és l’acord entre la Fundació
Bancària ”la Caixa” i la Fundació Bancaja
per a la producció conjunta de la mostra
Equipo Crónica. També s’han produït altres
acords que han possibilitat la producció de
mostres com Temps de somieig. Andalusia
en l’imaginari de Fortuny coorganitzada pel
Patronat de l’Alhambra i Generalife, el Museu
Nacional d’Art de Catalunya MNAC i la
Fundació Bancària ”la Caixa”.

L’Obra Social ”la Caixa” també estén la seva activitat territorialment a través
dels acords de col·laboració que manté amb les fundacions bancàries de Caja de
Burgos, Caja Navarra, Caja Canarias i Cajasol.
Entre aquestes col·laboracions destaquen les convocatòries d’ajuts a projectes
d’iniciatives socials territorials. Aquest any 2016 s’ha donat suport a 172 projectes presentats per entitats socials en les diferents línies obertes d’ajuts.
Fruit de tots aquests acords amb les fundacions de Caja Canarias, Caja de Burgos
i Cajasol, l’Obra Social amplifica la capil·laritat de la seva acció coproduint exposicions, concerts i espectacles per a tots els públics o unint esforços per promoure
el coneixement de la cultura i la ciència. Un exemple és l’acord de la Fundació
Bancària ”la Caixa”, la Fundació Caja de Burgos i el Centro Nacional de Investigación sobre Evolución Humana CNIEH per produir activitats per a tots els públics
el 2016 com l’exposició Hispaniae Geologica Chartographica. La representación
geológica de España a través de la Historia.
Les col·laboracions es concreten també aplicant diferents acords i programes socials per a col·lectius desafavorits, com, per exemple, ajudes a menjadors per a
escolars en situació de risc d’exclusió, a Tenerife amb la Fundació Caja Canarias.
I en l’àmbit de la recerca també es desenvolupen projectes específics, per exemple, amb acords amb diferents centres d’investigació i universitats de Navarra, en
aquest cas amb la Fundació Caja Navarra.
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CaixaForum Barcelona
Les exposicions Impressionistes i moderns.
Obres mestres de la Phillips Collection i Un
Thyssen mai vist han estat algunes de les
propostes més aclamades el 2016.
Fruit de les aliances amb les principals
institucions museístiques del món s’han
pogut veure les mostres coproduïdes
amb el Museu del Louvre Dibuixar Versalles.
Charles Le Brun (1619-1690) i Animals i
faraons. El regne animal a l’antic Egipte.

La programació contempla les manifestacions
artístiques del segle XX amb les mostres
fotogràfiques Philippe Halsman. Sorprèn-me!,
Terra de Somnis de Cristina Rodero i Art i
cinema. 120 anys d’intercanvis mostrant el
fructífer diàleg entre l’art i la cinematografia.
La mostra Ming. L’imperi daurat que oferia
una panoràmica sobre tres segles d’història
xinesa ha estat la nova producció dedicada
a les civilitzacions antigues.
Barcelona completa l’oferta cultural diària
amb cicles especials com el de concerts de
música avançada DNit o les Nits d’estiu amb
concerts, teatre, dansa, art urbà i òpera.

> Un grup de visitants a l’exposició Un Thyssen mai vist,
amb obres fonamentals de la col·lecció Thyssen-Bornemisza.

L’Obra Social ”la Caixa” i l’ICOM
(International Conceil of Museums) van
convocar una jornada de treball a la
tardor del 2016 amb l’objectiu de treballar
conjuntament en l’extensió del compromís
social a través de la cultura. En ella van
participar 15 museus internacionals que
són referents amb experiència contrastada
en projectes d’inclusió social de col·lectius
vulnerables. Es va debatre el rol social dels
museus i les opcions de treball sobre les
audiències i el museu mateix. L’exponent
d’aquest treball inclusiu de l’Obra Social
és el programa Art for Change.
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> CaixaForum Barcelona ha esdevingut un dels grans pols culturals de la capital catalana amb més de 750.000 visitants el 2016.

El centre de Barcelona ha acolilt
també les jornades Reset, una trobada
internacional coorganitzada per l’Obra
Social i Fundació Contemporània
orientada als professionals de la cultura
per compartir projectes, experiències,
idees i debatre al voltant de la qüestió
de la cultura en temps de canvi.

Visitants a CaixaForum
Barcelona el 2016:

753.944

> El quadre de Degas Ballarines a la barra, una de les peces
destacades de l’exposició Impressionistes i moderns.

L’exposició més vista el 2016:
Impressionistes i moderns.
Obres mestres
de la Phillips Collection

200.224
visitants

Beneficiaris d’activitats escolars:

55.441
> Dansa al vestíbul de CaixaForum, el centre roman obert a totes les formes d’expressió artística.
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CaixaForum
Madrid
CaixaForum Madrid ha acollit la primera
exposició fruit de l’aliança amb el British
Museum. Els pilars d’Europa. L’edat mitjana
al British Museum trencava tòpics sobre
l’edat mitjana mostrant-la com un temps
de canvis econòmics, polítics i culturals.
Dones de Roma. Seductores, maternals,
excessives. Col·leccions del Museu del Louvre
i Dibuixar Versalles. Charles Le Brun (16191690) són dues propostes vistes a Madrid
gràcies a l’aliança amb el Museu del Louvre.
La selecció de 60 obres mestres del XIX i XX
Impressionistes i moderns. Obres mestres de
la Phillips Collection ha estat una de les més
visitades.
Dues de les exposicions més rellevants han
estat Miró i l’objecte i la d’art contemporani
El pes d’un gest. La mirada de Julião
Sarmento a les col·leccions Gulbenkian,
MACBA i ”la Caixa”.

> CaixaForum Madrid durant la instal·lació artística efímera realitzada
pel col·lectiu Basurama dins del programa Art for Change.
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Visitants a CaixaForum
Madrid el 2016:

648.541

> Els pilars d’Europa. L’edat mitjana al British Museum és el primer fruit de l’acord de col·laboració amb aquest museu.

Per Madrid han passat també les exposicions
fotogràfiques de Pedro Madueño i Philippe
Halsman. Sorprèn-me!, així com Alvar Aalto
1898-1976. Arquitectura orgànica, art i
disseny, My World. Reptes per un món millor
i Una expo més.
CaixaForum Madrid ha programat cicles
de conferències, tallers i espectacles, com
els dedicats als petits cinèfils, al cinema
versallesc, a la novel·la negra i a les dones
creadores, o trobades amb joves artistes
així com l’espectacle MicroShakespeare. Les
nits d’estiu van obrir el centre a la música
electrònica, el cinema i l’art urbà.

L’exposició més vista el 2016:
Impressionistes i moderns.
Obres mestres de la Phillips
Collection

122.332
visitants

Beneficiaris d’activitats escolars:

44.194

> L’accés a la mostra fotogràfica de Philippe Halsman.
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> L’exposició Dibuixar Versalles:
Charles Le Brun (1619-1690) mostra
obres realitzades per l’artista francès
per al Palau de Versalles.

> La façana de CaixaForum Saragossa es va omplir de mobles vells amb motiu de l’actuació artística Nadal en Re!, per promoure la consciència mediambiental.

CaixaForum
Saragossa
La col·laboració entre la Fundació Bancària
”la Caixa” i els museus nacionals de Berlín
ha fet possible l’exposició Settecento. Obres
mestres de la pintura italiana dels Staatliche
Museen zu Berlin. La segona gran exposició
d’art ha estat El Greco. La mirada de Rusiñol.

Pel que fa a les produccions dedicades a
mostrar la complexitat de les civilitzacions
antigues Saragossa ha acollit Dones de Roma.
Seductores, maternals, excessives. Col·leccions
del Museu del Louvre i L’art mochica de l’antic
Perú. Or, mites i rituals.
Georges Méliès. La màgia del cinema,
dedicada a un dels primers pioners del
cinema, i l’exposició 19.º FotoPres ”la Caixa”.
Nova imatge documental han conformat els
plats forts de la programació en l’àmbit de les
arts visuals.
Nombres de bona família. La seva utilitat en la
vida quotidiana i Tecnorevolució han estat les
propostes expositives en l’àmbit científic.
Pel que fa a la resta de la programació
cultural del centre, pel Nadal la col·laboració
ciutadana va fer possible la instal·lació artística
Nadal en Re!. CaixaForum Saragossa ha obert
les seves portes durant les nits de l’estiu amb
una programació de músiques del món, jazz
i cinema que complementava la seva oferta
diürna anual de conferències, tallers, concerts
i projeccions.

> Quan arquitectura i usuaris s’integren de ple i conformen
paisatges quotidians.
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Visitants a CaixaForum
Saragossa el 2016:

197.679

L’exposició més vista el 2016:
Settecento. Obres mestres
de la pintura italiana dels
Staatliche Museen zu Berlin

65.280
visitants

Beneficiaris d’activitats escolars:

26.580
> Joc de textures i volums amb la il·luminació nocturna de la façana de CaixaForum Saragossa.

> Dones de Roma oferia una mirada polièdrica sobre les imatges associades al món femení en la decoració domèstica.
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> L’oferta expositiva de CaixaForum Palma ha convocat aquest 2016 més de 300.000 espectadors.

CaixaForum Palma
Les exposicions dedicades a les civilitzacions
antigues Dones de Roma. Seductores,
maternals, excessives. Col·leccions del Museu
del Louvre, L’art mochica de l’antic Perú. Or,
mites i rituals i Ming. L’imperi daurat han
estat algunes de les propostes més rellevants
del 2016.

Una de les coproduccions que el 2016 s’ha
pogut veure a CaixaForum Palma després de
passar per Valladolid i València és Temps de
malenconia. Creació i desengany a l’Espanya
del Segle d’Or. Una selecció de 71 obres d’art,
llibres i objectes per fer apropar-se al concepte
universal de la malenconia.
A Palma s’ha vist també aquest any l’exposició
Baltasar Porcel. Mallorca, Barcelona, el
món dedicada a reivindicar la rellevància de
l’escriptor d’Andratx i el seu univers literari.
Pel que fa a les propostes dins l’àmbit de la
divulgació de la ciència Mediterrani, el nostre
mar com mai l’has vist oferia una mirada sobre
el Mare Nostrum des dels seus orígens fins a la
seva riquesa i diversitat biològica i geològica.
El centre de Palma compleix amb la missió
de difondre el llegat de l’obra d’Anglada
Camarasa. Aquest any s’han programat dues
mostres a les sales permanents dedicades a
l’artista: Anglada-Camarasa i l’art japonès i
Anglada-Camarasa i les festes populars.

> CaixaForum Palma ha reivindicat aquest 2016 la figura de l’escriptor Baltasar Porcel.
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> Ming. L’imperi daurat ha portat a CaixaForum Palma l’art i la cultura d’aquest fascinant període de la Xina.

Visitants a CaixaForum
Palma el 2016:

308.057

> Dones de Roma, una mostra que aprofundia en la imatge femenina a l’antiga Roma
amb una selecció de peces procedents del Museu del Louvre.

L’exposició més vista el 2016:
Dones de Roma. Seductores,
maternals, excessives.
Col·leccions del Museu
del Louvre

43.848
visitants

Beneficiaris d’activitats escolars:
> Una visita escolar a les sales dedicades a la mostra del llegat artístic d’Anglada Camarasa.
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19.751

> Façana de CaixaForum Lleida amb els cartells anunciadors
de l’exposició dedicada a Sebastião Salgado i The most
important thing, dedicada als refugiats.
T allers com aquests i altres activitats escolars,
dedicats a l’astronomia, completen l’oferta cultural
del centre.

CaixaForum Lleida
Visitants a CaixaForum
Lleida el 2016:

52.303

L’exposició més vista el 2016:
Sorolla. Apunts a la sorra

19.709
visitants

La coproducció entre l’Obra Social
”la Caixa” i el Museu Sorolla de Madrid
Sorolla. Apunts a la sorra ha estat la
proposta més atractiva per a l’audiència de
CaixaForum Lleida. Els lleidatans van poder
descobrir el geni de Sorolla com a dibuixant
i la seva perícia prenent apunts del natural.

sensibilitzar l’espectador amb els testimonis
colpidors de persones que han hagut
de fugir del seu domicili, poble i del país
enduent-se únicament el més imprescindible.

Les fotografies de Sebastião Salgado han
dut els espectadors de Lleida a prendre
consciència de la fragilitat dels ecosistemes
del planeta a partir de les imatges
aplegades a la mostra Sebastião Salgado.
Gènesi.
Mediterrani, el nostre mar com mai l’has
vist ofereix una visió de la mar Mediterrània
des dels seus orígens geològics, la seva
història i la seva biodiversitat.

Beneficiaris d’activitats escolars:

12.912

L’oferta expositiva del 2016 s’ha completat
amb una exposició fotogràfica sobre els
refugiats. The most important thing busca
> Una visita escolar a l’exposició dedicada a Joaquín Sorolla.
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> La programació dels centres
CaixaForum contempla tota mena
d’activitats pedagògiques vinculades
a les exposicions.

Visitants a CaixaForum
Girona el 2016:

163.648

CaixaForum Girona
Art mochica de l’antic Perú. Or, mites
i rituals ha estat la mostra amb major
afluència el 2016 a CaixaForum Girona.
Pel que fa a les produccions centrades en
l’art Sorolla. Apunts a la sorra permetia
descobrir als gironins l’extraordinària faceta
de dibuixant de Joaquín Sorolla.
En l’òrbita de les disciplines artístiques del
segle XX, Girona ha acollit dues importants
mostres fotogràfiques. La primera, Gabriel
Casas. Fotografia, informació i modernitat
que reunia 140 fotografies d’un dels
primers fotògrafs del país que van adoptar
el llenguatge de la Nova Visió per construir

noves narratives visuals. La segona gran
mostra fotogràfica ha estat Sebastião
Salgado. Gènesi.
Girona ha acollit tres exposicions més. Les
dues primeres en l’àmbit de la sensibilització
en matèria de cooperació i desenvolupament
amb Invents, idees que canvien vides i My
World. Reptes per un món millor.
Finalment, el centre ha acollit l’exposició Jo veig
el que tu no veus. Una gràfica de l’autisme que
recull 50 obres fetes per persones amb TEA,
trastorns de l’espectre de l’autisme.

L’exposició més vista el 2016:
L’art mochica de l’antic Perú.
Or, mites i rituals

41.808
visitants

Beneficiaris d’activitats escolars:

13.953

> El centre CaixaForum Girona es troba a l’emblemàtic edifici de La Fontana d’Or.
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CaixaForum Tarragona
Georges Méliès. La màgia del cinema,
l’exposició dedicada al pioner del cinema
i produïda amb la col·laboració de la
Cinémathèque Française, ha estat a criteri
dels espectadors la millor de les propostes
expositives de CaixaForum Tarragona. La
mostra permetia fer un recorregut al llarg de
140 objectes, pel·lícules, fotografies i aparells
per la trajectòria del que és considerat com el
pare dels efectes especials del cinema.

Visitants a CaixaForum
Tarragona el 2016:

95.411

L’exposició més vista el 2016:
Georges Méliès.
La màgia del cinema

25.517
visitants

La darrera exposició que ha tancat la
temporada a CaixaForum Tarragona ha estat
Sorolla. Apunts a la sorra. L’exposició presenta
una faceta poc coneguda del pintor valencià
amb dibuixos, quadres a l’oli i notes de color
que l’artista prenia a l’aire lliure.

També en l’àmbit de les arts visuals
Tarragona ha acollit la mostra Gabriel Casas.
Fotografia, informació i modernitat, la
primera exposició monogràfica dedicada al
fotògraf Gabriel Casas. Aquest fotògraf és
considerat com un dels pioners i va exercir
una influència decisiva en la construcció del
llenguatge propi de la fotografia moderna.
L’art mochica de l’antic Perú. Or, mites i
rituals ha mostrat al públic tarragoní la vida,
com entenia el món i com s’organitzava la
societat del Perú preincaic.

Beneficiaris d’activitats escolars:

> L’exposició dedicada als apunts al natural del pintor
Joaquín Sorolla ha tancat l’any a Tarragona.

13.768

> Més de 95.000 visitants han passat per les sales de CaixaForum Tarragona.
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> El vestíbul de CaixaForum Tarragona.

> Una de les obres de la mostra dedicada a Sorolla.
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> CosmoCaixa, un centre concebut com un espai on viure l’experiència del coneixement científic.

CosmoCaixa
L’oferta divulgativa entorn del coneixement científic i la recerca avançada té
a CosmoCaixa un espai permanent obert a tots els públics amb propostes
que transformen l’espai en un veritable laboratori d’experimentació on els
assistents poden veure, entendre i molt sovint tocar, testar i comprovar.

Visitants a
CosmoCaixa el 2016:

757.245

CosmoCaixa ha obert aquest 2016 el nou
espai Top Ciència, destinat a la divulgació
dels avenços científics més rellevants i amb
major impacte o interès social. En aquest
espai es van presentant de forma periòdica
projectes científics de primer nivell. El visitant
pot veure simulacions dels processos de la
recerca i també dir la seva opinió sobre els
aspectes més polèmics de la recerca amb
el compromís de fer arribar als equips de
científics aquestes aportacions.

Top Ciència se suma als altres espais
permanents del centre com la Sala de la
Matèria, Creactivity amb la seva proposta
de tallers d’impuls de la creativitat o el
Planetari digital. Aquest darrer ha renovat
els seus continguts amb un nou programa
produït pel Hayden Planetarium de
l’American Museum of Natural History
de Nova York.
Tots aquests espais desenvolupen al llarg
de l’any centenars d’activitats que es
complementen amb diferents propostes
de caràcter temporal. CosmoCaixa ha
obert aquest 2016 les seves portes a
Ferran Adrià i al seu equip de treball de
la Bullifoundation presentant l’exposició
Sapiens. Comprendre per crear.
Una altra de les grans exposicions de l’any
ha estat El bressol de la humanitat, una

Beneficiaris
de les activitats escolars:

176.025
alumnes

> Ferran Adrià ha presentat
aquest 2016 l’exposició
Sapiens. Comprendre per crear.
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Exposicions, tallers,
activitats, conferències
o projeccions són
alguns dels recursos
emprats per apropar el
coneixement científic
d’una forma amena
i accessible a tots els
públics, i CosmoCaixa
ha esdevingut un
centre de referència
en aquest objectiu.

> Observant un dels cranis que
s’exposaven dins la mostra
El bressol de la humanitat.

mostra excepcional sobre els orígens i
l’evolució de l’espècie humana a partir de
les restes arqueològiques dels jaciments de
la gorja d’Olduvai a Tanzània. CosmoCaixa
ha acollit també la mostra Wildlife
Photographer of the Year que organitza el
Museu d’Història Natural de Londres amb
les millors imatges de natura salvatge.
CosmoCaixa convoca desenes d’activitats
i tallers per apropar la ciència als més
joves. En són una mostra la proposta del
físic Dani Jiménez i l’espectacle teatral
Missió Cosmos per descobrir moments i
personatges científics que han canviat la
història. Entre l’oferta per al públic adult
podem remarcar la conferència del doctor
Guillem Anglada, un dels descobridors del
planeta Pròxima B, l’exoplaneta potencial
habitable més proper a la Terra.
El 2016 s’ha celebrat també el tercer
congrés Investiga amb RecerCaixa!
Un esdeveniment on alumnes de 5è i 6è
de primària presenten recerques que han
treballat amb investigadors del programa
RecerCaixa.
> Top Ciència, un nou espai divulgatiu de la ciència a CosmoCaixa.

61
Informe anual 2016

> El Planetari de Pamplona ha estrenat una nova programació.

L’experiència d’aprendre
a través del mètode
científic

El programa Medclic. El Mediterrani a un
clic promou estudis de variabilitat oceànica
mesurant els paràmetres del clima. El 2016
ha iniciat activitats de difusió i divulgació
presentant materials educatius i multimèdia
o convocant el certamen fotogràfic Medclic
Oceans Photo Contest.

Els projectes de divulgació de la ciència i el coneixement científic tenen com
a objectiu l’extensió als ciutadans dels avenços de la recerca i la tecnologia.
Per això, es desenvolupen activitats per a tots els públics que tant incideixen en
la formació de les vocacions científiques dels més joves com donar a conèixer i
viure tota mena d’experiències i aprenentatges a través del mètode científic.

També s’ha celebrat la segona edició
del concurs “La mar de ciència”
www.lamardeciencia.es per a joves artistes
interessats en la ciència i el mar.

Ciudad Ciencia és una iniciativa de l’Obra
Social ”la Caixa” i el Consell Superior
d’Investigacions Científiques (CSIC) per
dur la ciència a una xarxa de 40 municipis
de tot l’Estat amb activitats en línia i
presencials. Les propostes de tallers es
recullen a la web www.ciudadciencia.es.

Municipis adherits
a Ciudad Ciencia:

40

Participants
en els Campus
Científics
d’Estiu 2016

La creació dels voluntaris ambientals
ha centrat l’acció del projecte conjunt
Teixint xarxes per a la custòdia del territori
impulsat per l’Obra Social i la Xarxa de
Custòdia del Territori. S’ha convocat
un total de 60 jornades per executar
accions de preservació del territori com la
celebració del Dia de les Espècies, que ha
mobilitzat 1.200 voluntaris.

1.920
estudiants
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64
projectes

de recerca

16
universitats

Els Campus Científics d’Estiu han arribat el
2016 a la setena edició. Un total de 1.920
estudiants de 4t d’ESO i 1r de batxillerat
han participat en 64 projectes de recerca
de 16 universitats espanyoles.
Altres activitats divulgatives són les del
programa El mar a fons com les Gymkhanes
dels Mars i Oceans que aquest 2016
han celebrat la quarta edició i s’han
desenvolupat per primer cop a Sevilla.
> El físic i divulgador Dani Jiménez en una de les sessions del taller Missió Cosmos.

ELS OBSERVATORIS:
DE LES ESTRELLES A
L’ECOINNOVACIÓ
Aquest 2016 s’ha renovat l’acord amb el Planetari de Pamplona per ampliar la seva programació. Amb aquest pacte es donarà un
major impuls a les activitats pedagògiques,
la col·laboració amb institucions científiques
internacionals i iniciatives centrades en la innovació i la tecnologia.

Voluntaris ambientals implicats
en el Dia de les Espècies:

1.200

ELS PROJECTES
DE CIÈNCIA
CIUTADANA
PRESENTEN
RESULTATS
TANGIBLES

L’Obra Social manté també un acord de
col·laboració amb el Planetari de Madrid per
a l’organització d’activitats com els concerts
sota les estrelles, tallers d’observació astronòmica públics o conferències.
Finalment des del laboratori d’Ecoinnovació
s’ha presentat el 2016 el primer informe Outlook Ecoinnovació i el seu potencial a Espanya.
Des de l’observatori de l’ecoinnovació es planteja aquest concepte com una estratègia de
futur amb rendibilitat empresarial, increment
de la competitivitat i avantatges per al medi
ambient.

Entitats
ambientals
implicades:

30

L’Obra Social col·labora amb
tota mena de projectes de
ciència ciutadana com l’experiència pilot desenvolupada amb la creació del portal
Eines. Una web que permet
consultar als ciutadans la
seva memòria històrica a
través d’Internet.
Iniciatives com aquest portal són el resultat tangible
dels projectes finançats des
del programa RecerCaixa
de l’Obra Social. El 2016
també s’han presentat en
la mateixa línia els videojocs
Evolving planet sobre arqueologia o Happy dissenyat
per resoldre conflictes i prevenir l’assetjament escolar.
Un altre projecte de ciència ciutadana ha estat Treu
la llengua, que ha comptat
amb la participació de prop
de 4.000 persones en la
confecció del primer mapa
del microbioma oral dels joves espanyols.

