
 

Guia ràpida 2017  
ILLES BALEARS 
Fundació Bancària ”la Caixa”



L’essència de l’Obra Social
”la Caixa” va néixer compromesa amb el desenvolupament socioeconòmic del territori i ben aviat va proporcionar 
serveis d’assistència social, cultural i cívica per millorar la qualitat de vida de les persones.

MISSIÓ 

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

VALORS 

> Compromís social   > Responsabilitat          > Confiança

VISIÓ 

Ser una entitat de referència per a la societat en el desenvolupament de solucions perdurables que:

> Cobreixin les necessitats bàsiques dels col·lectius més vulnerables.

> Afavoreixin el progrés social, per donar resposta als nous reptes en la recerca, la formació d’excel·lència i l’educació.

> Acostin la ciència i la cultura a tots els segments de la societat.

Compromesos amb el present i amb el futur de les persones     
Posem especialment el focus en els programes amb més impacte transformador, com ara els que combaten 
la pobresa infantil i l’exclusió social, els que fomenten l’ocupació i els que ajuden a millorar les condicions de vida 
de les persones més vulnerables.

La nostra activitat es concentra, a més, en altres àmbits: la recerca mèdica, la formació d’excel·lència, la cultura i 
l’educació, fonamentals per promoure el progrés i la igualtat d’oportunitats.

Obra Social
Amb la voluntat de continuar intensificant la tasca de l’Obra Social, 
augmentem el pressupost de l’any 2018 fins als 520 milions d’euros, 
per donar resposta a les necessitats socials del moment.

Illes Balears 
Obra Social ”la Caixa”
A les Illes Balears s’ha destinat un pressupost global el 2017 de 13,5 M€ 
per atendre les persones i els col·lectius més desafavorits i amb més 
necessitats de la societat.

ACCIONS GESTIONADES DES DE LA XARXA D’OFICINES PRÒPIA DE 
LES ILLES BALEARS DURANT L’ANY 2017

D’aquest pressupost global, a través de les oficines de CaixaBank a 
les Illes Balears, i en col·laboració amb administracions locals i entitats 
socials, s’han desenvolupat 305 activitats amb una inversió de més 
d’1,4 M€.

Microdonatius
En aquest portal podràs fer donatius i triar el projecte en què vulguis 
col·laborar, amb la forma de donació que s’adapti millor a les teves 
necessitats:

Donatius a través d’una 
targeta comercialitzada 
per CaixaBank o d’una 

altra entitat 

Mitjançant SMS A través de  
Línia Oberta, si ets 
client de CaixaBank

En qualsevol oficina  
de CaixaBank

LA FUNDACIÓ BANCÀRIA ”LA CAIXA” HA IMPULSAT  
EL 2017 PROP DE 50.000 ACTIVITATS, DE LES QUALS  
S’HAN BENEFICIAT MÉS D’11 MILIONS DE PERSONES 

AMB UN CLIC, PETITES 
APORTACIONS PER A GRANS 

PROJECTES

MICRODONATIUS.LACAIXA.ES

1. Inclou participacions en societats no cotitzades com ara Vithas, Caixa Capital Risc i Aigües de Barcelona. 
L’abreviatura bn correspon a miliards. Dades del 31 de desembre de 2017. 2. El pressupost de les oficines de CaixaBank s’inclou en el pressupost global del territori.

PRESSUPOST GLOBAL  
13,5 M€  

A LES ILLES BALEARS 

PRESSUPOST DE LES 
OFICINES DE CAIXABANK2 

MÉS D’1,4 M€  
A LES ILLES BALEARS 

COL·LABORA-HI

Totes les aportacions es donaran de manera íntegra i sense cap mena de despesa estructural als projectes 
seleccionats.

Més de 110 anys de compromís social
La Fundació Bancària ”la Caixa” neix l’any 2014 de la transformació 
de ”la Caixa” en fundació bancària. Des dels seus orígens l’any 1904,  
”la Caixa” es va caracteritzar per un fort compromís social i una vocació 
de treball en favor de l’interès general, tant per mitjà de l’activitat 
financera com de l’Obra Social, que finança i manté activitats de caràcter 
social, educatiu, cultural i científic.

La Fundació Bancària ”la Caixa”, que administra actius per un valor 
de prop de 20.000 milions d’euros, gestiona de manera directa l’Obra 
Social que ha caracteritzat històricament ”la Caixa” i, a més, agrupa a 
CriteriaCaixa totes les participacions accionarials del Grup ”la Caixa”, 
en sectors com l’energètic, les infraestructures, els serveis i el negoci 
immobiliari, i a CaixaBank, el grup financer líder en banca detallista en 
el mercat espanyol.