> Els campus científics posen en contacte els estudiants amb laboratoris de les universitats.
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> Amb els recursos i les propostes educatives d’eduCaixa els mestres i professors tenen un instrument més per desenvolupar les competències dels seus alumnes.

eduCaixa, propostes
educatives de qualitat
per treballar dins i fora
de les aules
eduCaixa concentra tota l’oferta educativa de l’Obra Social ”la Caixa” i ofereix
recursos, projectes, activitats i propostes per treballar tant a dins com fora de les
aules. A més a més, eduCaixa és un canal de comunicació amb la comunitat
educativa amb l’objectiu de contribuir a la millora i la transformació de l’educació.

Usuaris d’eduCaixa el 2016:

2.386.589

Conscients de la importància de l’impacte
que l’educació té sobre la societat, eduCaixa
ofereix de forma transversal recursos
pedagògics, físics i virtuals, promou projectes
específics i proposa tota mena d’activitats
que complementen l’activitat dels docents i
que els permeten treballar per desenvolupar
les competències del seu alumnat.
eduCaixa ha obert també canals de
comunicació amb la comunitat docent
a través de la seva plataforma digital,
blogs i xarxes socials per detectar les seves
necessitats.

Escoles adherides el 2016:

8.736

Els centres CaixaForum i CosmoCaixa
constitueixen un dels nodes centrals en
aquest objectiu amb més de 15.000 activitats
i tallers fora de les aules. És una proposta
pedagògica complementària als programes
d’exposicions i que també ofereix activitats

sobre l’art, la cultura, la ciència i qüestions
d’interès social. En són exemples els concerts,
els espectacles escolars i tallers de ciència del
CosmoCaixa.
També promou programes com L’art
d’educar concebut per apropar l’art als
infants o CaixaEscena que treballa sobre
el desenvolupament personal, cultural i
cognitiu a través de les arts escèniques.
En l’àmbit de la ciència, trobem propostes
com Investiga amb RecerCaixa, el
LaboCosmoCaixa, Què saps del VIH / la sida?
amb IrsiCaixa divulgació o Explainers per
potenciar les vocacions científiques.
Altres activitats per fer tant dins com fora
de les aules són els projectes El mar a fons,
Romanorum Vita, Xplore Health, Joves
Emprenedors o Participa Mèliés.
Entre les activitats dins l’aula hi ha un gruix
de 800 recursos, materials multimèdia,
vídeos, podcasts, etc., que es poden
descarregar en línia. Aquests materials
interactius han arribat el 2016 a 775.918
alumnes i han aconseguit trencar fronteres,
ja que també són utilitzats en altres
contextos educatius.
L’oferta de materials per treballar a l’aula es
completa amb 16 kits físics. Són recursos
per al desenvolupament de les competències
bàsiques amb propostes sobre diferents
àrees de coneixement. El 2016 s’ha presentat
el KitComunica emmarcat en el programa
CaixaEscena.
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El 2016 eduCaixa ha tingut un paper
rellevant com a un dels promotors del
programa Escola Nova 21 per a la millora
del sistema educatiu amb un pla pilot de
tres anys. És el primer cop que l’Obra Social
dóna suport a una proposta per assolir una
reforma educativa de qualitat.

REPTE EMPRÈN TRENCA
FRONTERES I S’ESTÉN A
L’AMÈRICA LLATINA
Desvetllar les habilitats emprenedores dels
joves és l’objectiu del Repte Emprèn. Els participants parteixen del treball de desenvolupament de competències bàsiques que proposa el KitCaixa Joves Emprenedors. El 2016,
30.323 alumnes de tot l’Estat han treballat el
kit a les aules.

> El Repte Emprèn busca incentivar les generacions
futures d’emprenedors promovent la seva capacitat d’iniciativa.

Les escoles que opten a encarar el repte en
la seva tercera edició han de presentar un
projecte que sigui original, innovador i aporti
valor ambiental i social. Aquest any, 35 equips
espanyols i altres tres convidats de Colòmbia i
Perú optaven al repte. Els cinc finalistes viatgen a Silicon Valley per viure una experiència
formativa i de lleure de la qual han de treure la inspiració i les eines per donar resposta
al repte real plantejat per les cinc empreses
col·laboradores.

Estimació de beneficiaris
usuaris del portal eduCaixa
i dels projectes on-line:

> eduCaixa és una de les entitats promotores del programa Nova Escola 21.

870.891

Beneficiaris
internacionals:

907.142
> CaixaEscena impulsa el teatre als centres com a eina de transformació social, educativa i integradora.
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Donem espai a les idees
que ens dibuixen el futur
L’Obra Social compta amb el Palau Macaya, un espai singular que aplega sota el mateix
sostre múltiples mirades expertes sobre la realitat de la societat, un laboratori d’idees, de diàleg
i de reflexió. Una àgora perfecta on projectar els diferents escenaris de la societat del futur.

Nombre total de visitants
el 2016:

47.565

Nombre d’assistents
a les conferències de
l’Escola Europea
d’Humanitats el 2016:

3.625

Des del Palau Macaya s’exploren els
potencials escenaris de futur que
siguin congruents amb la necessitat de
desenvolupament sostenible des dels
vessants social, econòmic, mediambiental
i de governança, identificant tendències,
analitzant els reptes de la societat i
presentant propostes de futur que tinguin
un impacte i una capacitat de transformació
social.
Durant l’any 2016 s’han tractat qüestions com
les alternatives als actuals models econòmics
i de producció o aspectes de l’actualitat com
la crisi dels refugiats. En l’àmbit dels reptes
democràtics de la nostra societat, els cicles de
conferències Què passa a Europa? o Què s’ha
de fer per consolidar el projecte europeu? han
abordat qüestions com el brexit, les relacions
UE/Rússia o la vigència del tractat de lliure
circulació de Schengen.
L’any 2016 s’ha llençat la primera
convocatòria de projectes per impulsar

la reflexió i el debat sobre els reptes de
l’actualitat fent participar a entitats i
empreses socials, universitats, centres
d’investigació i administracions públiques.
El cicle Preparem adequadament els i les joves
per a l’ocupació? ha abordat el paper de les
polítiques públiques i el canvi de paradigma
cap a la globalitat i la tecnologia que afecten
l’ocupació juvenil.
L’Escola Europea d’Humanitats s’ha consolidat
com a un espai de divulgació, de formació i
de debat cultural. L’experiència humana i els
potencials escenaris del futur han estat els
temes tractats per experts.
El Palau acull la seu permanent
del Club de Roma on ha desenvolupat també
conferències al voltant de l’auge
del populisme i les primaveres àrabs de la mà
de prestigiosos ponents com Petre Roman
(ex-primer ministre de Romania)
i Joaquín Almunia (ex-vicepresident
de la Comissió Europea).

Cicles de cicles programats
per l’Escola Europea
d’Humanitats el 2016:

36
cicles
amb:

• 95 sessions
• 20 conferències
• 8 cursos
• 6 cursos de l’escola d’estiu
• 8 seminaris

> L’Escola Europea d’Humanitats ha tancat el seu primer any de funcionament amb 20 conferències.
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> Un moment de la conferència de Laura Thompson, directora general de l’Organització Internacional de
Migracions (OIM) i especialista en drets humans que, convidada pel Club de Roma, va parlar sobre la crisi
dels refugiats.

L’OBSERVATORI SOCIAL DE
”LA CAIXA” ANALITZA
I ENCARA ELS NOUS REPTES
SOCIALS
L’Obra Social ha creat aquest 2016 l’Observatori Social de ”la Caixa”. Aquest és un nou
instrument estratègic per promoure el debat, el
diàleg i la reflexió social i per posicionar la Fundació Bancària ”la Caixa” com un referent en
l’anàlisi de la realitat social i els reptes del futur.
Ho fa des de la solvència i les aportacions d’estudis de base científica, la reflexió dels experts i
aportant diagnosis de la realitat i les tendències
socials.
El conjunt de dades, indicadors i materials que
confecciona l’Observatori Social es difonen des
d’una plataforma web on es poden trobar les
aportacions dels experts amb articles en profunditat. Una altra via és l’edició dels dossiers
monogràfics. També convoca accions presencials com conferències o seminaris centrats sobre els àmbits de la inclusió social, l’educació,
la ciència i la cultura.

L’ESCOLA EUROPEA D’HUMANITATS ES CONSOLIDA
COM ÀGORA DE DEBAT GLOBAL
Aquest 2016 s’ha celebrat el primer aniversari de la creació de l’Escola Europea
d’Humanitats. Un projecte que s’ha consolidat dins el Palau Macaya com una aula
de divulgació, formació i un espai obert al debat sobre el món des d’una mirada
volgudament i rotundament europeista.
La proposta de programació de l’Escola Europea d’Humanitats ha tancat el primer
any convocant 36 cicles de conferències en les quals, al llarg de 95 sessions, s’han
abordat qüestions vinculades a la política, la filosofia, l’economia, la sociologia o la
literatura. Una proposta que ha aconseguit convocar 3.625 assistents.
Entre algunes d’aquestes veus: Alain Brossat, Giacomo Marramao, Carmelo Dotolo, Daniel Innerarity, Yves Charles Zarka, Eva Illouz, Markus Gabriel, Elettra Stimilli,
José Álvarez Junco, Paolo Flores d’Arcais, William Egginton, Gabriella Coleman,
Gianni Vattimo o Santiago Alba Rico.

El primer dossier publicat des de l’Observatori:
L’educació com a ascensor social presentava
una anàlisi de la qualitat del sistema educatiu
i la seva capacitat per oferir oportunitats de
progrés a la ciutadania. El dossier ha tingut un
ampli ressò i repercussió a tot el país. L’Observatori treballa en nous dossiers sobre l’impacte
de l’atur juvenil a la societat i l’impacte socioeconòmic de la recerca i la innovació.

> Un espai obert al debat i a la reflexió.
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Compromís
amb els grups
d’interès
L’ACCIÓ DELS PROGRAMES DE L’OBRA SOCIAL
HA PERMÈS CONSOLIDAR EL COMPROMÍS DE LA
FUNDACIÓ BANCÀRIA ”LA CAIXA” AMB TOTA LA
SOCIETAT. EN AQUEST AVENÇ PER ESDEVENIR UNA
ENTITAT DE REFERÈNCIA HA ESTAT CABDAL EL TREBALL
COMPARTIT AMB ELS SEUS PRINCIPALS GRUPS
D’INTERÈS: DES DE LES ENTITATS DEL TERCER SECTOR
A LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I DES DELS
CLIENTS I ACCIONISTES FINS ALS SEUS EMPLEATS.
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Grups
d’interès de
la Fundació
Bancària
”la Caixa”

(GRI 102-40 i GRI 102-42)
Involucrar els diferents grups d’interès en
els diferents processos i la programació de
les activitats i programes de cadascun dels
àmbits d’intervenció és un objectiu essencial
per a la Fundació Bancària ”la Caixa” (FBLC,
d’ara endavant). D’aquesta manera palesa
el seu compromís social per contribuir
al progrés de les persones i així és com
orienta la gestió de la Responsabilitat Social
Corporativa. El mesurament dels impactes de
la seva activitat sobre aquests grups d’interès
és la millor contribució a la sostenibilitat
i la bona gestió de la Fundació. Amb
relació a aquests grups d’interès el nou Pla
Estratègic aposta per una concentració del
nombre de col·laboracions per possibilitar
un desenvolupament efectivament
transformador tot implicant-se en projectes
de major abast. Tots els grups d’interès,
tant si són influents com si es veuen
afectats significativament per l’activitat de
la Fundació, són un element cabdal en el
desenvolupament de l’organització.

Arran del procés de transformació iniciat
durant la confecció del nou Pla Estratègic,
la FBLC ha realitzat una tasca d’identificació
i estudi dels seus principals grups d’interès
i un rellevant treball de prospecció interna.
D’aquesta manera fa palès el seu compromís
amb el procés de millora continuada en la
seva relació amb aquests grups d’interès i
amb els recursos propis.
En clau interna s’han desenvolupat
entrevistes als membres del Patronat i a
directius i també s’ha treballat amb 150
professionals de la Fundació per analitzar
els programes vigents i saber quines són
les seves potencialitats i febleses de cara a
obtenir coneixement sobre la seva viabilitat
futura. Amb relació als grups d’interès,
s’ha efectuat un estudi comparatiu a
partir de les anàlisis de l’activitat i de
la identificació de bones pràctiques en
fundacions arreu del món i en àmbits
d’actuació similars als àmbits on actuen
els programes de la FBLC.
També s’han realitzat anàlisis de prospectiva
social i econòmica i s’ha comptat amb
l’assessorament d’experts internacionals
especialitzats en fundacions, ONG i entitats
del tercer sector.
L’univers analitzat ha estat la pràctica
totalitat dels projectes que constitueixen
l’activitat principal de la Fundació obtenint
com a resultat 10 grans línies prioritàries
d’acció. La primera d’aquestes línies

> Els voluntaris són determinants en la detecció de les necessitats socials emergents que cal atendre.
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comporta circumscriure a tres els àmbits
d’activitat: Social, Recerca i formació i
Divulgació de la cultura i el coneixement
(trobareu les línies i principis d’actuació a la
pàgina 7 d’aquest informe integrat).
Els grups d’interès de la FBLC són:
CaixaBank, el Patronat, el Protectorat de
Fundacions de la Generalitat de Catalunya,
les administracions públiques i el Govern, la
comunitat acadèmica, així com els mitjans
de comunicació, les múltiples tipologies
de beneficiaris dels programes i activitats

desenvolupades per la FBLC (entre els quals hi
ha els nens, els joves, la gent gran, els malalts
i, en particular, els col·lectius en risc d’exclusió
social com els discapacitats, els immigrants i
els reclusos, això com la societat en general),
les organitzacions no-lucratives, així com
les entitats/associacions del tercer sector,
els proveïdors de serveis i els empleats de la
Fundació així com els mateixos clients
de l’entitat financera CaixaBank.

Esquema dels grups d’interès de la Fundació Bancària ”la Caixa” (GRI 102-40)

Empleats

Clients
de CaixaBank

CaixaBank

Patronat

Govern 
i
administracions
públiques
(AP)

Proveïdors

ONL i
associacions
del tercer 
sector

Protectorat
(Generalitat
de Catalunya)

Mitjans de
comunicació

Beneficiaris

Aquest és el quart informe integrat de
l’Obra Social ”la Caixa” i el segon que
comprèn tot un exercici anual com a
Fundació Bancària. El document perfila les
diferents fórmules per donar resposta a
les necessitats dels nostres grups d’interès.
També inclou els aspectes que es poden
considerar rellevants (materials) per a
l’organització.

de l’organització i, d’altra banda,
mostren aquells impactes que influeixen
substantivament en les anàlisis i les decisions
dels nostres grups d’interès. Per a la detecció
i l’anàlisi d’aquests assumptes, s’han seguit
els principis de “GRI 102: Continguts
generals” corresponents al referencial GRI
Standards publicat pel Global Sustainability
Standards Board (GSSB).

D’una banda, reflecteixen impactes
econòmics, ambientals i socials significatius
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Comunitat
acadèmica

> El Pla Estratègic considera prioritària la lluita contra la pobresa infantil per garantir la igualtat d’oportunitats per a tothom.

La cadena
de valor de
la FBLC
(GRI 102-9)

El punt de partida per determinar quins
assumptes es poden considerar com a
rellevants per a una organització és dibuixar
la seva cadena de valor. D’aquesta manera,
es pot detectar i analitzar en quines etapes
o activitats hi ha assumptes rellevants per a
l’organització.
La FBLC ha definit la seva cadena de valor
considerant tant la seva activitat com els
diferents inputs/outputs que interactuen
i afecten la gestió de la Fundació.
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El 2016, dins del seu Pla Estratègic
2016-2019, la FBLC ha redefinit la seva
missió i els valors a partir dels quals
desenvolupa la seva activitat (pàgina 6
d’aquest mateix informe).
Els recursos clau necessaris per a la Fundació
se centren en els seus principals grups
d’interès: els seus empleats, CaixaBank, els
seus socis, el Patronat, els voluntaris i les
entitats del tercer sector, els seus proveïdors,
els recursos econòmics i els recursos naturals,
com ara energia o aigua.
Finalment, un cop identificada la cadena de
valor de la Fundació Bancària, s’han identificat
els assumptes rellevants així com l’àrea
d’activitat que poden afectar dins de la FBLC.
A continuació es presenta un esquema sobre
els principals assumptes considerats com
també les etapes que poden afectar la FBLC.

Cadena de valor de la Fundació Bancària ”la Caixa” (GRI 102-9)
Construir una societat millor i més justa, donant més oportunitats a les persones
que més ho necessiten.

La nostra missió
RECURSOS CLAU

Persones:
empleats, voluntaris

Activitats clau que
generen valor
(inclou programes
i projectes)

Resultats clau

Patronat
Grup Criteria
CaixaBank
Socis, entitats socials,
administracions,
universitats, museus,
bancs, fundacions
Proveïdors
Finançament:
Rendiment del Patrimoni
Activitats pròpies

Treballem per un futur
inclusiu i de progrés
per a tothom:
Pobresa Infantil, Ocupació,
Habitatge, Gent Gran, Atenció
Integral a persones amb
malalties avançades, Voluntariat,
Interculturalitat, Fundació de
l’Esperança

Sistema d’informació
i processos
Energia, aigua,
altres materials

Impulsem la recerca, el talent
i la innovació:
Recerca i col·laboració amb
centres d’investigació, Beques i
formació per a l’excel·lència dels
futurs investigadors, Innovació
per a la societat, Translació dels
resultats de la recerca

Estenem la vivència
compartida de la cultura
i el coneixement:
Promoció de la cultura, Centres
CaixaForum, CosmoCaixa,
Divulgació Científica, Suport a
l’educació. eduCaixa, Reflexió,
diàleg i debat social amb
l’Observatori Social de
”la Caixa” i el Palau Macaya

Compromís social

Beneficis per a la societat

•Aprofitament i creació de
noves oportunitats laborals
•Creació d’un model de
promoció i desenvolupament
de la infància en situació
de pobresa i vulnerabilitat
•Lliurament d’habitatges de
lloguer a joves, gent gran
i famílies
•Inserció laboral de col·lectius
en risc d’exclusió social
•Promoció de l’envelliment
actiu i saludable
•Millora de la qualitat de vida
de les persones amb malalties
avançades
•Millora de la convivència
•Acció social directa

•Lluita contra l’exclusió social
de les persones que viuen en
situacions de pobresa, amb
especial atenció a la població
infantil
•Integració laboral
•Foment de l’emprenedoria
•Facilitar l’accés a un habitatge
digne

•Aproximació de la recerca
a la societat
•Estimulació de les vocacions
científiques i posada en valor
de la recerca com a motor
del progrés social
•Aliances amb institucions
de recerca científica
•Recollida de dades de
mesurament sobre el clima
•Concessió de beques
de formació

•Expandir el coneixement
•Fomentar la transferència
de coneixement, el
desenvolupament de la recerca
i els avenços tecnològics
•Increment de la cultura científica
de la societat i la innovació
•Foment de l’excel·lència
•Intercanvi de coneixement
científic
•Millora i cura del medi ambient

•
•
•
•

• Expansió

de la cultura i la ciència
a tots els segments de la
societat

 liances culturals
A
Exposicions d’art
Organització de concerts
Estímul del debat i la reflexió
sobre els principals reptes socials
• Creació d’un portal pedagògic
adreçat a escolars, associacions,
mares i pares

Valors

Responsabilitat
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Confiança

Aspectes clau i abast (GRI 102-47 i GRI 103-1)
Construir una societat millor i més justa, donant més oportunitats a les persones
que més ho necessiten.

La nostra missió
Recursos clau

Activitats clau
que generen valor
(inclou programes
i projectes)

Resultats clau

Ocupació
Seguretat i salut ocupacional

Criteris per a la selecció de projectes

Compromís amb grups d’interès

Transparència en els programes i projectes

Diversitat i igualtat d’oportunitats

Seguiment, avaluació i aprenentatge dels
programes i projectes

Igualtat en la remuneració
entre homes i dones

Integració de gènere i diversitat
en els programes

Gestió econòmica

Coordinació amb les activitats
i programes d’altres actors

Impactes econòmics indirectes
Gestió de la cadena de subministrament

Aliances i finançament de
projectes i programes

Bon govern
Gestió ambiental

Incidència política i campanyes
de sensibilització pública

Imatge de la Fundació Bancària ”la Caixa”

Projectes ambientals

Dedicar més recursos a la lluita contra la
pobresa infantil i l’ocupació

Compromís social

Valors

Responsabilitat
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Beneficis per a la societat

Benefici social que aporta
la Fundació Bancària ”la Caixa”
Rellevància de les accions
i contribució al progrés
de la societat
Desenvolupament de solucions
duradores per cobrir necessitats
bàsiques
Generació de les condicions
de progrés i generació de
noves oportunitats en condició
d’igualtat
Donar resposta a nous reptes de
forma transversal i universal

Confiança

Priorització
(GRI 102-44)
Un cop identificats els assumptes rellevants,
s’ha dut a terme la seva priorització
determinant cada aspecte a la realitat de
l’organització segons la rellevància de
cada un d’ells per a l’activitat de la FBLC.
De la mateixa manera, també es van
considerar en aquest punt els assumptes
rellevants inclosos en el document de la
GRI anomenat “Sustainability Topics for
Sector: What Stakeholders want to know”.
Aquest document estableix, per sectors,
els assumptes que es poden considerar
rellevants.

Els assumptes més importants per als
diferents grups d’interès consultats
s’engloben dins de l’acció social de la FBLC.
Atenen a això, la FBLC ha reorientat el seu
Pla Estratègic per donar més rellevància i
assignar més recursos a l’àrea d’acció social.
D’altra banda, els aspectes destacables
són reforçar els impactes de l’acció dels
programes en la seva contribució al progrés
social, el reforçament de la imatge de la
Fundació Bancària en la societat, el benefici
social de la FBLC i la rellevància i notorietat
de les accions que porta a terme l’Obra
Social ”la Caixa”.

Gràfic de Priorització (GRI 102-46, GRI 102-43 i GRI 102-44)

ALT

MITJÀ

BAIX

ALT

Benefici social

Suport, finançament
i coordinació amb
altres actors

Bon govern

Gestió cadena subministrament

Gestió econòmica

Integració de gènere
i diversitat en els
programes

MITJÂ

Criteris en la
selecció dels projectes

Gestió dels projectes
i transparència
Desenvolupament
professional empleats

Salut i seguretat
Canvi climàtic
i energia

Consum d’aigua i recursos

Projectes ambientals

Incidència política i
campanyes de sensibilització
pública

Gestió de residus

Significança dels impactes económics, socials i ambientals
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BAIX

Influència en les anàlisis i les decisions dels grups d’interès

Imatge de l’Obra Social

Els aspectes rellevants identificats, per ordre de rellevància, han estat: (GRI 102-47 i GRI 103-1)
Aspectes rellevants
considerats en l’estudi
de materialitat

Benefici social

Assumptes

Indicadors GRI Standards i GRI sectorials

Principals projectes d’acord amb l’estratègia de
FBLC dels diferents àmbits: lluita contra la pobresa
i exclusió social, generació de llocs de treball
a persones amb baixa formació, programa
Incorpora, acció social, educació, salut, ajuda
humanitària, inclusió social, formació i investigació
d’excel·lència i divulgació de la ciència
Benefici i valor social de la Fundació Bancària
”la Caixa”

GRI 201-1: Valor econòmic directe generat
i distribuït
NGO G4-DMA Assignació de recursos
(antic NGO7)

Rellevància de les accions i contribució al progrés
de la societat
Suport, finançament
i coordinació amb
altres actors
Imatge de l’Obra
Social

Coordinació amb les activitats i programes d’altres
actors, aliances amb altres entitats/fundacions
Suport econòmic a altres entitats/fundacions
Imatge
Aspectes diferencials respecte altres institucions
Estructura, diversitat, remuneració i transparència
del Patronat i els diferents Òrgans de Govern
d’acord amb bones pràctiques en govern
corporatiu

Bon govern

Codi de valors ètics i plans de formació
i comunicació del codi

NGO G4-DMA Coordinació (antic NGO6):
Processos que permetin tenir en compte
coordinar amb les activitats i programes
d’altres actors
No s’ha trobat un aspecte equivalent

GRI 405-1: Diversitat en òrgans de govern i
empleats

Comitès de direcció existents
Procediments interns per evitar conflictes d’interès

Polítiques de gestió financera

GRI 201-1: Valor econòmic directe generat
i distribuït
GRI 201-4: Assistència financera rebuda del
govern

Gestió econòmica

NGO8: Fonts de finançament per categories
i els cinc donants més importants, així com
el valor monetari de la contribució

Assignació pressupostària per àrees

Polítiques i mecanismes de control financer
Ajuts rebuts per governs
Fonts de finançament i valor de la contribució
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GRI 417-3: Casos d’incompliment relacionats
amb comunicacions de màrqueting
NGO G4-DMA Assignació de recursos (antic
NGO7)

Aspectes rellevants
considerats en l’estudi
de materialitat

Assumptes

Indicadors GRI Standards i GRI sectorials

Criteris en la selecció
dels projectes

Criteris considerats en la selecció de projectes
d’acord amb l’estratègia de la FBLC

No s’ha trobat un aspecte equivalent

Transparència, sistemes de monitorització,
avaluació i aprenentatge dels programes
i projectes

Gestió dels projectes
i transparència

Eficiència i impacte dels programes i projectes

GRI 418-1: Reclamacions fonamentades
relatives a violacions de la privacitat del client i
pèrdua de dades del client

Canvis implementats en els programes i projectes
per tal de millorar-los

NGO G4-DMA Feedback, queixes i accions
(antic NGO2): Mecanismes per a l’obtenció
de feedback i queixes en relació amb els
programes i les seves polítiques, i per
determinar les accions que s’han de prendre
per respondre-les

Mesures establertes per comunicar els canvis en
els programes i projectes

Privacitat i seguretat dels clients/beneficiaris

Mecanismes de feedback i queixes

Integració de gènere
i diversitat en els
programes

GRI 413-1: Operacions amb participació de la
comunitat local, avaluació de l’impacte i
programes de desenvolupament

Mesures per integrar gènere i diversitat en el
disseny, implementació, avaluació i cicle
d’aprenentatge dels programes i projectes
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NGO G4-DMA Monitoratge, avaluació i
aprenentatge (antic NGO3): Sistemes per al
seguiment, avaluació i aprenentatge (incloenthi sistemes de mesura de l’eficàcia i impacte
del programa), els canvis resultants en els
programes i com són comunicats
NGO G4-DMA Gènere i diversitat (antic
NGO4): Mesures per integrar el component
de “gènere i diversitat” en el disseny,
execució, seguiment, avaluació i cicle
d’aprenentatge del programa

Aspectes rellevants
considerats en l’estudi
de materialitat

Assumptes

Indicadors GRI Standards i GRI sectorials

Implantació d’un sistema per a l’atracció i retenció
de talent (polítiques de remuneració i beneficis
socials)
GRI 201-3: Obligacions del pla de beneficis
definits i altres plans de jubilació
Estabilitat en l’ocupació (sindicats, plans
de jubilació)

GRI 202-1: Ràtio del salari de categoria inicial
estàndar per sexe en front del salari mínim
local
GRI 401-1: Noves contractacions d’empleats i
rotació de personal

Retribució

GRI 401-2: Beneficis pels empleats a temps
complet que no s’ofereixen a empleats a
temps parcial o temporals

Desenvolupament
professional
empleats

GRI 401-3: Permís parental
Formació i desenvolupament dels empleats

Polítiques sobre la diversitat, igualtat i integració
dels seus empleats

GRI 404-2: Programes per millorar les aptituds
dels empleats i programes d’ajuda a la
transició
GRI 404-3: Percentatge d’empleats que reben
avaluacions periòdiques de l’acompliment
i desenvolupament professional
GRI 405-1: Diversitat en òrgans de govern
i empleats

Diàleg amb sindicats i existència d’un conveni
col·lectiu

Implantació d’un sistema de gestió de salut
i seguretat segons estàndards internacionals
Foment de la sensibilització i formació en matèria
de salut i seguretat en empleats
Salut i seguretat
Gestió del risc

Sistema de registre de dades d’accidentalitat,
absentisme i dies perduts d’empleats
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GRI 403-1: Representació dels treballadors en
comitès formals treballador-empresa de salut i
seguretat
GRI 403-2: Tipus d’accidents i taxes de
freqüència d’accidents, malalties
professionals, dies perduts, absentisme i
nombre de morts per accident laboral o
malaltia professional
GRI 403-4: Temes de salut i seguretat tractats
en acords formals amb sindicats

Aspectes rellevants
considerats en l’estudi
de materialitat

Assumptes

Indicadors GRI Standards i GRI sectorials

Identificació, avaluació i objectius de reducció del
consum d’energia així com les seves emissions
(petjada de carboni i/o emissions associades a
l’activitat de l’organització)

GRI 302-1: Consum energètic dins
l’organització
GRI 302-2: Consum energètic fora de
l’organització
GRI 302-4: Reducció del consum energètic
GRI 305-1: Emissions directes de gasos
d’efecte hivernacle (abast 1)

Canvi climàtic
i energia
Foment de l’eficiència i les energies renovables
per mitigar el canvi climàtic

GRI 305-2: Emissions indirectes de gasos
d’efecte hivernacle en generar energia
(abast 2)
GRI 305-3: Altres emissions indirectes
de gasos d’efecte hivernacle (abast 3)
GRI 305-5: Reducció de les emissions
de gasos d’efecte hivernacle

Identificació, avaluació i objectius de reducció
del consum de paper i consumibles d’impressió
Consum d’aigua
i recursos

Incidència política
i campanyes de
sensibilització
pública

Gestió cadena
subministrament

Projectes ambientals

Gestió de residus

GRI 301-1: Materials utilitzats per pes o volum
GRI 301-2: Materials reciclats
GRI 303-1: Extracció d’aigua per font

Identificació, avaluació i reducció de l’impacte que
genera l’organització sobre els recursos hídrics

GRI 303-2: Fonts d’aigua significativament
afectades per l’extracció d’aigua

Promoció de la reutilització d’aigua

GRI 306-1: Abocament d’aigües en funció de
la seva qualitat i destinació

Processos de formulació, comunicació,
implementació i canvi en la defensa de posicions
de l’organització respecte a temes concrets així
com realització de campanyes públiques de
conscienciació
Estratègies, activitats i actuacions realitzades
amb relació a la sensibilització pública
Sistemes de gestió de proveïdors per estendre
compromisos laborals, ambientals, de seguretat i
salut, ètics, etc., amb la cadena de subministrament
Mesures per a identificació, avaluació i seguiment
de proveïdors
Tasques forestals en la prevenció d’incendis,
plantació d’espècies per part de comunitats,
CosmoCaixa i medi ambient, participació en
l’apagada mundial
Minimització de l’empremta de carboni de la
FBLC. Impuls de projectes de generació d’energies
netes i participació en iniciatives ambientals de
lluita contra el canvi climàtic
Identificació, avaluació i objectius de reducció
de residus
Sistema de gestió de residus
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NGO G4-DMA Consciència pública i promoció
(antic NGO5): Processos per a la formulació,
comunicació, implementació i canvi en
posicions d’incidència política i en campanyes
de sensibilització pública

GRI 204-1: Proporció de despesa en
proveïdors locals

No s’ha trobat un aspecte equivalent

GRI 306-2: Residus per tipus i mètode
d’eliminació

Generació
de valor i
activitats de
la Fundació
Bancària
”la Caixa”
L’ATENCIÓ ALS GRUPS D’INTERÈS QUE INFLUEIXEN
O SÓN INFLUÏTS PER L’ACTIVITAT DELS PROGRAMES
DE L’OBRA SOCIAL ÉS UNA CONSTANT QUE PERMET
INVOLUCRAR AQUESTS COL·LECTIUS EN TOT EL
CICLE EVOLUTIU DELS PROGRAMES. AMB EL NOU
PLA ESTRATÈGIC, AQUESTA CONSTANT ES RENOVA I
ASSUMEIX COM A OBJECTIU EL DESENVOLUPAMENT
DE PROJECTES DE MÉS ABAST I MAJOR IMPACTE
TRANSFORMADOR REAL.
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> Els programes de la Gent Gran són un exemple de la implicació del col·lectiu de beneficiaris en el disseny dels programes.

Àmbits i
programes
La Fundació Bancària ”la Caixa” (d’ara
endavant, FBLC) ha iniciat aquest exercici
2016 l’aplicació de directrius i prioritats
marcades pel nou Pla Estratègic. Les línies
mestres que tracen el camí pel qual ha de
transcórrer l’acció de l’Obra Social
”la Caixa” continuen mantenint el
compromís de l’entitat en la construcció
d’una societat millor i més justa, oferint més
oportunitats cap als més vulnerables. Uns
objectius que principalment recullen una
essència mantinguda al llarg de la trajectòria
de l’organització i que se sustenten
sobre els valors del compromís social, la
responsabilitat i la confiança.

La implicació
dels grups
d’interès
Participació en el
disseny, execució,
seguiment i avaluació
(GRI 102-42)
El fet més rellevant el 2016 i que permet
mostrar la importància que la FBLC atorga
a la seva relació amb els principals agents
implicats ha estat la creació de l’Observatori
Social de ”la Caixa”. Un organisme que neix
per donar resposta a l’objectiu recollit en
el Pla Estratègic de situar la FBLC com un
referent al voltant del diàleg, el debat i la
reflexió.
L’Obra Social ha concebut aquest instrument
per analitzar en profunditat i rigor els
diferents àmbits de la realitat social sobre
els quals intervé. D’aquesta forma presta
atenció a moltes de les problemàtiques sobre
les quals desenvolupa a hores d’ara part
de la seva activitat a través dels programes
i activitats, però també podrà avançar,
identificar i fer diagnosis sobre els nous reptes
socials.
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Els objectius de l’Observatori són oferir una
panoràmica de la realitat social tot aportant
estudis, anàlisis i reflexions que permetin
traslladar a la societat aquest coneixement
de base científica. És també missió de
l’Observatori fer diagnosis de la realitat
social en els grans àmbits d’intervenció de
les activitats de la Fundació: educació, social,
ciència, innovació i cultura. Finalment hi
ha també un component comunicatiu,
ja que l’Observatori ha de ser la finestra
que permeti a l’Obra Social mostrar-se com
a entitat sensible als canvis socials.
Per fer tot això l’Observatori promou la
generació de continguts oferint estudis
d’actualitat i recerca d’avantguarda
prioritzant la investigació sobre temes
inèdits. Aquesta informació recollida
conformarà un corpus de coneixement sobre
el qual l’Obra Social adquireix un compromís
de transferència i retorn cap a la societat.
Entre alguns dels mecanismes que preveu
crear per fer possible això hi ha l’establiment
d’un baròmetre social, la publicació d’articles
en profunditat i la difusió dels resultats,
adaptant-se a diferents contextos, suports i
nivells d’especialització de les audiències a les
quals es dirigeix.

Tot i que 2016 ha estat el primer any
de l’activitat de l’Observatori Social, els
impactes que aquest Observatori ha produït
com a conseqüència de la publicació dels
primers dossiers i articles s’ha traduït en una
cinquantena d’accions clau que s’estima han
tingut un impacte rellevant com les més de
185.000 visites a la seva pàgina web.

Nombre de visites a
la web de l’Observatori:

185.000

Així doncs l’Observatori Social s’ha
erigit com una eina cabdal i un punt de
confluència i relació amb els principals
agents implicats de la Fundació, juntament
amb el Palau Macaya, que s’ha consolidat
com un dinamitzador i un referent del
debat i la reflexió amb el foment de la
participació d’aquests agents implicats
amb l’organització de tallers i seminaris
que també permeten obtenir coneixement
i arribar a conclusions que poden ser
compartides sobre grans qüestions de
caràcter transversal i alta incidència social.
Els programes de l’Obra Social, conscients
de la importància de la participació dels seus
grups d’interès articulen la seva implicació
en cadascuna de les etapes (disseny,
implementació, monitoratge i avaluació).

Entre els instruments amb què l’Observatori
es dotarà per fer possible això hi ha una
plataforma web, l’edició de diferents dossiers
monogràfics i la convocatòria d’accions com
simposis, seminaris o cicles de conferències,
sense oblidar la difusió de continguts a través
de les xarxes socials.

NGO G4-DMA Relacions amb els grups d’interès afectats (antic NGO1)
Beneficiaris

Administracions
públiques

Agents
tercer sector

89,47

78,95

55,26

81,58

92,11

50

47,73

47,37

63,16

71,05

Participació en l’etapa d’implementació

44,74

65,79

48,65

71,05

88,89

Participació en l’etapa de seguiment

52,63

76,32

51,35

67,57

80,56

Participació en l’etapa d’avaluació

76,32

68,42

54,05

72,97

81,08

Participació continuada mitjançant diàleg o aliances

59,46

78,95

52,63

67,57

88,89

% participació

Participació total
Participació en l’etapa de disseny
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Comunitat
acadèmica Proveïdors

Aquest 2016 han estat exemples d’aquesta
voluntat programes com Incorpora
amb la celebració de fins a 20 actes de
reconeixement amb motiu de la celebració
del desè aniversari, en el qual s’han implicat
tots els grups Incorpora i les direccions
territorials de CaixaBank. D’aquesta forma
s’ha aconseguit donar visibilitat al treball que
la Fundació fa amb les persones i empreses
socialment responsables en el marc de la
integració sociolaboral que promou aquest
programa.
És també el cas del programa d’Atenció
integral a persones amb malalties avançades
que ha subscrit convenis específics en l’àmbit
de la salut amb diferents conselleries de
Sanitat de les comunitats autònomes amb
l’objectiu de donar a conèixer el programa
i obtenir l’aval de les administracions
públiques per a la seva extensió. Tanmateix el
programa manté un conveni de col·laboració
amb el Ministeri de Sanitat que comporta
el compromís d’ampliar el programa que
el 2016 dóna suport a 109 hospitals i 126
equips domiciliaris a tot l’Estat.

> Els voluntaris despleguen
múltiples accions de proximitat que
contribueixen a millorar el benestar
de les persones.

També el 2016 s’han rubricat acords amb
entitats sense ànim de lucre per a la gestió
dels 42 equips d’Assistència Psicosocial del
programa. Finalment, s’han signat acords
amb membres de les comunitats acadèmica

i científica, com l’Institut Català d’Oncologia
(ICO), per millorar aspectes científics i
d’avaluació del programa o un conveni
específic amb la Universitat de Vic per a la
realització del postgrau d’Atenció Psicosocial
i Espiritual a persones en situació de malaltia
avançada.
En alguns casos aquesta implicació dels grups
d’interès es fa palesa amb la consecució
de documents que constituiran la base de
les accions del mateix programa. És el cas
del programa de la Gent Gran - Primer, les
persones: Cuidar com ens agradaria que
ens cuidessin, on els grups d’interès han
estat actors fonamentals en l’elaboració
de la carta “Cuidar com ens agradaria
que ens cuidessin”, l’instrument de base
de la intervenció. També han participat en
la confecció de quatre informes a partir
d’entrevistes amb profunditat, anàlisis sobre
les cures a les relacions de dependència,
enquestes sobre cures i informes sobre
l’envelliment.
Canalitzar la participació dels actors i
organismes que poden incorporar valor a la
preparació i el disseny dels programes ha estat
també l’estratègia emprada des del programa
de Beques ”la Caixa”. Comptar amb l’opinió
dels centres de recerca que eren els potencials
receptors dels beneficiaris de les beques ha
estat clau per al llançament el 2016 de la
nova convocatòria de beques de doctorat
internacional, INPhINIT. Els mateixos centres
van contribuir a la difusió de la convocatòria
adquirint aquest compromís com a part dels
acords per participar en el programa.
Uns contactes semblants als que les
delegacions de voluntaris de ”la Caixa”
mantenen amb el seu entorn a través de les
entitats socials amb les quals col·laboren. El
seu paper és important per determinar quines
necessitats socials cal atendre en els respectius
territoris. De fet s’estima que un 75% de
les accions són impulsades per la iniciativa
d’aquestes entitats socials i un 25% són
accions que es vinculen amb els programes de
l’Obra Social.
Aquest 2016 s’ha completat un procés de
simplificació organitzativa pel qual s’han
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dissolt les 40 associacions de voluntaris
de ”la Caixa” i la FASVOL (la federació
d’associacions de voluntaris de ”la Caixa”).
El canvi ha comportat la creació d’una única
Associació de Voluntaris de ”la Caixa” de la
qual en són els socis fundadors CaixaBank
i la FBLC. La nova Associació de Voluntaris
de ”la Caixa” té com a principal missió
promoure i facilitar la participació solidària
dels empleats i exempleats del Grup
”la Caixa” i la resta de persones vinculades
al Grup realitzant accions de voluntariat
d’interès general. També aquest exercici ha
entrat en vigor el pla director de la nova
associació que haurà de marcar prioritats
i línies d’actuació de futur i on tenen
presència i participació els diferents agents
relacionats amb el voluntariat de ”la Caixa”.
En aquest context de renovació s’està
desenvolupant una nova plataforma web
que és previst llençar a principis del 2017.
El seu objectiu és millorar la participació
activa de la ciutadania mitjançant accions
de voluntariat del seu entorn. A més de les
iniciatives locals liderades pels voluntaris en
cada territori, s’ha fomentat la presència de
voluntaris en els programes propis de l’Obra
Social ”la Caixa”.
En altres ocasions els programes aprofiten
les activitats desenvolupades per propiciar
aquests contactes amb els agents implicats.
eduCaixa Joves Emprenedors desenvolupa
enquestes al professorat, aprofita les xarxes
socials per obtenir dades de la comunitat
educativa i també fa entrevistes, en alguns
casos en formats de converses amb un
caràcter més informal amb professors i
alumnes. Són entrevistes que es desenvolupen
durant jornades presencials o aprofitant
algunes de les activitats convocades.
També en l’àmbit educatiu el programa
Parlem de drogues compta amb la
col·laboració dels equips directius i docents
dels centres escolars que participen de la
proposta així com grups d’alumnes que
responen qüestionaris confeccionats per
a la mesura i l’avaluació dels impactes del
programa.
La implicació dels actors no es desenvolupa
únicament a escala local. L’Àrea Internacional

> Aprofundir en les possibilitats de les
noves tecnologies en l’àmbit educatiu
és un dels camins a seguir.

manté una aliança amb UNICEF per a
l’extensió d’un innovador diagnòstic de
la pneumònia. ARIDA (Acute Respiratory
Infection Diagnostic Aid) té com a objectiu
arribar als infants menors de cinc anys que
es beneficien d’un diagnòstic precoç i eficaç.
Aquesta eina la fan els Community Health
Workers/Volunteers. Aquest col·lectiu és
el principal agent implicat perquè són els
receptors dels dispositius del diagnòstic i
han de rebre una formació específica. Per
això, han estat presents en tot el cicle del
projecte, ja que en tractar-se d’una iniciativa
amb un rellevant component d’innovació
té també com a objectiu provar l’ús i utilitat
dels aparells tecnològics en mans d’aquests
Community Health Workers/Volunteers.
Finalment, aquest 2016 la Fundació de
l’Esperança ha desplegat també mecanismes
per mantenir contacte amb els seus actors
a partir d’una enquesta de propostes
adreçades als usuaris de l’entitat, als serveis
de col·laboració externs, tant els de caràcter
públic com els de caràcter privat, i també
amb els serveis interns de la Fundació.
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Psicosocial. El 2016 la puntuació obtinguda a
partir de les respostes d’aquests professionals
ha estat de 9,2 sobre 10. Aquesta enquesta
s’afegeix als mecanismes de seguiment propis
del programa que consisteixen en visites
presencials a les entitats que implementen
el projecte i als hospitals on es desenvolupa
l’atenció.
Les enquestes són una excel·lent via de recollida
de dades i informació. El Palau Macaya ha
establert un sistema d’enquestes qualitatives
i quantitatives als participants de les seves
activitats i compta també amb un servei
d’atenció a l’usuari presencial, en línia i telefònic.
Una estratègia semblant és la utilitzada pel
programa de Beques ”la Caixa”. Anualment
s’envia una enquesta a tots els participants de
les convocatòries, tant als candidats amb o
sense beca concedida com també als experts
i avaluadors. Les xarxes socials de l’Associació
de Becaris ”la Caixa” a través dels canals de
Facebook i Twitter són també vies per recollir
el parer i l’opinió sobre el programa.

> Saber escoltar és de gran ajuda per a
una organització que aspira a millorar
any rere any.

Mecanismes per a l’obtenció
de feedback en relació amb
els programes i projectes
Mantenir un diàleg permanent amb els
grups d’interès està plenament integrat dins
les dinàmiques de treball de les diferents
àrees i departaments. Des dels programes
i projectes s’estableixen mecanismes, en
alguns casos dissenyats específicament per
a l’ocasió, perquè existeixi un flux continu
que permeti saber a l’organització quines
són les opinions, suggeriments i demandes.
D’altra banda, aquestes són també eines
fonamentals en les dinàmiques de millora
continuada, ja que constitueixen una forma
d’avaluació objectiva de l’abast de les
accions.
El programa d’Atenció integral a persones
amb malalties avançades ha sistematitzat
alguns d’aquests mecanismes. Cada any
s’efectua una enquesta de satisfacció als
professionals dels equips sanitaris amb
els quals treballen els Equips d’Assistència

eduCaixa també opta pel model de les
enquestes però incorpora a més a més
reunions amb els professors que implementen
el programa. Les dades obtingudes de les
seves respostes són de gran utilitat per
dissenyar propostes posteriors.
En alguns casos els programes desenvolupen
seguiments presencials com és el cas del
programa CooperantsCaixa o Parlem de
drogues, aquests darrers fan visites de
seguiment als centres educatius adscrits al
projecte “Aquí en parlem”.
En alguns casos les avaluacions tenen un
caràcter intern com en els mesuraments
realitzats des del programa Violència:
tolerància zero de la prova pilot del programa
d’Atenció Integral a dones i fills víctimes de
violència masclista. En d’altres, els resultats
d’aquestes avaluacions són compartits i fets
públics com ha estat el cas del programa
Gent Gran - Viure bé, sentir-se millor que
va presentar els resultats de l’avaluació
del programa en el marc del Congrés
de la Societat Espanyola de Geriatria i
Gerontologia.
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En altres casos l’obtenció de feedback amb
els beneficiaris es canalitza a través de serveis
web. És el cas dels programes Habitatge
Assequible i Lloguer Solidari que el 2016 han
iniciat millores a la web dels programes. És
previst que aquestes millores siguin efectives
el 2017, però en essència la nova web

aportarà una millor i més actual adaptació
gràfica. També millorarà les opcions de cerca
i els apartats dedicats a l’ajuda als usuaris o
posant el focus en les opcions de cerca de les
promocions permetent compartir les fitxes
d’aquestes promocions a través de les xarxes
socials.

NGO G4-DMA Feedback Mecanismes de feedback
Divulgació de
la cultura i el
coneixement

Casos

%

El projecte, incorpora algun mecanisme de feedback?

30

76,32

73,91%

66,67%

91,67%

El projecte, inclou mecanismes de feedback:
SOL·LICITUD D’INFORMACIÓ?

25

70,27

63,18%

33,33%

83,33%

El projecte, inclou mecanismes de feedback: OPINAR?

26

81,08

86,36%

33,33%

83,33%

El projecte, inclou mecanismes de feedback: SUGGERIR?

28

81,08

86,36%

33,33%

83,33%

El projecte, inclou mecanismes de feedback: QUEIXAR-SE?

27

78,38

81,82%

33,33%

83,33%

Projectes

38

23

3

12

Sistemes de control, avaluació
i aprenentatge

viabilitat de les accions i els programes de
l’Obra Social.

L’avaluació de l’impacte dels programes
i la millora dels indicadors que mesuren
l’eficiència són cabdals per a la FBLC.
Implementar sistemes de mesurament i
avaluació permanent amb l’establiment
de protocols de mesura dels impactes
de les activitats i programes s’entenen
com una part integrada i fonamental de
l’acció de l’Obra Social. Aquesta contínua
revisió i anàlisis sobre l’abast de les accions
s’entén no solament com un avenç i una
responsabilitat vers els grups d’interès sinó
que permeten a les àrees i els programes
detectar de manera continuada formes de
millorar els procediments, els abasts de les
intervencions i possibilita introduir elements
de millora continuada. Amb aquest
compromís la Fundació Bancària es manté
en estat de tensió permanent i aquesta
alerta és la millor forma de mantenir oberta
la seva capacitat d’innovació.

El Pla Estratègic marca que els programes
incorporin mecanismes d’avaluació en totes
les etapes del procés, per tant, atenent a
aquesta exigència, el 100% dels programes
compta amb sistemes de seguiment i
control i un 97,37% dels programes tenen
mecanismes de monitoratge, avaluació i
aprenentatge.

Seguint les línies d’acció del nou Pla
Estratègic aquest mesurament de l’abast
de les intervencions redunda en la seva
millora de la visibilitat i l’eficàcia. És
un element essencial per determinar la

Social

Recerca i
formació

Entre els sistemes de seguiment i control
més utilitzats pels projectes i programes de la
FBLC hi ha els de naturalesa quantitativa. Un
92,11% els utilitza amb una freqüència de
registre i/o producció de dades continuada,
és a dir, mentre s’executa el projecte. D’altra
banda, un 97,37% dels programes compten
amb sistemes d’indicadors quantitatius
finalistes, és a dir, que es mesuren en la fase
final del programa.
Pel que fa als sistemes d’informació
qualitativa, un 81,58% dels programes
compten amb aquests indicadors amb
freqüència contínua, durant el procés
d’execució de les accions del programa. Pel
que fa als sistemes de recollida d’indicadors
d’informació qualitativa en la fase final del
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programa un 92,11% del conjunt incorpora
aquests mecanismes.

dels resultats. Així doncs, la totalitat dels
programes de l’Obra Social posseeixen eines
de mesura. És gràcies a això que un 86,49%
dels programes han introduït canvis i millores
en les intervencions al llarg de l’exercici,
fruit de les recomanacions derivades de les
avaluacions realitzades l’any anterior.

SEGUIMENT, VALORACIÓ I ANÀLISI
El 2016 el 100% dels projectes i programes
han desenvolupat accions de seguiment
i han realitzat la valoració i l’anàlisis

NGO G4-DMA Monitoratge, avaluació i aprenentatge (antic NGO3)
Casos

%

Social

Recerca i
formació

Divulgació de
la cultura i el
coneixement

Disposen de sistemes de monitoratge,
avaluació i aprenentatge

37

97,37

95,65%

100%

100%

Disposen de sistemes de seguretat i control

38

100

100%

100%

100%

Fan accions i activitats de seguiment el 2016

38

100

100%

100%

100%

Fan exercicis de valoració o anàlisi de resultats

38

100

100%

100%

100%

Introdueixen millores o canvis per al 2016

32

86,49

90,91%

33,33%

91,67%

Projectes

38

23

3

12

NGO G4-DMA Monitoratge, avaluació i aprenentatge (antic NGO3.1)
Projectes que disposen de sistemes de seguiment i control

Indicadors quantitatius
continus (registrats al llarg
del procés)

Indicadors quantitatius finals
(produïts al final del
programa)

Sistemes d’informació
qualitativa continus
(registrats al llarg del procés)

Sistemes d’informació
qualitativa finals (produïts
al final del programa)

92,11%

97,37%

81,58%

92,1%

Entre algunes de les modalitats de recollida
de les dades per al seguiment dels programes
al llarg del 2016, un 92,11% dels projectes
comptem amb un registre continuat de dades
d’activitat. Un 84,21% opta per la vida de
programar visites de seguiment. La majoria
de projectes, un 76,32%, té comissions
de seguiment, en un 68,42% s’hi fan
auditories i/o assessories d’experts externs, un
84,21% opta per les enquestes de valoració
a col·lectius determinats i un 60,53%
desenvolupa estudis.
Les operatives de seguiment amb menor
incidència continuen sent l’auditoria de
processos emprada només per un 34,21%
o les auditories de comptes que s’apliquen
en un 28,95% dels casos. En l’etapa
d’avaluació, els exercicis de valoració i anàlisi
que han fet servir la majoria de projectes de

la FBLC es concreten en reunions de valoració,
les fan un 92,11% dels projectes, o també en
les memòries o els informes de valoració dels
indicadors quantitatius i/o de la informació
qualitativa amb el mateix indicador, un
92,11% dels projectes.
Els programes i projectes incorporen cada
cop més des dels primers estadis de
l’inici diferents sistemes de seguiment,
control i avaluació adaptats a les seves
especificitats. Per exemple, el programa
Gent Gran - Sempre Acompanyats ha fet
una avaluació del programa pilot als tres
territoris inicials del programa així com de
l’aplicació de la metodologia emprada.
El mateix succeeix amb el programa
Gent Gran - Viure bé, sentir-se millor que
ha desenvolupat una avaluació gairebé
experimental i multicèntrica del programa.
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Altres programes com Gent Gran - Primer,
les persones: Cuidar com ens agradaria que
ens cuidessin despleguen tot un ventall
d’opcions: disseny i confecció d’enquestes
sobre expectatives de cura, l’estudi qualitatiu
“les cures a les relacions de dependència”,
seminaris de treball amb experts i entrevistes
semiestructurades a experts, així com la
presentació pública de documents essencials
com la carta “Cuidar com ens agradaria que
ens cuidessin”.
També trobem casos vinculats als programes
de la Gent Gran com són les avaluacions
dels projectes de Participació i Voluntariat,
els quals es canalitzen a través d’enquestes
adreçades als participants de la iniciativa i
als grups de discussió. En aquests darrers
s’hi ha incorporat també els responsables
tècnics i els dinamitzadors. En canvi, els
programes de Salut i Benestar opten per
desplegar estudis de qualitat de les activitats
amb l’objectiu d’avaluar tant els continguts
com la metodologia i els professionals que
imparteixen les activitats de salut.
El programa d’Atenció integral a persones
amb malalties avançades també utilitza
diferents vies: la plataforma en línia
del programa, la documentació clínica
assistencial, les reunions de monitorització
amb caràcter anual, les visites presencials
als diferents territoris per part de la Direcció
del Programa i la Direcció Científica,
una auditoria externa econòmica i de
procediments a més de jornades de
seguiment i de formació de la totalitat
dels professionals implicats.

d’autoavaluació. També es realitzen enquestes
als directors dels EAPS i als gerents de les
entitats sense ànim de lucre que els acullen.
Per completar el conjunt d’eines s’han creat
grups de treball per abordar qüestions com
el voluntariat, l’espiritualitat, la pediatria i el
treball social.
Dins l’àmbit del voluntariat la Fundació
Bancària ha consolidat un model de gestió
i acompanyament a través de les oficines
tècniques de voluntariat. Aquestes oficines
han contribuït a introduir un itinerari de
gestió que comporta accions de planificació,
captació, benvinguda, incorporació,
desenvolupament d’activitats, reconeixement
i fidelització.
Simultàniament a aquests processos, des de
fa temps, el programa ha millorat algunes
de les eines de gestió de la seva web i ha
establert mecanismes d’avaluació i seguiment
de les activitats del voluntariat orientant les
accions a resultats.
En el cas del programa CooperantsCaixa
s’han convocat dues jornades de formació i
avaluació amb l’objectiu de remarcar el treball
dels cooperants al llarg de tot el cicle del
programa. En el decurs d’aquestes jornades

Cada any el programa fa un estudi
d’efectivitat en el qual es mesura l’eficàcia
d’atenció psicosocial proporcionada. Aquest
2016 s’ha continuat introduint millores
significatives en la plataforma en línia
del programa per millorar la qualitat de
l’assistència dels EAPS (equips d’atenció
psicosocial), així com noves variants en
l’estudi d’efectivitat anual.
Entre les novetats del 2016, la incorporació
de nous instruments d’autoavaluació per
als equips d’atenció psicosocial per a una
millor monitorització de la seva pròpia
activitat, de manera que ells disposin d’eines
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> Les enquestes als voluntaris de
la Gent Gran ajuden a avaluar els
programes d’atenció i prevenció de la
dependència.

> La majoria dels programes
introdueixen canvis en diferents
fases del seu procés. Bona part
d’aquests canvis tenen a veure amb
eines i recursos vinculats a les noves
tecnologies.

s’han avaluat les propostes de millora
aplicades per al 2016 i s’han fet créixer i
millorar aquests protocols d’avaluació.
La Fundació de l’Esperança també disposa
de mecanismes d’avaluació des del seu CRM
(Customer Relationship Management /
Gestió de Relació amb els Clients), l’eina
sobre la qual mesuren els serveis que
gestionen.
Per la seva banda, el Palau Macaya desplega
enquestes per mesurar la satisfacció del
públic que assisteix a les activitats i també
a les entitats cessionàries dels espais amb
relació a les activitats que desenvolupen i
les condicions estructurals de l’equipament.
Al Palau Macaya treballen també en el
disseny d’una plantilla de relatoria que els
permeti recollir les principals conclusions dels
projectes de reflexió.
ALGUNS CASOS D’INCIDÈNCIA
DELS PROGRAMES
El programa Parlem de drogues ha
desenvolupat una eina específica per
mesurar l’impacte d’aquest programa sobre

els alumnes de secundària que hi participen.
Es tracta d’un qüestionari complimentat per
aquells alumnes que completaven el circuit
educatiu del programa. Aquest consistia en la
visita de l’exposició, el treball posterior a l’aula
i un debat amb el seu comissari. Els resultats
obtinguts mostren que el programa incideix
en l’increment de la percepció de risc per part
dels adolescents i canvia actituds amb relació
al consum de substàncies.
Segons els indicadors obtinguts, un 37% dels
joves tenen més motius fonamentats sobre
nous coneixements en la matèria per dir
“no” a les drogues. Un 12,1% ha modificat
la seva percepció sobre les drogues i un 42%
ha canviat força o molt el seu punt de vista
sobre drogues que no coneixia o sobre els
seus efectes. Finalment el 70% té ara més
motius per refusar el consum de drogues i per
desaconsellar-ne el consum en el seu entorn
proper.
El programa assoleix així un impacte directe
sobre el seu públic objectiu i reforça la seva
finalitat, en aconseguir dotar els més joves
de discursos addicionals que desenvolupen i
reforcen actituds de rebuig vers les drogues.
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Els programes desenvolupen mesures
de seguiment i avaluació fins a la seva
conclusió definitiva. És el cas de Violència:
tolerància zero que aquest exercici 2016
s’extingeix però que ha mantingut les
reunions de seguiment amb les entitats que
desenvolupen els programes, les avaluacions
de les intervencions realitzades sobre grups
de dones i que han estat dissenyades per la
Universitat de Barcelona. Es tracta de quatre
qüestionaris dirigits a dones beneficiàries que
són realitzats per professionals que mesuren
l’impacte i la consecució dels objectius
perseguits. Els resultats obtinguts es recullen
en una memòria final amb l’anàlisi dels
resultats. Finalment també es despleguen
estudis de satisfacció sobre els beneficiaris,
en aquest cas alumnes i docents, que
participen en els tallers educatius de
prevenció.
Fruit de la concentració de les àrees
d’activitat que marca el Pla Estratègic hi
ha altres programes que registraran canvis
rellevants. El programa d’Universitats
ha finalitzat també aquest 2016 i les
col·laboracions amb les diferents universitats
es canalitzaran i incorporaran dins els
programes de recerca de l’Àrea de Recerca
i Coneixement.
També és el cas dels programes de protecció
i conservació del medi ambient. Com a
resultat d’aquesta revisió s’extingeixen
el programes de Custòdia del Territori i
Conservació d’Espais Naturals, els quals
han tingut canvis en la gestió econòmica
mantenint únicament un pressupost habilitat
per als convenis amb les diputacions
catalanes. El pressupost per a la resta de
comunitats s’ha traspassat a la iniciativa
Recerca en Medi Ambient i Salut. En
conseqüència, s’han modificat també els
continguts dels convenis amb les comunitats
autònomes que inclouen projectes que
vinculen la recerca, la salut i el medi
ambient. Finalment s’han reconduït també
els programes ClimaDat, recerca del canvi
climàtic, i Medclic, recerca a la Mediterrània,
en l’àmbit de la recerca.
Fruit d’aquests mesuraments alguns
programes incorporen canvis que els

permeten redefinir objectius o encetar noves
etapes. És el cas del programa Art for Change
que des del 2008 impulsa convocatòries
de suport a entitats culturals i artistes
per desplegar projectes que impliquin la
participació de col·lectius vulnerables i que
busquen propiciar processos de transformació
social.
A partir del proper exercici Art for Change
es planteja reestructurar la convocatòria
incorporant nous objectius. En primer
lloc, potenciar la marca Art for Change i
incrementar la implicació de l’Obra Social
assentant les bases d’intercanvi i col·laboració
amb les entitats i artistes escollits i oferint,
per exemple, la possibilitat d’ús dels centres
CaixaForum per exhibir el resultat final.
D’altra banda, es preveu incrementar la
dotació econòmica dels 15.000 als 25.000
euros i reduir el nombre de projectes
seleccionats de 30 a 15.
Amb l’objectiu de millorar la qualitat i
l’eficiència del programa s’ha encarregat
al departament de Consultoria i Estudis
de la Fundació Pere Tarrés la confecció
d’una proposta de treball per a la gestió i
implementació del procés d’avaluació de
les candidatures dels projectes prestats a la
convocatòria Art for Change 2016 perquè
tinguin en compte aquests nous objectius.
eduCaixa Joves Emprenedors és un altre
dels programes que ha anat incorporant
indicadors d’avaluació qualitativa que han
comportat modificacions en les accions
programades. Entre alguns d’aquests canvis
hi ha la posada en marxa del campus Repte
Emprèn que dona oportunitat de formació
presencial a 35 equips de tot l’Estat sobre
l’emprenedoria. La celebració del campus
permet una avaluació qualitativa des de
l’observació directa i a partir de les entrevistes
i converses espontànies amb professorat i
alumnes participants.
Els recursos educatius digitals que
complementen el KitCaixa Joves Emprenedors
també compten amb una avaluació
quantitativa dels usos a través de les anàlisis
dels usuaris de la web. Una altra de les
vies ha estat la creació d’una comunitat de
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professorat a través del canal de Facebook.
Aquest canal permet recollir interessos i
dubtes del col·lectiu docent i els proporciona
recursos per treballar millor en el programa,
a més de crear sinergies de coneixement
i experiència entre tots els integrants del
grup.

Finalment també s’han convocat sessions de
formació al professorat, en concret el 2016
s’han fet a Màlaga al voltant del treball de
l’emprenedoria i s’han convocat tres taules
rodones per realçar el potencial de l’educació
emprenedora en el desenvolupament de
competències bàsiques de l’alumnat. Sessions
que s’han celebrat el mes d’octubre a
Barcelona, Girona i Saragossa.

NGO G4-DMA Monitoratge, avaluació i aprenentatge (antic NGO3.5)
Casos

%

Social

Recerca i
formació

Divulgació de la cultura
i el coneixement

38

86,84

91,30%

100%

75%

NGO G4-DMA Monitoratge, avaluació i aprenentatge (antic NGO3.5)
Activitat
Social

Activitat

Divulgació de la cultura
i el coneixement

NGO G4-DMA Monitoratge,
avaluació i aprenentatge
(antic NGO3.5.1)

% de projectes que
permeten mesurar
l’EFICÀCIA

83%

33%

67%

NGO G4-DMA Monitoratge,
avaluació i aprenentatge
(antic NGO3.5.2)

% de projectes que
permeten mesurar
l’EFICIÈNCIA

82%

33%

67%

NGO G4-DMA Monitoratge,
avaluació i aprenentatge
(antic NGO3.5.3)

% de projectes que
permeten mesurar
l’IMPACTE

78%

67%

67%

> Els programes educatius paren
atenció als criteris de no-discriminació
i d’atenció a la diversitat.
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Integració del component
de gènere i diversitat
Els factors de gènere i diversitat són
fonamentals per a la Fundació Bancària
”la Caixa” que vetlla perquè s’integrin
en cadascun dels programes que són els
responsables de la gestió i els que decideixen
en última instància i en funció de les seves
especificitats la seva inclusió i l’establiment
de criteris de diversitat i igualtat.
Un 91,67% dels programes i projectes
incorporen el component de gènere i
diversitat. Les fórmules més esteses són les
d’incorporar el criteri de no-discriminació
i en idèntica mesura el control d’igualtat
d’oportunitats per participar en el projecte.
Un 51,43% dels programes apliquen
alguna forma de discriminació positiva per
assegurar un nivell de presència i participació
dels col·lectius pactats i un 37,14%
dels programes aborden específicament
problemàtiques de gènere.
De forma específica un 72,22% dels
programes de l’Obra Social incorporen
altres factors d’atenció a la diversitat. Això
és fonamental en molts casos per garantir
escenaris amb igualtat d’oportunitats per
diversos col·lectius. De fet un 57,14% dels
programes tenen com a principal objectiu
l’abordatge de problemàtiques derivades del
factor de la diversitat. Com succeeix en els
factors de gènere el criteri més estès és el de
l’aplicació dels principis de no-discriminació
amb un 85,89%. En un 70,59% dels
programes s’apliquen mesures de control per
garantir la igualtat d’oportunitats de formar
part del projecte i un 58,82% assegura
aquesta participació amb mesures de
discriminació positiva.

transformació del paper del cuidador des
d’una perspectiva de gènere com a part
intrínseca de l’atenció a la dependència. En
altres programes com CooperantsCaixa es
mantenen percentatges de discriminació
positiva equilibrant la participació del 50%
per a dones i homes en el programa, reforçant
així la perspectiva de gènere que també
es compleix en els projectes de destinació.
Exactament igual fan al programa de Beques
”la Caixa” on a l’hora d’escollir els avaluadors
de les sol·licituds de selecció es tenen en
compte criteris de diversitat de gènere així
com la procedència geogràfica amb l’objectiu
de constituir comitès de selecció heterogenis.
Per la seva banda, la Fundació de l’Esperança
aplica criteris de discriminació positiva de
gènere i diversitat per tenir en compte els
usuaris dels seus serveis, persones en situació
de vulnerabilitat.
Alguns programes desenvolupen eines
específiques per mesurar els impactes del
programa. És el cas de Parlem de drogues que
va crear un formulari per al desenvolupament
de focus-group, una sèrie de sessions per a la
detecció de qüestions emergents i d’interès
entre el públic adolescent. En la confecció
de les proves per auditar la comprensió
del programa per part dels alumnes de
secundària per a la formació d’aquests grups
es van tenir en compte les variables de gènere
i de diversitat.

L’Observatori Social de ”la Caixa” aborda en
el tractament dels seus continguts de debat
i reflexió els impactes socials que reben els
àmbits sobre els quals actuen els programes
de l’Obra Social i entre els quals es troba la
qüestió del gènere i la diversitat.
Al programa Gent Gran - Primer, les
persones: Cuidar com ens agradaria que
ens cuidessin s’incorpora l’anàlisi de
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NGO G4-DMA Gènere i diversitat (antic NGO4)
Divulgació de la
cultura i el
coneixement

Casos

%

Social

Recerca i
formació

Incorporen component de gènere o diversitat

33

91,67

90,91%

100%

90,91%

Incorporen component de gènere

28

77,78

72,73 %

100%

81,82%

Incorporen component de diversitat

29

72,22

81,82%

0%

72,73%

Projectes

38

–

23

3

12

NGO G4-DMA Gènere i diversitat (antic NGO4)
Component
de gènere

Altres factors
de diversitat

Principis de no-discriminació

91,67%

85,89%

No-discriminació i control d’igualtat d’oportunitats

91,67%

70,59%

Apliquen discriminació positiva

51,43%

58,82%

Abordament directe de problemàtiques de gènere o concretes de diversitat

37,14%

57,14%

% de programes que integren

Entre els principals factors d’atenció a la
diversitat que ajuden a assegurar escenaris
amb igualtat d’oportunitats per a tothom
hi ha les persones amb discapacitat física,
intel·lectual i trastorns mentals que es tenen
presents, per exemple, en programes com
Incorpora, Voluntariat, Gent Gran, Violència:
tolerància zero, CaixaEscena, Art for Change
o els serveis de la Fundació de l’Esperança.
L’edat és també un dels criteris de diversitat
amb programes que paren atenció als joves,
majors de 45 anys, majors de 65 anys i que
són ben palesos en els programes d’inserció
laboral, els de la gent gran i els programes
d’habitatge social.
Un altre criteri de diversitat a considerar és
la procedència, el factor de la immigració
és present en programes com Incorpora
i Reincorpora o Intervenció Comunitària
Intercultural, aquest darrer a més para
atenció a col·lectius autòctons com el poble
gitano.
Trobem altres paràmetres d’atenció a la
diversitat en programes que tenen en
consideració els nivells de renda dels
potencials beneficiaris com és el cas dels
programes Lloguer Solidari i Habitatge
Assequible. La Fundació de l’Esperança
incorpora com un d’aquests factors el

risc d’exclusió financera. El risc d’exclusió
social també és un indicador decisori en
els programes de Voluntariat, Gent Gran,
Violència: tolerància zero, CaixaEscena
o Art for Change. Factors com la malaltia
o la religió són també presents com a criteris
de diversitat.
Coordinació amb les activitats
i programes d’altres actors
El Pla Estratègic considera les aliances com
un instrument estratègic rellevant per a la
consecució dels nivells d’excel·lència als quals
aspiren els programes de l’Obra Social. Els
acords de col·laboració s’estableixen a tots els
nivells i de forma transversal en els projectes
i programes i dins els tres àmbits d’acció:
Social, Recerca i formació i Divulgació de la
cultura i el coneixement.
Les més rellevants i conegudes d’aquestes
aliances són les forjades amb grans
institucions culturals com el Museu del Prado,
el Louvre o el British Museum i en l’àmbit
de la recerca amb grans institucions que
promouen la investigació com ISGlobal, els
organismes de foment de la recerca més
importants dels país com el CSIC i la FECYT
i els principals centres pioners en l’impuls de
la investigació. També es mantenen acords
amb institucions com les fundacions Bill &
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Melinda Gates o el Banc Interamericà de
Desenvolupament i aliances amb organismes
com la Gavi the Vaccine Alliance, ACNUR,
Oxfam Intermon, Save the Children o Unicef.
Junt amb aquestes aliances de gran abast
els programes desenvolupen contínuament
acords de col·laboració i es coordinen
amb altres àrees de la Fundació. Aquestes
col·laboracions de caràcter transversals són
fonamentals, per exemple, per establir eixos
temàtics com en el cas de l’Observatori Social
de ”la Caixa” que ha d’escollir sobre quins
àmbits desenvoluparà les seves reflexions i
anàlisis.
Els programes de la Gent Gran cerquen la
implicació de les entitats territorials, sobretot
de les administracions locals i autonòmiques,
a més de les entitats del tercer sector i de
les ONG. Però també es coordina amb
programes com el d’Intervenció Comunitària
Intercultural. En el cas de programes com
Gent Gran - Primer, les persones: Cuidar
com ens agradaria que ens cuidessin s’ha
aconseguit teixir una xarxa de complicitat
amb la col·laboració indirecta de més de 60
actors de diferents comunitats autònomes,
especialment del País Basc, Andalusia,
Madrid i Catalunya.
El programa d’Atenció integral a persones
amb malalties avançades també ha generat
una xarxa de col·laboracions i acords amb

els centres de salut i les administracions
públiques per aconseguir l’extensió de
l’atenció a les persones amb malalties
avançades. La tendència és atendre cada
cop més de forma especial les persones
amb més complexitat i risc de vulnerabilitat.
El programa col·labora també amb
organitzacions socials que promouen el
voluntariat des de la seva participació.
El programa CooperantsCaixa ha iniciat
el 2016 una col·laboració amb IAVE The
International Association for Volunteer
Effort amb l’horitzó de convocar el 2017
una conferència internacional a Espanya.
Una altra aliança de col·laboració de l’àrea
internacional ha estat l’acord amb la Fundació
Telefònica en el marc del programa Profuturo
per establir nexes de treball entre el voluntari
corporatiu de les dues institucions. Altres
acords del 2016 han estat el pacte amb
WSBI World Saving Bank per a l’enviament
de dos cooperants a un dels seus projectes
de microemprenedoria a Guatemala o la
col·laboració amb Developement Alternative
en un projecte de desenvolupament
econòmic.
A escala local la Fundació de l’Esperança
manté acords i convenis amb entitats socials
del territori, al Barri Gòtic de Barcelona,
amb els serveis socials de les administracions
públiques i col·labora amb programes de RSC,
responsabilitat social corporativa d’empreses.

NGO G4-DMA Coordinació (antic NGO6)
Casos

%

Recerca i
Social formació

Divulgació de
la cultura i el
coneixement

% de projectes amb vinculacions internes o externes
a l’organització

38

100

100%

100%

100%

% de projectes coordinats amb projectes interns de la FBLC

31

78,95

69,57%

100%

91,67%

% de projectes que participen en programes o iniciatives externes

37

97,37

95,65%

100%

100%

Projectes

38

–

23

3

12
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Fruit d’aquestes col·laboracions sorgeixen
noves oportunitats, com per exemple,
la produïda gràcies al treball conjunt del
programa Parlem de drogues amb l’entitat
protectora Home que ha desembocat en
la confecció del III Informe de l’Observatori
Projecte Home sobre els perfils de les
persones amb problemes d’addicció que
estan en tractament. En el projecte, que ha
estat possible gràcies al desenvolupament
d’una aplicació informàtica de gestió, hi
han participat també el Ministeri de Sanitat,
Serveis Socials i Igualtat i l’Institut Universitari
de Drogodependències.
En una altra escala s’han tancat acords
amb l’associació Connecta i Actua per al
desenvolupament de dinàmiques familiars.
Aquesta associació realitza tallers per a
pares i mares en relació amb la prevenció
del consum de drogues per a famílies amb
fills adolescents i amb el seu ajut s’ha
treballat la línia de famílies del programa i
s’han difós els tallers entre les associacions
de mares i pares dels centres educatius
on està implantat el projecte. El programa
col·labora també amb centres penitenciaris
com Can Brians, on s’han desenvolupat
sessions específiques per a reclusos sobre
el consum de drogues i salut.

> Art for Change utilitza l’art i la
cultura com a eines de transformació
social tot implicant en el procés creatiu
col·lectius d’alta vulnerabilitat.

Parlem de drogues també manté convenis
amb els departaments d’Educació i Salut de
la Generalitat de Catalunya i amb la semFYC,
Societat Espanyola de Metges de Família

i Comunitària, per a organitzar sessions de
formació del personal de salut en centres
d’atenció primària sobre detecció precoç de
drogoaddiccions.
El programa Violència: tolerància zero
participa en el programa Empreses per una
societat lliure de violència de gènere del
Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.
El programa manté dos convenis, un amb
el Departament de Justícia de la Generalitat
de Catalunya per al desenvolupament del
programa de suport psicosocial VT0 per a
dones víctimes de violència de gènere i l’altre,
amb la Secretaria de Família de la Generalitat
de Catalunya i la Fundació Aequitas per al
desenvolupament del programa per a la
prevenció del maltractament a la gent gran.
Finalment, el programa manté vincles amb
institucions europees, ja que ha participat
en el projecte europeu Integra II per a
l’acompanyament jurídic, social i terapèutic
integral especialitzat per a víctimes de
tortura, afectades de trauma complex i en risc
d’exclusió social.
En l’àmbit de la difusió de la cultura i el
coneixement, el programa Art for Change
manté un acord de col·laboració amb el
projecte Apropa Cultura, el programa
socioeducatiu dels equipaments culturals
de Catalunya que afavoreix l’assistència i
participació dels usuaris dels centres socials
a la programació i activitats. Actualment, hi
ha 1.543 centres socials i 45 equipaments
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culturals inscrits al programa, entre els quals
es troben tots els CaixaForum de Catalunya
i CosmoCaixa. Acords com aquests
contribueixen a reforçar l’accessibilitat
dels públics a les programacions dels
centres i propicien noves aliances amb els
equipaments del sector.
Per la seva banda, el programa Joves
Emprenedors d’eduCaixa col·labora amb
FemCat en el programa Escola i Empresa.
Aquest 2016 s’han signat també convenis
amb la Fundació Peus Descalços i la
Municipalitat de Lima que han estat clau
per estendre el programa a Colòmbia i Perú
respectivament.
Posicionament i comunicació
institucional pública
El Pla Estratègic de la FBLC considera com
una prioritat la millora del reconeixement
públic de l’entitat i del Grup perquè aquesta
notorietat és un indicador de qualitat
de les activitats de la Fundació i perquè
contribueix a incrementar i consolidar la
reputació del Grup.
En aquest sentit l’Obra Social pateix com
hereva d’una trajectòria consolidada durant
dècades i per aquesta raó un 87,3%
dels ciutadans de l’Estat afirmen que la
coneixen. Això situa la FBLC en la quarta
posició en l’índex de notorietat del total de
fundacions i obres socials del país. Les tres
primeres posicions les ocupen Creu Roja
amb un 91,6%, Càritas amb un 88,5%
i Unicef amb un 88,4%. L’Obra Social
”la Caixa” sí que ocupa el primer lloc amb
relació a la resta de fundacions bancàries o
empresarials.
Pel que fa a la notorietat en els àmbits
d’actuació de l’Obra Social, els programes
de Divulgació de la cultura i el coneixement
i els programes Socials són els més coneguts
amb un índex global de notorietat del 57%
i del 56,7%, respectivament. Els segueixen
els programes de Recerca i formació
amb un índex del 46,8%. El grau de
coneixement dels programes és doncs força
elevat i significatiu i es pot veure reflectit
d’una forma més gràfica amb la dada que
constata que el 2016 el 9,5% del total de la

població espanyola ha participat en alguna
de les activitats de l’Obra Social.
Les diferents campanyes de comunicació
i màrqueting són en bona part les
responsables de la construcció de la
notorietat i la reputació de la FBLC. Els
impactes enregistrats en les informacions
publicades en premsa, ràdio, TV i mitjans
digitals així com el seu valor publicitari
equivalent continuen tenint en la premsa
escrita el seu principal canal de difusió.
Les informacions dels programes de l’àrea
social són les que generen més interès i
les segueixen els àmbits de la cultura i la
recerca, ciència i medi ambient. La suma
de les publicacions de les activitats de la
Fundació Bancària sobre els mitjans de
comunicació ha superat els 45.000 impactes
que tenen un valor publicitari equivalent de
més de 159 milions d’euros.
En aquest procés de construcció i
consolidació permanent de la reputació de
l’entitat la presència digital és cada cop més
rellevant. El 2016 s’ha avançat en aquesta
construcció de la reputació de l’entitat
obtenint durant l’exercici més de 500.000
mencions a l’Obra Social i consolidant una
comunitat de 841.900 seguidors en els
canals de Twitter i Facebook a desembre de
2016 quan al gener la xifra de seguidors se
situava en els 500.000.
En la implicació d’aquesta comunitat
han tingut molt a veure les estratègies
de comunicació que busquen explicar
les accions de l’entitat de forma visual,
procurant involucrar els usuaris i donant-los
la possibilitat de tenir veu i implicació en les
diferents causes d’abast social i comunicant
les accions dels programes amb un discurs
emocional que, sovint, dóna la veu als
protagonistes i beneficiaris dels programes.
Aquest 2016 també s’ha posat en marxa
la nova web corporativa que, en pocs
mesos, ha incrementat el trànsit de visites
en un 13%. La nova web va entrar en
funcionament l’abril de 2016 i en pocs
mesos ha registrat volums de més de
600.000 visites mensuals.
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El nostre
capital humà
és cabdal per
assolir els
objectius de
l’Obra Social
EL MANTENIMENT DEL BENESTAR I LES CONDICIONS
LABORALS DELS EMPLEATS SÓN ELEMENTS CLAU PER
A LA FUNDACIÓ BANCÀRIA ”LA CAIXA”. PER ASSOLIR
AQUESTS OBJECTIUS TREBALLEM POTENCIANT
LA MILLORA DE LA CAPACITACIÓ PROFESSIONAL
I L’APROFITAMENT DEL TALENT DELS NOSTRES
EMPLEATS AIXÍ COM VETLLEM EN L’AVANÇ PER
A LA CONCILIACIÓ DE LA VIDA LABORAL I FAMILIAR.
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Compromesos
amb els
treballadors
de la Fundació
Bancària
”la Caixa”
El Pla Estratègic de la Fundació Bancària
”la Caixa” 2016-2019 considera els
empleats de l’organització com un dels
elements clau per a l’acompliment dels
objectius marcats en el pla. Els treballadors
constitueixen un dels millors recursos i
sobre ells rau el talent, la motivació i una
bona part de l’esperit de compromís de
l’entitat expressat en els seus valors.
La Fundació Bancària ”la Caixa” (FBLC, d’ara
endavant) situa bona part de les expectatives
per a la superació dels reptes que el nou Pla
Estratègic planteja en aquest capital humà.
Sobretot perquè els empleats constitueixen
l’expressió del grau d’implicació social que
és distintiu i genuí de l’entitat. Per aquest
motiu, la FBLC considera que aquesta és
una responsabilitat compartida i treballa
per potenciar i vetllar per les capacitats,
eines i recursos de la seva plantilla.
> Una plantilla preparada i
cohesionada és la millor eina per
assolir els objectius del Pla Estratègic
de la FBLC.

Fruit d’aquest compromís per a la millora
de tota la societat i també de les condicions
laborals i socials de la seva plantilla, aquest

exercici s’ha tancat el primer conveni
col·lectiu 2016-2017 de la FBLC amb un inici
de conveni que coincideix amb l’inici del Pla
Estratègic. En consonància amb els anteriors
acords subscrits, el nou conveni vetlla també
per l’aplicació i el foment de les bones praxis
en matèria laboral.
El Pla Estratègic dedica una atenció
específica a les pràctiques relacionades
amb l’assoliment de l’equitat retributiva
així com la igualtat de gènere. Són també
parts essencials tenir cura de la projecció
i potenciació de les capacitats dels
treballadors així com el foment de totes les
mesures tendents a la conciliació laboral
i familiar i també el respecte als drets
humans i la legislació vigent.
Entre algunes de les principals novetats
de l’exercici, el 2016 s’ha instaurat un nou
model d’avaluació per competències extensiu
a tota la plantilla d’empleats de la FBLC. En
el decurs d’aquest procés d’avaluació s’han
pogut desenvolupar, analitzar i fer diagnòstics
sobre les necessitats formatives dels empleats.
Les avaluacions s’han desenvolupat amb l’ajut
del nou portal de l’empleat, una altra de les
novetats d’aquest exercici, i a través de les
converses entre el personal i els seus caps.
Un procediment de diàleg sobre el qual s’ha
bastit el marc de les millores competencials
en cadascuna de les àrees de treball. Aquest
és el factor que fa possible ajustar millor el
disseny del pla de treball anual i dels objectius
a assolir en aquest termini en el si de la FBLC.
Fruit de tot aquest treball s’han articulat
diferents propostes d’itineraris formatius per
tal d’implementar-les des de l’eina
d’e-learning “Virtaula”. Aquesta és l’aula de
formació en línia que es troba a disposició de
la plantilla de la FBLC per als seus processos
de formació continuada.
En el cas dels equips directius aquest procés
d’avaluació ha estat desenvolupat per agents
externs com són els comitès d’avaluació.
Amb el seu treball s’han pogut caracteritzar i
conceptualitzar els models de lideratge sobre
els quals haurà de treballar la direcció al llarg de
l’exercici anual.
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Millorant els
instruments
per garantir la
seguretat i la
salut a la feina
Al llarg del 2016 s’ha completat, a través
de l’aplicació en línia, CTAIMAcae.net, el
procediment de Coordinació d’Activitats
Empresarials (CAE). Amb aquesta eina
és dona compliment a allò que marca la
legislació vigent i a les directives de la Llei
31/95 de prevenció de riscos laborals i en
concret al Reial decret 171/2004, de 30 de
gener, pel qual es desenvolupa l’article 24
d’aquesta llei en matèria de coordinació
d’activitats empresarials. El desplegament de
l’aplicació ha estat efectiu en tots els centres
de la FBLC, tret dels centres de Gent Gran de
Madrid, Múrcia i Girona.
La normativa vigent preveu la presa de
mesures de coordinació entre empreses per
garantir i millorar la seguretat i salut dels
treballadors. Un manament explícit allà on
es produeixi la confluència de treballadors
de diferents empreses o allà on coincideixin
equips subcontractats.
També durant el 2016 s’ha procedit a
una actualització dels plans d’emergència
i avaluacions de riscos tant dels centres
mitjans i grans com de 30 dels 60 centres
de gent gran propis (Esplais de Gent Gran).
S’han dut a terme els preceptius simulacres
periòdics en els centres que, d’acord amb la
periodicitat establerta, tocava.
Un dels reptes per al 2017 s’orienta
al manteniment i a la vigilància del
funcionament del control d’accessos als
centres vinculats a l’aplicació CTAIMAcae.
net amb relació als treballadors externs
que accedeixen als centres de la FBLC.
Aquest control es porta a terme pel Servei
de Seguretat contractat que comprova si el
treballador està autoritzat dins la mateixa
aplicació. Actualment, més de 3.000
treballadors disposen de la documentació

acreditativa introduïda en aquesta plataforma
i gairebé 350 empreses estan ja donades
d’alta. Es tracta d’unes variables que creixen
en funció de les noves empreses i d’aquelles
accions puntuals que es generen en els
mateixos centres (esdeveniments, obres de
construcció, etc.).
Aquest sistema permet un major control
de la documentació, ja que és comprovada
i validada per personal tècnic especialitzat.
L’objectiu de tot això és generar una major
implementació de la seguretat en totes
aquelles empreses que realitzen serveis
per a la FBLC i alhora aplicar un filtre
d’homologació d’empreses compromeses
amb la seguretat i la salut en el treball.
Un altre dels reptes assumits pel Servei de
Prevenció torna a ser el de reduir el nombre
d’accidents de moto in itinere. La majoria
dels accidents reportats el 2016 continuen
essent els desplaçaments en anar o venir del
centre de treball. El 2016 cap dels incidents
in itinere reportats ha comportat baixa
laboral. En l’àmbit de la participació dels
treballadors a través dels seus representants
laborals es podria destacar una comunicació
fluida i recíproca, no tan sols a través de les
reunions periòdiques del Comitè de Seguretat
i Salut sinó en qualsevol de les actuacions
relacionades amb les avaluacions de riscos,
estudis de condicions ambientals, accidents
de treball, etc. Els delegats de prevenció
són convocats a les visites de revisió de les
avaluacions de risc i informats dels accidents i
de la seva investigació quan s’ha dut a terme.

GRI 403-2 Tipus i taxa de lesions, malalties professionals, dies
perduts, absentisme i nombre de víctimes mortals relacionades
amb el treball per regió i per sexe(1)
2016

Total contingències comunes
Total accidents de treball
Total absentisme

Homes

Dones

Total

13

51

64

1

0

1

14

51

65

(1) Total contingències comunes: nombre de persones que han causat baixa per incapacitat temporal per
malaltia durant l’any.
Total absentisme: nombre de persones que s’han absentat del seu lloc de treball, per qualsevol tipus
d’incapacitat, no només com a resultat d’un accident o una malaltia professional. No es consideren
absentisme les absències autoritzades, per exemple, per vacances, estudis, maternitat o paternitat.
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Fomentem
les bones
pràctiques
per seguir
avançant en
la igualtat
Aquest exercici 2016 la FBLC ha iniciat
la implantació d’un nou model de gestió
de la conciliació laboral i familiar amb
la certificació d’Empresa Familiarment
Responsable (EFR). L’EFR és un moviment
internacional emmarcat dins les polítiques
de responsabilitat social de les empreses que
es fixa com a objectiu implementar mesures
que permetin avançar i oferir solucions a la
conciliació de la vida familiar i laboral.
Per a l’obtenció d’aquesta certificació
l’organització s’ha dotat dels instruments
que permeten mesurar els indicadors que
fan possible els processos de conciliació.
La certificació compta amb el suport del
Ministeri de Sanitat i Política Social i és, al
mateix temps, un reconeixement per a les
empreses que avancen en la implantació
d’una nova cultura laboral que se sustenta
sobre els pilars de la flexibilitat, el respecte
i el compromís mutu.
Així aquest any s’han posat les bases per a
la confecció d’una diagnosi de la situació
actual de l’organització, s’ha desenvolupat
un model de gestió EFR i s’ha sotmès a una
auditoria externa, requisit imprescindible per
a l’obtenció de la certificació.
Entre alguns dels objectius als quals aspira
la FBLC amb aquesta acreditació hi ha
la revisió de les dinàmiques de treball en
aspectes com, per exemple, la jornada
presencial explorant noves formes que
potencien la flexibilitat horària. Aquestes
mesures tenen també com a objectiu
aconseguir increments de la productivitat
així com del reconeixement dels treballadors
tot potenciant mecanismes d’identificació
dels mèrits. És a dir, la valoració d’aspectes

com el talent, la formació, les competències
i aptituds aplicats a les respectives
responsabilitats inherents al lloc de treball.
D’aquesta manera els criteris per valorar els
empleats obeeixen a indicadors més acurats
i objectivables i permeten avançar en un
sistema on es valora la cultura de l’esforç i
de l’adquisició progressiva de noves habilitats
i capacitats. La certificació EFR persegueix
trobar el punt d’equilibri entre els objectius
de negoci de l’organització i els objectius
personals dels empleats afavorint per igual el
desenvolupament professional amb la més
gran productivitat i eficiència.
L’obtenció de l’acreditació EFR és un pas més
en una trajectòria de l’organització que fins a
l’exercici anterior implementava les mesures
derivades del Pla d’Igualtat 2012-2015 com
a part del seu compromís amb els empleats
per al respecte a la diversitat i per garantir la
igualtat efectiva entre els homes i les dones
de la plantilla.
En aquest sentit també ha estat rellevant la
consolidació del nou equip de persones sobre
el model de Business Partner de relació amb
les àrees. Es tracta d’un model que forma
part de l’evolució de la gestió organitzativa
que basa els seus avantatges competitius
no solament en els recursos materials o
actius sinó que posen més èmfasi i atenció
sobre les persones. El capital humà és vist i
considerat com una part fonamental i que
té un impacte directe sobre els resultats,
balanços i indicadors de l’organització.
L’objectiu d’aquesta reorientació és, al mateix
temps, incrementar el dinamisme de la FBLC i
incidir en aspectes vinculats amb la innovació
o la flexibilitat i, en conseqüència, influeixen
substancialment en la millora dels indicadors
d’eficiència.
Un altre dels objectius per al 2016 és la
renovació de la distinció d’excel·lència en
Igualtat en l’Empresa que la FBLC ostenta
des de l’exercici 2012, quan va ser lliurada
per primer cop per part del Ministeri de
Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. El distintiu
remarca el caràcter innovador, el compromís
i la implicació de l’organització en l’aplicació
de mesures relatives a les polítiques d’igualtat
d’oportunitats entre dones i homes.
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Apostem pel manteniment
d’una ocupació estable
i de qualitat
GRI 102-8 Desglossament de la plantilla per gènere, tipus de contractes i tipus d’ocupació
2016

Total

% respecte al
total
d’empleats

Nombre total d’empleats

390

–

120

270

Contracte indefinit o permanent

361

92,56

115

246

29

7,43

5

24

363

93,08

117

246

Contracte de durada determinada o temporal
Empleat a temps complet
Empleat a temps parcial

Homes

Dones

27

6,92

3

24

Homes

120

31

–

–

Dones

270

69

–

–

Espanya

388

99,5

119

269

2

0,5

1

1

Fora d’Espanya

L’any 2016 la plantilla de la FBLC és de 390
professionals. D’aquest conjunt, el 92,5%
dels empleats té un contracte indefinit i el
93% té una dedicació a temps complet. Les
dones representen el 69% de la totalitat
de la plantilla de l’organització i els homes
suposen el 31%. La pràctica totalitat dels
professionals de la FBLC, un 99,5%, treballa
al territori espanyol.
Tal com mostren els indicadors de
desglossament de la plantilla per contracte
i tipus d’ocupació, la FBLC manté una
cultura organitzativa encarada a promoure
el manteniment dels llocs de treball i
proporcionar ocupació estable i de qualitat
per als treballadors. En aquest sentit, és
rellevant l’aposta de l’organització per a la
incorporació del talent jove. La tendència,
amb relació a exercicis anteriors, és creixent.
El 2016, amb relació al total de noves
incorporacions a la plantilla, que ha estat de
42 treballadors, un 15,9% respon al perfil de
dona menor de 35 anys i un 2,8% al perfil
d’home menor de 35 anys.

La representativitat per antiguitat i gènere ha
estat segons mostra la taula:

Altres indicadors de diversitat i igualtat d’oportunitats
2016 (31/12/2016)
Trams d’antiguitat (alta en companyia o en nòmina)

Homes (%)

Dones (%)

Menys de 5 anys

30,62

69,38

Entre 5 i 9 anys

31,15

68,85

Entre 10 i 14 anys

22,22

77,78

Entre 15 i 19 anys

38,89

61,11

Entre 20 i 24 anys

34,48

65,51

Entre 25 i 29 anys

38,88

61,22

Més de 30 anys

50,00

50,00

En relació amb la taxa de rotació, indicador
que proporciona dades rellevants sobre la
satisfacció de la plantilla i la capacitat de
l’empresa per atraure i retenir persones
qualificades, la FBLC presenta una taxa de
rotació molt baixa, tant en termes generals
com per trams d’edat i/o per gènere.
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GRI 401-1 Nombre i taxa de contractacions i rotació mitjana d’empleats,
desglossats per edats, sexe i regió
Plantilla a 31/12/2016
Total

Nombre total d’empleats

Rotació (%)

Nous contractes (%)

390

Taxa de rotació

–

Taxa de noves contractacions

6,08

42

10,7

Homes

120

3,43

10,83

Dones

270

7,26

7,03

Edat < 30 anys

2,30%

Edat entre 30 i 40 anys

5,55%

Edat entre 41 i 50 anys

3,07%

L’equip directiu de la Fundació està format
per directors corporatius, directors d’àrea,
directors de departament, directors de
centres i la seva composició és de 20
dones (47,6%) i 22 homes (52,3%). És un
percentatge molt superior en comparació
amb la dada nacional estimada del 20%
en càrrecs directius funcionals ocupats per
dones segons l’estudi realitzat pel grup Isotés
(2012).

El Conveni Col·lectiu del Personal (CCP)
defineix i especifica els diferents grups i nivells
professionals dels empleats. També distribueix
les tasques a desenvolupar per cada nivell
així com les competències, els coneixements
i l’experiència (perfil professional) que es
requereixen per al seu exercici.

GRI 401-3 Índexs de reincorporació al treball i de retenció després de la baixa per maternitat
o paternitat, desglossats per sexe
Plantilla a 31/12/2016
Total

Nombre total d’empleats

Taxa

390

Homes

Taxa

Dones

Taxa

120

–

270

–

Nombre total de empleats amb dret
a baixa per maternitat/paternitat

12

3,07

4

1,02

8

2,05

Empleats que van agafar la baixa
per maternitat/paternitat

12

3,07

4

1,02

8

2,05

Empleats reincorporats després
de la baixa per maternitat/paternitat

12

3,07

4

1,02

8

2,05

Nombre d’empleats reincorporats
després de la baixa per maternitat/
paternitat i que continuen a la seva
feina durant els 12 mesos següents
a la reincorporació

12

3,07

4

1,02

8

2,05
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GRI 405-1 Desglossament de la plantilla per categoria professional i sexe, edat, pertinença
a minories i altres indicadors
Plantilla a 31/12/2016
Nombre
total

Homes

Dones

< 30 anys

30-40 anys

41-50 anys

> 50 anys

390

120

270

–

–

–

–

15

11

4

0

1

4

10

Responsables (nivell C)

105

46

59

0

15

53

37

Gestors (nivell B)

229

57

172

6

63

117

43

41

6

35

15

14

9

3

Nombre total d’empleats
Directius (nivell D)

Suport a la gestió (nivell A)

Un sistema
de retribucions
mixt que
incorpora
flexibilitat
i beneficis
socials
Els empleats de la FBLC disposen d’un
sistema de retribució que es conforma
d’una part fixa i una altra variable subjecta
a la consecució d’objectius, finalment
el salari compta amb altres beneficis
socials. La contribució fixa dels seus
empleats s’estableix en funció del Conveni
Col·lectiu de Personal (CCP) i es determina
d’acord amb les aptituds professionals,
responsabilitats i graus d’autonomia, i
tasques professionals requerides en el
sistema de grups i nivells professionals.
El 2016 la part flexible de la retribució
ha tingut un substancial increment del
nombre d’adhesions essent una opció
escollida pràcticament per un 47% del
total de la plantilla de la FBLC. Es tracta
de treballadors que opten per serveis de
formació, llar d’infants, assegurances de
salut per a empleats i familiars o targetes
de transport.

del 2013 per a tothom. La retribució variable
basada en objectius té com a finalitat:
• Focalitzar el temps i esforç dels empleats
assolint etapes que estiguin alineades als
objectius estratègics de l’organització.
• Augmentar el grau d’objectivitat del
pagament de la retribució variable en funció
del compliment d’uns objectius definits
prèviament. El 2016 aquesta consecució
d’objectius ha assolit una mitjana del 98%.
• Reconèixer i recompensar les diferències
individuals lligades principalment a
l’eficiència i l’alt rendiment perquè els
col·laboradors s’orientin cap a aquests
objectius.
• Assegurar que els col·laboradors tinguin
un feedback del seu superior sobre el seu
rendiment, per informar-los sobre aquest
rendiment i reorientar la seva actuació en
cas que es consideri necessari, completant
així el retorn donat en l’avaluació per
competències.

Respecte a la retribució variable, l’any 2016
s’ha continuat avançant amb el sistema de
retribució variable per objectius vigent des
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GRI 405-2 Relació entre el salari base dels homes respecte al de les dones,
desglossat per categoria professional i per ubicacions significatives d’activitat
Plantilla a 31/12/2016
Nombre
total

Total d’empleats

Nombre
Nombre
d’homes (H) de dones (M)

Relació entre [R]/[SB]

Relació salari
base [SB]
(M/H)

Relació
remuneració
[R] (M/H)

Homes

Dones

390

120

270

–

–

–

–

15

11

4

1

–

–

–

Responsables (nivell C)

105

46

59

1

–

–

–

Gestors (nivell B)

229

57

172

1

–

–

–

41

6

35

1

–

–

–

Directius (nivell D)

Suport a la gestió (nivell A)

Els directors d’àrea són els encarregats
d’informar sobre els objectius de l’àrea i
assignar, en base a un estimació acordada,
una quantitat de bons a cada persona de
la seva àrea d’acord amb uns objectius
anuals. Seguidament es fixa el calendari i els
indicadors d’avaluació d’aquests objectius
perquè, posteriorment, l’àrea de persones els
validi. A la finalització de l’any, es realitza la
valoració sobre la consecució dels objectius i
es fixen tant els objectius com els bons per a
l’any següent.

Per tot això, en les polítiques retributives de la
FBLC no hi ha diferències per raó de gènere a
igualtat de nivell en matèria salarial. El salari
base dels homes respecte al de les dones,
en els diferents grups / nivells professionals,
és el mateix. Així mateix, cal destacar que la
retribució mínima (salari inicial estàndard) dels
empleats de la FBLC, establerta en el CCP, se
situa aproximadament 2,5 vegades per sobre
del salari mínim interprofessional anual a
Espanya per a l’any 2016.

El sistema de compensació flexible ofereix
la possibilitat d’escollir, de forma voluntària,
com percebre part del salari. En aquesta
compensació s’inclouen productes com la
formació, l’assegurança de salut d’empleats,
l’assegurança de salut de familiars, la
guarderia, la targeta de transport i la compra
d’ordinadors.

> La promoció del talent és
essencial per desenvolupar el
potencial dels nostres empleats.
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Impuls a l’evolució
i el creixement professional
amb la formació
Evolució accions formatives

2015

2016

296.960

324.691

1,12%

1,33%

83,60%

86,72%

Accions formatives

330

386

Empleats beneficiats

257

339

70,21%

73,6%

6

3

555

827

5.496

2.629

Inversió salarial
Sobre massa salarial
% de la plantilla
Formació presencial (corporativa/autoformació)

% de la plantilla
Formació virtual (Virtaula)

Accions formatives
Hores
Impactes sobre materials virtuals
Usuaris
Connectivitat

El desenvolupament del talent és per a la
FBLC un element essencial per al creixement
de les capacitats i habilitats de la seva plantilla
i és un factor clau en el desenvolupament de
les carreres professionals en cadascun dels
diferents perfils que integren la plantilla. Així
doncs és cabdal mantenir el focus sobre la
formació continuada dels treballadors. Al
llarg de 2016 un 86,72% del gruix d’aquesta
plantilla en els diferents nivells professionals
ha rebut algun tipus de formació. La FBLC ha
invertit en aquestes formacions recursos que
superen els 324.000 euros.
Tota la formació dels empleats es coordina
a través de l’Àrea de Persones i Estratègia.
Des d’aquesta àrea se centralitzen totes les
peticions de formació alhora que s’assignen
un determinat nombre i contingut de cursos
depenent de la posició i funció de cada
empleat.

395

288

97%

85%

En general, la plantilla presenta un nivell
de formació elevat i d’acord amb les seves
funcions i tasques. Aproximadament el 73%
del col·lectiu d’empleats de la FBLC té un
nivell mínim de formació equivalent als estudis
de llicenciatura i/o diplomatura, dels quals un
27% també ha cursat estudis de postgrau i
un 5%, el títol de doctor/a.
La FBLC detecta les necessitats dels seus
empleats mitjançant diferents mètodes.
Un es vincula al sistema d’avaluació per
competències mitjançant un espai de conversa
entre responsable i col·laborador. Aleshores
es puntua el nivell competencial, i es pacten
les accions de millora per al desenvolupament
professional del col·laborador. Aquestes
accions poden abastar formacions
específiques en l’àmbit tècnic, d’adquisició
d’habilitats o accions de mentoring i també
acompanyaments personals.
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> Un total de 339 empleats
de la FBLC han participat de les
sessions de formació presencial.

A més a més, els empleats poden trobar a la
intranet de la FBLC un formulari de petició
de formació específica que pot sol·licitar el
treballador sempre que ho consideri oportú
i que està avalada per la direcció.
Finalment també es dissenyen programes
específics de desenvolupament i habilitats a
petició de les direccions d’Àrea, per poder
donar resposta a les noves necessitats de
canvi que es puguin implantar.
El 2016 s’ha continuat amb accions de
desenvolupament i de formació universal
per a tots els empleats i empleades des
de la plataforma interactiva d’e-learning
“Virtaula”. Des de la plataforma hi ha
hagut tres accions formatives amb 288
usuaris amb una dedicació de 827 hores.
La plataforma virtual “Virtaula” ha
registrat 2.629 impactes sobre els materials
formatius en línia. Pel que fa als temes
formatius, s’han tractat matèries com el
codi de conducta telemàtic i formacions
immersives per fomentar la difusió i el
coneixement al voltant dels fons europeus.
Finalment amb aquesta eina es continua
centralitzant el gruix de les formacions
obligatòries en matèria de prevenció de
riscos laborals.

La FBLC el 2016 ha desenvolupat 386
accions formatives presencials a les quals
han participat 339 empleats, la qual cosa
significa que l’abast de les accions formatives
presencials ha arribat a un 87% del total
dels treballadors. Destaquem entre aquestes
formacions grupals les dedicades a habilitats
de desenvolupament del treball en equip;
d’habilitats tècniques com l’aprenentatge
de sistemes basats en Business Intelligence i
la gestió de projectes, el màrqueting digital,
l’avaluació de programes, etc. També han
estat programades accions de formació
individual en matèria de lideratge, coaching,
desenvolupament d’habilitats directives o
idiomes.
Finalment, aquest gruix d’oferta inclou
també un ampli ventall de propostes
d’autoaprenentatge amb programes per
a la millora i adquisició de competències
i habilitats directament relacionades amb
els llocs de treball, com formacions en la
confecció de projectes, models de gestió
d’entitats no-lucratives o aspectes de
comunicació, gestió del canvi i lideratge.
Altres formacions s’orienten a aspectes
d’actualització dels treballadors en relació
amb les noves tecnologies com les xarxes
socials i la comunicació digital. I, per últim,
es fomenta la participació en congressos i
seminaris.
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Beneficis socials
La FBLC ofereix a tots els empleats els mateixos beneficis socials sense cap tipus de distinció
en funció de la temporalitat del contracte de treball ni del tipus de jornada que es realitza.
Les principals millores socials fruit de les successives millores incorporades en el CCP són :

Major aportació al pla de pensions.

Increment de la flexibilitat horària (entrades/
sortides/ampliació de la jornada intensiva).

P rima de risc per prestacions de viduïtat
i orfandat.

Reducció de les hores anuals a 1.117 hores.

 obertura de l’assegurança d’assistència
C
sanitària.

 orsa d’hores: ampliació del nombre d’hores
B
trimestral.

 juda per als estudis i idiomes, bestretes,
A
ajuda escolar a fills de 0 a 3 anys (tiquet de llar
d’infants) i de 4 a 23 anys, ajudes familiars.

 esures de corresponsabilitat:
M
– Permís retribuït d’una setmana per a la mare
quan comparteixi la baixa de maternitat
amb la parella les dues últimes setmanes del
permís.
– Ampliació del permís de paternitat en cinc
dies per als pares.

P remi de jubilació, ajuda per naixement/
acolliment o adopció legal, gratificacions per
25 i 35 anys d’antiguitat en l’organització,
assegurança d’accidents professional col·lectiu,
provisió d’uniformes quan calgui i ajudes per
utilització de vehicle particular.

T eletreball: prova pilot que facilita eines
informàtiques per treballar des de casa per a
les dones embarassades, en els dos darrers
mesos abans de la data prevista de part, i
treballadors amb mobilitat reduïda i que sigui
compatible amb l’alta laboral.

 als per menjar tiquet restaurant
V
i permís de maternitat/paternitat.

 omplement al 100% de salari per baixa per
C
incapacitat temporal i maternitat.

L’única excepció són els ajuts per utilització
del vehicle particular, pel fet que aquest
concepte es troba vinculat al lloc de treball.

La cobertura de les obligacions de
l’organització degudes a programes de
beneficis socials són les que es mostren
a la següent taula:

GRI 201-3 Cobertura de les obligacions de l’organització derivades
del seu pla de prestacions
2016

Aportacions de plans de pensions

971.482,33

Aportacions a assegurances de vida

154.029,09

Aportacions a assegurances mèdiques

165.162,36
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Tota la plantilla de la FBLC en actiu, amb una
antiguitat de dos anys, podrà gaudir d’un
pla de pensions col·lectiu, amb aportacions
repartides entre empresa i treballadors. El
capital aportat el 2016 representa el 6,5%
de les bases de cotització sobre les quals
es determinarà la futura pensió (salari de la
pensió) per part de la FBLC i del 0,5% dels
mateixos conceptes per part del treballador o
treballadora. És previst que el 2017 aquestes
aportacions s’incrementin fins a arribar al
7,5% del salari de la pensió.
Tots els treballadors de la FBLC en actiu
gaudeixen amb caràcter universal d’una
prestació de risc per invalidesa, viduïtat
i orfandat. Aquesta nova prestació
d’invalidesa, viduïtat i orfandat serà
automàtica des de la incorporació al lloc de
treball de la persona.

> La totalitat de la plantilla gaudeix de
forma universal de prestacions de risc
per invalidesa, viduïtat i orfandat.

Els programes de la FBLC implementen altres
ajuts per als empleats en la gestió final de
la seva carrera professional. Un d’aquests
ajuts és la dotació d’un premi de jubilació
a tot el personal de la FBLC, una part del
qual consisteix en la liquidació equivalent a
tres mensualitats del salari brut anual i una
altra part, en la millora de la flexibilitat en
la jornada del personal quan el treballador
s’atansa al moment d’acollir-se a la jubilació.

Així mateix, els treballadors en actiu amb
una antiguitat mínima d’un any a la FBLC
poden gaudir, de forma voluntària i prèvia
adhesió per escrit, d’una assegurança de
vida amb un capital assegurat per import de
36.060,73 euros. Una pòlissa que cobreix
les contingències de mort per malaltia i
d’invalidesa permanent absoluta, ja sigui
aquesta última contingència per malaltia
comuna o accident. La quantitat assegurada
és de 72.121,45 euros en cas de mort com a
conseqüència d’un accident. La quota de la
pòlissa és abonada en un 70% per la FBLC i
en un 30% pel treballador.
Finalment, la FBLC contracta gratuïtament,
per a tota la plantilla activa de treballadors
de l’entitat, amb una antiguitat mínima de
sis mesos, una pòlissa col·lectiva d’assistència
sanitària que comercialitza l’organització
ADESLAS.

Avancem
per fer
compatibles
la vida laboral
i familiar
En el compromís de la FBLC per assolir el nivell
més gran possible de conciliació de la vida
laboral i familiar dels seus treballadors, aquest
2016 s’han pres algunes iniciatives rellevants
i que s’estima tindran un gran abast a llarg
termini sobre l’organització. La Fundació
ja compta amb una dilatada trajectòria en
aquesta matèria tot implementant mesures
més enllà del que indiquen els reglaments i la
legislació vigents.
Així a la incorporació de mesures com la borsa
d’hores, una opció que ha estat àmpliament
emprada per la plantilla de treballadors i que
ha estat decisiva en l’avanç de la millora de la
flexibilitat laboral, cal afegir la implementació
d’una prova pilot en el marc del projecte de la
Reforma Horària. Aquest projecte vol incidir,
entre d’altres, en els beneficis productius,
l’efectivitat i la salut dels bons hàbits sobre
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el comportament horari i la prova té com
a objecte contrastar els seus potencials
beneficis de cara a una potencial reforma
legislativa.
Una altra de les mesures destacades del
2016 ha estat la ja esmentada de l’obtenció
de la certificació EFR (Empresa Familiarment
Responsable) que necessita de la superació
d’un procés d’auditoria extern per part de
les entitats acreditades per auditar l’obtenció
d’aquest reconeixement de bones pràctiques
en matèria de conciliació.

D’altra banda i recollint el conjunt de
mesures ja implementades i en vigor en
matèria de conciliació, la FBLC ha adquirit el
compromís de mesurar amb l’ús d’indicadors
objectivables per poder efectuar un
seguiment dels objectius dels plans d’igualtat
i conciliació com el darrer pla, vigent entre
2012 i 2015.
Entre les mesures aplicades fruit d’aquests
plans anteriors es compta amb la
flexibilització de la jornada laboral amb
la borsa d’hores però hi ha molts altres
beneficis:

Ajut escolar (tiquet de llar d’infants).
Ajuts per a cura de familiars dependents.

 illorar horaris durant el període de 20 mesos
M
des del naixement d’un fill o una filla.

P ossibilitar la flexibilitat horària
en els horaris d’entrada i sortida.

F acilitar als pares una jornada flexible durant
dos mesos des del naixement d’un fill o filla.

 isponibilitat de jornada intensiva els
D
divendres.

Dotar totes les persones que treballen a la
Fundació amb fills i/o filles d’un ajut escolar
per fill/a.

 doptar la jornada intensiva
A
durant els tres mesos d’estiu.

 otar d’ajudes familiars en casos de
D
dependència.

 ssegurar els complements a les percepcions
A
de la Seguretat Social fins al 100% per
maternitat.

F acilitar als pares amb fills discapacitats la
reducció de la seva jornada laboral.
Excedències per a accions de voluntariat.

Incrementar en cinc dies laborables el permís
de maternitat.
Incrementar el permís de paternitat.
Augmentar el període de lactància.

Finalment, i com a forma d’introduir
processos de millora continuada en matèria
de conciliació, la FBLC ha iniciat aquest
2016 un diàleg obert amb la seva plantilla
per conèixer la seva opinió sobre aspectes
rellevants i detectar quins poden ser els
susceptibles de millora.
La fórmula emprada ha estat l’execució
durant el 2016 d’una enquesta d’opinió
adreçada a la totalitat dels empleats en
actiu amb més de sis mesos d’antiguitat.
L’enquesta, de caràcter confidencial, ha

estat resposta mitjançant un qüestionari en
línia que permetia als treballadors emetre el
seu parer i mesurar els índexs de satisfacció
en relació amb matèries clau de l’entitat
com les condicions laborals, l’organització
del treball, la relació amb els empleats,
els models de direcció o les mesures en
matèria d’igualtat i conciliació. Dels resultats
d’aquesta enquesta se’n derivaran plans
d’acció que recullin les accions de millora o
consolidin les actuacions que es considerin
òptimes.
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Compromesos
amb el medi
ambient
LA FUNDACIÓ BANCÀRIA ”LA CAIXA” PALESA EL SEU
COMPROMÍS AMB EL MEDI AMBIENT MINORANT
EN LA MESURA DEL POSSIBLE ELS SEUS IMPACTES I
FOMENTANT LES BONES PRÀCTIQUES AMBIENTALS
DINS L’ORGANITZACIÓ. TAMBÉ FA EXTENSIU AQUEST
DEURE A TOTA LA SOCIETAT DESPLEGANT ACCIONS
I PROGRAMES ESPECÍFICS DE SENSIBILITZACIÓ,
DIVULGACIÓ I RECERCA.
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> CosmoCaixa ofereix una gran
diversitat d’accions de sensibilització i
divulgació sobre els entorns naturals, el
canvi climàtic i la preservació del medi
ambient.

Minimitzant
l’impacte en el
medi ambient
La Fundació Bancària “la Caixa” (FBLC, d’ara
endavant) dóna suport a múltiples iniciatives
vinculades a la sensibilització i la divulgació
mediambiental i promou accions per
contribuir a la recerca de solucions dels grans
reptes de la humanitat tenint en compte la
sostenibilitat i la millora de la salut ambiental.
Durant l’última dècada i fins a l’exercici
2016 les accions mediambientals
promogudes des de l’Obra Social
han permès establir aliances amb les
administracions públiques de tot l’Estat.
Amb aquests acords s’han construït un
conjunt d’accions amb la doble vessant
d’incidir en la millora del nostre entorn
mitjançant la conservació dels espais
naturals i simultàniament oferir oportunitats
laborals a persones amb risc d’exclusió. En
aquests 10 anys el programa ha aconseguit
un total de 14.268 insercions laborals per
a la materialització de 3.851 projectes a tot
l’Estat. En 2016 les insercions laborals dels
211 projectes desenvolupats han estat de
904 persones.
El Pla Estratègic de la FBLC marca alguns
canvis substancials en la dinàmica
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d’aquestes accions fruit del nou enfocament
dels programes, i en preveu una reducció
posant l’accent en aquelles intervencions
que tinguin més capacitat transformadora
efectiva.
Una de les decisions és finalitzar el programa
de Conservació d’Espais Naturals per tal
d’acabar les actuacions que tenen com a
objectiu la conservació i la preservació de la
biodiversitat. Aquesta finalització permetrà
focalitzar recursos i activitats als nous
programes perquè tinguin un major impacte.
Durant el 2016 es va començar la finalització
del programa redirigint algunes de les
actuacions cap a altres activitats més noves
i potencialment actives.
Si bé, la FBLC ha desplegat altres iniciatives
mediambientals amb un caràcter transversal
que es dirigeixen de forma majoritària cap
al conjunt de la societat i amb una voluntat
d’extensió dels valors ambientals. D’aquesta
manera es difon la necessitat de preservar
i millorar la nostra salut ambiental per tal
de millorar la salut humana, la societat en
general i mantenir un compromís de llegat
per a les futures generacions.
Mitjançant diferents activitats i en els
diferents centres de la FBLC, CosmoCaixa,
CaixaForum i Palau Macaya, s’ofereixen
diversitat d’accions de reflexió, sensibilització
i divulgació sobre els reptes de la societat
relacionats amb el medi ambient, el canvi

climàtic i la salut ambiental. Com a exemple
podem esmentar els cicles Créixer sense
consumir o les conferències sobre els 17
Objectius de Desenvolupament Sostenible
de Nacions Unides plantejades des del fòrum
de reflexió del Palau Macaya. Unes sessions
que van començar amb la conferència que
plantejava la pregunta: Com protegir la salut
humana davant el canvi climàtic?
Projectes com ClimaDat i Medclic han
contribuït a ajudar en la recerca en qüestions
cabdals com el canvi climàtic. També han
permès la divulgació de les seves conclusions a
la societat en oferir les dades de forma oberta
a la comunitat científica. El primer ha contribuït
a la divulgació de dades de forma contínua i
accessibles al públic sobre el canvi del clima
en diferents hàbitats. També han permès la
preparació d’activitats divulgatives per traslladar
els experiments científics a les escoles. En el
segon cas aporten dades sobre la Mediterrània
i acosten, amb caràcter divulgatiu, les activitats
de les entitats d’investigació oceanogràfica
oferint també propostes d’activitats per a tots
els públics, com la celebració del MEDCLIC
Oceans Photo Contest, un concurs fotogràfic
obert a tots convocat amb motiu del Dia
mundial dels Oceans.
La FBLC també canalitza qüestions de
sensibilització ambiental a través d’accions
divulgatives i educatives com el programa
El mar a fons, una iniciativa conjunta amb
el CSIC i l’Institut de Ciències del Mar. O
la producció d’altres propostes com les
exposicions L’energia que ens mou. Ciència
per a una energia més neta i sostenible, com
a part de les activitats de Ciudad Ciencia, o
les exposicions del CosmoCaixa o les mostres
itinerants l’Àrtic es trenca; El Bosc, molt més
que fusta o H2Oh! Els secrets de l’aigua a la
teva ciutat.
Aquest 2016 el programa Art for Change ha
impulsat una campanya creativa i sostenible
per donar visibilitat a la problemàtica dels
residus generats pel consum. La intervenció
s’ha desplegat en els centres CaixaForum de
Saragossa, Barcelona i Madrid amb el nom de
Nadal en Re! Reduïm, reutilitzem i recelebrem.
Cadascun dels centres va viure la generació de
tres instal·lacions a les seves respectives façanes

amb els materials que aportaven els visitants
dels CaixaForum. A Saragossa es van emprar
mobles vells, a Madrid es van escollir les bosses
de plàstic i a Barcelona les protagonistes van
ser les ampolles d’aigua. El col·lectiu Basurama
va ser el responsable de dur a terme les tres
instal·lacions amb les quals plantejava una
reflexió als espectadors al voltant del consum
i les deixalles.

Adhesió amb
iniciatives de
caràcter global
Una altra acció de sensibilització desenvolupada
des de l’Obra Social ha estat l’adhesió, per
cinquè any consecutiu, a la iniciativa L’Hora del
Planeta, impulsada per l’ONG World Wildlife.
Aquesta campanya de mobilització ambiental
tenia com a lema el 2016 “El moment d’actuar
és ara. Canvia pel clima”. Els centres de la FBLC
van romandre apagats durant una hora la nit
del 19 de març de 2016.
Amb el mateix objectiu l’Obra Social ”la Caixa”
ha estat un dels patrocinadors de la confecció
i presentació el maig de 2016 de l’Informe de
situació de les emissions de CO2 en el món
l’any 2015. Aquest informe es nodreix de les
dades que són reportades oficialment per
les organitzacions públiques i privades tant
d’àmbit nacional com internacional. Es tracta
d’un exhaustiu treball i és un dels pocs estudis
desenvolupats dins el nou marc per ampliar
l’Acord Protocol de Kyoto 2013-2020. Per
l’abast i dimensió internacionals de l’informe,
també s’han recollit de forma resumida els
acords establerts a la darrera cimera de París
(COP21).
També aquest 2016 el Laboratori d’Ecoinnovació,
que impulsen la Fundació Bancària ”la Caixa”
i la Fundació Fórum Ambiental, ha presentat el
primer informe Outlook d’Ecoinnovació i el seu
potencial a Espanya.
Aquest estudi incideix en la necessitat
de canvis rellevants en les estratègies
empresarials i en els models de negoci per fer
front als reptes del canvi climàtic, l’escassedat
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de recursos i la conscienciació entorn el
consum responsable, entre d’altres.
Un estudi que incideix sobre la implementació
de mesures per a un desenvolupament
sostenible d’acord amb els criteris subscrits
per 160 països a la cimera del Canvi Climàtic
de París. Un pacte que fixa l’horitzó de l’any
2050 com a termini per a l’equiparació de
la quantitat de gasos emesos a la de gasos
absorbits.

L’empremta
de carboni
de la FBLC
La FBLC desplega, des del 2011, una
estratègia específica de gestió del carboni
mesurant l’empremta i els impactes de
les emissions generades per les activitats
i des dels centres de la FBLC. La petjada
de carboni durant l’any 2016 ha estat de
2.026,74 tones de CO2 eq. Aquesta és
l’equivalència, mesurada en tones de CO2,
de gasos alliberats a l’atmosfera com a
conseqüència de l’activitat i dels consums
anuals realitzats des de la FBLC.

Reducció
del 78% de
la petjada
de carboni
La FBLC ha reduït el 78% de les seves
emissions de gasos d’efecte hivernacle amb
relació a l’any d’inici dels mesuraments de
l’empremta de carboni, el 2011. Aleshores el
primer càlcul realitzat situava l’equivalent de
CO2 alliberat per l’activitat de la Fundació en
9.211,7 tones de CO2. Bona part d’aquesta
reducció de les emissions en aquests darrers
sis exercicis és deguda a la reducció dels
consums de l’abast 2, els corresponents al
consum d’energia elèctrica. Des de l’any
2013, els consums elèctrics provenen de
fonts renovables i compten amb certificats de
garantia d’origen acreditatius, per la qual cosa
no generen emissions equivalents de CO2.
Tot i això el 2016 la FBLC ha incrementat
les seves emissions en relació amb l’exercici
anterior, sobretot en els impactes de l’abast
1, que són els corresponents al consum
de gas natural, i en paper i consumibles.
Aquest repunt és degut a una millora en el

Quadre d’emissions
u

GRI 305-1
GRI 305-2

GRI 305-3

2016

2015

2014

Emissions directes de GEH (abast 1)

(t CO2 eq.)

105

38,08

89,3

Gas natural

(t CO2 eq.)

38,08

38,08

89,3

Emissions indirectes de GEH (abast 2)

(t CO2 eq.)

0

0

0

Electricitat

(t CO2 eq.)

0

0

0

Emissions indirectes de GEH (abast 3)

(t CO2 eq.)

1.920,78

845,340

678,646

Viatges corporatius en avió

(t CO2 eq.)

558,69

470,22

347,57

Viatges corporatius en tren

(t CO2 eq.)

68,6

82,7

69,27

Viatges en cotxe particular

(t CO2 eq.)

132,1

60,5

58,3

Paper

(t CO2 eq.)

22,5

22,7

22,9

Bosses

(t CO2 eq.)

1,92

0,23

n. d.

Publicacions

(t CO2 eq.)

1.051,34

121,48

79,17

Residus

(t CO2 eq.)

65,29

65,11

65

Aigua

(t CO2 eq.)

20,7

19,05

32,1
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mesurament dels consums que el 2016 s’ha
fet extensiva a la totalitat de la FBLC.
En aquest marc, i amb un ferm compromís
en la lluita contra el canvi climàtic, la FBLC
ha decidit compensar la totalitat de la seva
petjada, 2.027 tones de CO2 eq., a través
d’un projecte de generació d’energia a
Uganda certificat per VCS, i ha obtingut
el certificat Clean CO2.

Compensació
de les
emissions
La FBLC ha compensat el 2016 les seves
emissions de carboni, aquelles que no
és possible evitar, a través d’un projecte
de generació d’energia. Es tracta d’una
instal·lació d’aprofitament de biogàs
procedent d’aigües residuals, ha possibilitat
compensar un total de 15.229 tones més
de CO2 eq.
Aquest projecte s’ha desplegat a Uganda
amb la creació d’una planta d’aprofitament
del biogàs procedent de les aigües residuals
de l’empresa Sugar Corporation d’Uganda
SCOUL, l’empresa productora de sucre de
canya. El projecte aprofita els residus de la
destil·leria d’alcohol de la companyia gràcies
a la instal·lació d’un digestor que recull el
biogàs que emanen les aigües residuals
resultant del procés industrial. El gas recollit,
principalment metà, es torna a aprofitar per
a combustible per generar calor i energia.

combustibles fòssils. A més aporta beneficis
de caràcter social vinculats a la generació
d’activitat comercial i la creació de llocs
de treball que s’afegeixen a la producció
d’energia neta. En el cas d’Uganda s’han
creat prop de 135 llocs de treball durant el
procés de construcció i la planta ocupa 25
persones més amb un perfil laboral d’alta
especialització.
Fruit d’aquestes col·laboracions la FBLC
obté la certificació i el segell Clean CO2
Certified amb el qual s’acredita la neutralitat
de les emissions per raó de la seva activitat
gràcies a la participació en un projecte de
reducció d’emissions verificat d’acord amb els
estàndards mundials.
La Fundació Bancària ”la Caixa” també està
adherida al programa d’Acords voluntaris
per a la reducció de les emissions de gasos
d’efecte hivernacle que impulsa l’Oficina
Catalana del Canvi Climàtic de la Generalitat
de Catalunya.

Durant el procés es produeixen altres
beneficis. Les aigües tractades són
reaprofitades per al reg dels camps de canya
de sucre i els residus recollits durant el procés
del digestor es poden emprar com adob per
als conreus. Abans de la creació de la nova
planta de biogàs el tractament de les aigües
es feia en llacunes anaeròbiques a l’aire lliure
i acabaven sent abocades als rius.
Amb aquestes característiques el projecte
minora les emissions de gasos d’efecte
hivernacle en eliminar els consums de
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> És pensant en les generacions
futures que treballem per reduir la
nostra petjada de carboni i compensar
l’impacte de les nostres emissions de
gasos d’efecte hivernacle.

> Els centres de la FBLC es
comprometen a mantenir processos de
millora continuada per a l’acompliment
dels seus compromisos publicant
declaracions ambientals verificades.

Sistema
de Gestió
Ambiental
La FBLC compta amb un Sistema de Gestió
Ambiental als Serveis Centrals així com als
centres CaixaForum (Barcelona, Madrid,
Palma, Lleida, Tarragona i Saragossa) i
EspaiCaixa (Madrid i Múrcia). CosmoCaixa
Barcelona ha mantingut el 2016 l’acreditació
ISO 14001 i continua alineat amb el
Reglament Europeu EMAS des del 2009.
En virtut d’aquest sistema, l’organització
identifica els processos necessaris per a
una adequada gestió ambiental. Des de la
Fundació es vetlla per la correcta adequació
d’aquests processos a la normativa i als
reglaments vigents. Per això realitza un
seguiment dels aspectes ambientals que
es deriven del desenvolupament de la seva
activitat assegurant que aquests processos
siguin verificables, avaluables i eficaços.
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També en fa un seguiment, mesurament i
anàlisi. Finalment, dels resultats obtinguts,
proposa i implanta les accions necessàries
per aconseguir les fites que es plantegin
i la millora continuada dels procediments.
Amb aquests protocols la FBLC vetlla per
desenvolupar la seva activitat de forma
respectuosa amb l’entorn i assumeix diferents
compromisos:
• Formar, sensibilitzar i implicar a cada
treballador fent-lo partícip de la gestió
ambiental, i transmetre als proveïdors
i empreses subcontractades les nostres
directrius ambientals.
• Protegir el medi ambient i prevenir la
contaminació mitjançant la utilització
sostenible dels recursos naturals, l’ús
eficient de l’aigua i l’energia i el foment
de les pràctiques de reducció, reutilització
i reciclatge de residus.

Principals consums
Els impactes mediambientals més significatius que la FBLC genera, per volum, són els derivats del consum de paper i dels
recursos energètics.

GRI 301-11/GRI 301-2/GRI 302-1 i GRI 303-1
u

2016

2015

2014

Paper

(kg)

11.563,00

11.638,55

12.175,00

Total paper consumit

(kg)

11.563,00

11.638,55

12.175,00

Paper reciclat sobre el total

(%)

62,8

62,2

60,0

Bosses de fècula de patata

(kg)

n. d.

n. d.

n. d.

Bosses de paper

(kg)

68,2

14,35

n. d.

Publicacions - Catàlegs

(kg)

44.581

47.810

31.160

Publicacions - Fulletons

(kg) 369.267,17

Total materials reciclats que són utilitzats

(kg)

Total consum energia dins de l’organització

(GJ)

Gas natural (energia no renovable)

(GJ)

Electricitat

(GJ)

Aigua

(m )

52.643

48.241,46

43.948,03

Total aigua consumida (abastiment municipal)

(m )

52.643

48.241,46

43.948,03

2

6,10

7

7.239,91

7.305,00

80.962,55 90.553,256

81.091,07

7.265,50
2.032,77

666,74

1.815,1

78.929,78 89.886,512

79.275,89

3
3

1 S’inclouen els consums dels centres: Serveis Centrals, CaixaForum (Barcelona, Madrid, Palma, Girona, Lleida, Tarragona i Saragossa), CosmoCaixa Barcelona, EspaiCaixa Madrid,
Múrcia, Girona, Esplais i Palau Macaya, llevat que s’indiqui el contrari.
2 El CosmoCaixa Barcelona i els CaixaForum Barcelona, Madrid i Saragossa són els únics centres de la FBLC amb consum de gas natural.

La FBLC ha adquirit el compromís
d’implementar mesures al llarg del 2016
per reduir les emissions de gasos d’efecte
hivernacle derivades d’aquests dos
conceptes: consumibles i viatges corporatius.
Aquestes mesures són:
• Insistir a reduir els viatges corporatius
promovent les reunions virtuals a distància
i donant prioritat sempre que sigui
possible als desplaçaments en transport
públic.
• Tendir a la reducció de la producció
impresa de fulletons i catàlegs i la seva
substitució per publicacions electròniques.
Es recomana reduir els volums de pàgines
de les publicacions i rebaixar el gramatge
dels papers emprats.
• Reduir el consum de paper propiciant
majoritàriament l’ús de paper reciclat
sobre el paper verge.

• Reduir el consum de tòners d’impressió
prioritzant l’ús de tòners laserjet per sobre
dels inkjet, ja que els primers generen
menys volum d’emissions que els segons.
• Evitar els desplaçaments per assistir a
reunions i fomentar solucions alternatives
com les videoconferències.
• Compensar les emissions que no són
possibles d’evitar a través de Clean CO2.
La FBLC realitza les seves publicacions,
comunicacions i publicitat emprant paper
ecològic amb el distintiu de FSC (Forest
Stewardship Council) o de PEFC (Programme
for the Endorsement of Forest Certification).
De la mateixa manera, tota la fusta que l’Àrea
de Producció utilitza en les seves exposicions
es compra a un proveïdor avaluat dins del
Programa de Reconeixement de Sistemes
de Certificació Forestal (PEFC).
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Estructura
Fundació Bancària
amb Criteria
i CaixaBank
Una renovada dedicació al desplegament de la més gran Obra Social
del país suportada des de la primera fundació privada de l’Estat i finançada
pel primer grup financer i empresarial europeu i el grup financer espanyol
líder en banca detallista.

La Fundació Bancària ”la Caixa” gestiona
de forma directa la totalitat de l’Obra
Social. Una finalitat sostinguda i amb una
centenària vocació de servei al conjunt de la
societat com a entitat que treballa subjecta al
desplegament d’accions en favor de l’interès
general. La Fundació Bancària gestiona també

les inversions i les participacions accionarials
del Grup ”la Caixa” que es concentren entorn
de CriteriaCaixa, el primer hòlding financer i
empresarial d’Europa. Finalment, assumeix la
gestió financera vinculada a la seva participació
a CaixaBank, el grup financer líder en banca
detallista al mercat espanyol.

100%

45,32%

Neg. bancaris i assegurances
Participacions minoritàries
Repsol
Telefónica
BPI
Erste Group Bank

Cartera industrial
Gas Natural Fenosa
Abertis
Saba
Vithas
Suez

Cartera immobiliària
Banca internacional

Data de tancament el 31 de desembre de 2016.

Inbursa
Bank of East Asia
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Liquidació
pressupost
del 2016
27%

Divulgació de
la cultura i el
coneixement

Pressupost
En milions d’euros

60%
Social

2016

PROGRAMES

Social
Recerca i formació d’excel·lència
Divulgació de la cultura i el coneixement
Total

277,3
59,7
123,1
460,1

13%

Recerca i
formació
d’excel·lència

Pressupost
del 2017
25%

Divulgació de
la cultura i el
coneixement

Pressupost
En milions d’euros

2017

PROGRAMES

Social
Recerca i formació d’excel·lència
Divulgació de la cultura i el coneixement
Total

304,2
79,6
126,2
510,0

15%

Recerca i
formació
d’excel·lència
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60%
Social

Annexos
LA FUNDACIÓ BANCÀRIA ”LA CAIXA” MOSTRA UNA
VISIÓ FIDEL I EXHAUSTIVA DEL COMPLIMENT DELS
COMPROMISOS COM A ORGANITZACIÓ. LA FBLC
RECULL AQUÍ ELS PRINCIPIS, CONGRUENTS AMB LES
PRIORITATS ESTRATÈGIQUES I EN CONSONÀNCIA AMB
ELS GRUPS D’INTERÈS, DEFININT-SE COM A INFORME
“DE CONFORMITAT” AMB L’OPCIÓ “ESSENCIAL” DELS
GRI STANDARDS (GLOBAL REPORTING INICIATIVE).
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Sobre
aquesta
memòria.
Principis
D’acord amb les millors pràctiques
internacionals en matèria
d’informes anuals, promogudes
principalment pel International
Integrated Reporting Council
(IIRC), la Fundació Bancària
”la Caixa” publica el seu quart
informe integrat de l’Obra
Social ”la Caixa” i el tercer com a
Fundació Bancària ”la Caixa” (d’ara
endavant, FBLC), corresponent a
l’exercici 2016. En aquest sentit, i
amb l’objectiu d’oferir una visió
més completa de la realitat de
l’entitat i dels resultats obtinguts,
aquest informe conté informació
legal economicofinancera,
complementada amb informació
sobre aspectes socials, ambientals i
de govern corporatiu.
Aquesta memòria s’ha realitzat
d’acord amb la metodologia de
l’estàndard de referència
internacional: Guia per a l’elaboració
de memòries de sostenibilitat, versió
GRI Standards seguint el document
GRI 101: Fonaments en el qual

s’explica aquesta nova versió per a
l’elaboració de memòries de
sostenibilitat de GRI (www.
globalreporting.org). De la mateixa
manera, per a la memòria de la
informació específica del sector, s’ha
utilitzat el suplement de les entitats no
lucratives del GRI (GRI NGO Sector
Supplement) de la versió G4. Els
enfocaments de gestió i indicadors del
suplement sectorial s’inclouen en
l’índex de continguts GRI (identificats
com “específics del sector”)
referenciant-los d’acord amb la seva
nomenclatura en la versió G4.
La finalitat d’aquesta memòria és
aportar informació rellevant i que
transmeti una visió precisa, fiable,
transparent i periòdica sobre el model
de negoci, l’estratègia i els assumptes
clau per a la FBLC pel seu impacte
econòmic, ambiental i social. Per
determinar aquests assumptes s’han
aplicat els principis inclosos en el
document GRI 101 Fonaments i
continguts genèrics dels documents
GRI 102 Continguts generals i GRI 103
Enfocament de gestió.
L’abast de les dades comunicades es
correspon essencialment amb el dels
comptes anuals de la FBLC de l’any
2016 i fa referència a les persones
i els centres d’activitat de la FBLC. Així
mateix, s’hi inclou informació específica
per àmbits d’activitat. Aquesta memòria
cobreix els programes d’activitat la
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gestió i liquidació econòmica del
pressupost dels quals és competència
de la Fundació.
Tant per al disseny com per a l’anàlisi
d’aquest estudi, es van observar i
aplicar altres guies, manuals i
estàndards sobre grups d’interès (The
Stakeholder Engagement Manual,
volums 1 i 2, de The Stakeholder
research associates, UNEP i
AccountAbility; AA1000 Stakeholder
Engagement Standard 2011. Final
Exposure Draft d’AccountAbility)
i sobre el disseny, la formulació,
l’avaluació i el monitoratge de
programes i projectes socials i els seus
sistemes integrats (principalment de la
divisió de desenvolupament social de
l’organització CEPAL de l’ONU i del
Departament d’Avaluació de
MIDEPLAN 2001, Xile).
D’altra banda, d’acord amb la nova
metodologia de GRI Standards, la
memòria de la FBLC s’autodeclara
“de conformitat” amb l’opció
“essencial”.

Principis per a la definició
del contingut de la memòria
(GRI 102-46)
La definició del contingut i la
posterior elaboració d’aquesta
edició de la memòria s’han
realitzat d’acord tant amb les
prioritats estratègiques de
l’organització com amb la consulta
als diferents grups d’interès. Per
això s’han seguit els principis
inclosos a GRI 101: Fonaments
del GRI Standards.
PRINCIPI DE PARTICIPACIÓ
DELS GRUPS D’INTERÈS
“L’organització ha d’indicar quins són
els seus grups d’interès i explicar com
ha respost a les expectatives i els
interessos raonables d’aquests grups”.
“La memòria ha d’abordar aquells
aspectes que reflecteixin els efectes
econòmics, ambientals i socials
significatius de l’organització o que
influeixin de manera substancial en
les avaluacions i decisions dels grups
d’interès”.
En relació amb el diàleg amb els grups
d’interès, com es posa de manifest en
aquesta memòria i en l’estudi de
rellevància dut a terme, és voluntat de
l’organització treballar en la millora
continuada dels processos de
participació amb els grups d’interès
en exercicis posteriors com a eina per

conèixer i comprendre millor les seves
expectatives i els seus interessos
raonables i, conseqüentment,
optimitzar la seva resposta.
Al document GRI 102 Continguts
generals (de GRI 102-1 a GRI 102-56)
s’inclou el procés dut a terme per a la
identificació, priorització, validació i
revisió dels assumptes clau que han
permès incloure en la memòria aquells
aspectes amb un impacte més gran i
els que tenen una influència en els
grups d’interès de la FBLC.
CONTEXT DE SOSTENIBILITAT
“La memòria ha de presentar l’activitat
de l’organització en el context més
ampli de la sostenibilitat”.
Aquesta memòria recull l’activitat de la
FBLC en l’àmbit econòmic, ambiental i
social. L’organització compta entre els
seus objectius amb el compromís de
generar valor d’una manera
responsable amb l’entorn i la societat;
per això, aquest document recull els
principals desafiaments relacionats
amb el desenvolupament sostenible
que afecten l’organització.
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PRINCIPI D’EXHAUSTIVITAT
“La memòria ha d’abordar els aspectes
rellevants i els seus límits de manera
que s’hi reflecteixin els seus efectes
econòmics, ambientals i socials
significatius i que permeti als grups
d’interès avaluar l’activitat de
l’organització en el període analitzat”.
S’ha definit clarament la cobertura i
l’abast de la informació recollida en
aquesta memòria, s’ha donat prioritat
a aquells fets considerats rellevants i
s’hi han inclòs tots els esdeveniments
significatius que han tingut lloc l’any
2016, sense obviar informació d’utilitat
per als grups d’interès de l’organització.
Pel que fa a la cobertura, s’hi inclou la
totalitat de la informació rellevant de la
FBLC.

Principis per a la definició
de la qualitat de la memòria
(GRI 102-46)
PRINCIPI D’EQUILIBRI
“La memòria ha de reflectir tant els
aspectes positius com els negatius
de l’activitat de l’organització per tal
de propiciar una avaluació ben
fonamentada sobre l’activitat general
equilibrada”.
Amb l’objectiu de permetre una
valoració raonable per part dels grups
d’interès, s’hi inclouen aspectes
positius i negatius, alhora que es
presenta una imatge no esbiaixada de
cadascun dels assumptes recollits en el
document.
PRINCIPI DE COMPARABILITAT
“L’organització ha de seleccionar,
recollir i divulgar la informació de
manera sistemàtica. La informació s’ha
de presentar de manera que els grups
d’interès puguin analitzar l’evolució de
l’activitat de l’organització en
comparació amb la d’altres
organitzacions”.
La informació s’ha recollit de manera
que permeti als grups d’interès
interpretar els canvis experimentats en
l’organització al llarg del temps. Per a

la major part dels indicadors s’hi ha
inclòs l’evolució de les dades en relació
amb l’any anterior. En els casos en què
no ha estat possible, s’ha indicat amb
claredat.
PRINCIPI DE PRECISIÓ
“La informació ha de ser suficientment
precisa i detallada perquè els grups
d’interès puguin avaluar l’activitat de
l’organització”.
S’hi han inclòs taules, gràfics i
esquemes que ajudin a entendre la
informació recollida en la memòria.
PRINCIPI DE PUNTUALITAT
“L’organització ha de presentar les
seves memòries seguint un calendari
regular, perquè els grups d’interès
disposin de la informació en aquell
moment i puguin prendre decisions
ben fonamentades”.
Des de la FBLC hi ha un compromís
formal per informar anualment els seus
grups d’interès de l’activitat econòmica,
social i ambiental de la companyia.

PRINCIPI DE CLAREDAT
“L’organització ha de presentar la
informació de manera que els grups
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d’interès als quals s’adreça la memòria
puguin tenir-hi accés i comprendre-la
adequadament”.
En aquesta memòria s’ha intentat
defugir els tecnicismes que puguin
resultar desconeguts per als seus grups
d’interès.
PRINCIPI DE FIABILITAT
“L’organització ha de recollir, registrar,
recopilar, analitzar i divulgar la
informació i els processos que se
segueixen per elaborar una memòria,
de manera que es puguin sotmetre a
avaluació i s’estableixi la qualitat
i la rellevància de la informació”.
Totes les dades utilitzades per a
l’elaboració de la memòria següent
han estat recopilades considerant els
diferents registres que la FBLC en
realitza. La FBLC realitza registres i
controls periòdics tant per a dades
referents als seus programes i projectes
com per a l’impacte ambiental i social
que produeix. Així mateix, atès que
aquest és un assumpte d’especial
rellevància per a la FBLC, totes les
dades referents als recursos humans i a
seguretat i salut les recopilen, registren
i revisen els responsables assignats per
tal d’assegurar-ne la fiabilitat i la
traçabilitat.

Índex de contingut GRI per a
l’opció essencial d’acord amb la Guia G4
Continguts generals
GRI 102:
Continguts
generals

Pàgina

Verificació externa

Perfil de l’organització		
GRI 102-1

120. Estructura de la Fundació Bancària amb Criteria i CaixaBank.

No verificat per un extern

GRI 102-2

10. Treballem per un futur inclusiu i de progrés per a tothom.
30. Impulsem la recerca, el talent i la innovació.
38. Estenem la vivència compartida de la cultura i el coneixement.

No verificat per un extern

GRI 102-3

138. Directori de la Fundació Bancària ”la Caixa”.

No verificat per un extern

GRI 102-4

L’àmbit geogràfic d’actuació de la Fundació Bancària ”la Caixa” és
majoritàriament el territori espanyol, a excepció dels programes internacionals
que operen a diferents països de tot el món.

No verificat per un extern

GRI 102-5

120. Estructura de la Fundació Bancària amb Criteria i CaixaBank.

No verificat per un extern

GRI 102-6

10. Treballem per un futur inclusiu i de progrés per a tothom.
30. Impulsem la recerca, el talent i la innovació.
38. Estenem la vivència compartida de la cultura i el coneixement.

No verificat per un extern

GRI 102-7

10. Treballem per un futur inclusiu i de progrés per a tothom.
30. Impulsem la recerca, el talent i la innovació.
38. Estenem la vivència compartida de la cultura i el coneixement.
103. Apostem pel manteniment d’una ocupació estable i de qualitat.
121. Liquidació del pressupost del 2016.
121. Pressupost del 2017.

No verificat per un extern

GRI 102-8

103. Apostem pel manteniment d’una ocupació estable i de qualitat.

No verificat per un extern

GRI 102-9

72-73. La cadena de valor de la FBLC.

No verificat per un extern

GRI 102-10

7

No verificat per un extern

GRI 102-11

114. Minimitzant l’impacte en el medi ambient.

No verificat per un extern

GRI 102-12

28-29. Des de l’Obra Social promovem projectes per contribuir a un món menys
desigual.
94-97. Coordinació amb les activitats i programes d’altres actors.
115. Adhesió amb iniciatives de caràcter global.

No verificat per un extern

GRI 102-13

28-29. Des de l’Obra Social promovem projectes per contribuir a un món menys
desigual.
40
48
94-97. Coordinació amb les activitats i programes d’altres actors.
115. Adhesió amb iniciatives de caràcter global.

No verificat per un extern

Estratègia		
GRI 102-14

4-5. Per caminar junts, tots sóm Imprescindibles (Carta del president).
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No verificat per un extern

GRI 102:
Continguts
generals

Pàgina

Verificació externa

Ètica i integritat
GRI 102-16

6. La nostra raó de ser.
7. Horitzó 2019.

No verificat per un extern

Governança		
GRI 102-18

8. Patronat Fundació Bancària ”la Caixa”.
9. Direcció Fundació Bancària ”la Caixa”.

No verificat per un extern

Participació dels grups d’interès		
GRI 102-40

70-71. Grups d’interès de la Fundació Bancària ”la Caixa”.

No verificat per un extern

GRI 102-41

La Fundació Bancària ”la Caixa” disposa d’un Conveni Col·lectiu Propi al qual
estan subjectes el 100% de les persones que tenen la qualitat de treballadors
per compte de la FBLC.

No verificat per un extern

GRI 102-42

70. Grups d’interès de la Fundació Bancària ”la Caixa”.
82. Participació en el disseny, execució, seguiment i avaluació.

No verificat per un extern

GRI 102-43

75

No verificat per un extern

GRI 102-44

75. Priorització.

No verificat per un extern

Pràctiques per a l’elaboració de memòries		
GRI 102-45

120. Estructura de la Fundació Bancària amb Criteria i CaixaBank.

No verificat per un extern

GRI 102-46

73
75
125. Principis per a la definició del contingut de la memòria.
126. Principis per a la definició de la qualitat de la memòria.

No verificat per un extern

GRI 102-47

74. Aspectes clau i abast.
76-79

No verificat per un extern

GRI 102-48

No s’han produït reexpressions de la informació respecte a la memòria anterior.

No verificat per un extern

GRI 102-49

124. Sobre aquesta memòria. Principis.

No verificat per un extern

GRI 102-50

124. Sobre aquesta memòria. Principis.

No verificat per un extern

GRI 102-51

124. Sobre aquesta memòria. Principis.

No verificat per un extern

GRI 102-52

La Fundació Bancària ”la Caixa” té la voluntat de publicar una memòria
de sostenibilitat amb periodicitat anual.

No verificat per un extern

GRI 102-53

138. Directori de la Fundació Bancària ”la Caixa”
www.laCaixa.es/ObraSocial

No verificat per un extern

GRI 102-54

124. Sobre aquesta memòria. Principis.

No verificat per un extern

GRI 102-55
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No verificat per un extern

GRI 102-56

La totalitat dels continguts de la present memòria no han estat verificats per un
extern.

No verificat per un extern
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Continguts específics

Aspectes rellevants

Informació sobre l’enfocament de gestió i indicadors
(indicant quins continguts específics corresponen a cada aspecte rellevant;
incloent-hi el nombre de pàgina o un enllaç)

Omissions

Verificació externa

Categoria: economia
Activitat econòmica

GRI 103-1
121

No verificat per un extern

GRI 201-1: VALOR ECONÒMIC DIRECTE GENERAT
I DISTRIBUÏT
La major part de l’activitat de la Fundació Bancària
”la Caixa” es realitza en territori espanyol i és,
per tant, el territori on es merita el valor econòmic directe
generat i el valor econòmic distribuït.
121
GRI 201-3: OBLIGACIONS DEL PLA DE BENEFICIS
DEFINITS I ALTRES PLANS DE JUBILACIÓ
La Fundació Bancària ”la Caixa” ofereix a tots els seus
empleats els mateixos beneficis socials, sense cap tipus
de distinció en funció de la temporalitat del contracte de
treball ni del tipus de jornada que es realitza. A més,
aquests beneficis són fruit de les successives millores
incorporades en el Conveni Col·lectiu Propi (CCP).
109
GRI 201-4: ASSISTÈNCIA FINANCERA REBUDA
DEL GOVERN
La Fundació Bancària ”la Caixa” no ha rebut ajudes
financeres significatives de governs el 2016.
Presència en
el mercat

GRI 103-1
105

No verificat per un extern

GRI 202-1: RÀTIO DEL SALARI DE CATEGORIA INICIAL
ESTÀNDARD PER SEXE EN FRONT DEL SALARI MÍNIM
LOCAL
La major part de l’activitat de la Fundació Bancària
”la Caixa” es realitza en territori espanyol i el salari inicial
tant per a homes com per a dones és el mateix.
105
Pràctiques
d’adquisició

GRI 103-1
La major part de les activitats, i en conseqüència les
compres, de la Fundació Bancària ”la Caixa” es realitzen
en territori espanyol.
GRI 204-1: PROPORCIÓ DE DESPESA EN PROVEÏDORS
LOCALS
El volum de compres a proveïdors locals no és significatiu.
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No verificat per un extern

Aspectes rellevants

Informació sobre l’enfocament de gestió i indicadors
(indicant quins continguts específics corresponen a cada aspecte rellevant;
incloent-hi el nombre de pàgina o un enllaç)

Omissions

Verificació externa

Categoria: economia. Específics del sector
Assignació
de recursos

G4-DMA: ASSIGNACIÓ DE RECURSOS (antic NGO7)
121

No verificat per un extern

Fonts de
finançament
(recaptació de
fons de forma
ètica)

NGO8: FONTS DE FINANÇAMENT PER CATEGORIES I
ELS CINC DONANTS PRINCIPALS, AIXÍ COM EL VALOR
MONETARI DE LA CONTRIBUCIÓ.
121

No verificat per un extern

Categoria: medi ambient
Materials

GRI 103-1
114-115. Minimitzant l’impacte en el medi ambient.
118
119

No verificat per un extern

GRI 301-1: MATERIALS UTILITZATS PER PES O VOLUM
119
GRI 301-2: MATERIALS RECICLATS
119
Energia

GRI 103-1
114-115. Minimitzant l’impacte en el medi ambient.
115
118
119
GRI 302-1: CONSUM ENERGÈTIC DINS
L’ORGANITZACIÓ
119
GRI 302-2: CONSUM ENERGÈTIC FORA
DE L’ORGANITZACIÓ
Els consums d’energia més rellevants fora de l’organització
són els consums associats al transport d’empleats, al
consum de materials, a la gestió de residus i al consum
d’aigua. Actualment s’està treballant per obtenir els
factors de conversió adequats per determinar els consums
d’energia corresponents a aquest indicador en unitats
d’energia. Les dades d’emissions de CO2 causades per
aquestes activitats es reflecteixen en l’indicador GRI 305-3.
GRI 302-4: REDUCCIÓ DEL CONSUM ENERGÈTIC
No es reporten dades quantitatives, sinó que únicament es
descriuen les diferents iniciatives realitzades per conservar
i millorar l’eficiència del consum energètic.
119

130
Annexos

No s’hi inclouen
dades quantitatives
per a l’indicador
GRI 302-4.
Actualment la
Fundació
Bancària ”la Caixa”
està treballant per
quantificar i
publicar aquestes
dades.

No verificat per un extern

Aspectes rellevants

Aigua

Informació sobre l’enfocament de gestió i indicadors
(indicant quins continguts específics corresponen a cada aspecte rellevant;
incloent-hi el nombre de pàgina o un enllaç)

Omissions

GRI 103-1
114-115. Minimitzant l’impacte en el medi ambient.
118
119

Verificació externa

No verificat per un extern

GRI 303-1: EXTRACCIÓ D’AIGUA PER FONT
119
GRI 303-2: FONTS D’AIGUA SIGNIFICATIVAMENT
AFECTADES PER L’EXTRACCIÓ D’AIGUA
L’aigua consumida procedeix de la xarxa d’abastament
municipal i s’aboca al clavegueram públic perquè és
assimilable a aigües residuals urbanes, per la qual cosa no
es considera la possible afectació de fonts d’aigua.
Emissions

GRI 103-1
114-115. Minimitzant l’impacte en el medi ambient.
115-117
118

No verificat per un extern

GRI 305-1: EMISSIONS DIRECTES DE GASOS D’EFECTE
HIVERNACLE (ABAST 1), GRI 305-2: EMISSIONS
INDIRECTES DE GASOS D’EFECTE HIVERNACLE EN
GENERAR ENERGIA (ABAST 2), GRI 305-3: ALTRES
EMISSIONS INDIRECTES DE GASOS D’EFECTE
HIVERNACLE (ABAST 3)
116
GRI 305-5: REDUCCIÓ DE LES EMISSIONS DE GASOS
D’EFECTE HIVERNACLE
116
Efluents i residus

GRI 103-1
114-115. Minimitzant l’impacte en el medi ambient
118
GRI 306-1: ABOCAMENT D’AIGÜES
EN FUNCIÓ DE LA SEVA QUALITAT I DESTINACIÓ
L’abocament total d’aigua és assimilable al total d’aigua
consumida procedent de la xarxa d’abastament municipal
que s’aboca al clavegueram públic perquè es consideren
aigües residuals urbanes.

No s’hi inclouen
dades quantitatives
per a l’indicador
GRI 306-2.
Actualment la
Fundació
Bancària ”la Caixa”
està treballant per
quantificar i
publicar aquestes
dades.

No verificat per un extern

GRI 306-2: RESIDUS PER TIPUS I MÈTODE
D’ELIMINACIÓ
Compliment
regulatori

GRI 307-1: INCOMPLIMENT DE LA LEGISLACIÓ
I NORMATIVA AMBIENTAL
Durant l’exercici 2016 la Fundació Bancària ”la Caixa” no
ha estat objecte de multes o sancions judicials rellevants
relacionades amb el compliment de la normativa
mediambiental.
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No verificat per un extern

Aspectes rellevants

Informació sobre l’enfocament de gestió i indicadors
(indicant quins continguts específics corresponen a cada aspecte rellevant;
incloent-hi el nombre de pàgina o un enllaç)

Omissions

Verificació externa

Categoria: activitat social		
Subcategoria: pràctiques laborals i treball digne			
Ocupació

GRI 103-1
100
103

No verificat per un extern

GRI 401-1: NOVES CONTRACTACIONS D’EMPLEATS
I ROTACIÓ DE PERSONAL
103-104
GRI 401-2: BENEFICIS PER ALS EMPLEATS A TEMPS
COMPLET QUE NO S’OFEREIXEN A EMPLEATS A
TEMPS PARCIAL O TEMPORALS
La Fundació Bancària ”la Caixa” ofereix a tots els seus
empleats els mateixos beneficis socials, sense cap tipus
de distinció en funció de la temporalitat del contracte de
treball ni del tipus de jornada que es realitza.
109
GRI 401-3: PERMÍS PARENTAL
104
Salut i
seguretat a
la feina

GRI 103-1
100
101

No verificat per un extern

GRI 403-1: REPRESENTACIÓ DELS TREBALLADORS
EN COMITÈS FORMALS TREBALLADOR-EMPRESA
DE SALUT I SEGURETAT
101
GRI 403-2: TIPUS D’ACCIDENTS I TAXES DE
FREQÜÈNCIA D’ACCIDENTS, MALALTIES
PROFESSIONALS, DIES PERDUTS, ABSENTISME
I NOMBRE DE MORTS PER ACCIDENT LABORAL
O MALALTIA PROFESSIONAL
La Fundació Bancària ”la Caixa”, per la seva activitat,
no disposa de cap malaltia que es pugui considerar una
malaltia professional motivada per la situació o activitat
laboral. El 2016 no s’ha produït cap víctima mortal, com
tampoc en anys anteriors.
101
GRI 403-4: TEMES DE SALUT I SEGURETAT TRACTATS
EN ACORDS FORMALS AMB SINDICATS
101
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Aspectes rellevants

Capacitació
i educació

Informació sobre l’enfocament de gestió i indicadors
(indicant quins continguts específics corresponen a cada aspecte rellevant;
incloent-hi el nombre de pàgina o un enllaç)

GRI 103-1
100
107-108

Omissions

Verificació externa

No verificat per un extern

GRI 404-2: PROGRAMES PER MILLORAR LES
APTITUDS DELS EMPLEATS I PROGRAMES D’AJUDA
A LA TRANSICIÓ
107-108
GRI 404-3: PERCENTATGE D’EMPLEATS QUE REBEN
AVALUACIONS PERIÒDIQUES DE L’ACOMPLIMENT
I DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
107-108
Diversitat
i igualtat
d’oportunitats

GRI 103-1
100
102
103-105
105-106

No verificat per un extern

GRI 405-1: DIVERSITAT EN ÒRGANS DE GOVERN
I EMPLEATS
105
GRI 405-2: RÀTIO DEL SALARI BASE I DE LA
REMUNERACIÓ DE DONES RESPECTE A HOMES
106
Subcategoria: societat
Comunitats
locals

GRI 103-1
La Fundació Bancària ”la Caixa” treballa amb els
beneficiaris dels seus projectes amb la finalitat de realitzar
una avaluació de l’impacte i involucrar-los en les diferents
etapes del projecte. Tots els beneficiaris es poden
considerar col·lectius vinculats a un entorn geogràfic
concret que corresponen a la denominació de comunitats
locals. A més, hi ha programes que són específics per a
comunitats locals que es focalitzen en donar resposta a
necessitats de comunitats locals concretes.
82. La implicació dels grups d’interès. Participació en el
disseny, execució, seguiment i avaluació.
GRI 413-1: OPERACIONS AMB PARTICIPACIÓ
DE LA COMUNITAT LOCAL, AVALUACIONS DE
L’IMPACTE I PROGRAMES DE DESENVOLUPAMENT
82. La implicació dels grups d’interès. Participació en el
disseny, execució, seguiment i avaluació.
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No verificat per un extern

Aspectes rellevants

Informació sobre l’enfocament de gestió i indicadors
(indicant quins continguts específics corresponen a cada aspecte rellevant;
incloent-hi el nombre de pàgina o un enllaç)

Omissions

Verificació externa

Subcategoria: responsabilitat sobre productes			
Màrqueting i
etiquetatge

GRI 103-1
La Fundació Bancària ”la Caixa” desenvolupa les seves
activitats d’acord amb les normatives existents en relació
amb comunicacions de màrqueting.

No verificat per un extern

GRI 417-3: CASOS D’INCOMPLIMENT RELACIONATS
AMB COMUNICACIONS DE MÀRQUETING
El 2016 no s’ha incomplert cap normativa o codi voluntari
relatiu a comunicacions de màrqueting.
Privacitat
del client

GRI 103-1
La Fundació Bancària ”la Caixa” desenvolupa les seves
relacions d’acord amb la Normativa 028 de recollida i
tractament de dades de caràcter personal de la Fundació
Bancària ”la Caixa” i en el marc d’actuació que descriu
aquesta normativa. Aquesta norma recull les actuacions
que s’han de tenir en compte per protegir la
confidencialitat de les dades personals dels beneficiaris
dels programes i les activitats de la Fundació Bancària
”la Caixa” i dels proveïdors. En el document de seguretat
de la Llei orgànica de protecció de dades i en la Norma
023 de seguretat informàtica i de comunicacions es
recullen les obligacions de la Fundació Bancària ”la Caixa”
i dels seus empleats pel que fa a la recollida i el tractament
de dades personals que garanteixen la confidencialitat i la
integritat d’aquestes dades.

No verificat per un extern

GRI 418-1: RECLAMACIONS FONAMENTADES
RELATIVES A VIOLACIONS DE LA PRIVACITAT
DEL CLIENT I PÈRDUA DE DADES DEL CLIENT
El 2016 no s’han detectat reclamacions degudament
fonamentades en relació amb el respecte de la privacitat
i la fuga de dades personals de clients.
Subcategoria: responsabilitat sobre productes. Específics del sector
Processos de
participació
(grups
d’interès)

G4-DMA: PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ DELS GRUPS
D’INTERÈS AFECTATS EN EL DISSENY, L’EXECUCIÓ,
EL SEGUIMENT I L’AVALUACIÓ DE LA POLÍTICA
I LES ACCIONS DEL PROGRAMA (antic NGO1)
83

No verificat per un extern

Mecanismes
d’obtenció
de feedback

G4-DMA: MECANISMES PER A L’OBTENCIÓ DE
FEEDBACK I QUEIXES EN RELACIÓ AMB ELS
PROGRAMES I LES SEVES POLÍTIQUES, I PER
DETERMINAR LES ACCIONS QUE S’HAN
DE PRENDRE COM A RESPOSTA (antic NGO2)
86-87

No verificat per un extern

134
Annexos

Aspectes rellevants

Informació sobre l’enfocament de gestió i indicadors
(indicant quins continguts específics corresponen a cada aspecte rellevant;
incloent-hi el nombre de pàgina o un enllaç)

Omissions

Verificació externa

Control,
avaluació i
aprenentatge

G4-DMA: SISTEMES PER AL SEGUIMENT,
L’AVALUACIÓ I L’APRENENTATGE (INCLOSOS
SISTEMES DE MESURAMENT DE L’EFICÀCIA I
L’IMPACTE DEL PROGRAMA), ELS CANVIS
RESULTANTS EN ELS PROGRAMES I COM ES
COMUNIQUEN (antic NGO3)
88-92

No verificat per un extern

Integració
de component
gènere i
diversitat

G4-DMA: MESURES PER INTEGRAR LA COMPONENT
DE GÈNERE I DIVERSITAT EN EL DISSENY, L’EXECUCIÓ,
EL SEGUIMENT, L’AVALUACIÓ I EL CICLE
D’APRENENTATGE DEL PROGRAMA (antic NGO4)
93-94

No verificat per un extern

Incidència
política i en
campanyes de
sensibilització
pública

G4-DMA: PROCESSOS PER A LA FORMULACIÓ,
LA COMUNICACIÓ, LA IMPLEMENTACIÓ I EL CANVI
EN POSICIONS D’INCIDÈNCIA POLÍTICA I EN
CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ PÚBLICA
(antic NGO5)
97

No verificat per un extern

Coordinació
amb altres
actors

G4-DMA: PROCESSOS QUE PERMETIN TENIR
EN COMPTE I COORDINAR AMB LES ACTIVITATS
I ELS PROGRAMES D’ALTRES ACTORS (antic NGO6)
94-97

No verificat per un extern

Aspectes rellevants no inclosos a GRI			
Imatge de
l’Obra Social

70-71

No verificat per un extern

Criteris en la
selecció de
projectes

10. Treballem per un futur inclusiu i de progrés per a
tothom.
30. Impulsem la recerca, el talent i la innovació.
38. Estenem la vivència compartida de la cultura i el
coneixement.
82. Àmbits i programes.

No verificat per un extern

Projectes
ambientals

114-115

No verificat per un extern
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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
Paseo 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
obrasocial.lacaixa.es/ambitos/centros/
espaciocaixa_ca.html

Palau Macaya
Passeig de Sant Joan, 108
08037 Barcelona
Tel. 93 457 95 31

PALMA

Centre Comunitari
d’Acció Social de la Fundació de
l’Esperança de l’Obra Social ”la Caixa”
Palma de Sant Just, 4
08002 Barcelona
Tel. 93 270 39 73
EspaiCaixa Bruc
Bruc, 72-74
08009 Barcelona
Tel. 93 488 01 71
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CaixaForum Palma
Pl. de Weyler, 3
07001 Palma
Tel. 971 17 85 00
Fax 971 72 21 20
icaixaforumpalma@magmacultura.net
CaixaForum.com/agenda

GIRONA

SARAGOSSA

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

CaixaForum Saragossa
Av. d’Anselm 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
obrasocial.lacaixa.es/ambitos/centros/
espaciocaixa_ca.html

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

LLEIDA

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