59 %
SOCIAL

23 % CULTURA 
I EDUCACIÓ

18 %
INVESTIGACIÓ I BEQUES

520 M€  
DISTRIBUCIÓ DEL  

PRESSUPOST L’ANY 2018

1

17,4 %

9,1 %

40,0 %40,0 %

-5,9 %

5,9 %24,4 %

0,1 %18,4 %

-50,1 %

GAV 9,3 bn€ GAV 4,7 bn€ GAV 0,3 bn€

12,2 bn€11,8 bn€

GAV 0,1 bn€

GAV 2,8 bn€

GAV 0,2 bn€

GAV 3,4 bn€

GAV 0,5 bn€

GAV 0,2 bn€

GAV 1,7 bn€

GAV 0,8 bn€

CARTERA 
BANCÀRIA

CARTERA INDUSTRIAL 
I DE SERVEIS

NEGOCI  
IMMOBILIARI

ALTRES NO  
COTITZADES



Social

Voluntariat
Promovem el compromís de les persones amb la societat 
a través d’accions solidàries destinades als qui més ho 
necessiten. També fomentem la col·laboració d’empleats, 
jubilats o prejubilats de ”la Caixa” i clients mitjançant el 
voluntariat corporatiu.

A LES ILLES BALEARS 

> Voluntaris corporatius     
322

EN ESPANYA

> Voluntaris5 
més de 16.000

Pobresa infantil
Juntament amb les entitats socials, a través del programa 
CaixaProinfància ajudem nens de 0 a 18 anys i les seves 
famílies perquè tinguin un futur amb més oportunitats.

Gent gran       
Impulsem el paper actiu de la gent gran amb l’objectiu de 
millorar-ne la qualitat de vida, promovent la formació i la 
participació social, i dediquem una atenció especial a la 
gent gran en situació de vulnerabilitat.

A LES ILLES BALEARS 

> Activitats  
realitzades  
553

> Persones grans 
beneficiàries 
27.330

Vacunació infantil
Promovem l’Aliança per a la Vacunació Infantil, juntament 
amb Gavi, the Vaccine Alliance, i en col·laboració amb 
ISGlobal, per lluitar contra la mortalitat dels més petits en 
països en via de desenvolupament.

Ocupació
Afavorim l’accés a la feina de persones amb dificultats o 
que estan en risc d’exclusió social, impulsant programes i 
iniciatives per ajudar-les a buscar oportunitats laborals.

Work4Progress
Programa d’innovació per a la creació d’ocupació 
sostenible i de qualitat, adreçat a dones i joves en 
situació de vulnerabilitat de l’Índia, Moçambic i el Perú, 
en col·laboració amb entitats socials que treballen sobre 
el terreny.

Habitatge
Oferim habitatges de lloguer amb rendes inferiors a les 
que estableix el règim de protecció oficial per facilitar una 
llar a joves, gent gran i famílies que han vist com se’ls 
reduïen els ingressos.

INTERNACIONAL

> Nens vacunats   
Més de 133.000 
(xifra estimada)

> Donacions3 
63.083

A LES ILLES BALEARS 

> Nens atesos      
2.805

> Inversió 
1,3 M€

A LES ILLES BALEARS4 

> Oportunitats 
laborals 
669

> Empreses 
col·laboradores 
272

INTERNACIONAL

> Beneficiaris 
8.581

A LES ILLES BALEARS 

> Pisos de lloguer solidari 
154

Atenció integral a persones  
amb malalties avançades   
El programa complementa l’atenció sanitària que es fa 
des de cures pal·liatives aportant equips professionals 
que ofereixen intervenció psicosocial i espiritual per 
aconseguir una atenció integral.

Intervenció comunitària intercultural
Treballem per afavorir la convivència ciutadana 
intercultural i la cohesió social, a través d’un procés 
comunitari i actuant en els àmbits socioeducatiu, de salut 
comunitària i de relacions ciutadanes.

Programa d’Ajuts a Projectes  
d’Iniciatives Socials                
Hem transformat les realitats de milers de persones en 
situació de vulnerabilitat a través de projectes socials en 
diferents localitats, oferint-los oportunitats de millora 
gràcies a les ajudes concedides.

Aliances contra la malària i la pneumònia 
Col·laborem amb la Fundació Bill i Melinda Gates i ISGlobal 
per eliminar la malària al sud de Moçambic, i amb Unicef 
per detectar la pneumònia de manera precoç i poder 
combatre-la.

Aliança contra la malnutrició infantil
Treballem per incrementar la supervivència infantil  
en camps de refugiats i comunitats d’acollida, en 
col·laboració amb ACNUR, mitjançant la millora de les 
condicions nutricionals dels infants i la introducció de 
metodologies innovadores.

A LES ILLES BALEARS 

A LES ILLES BALEARS 

A LES ILLES BALEARS 

> Pacients 
555

> Participants 
7.044

> Projectes 
8

> Nens atesos  
més de 100.000

> Familiars atesos  
688

> Activitats 
80

> Inversió 
prop de 200.000 €

> Dones 
embarassades  
i en període de 
lactància ateses    
més de 20.000

INTERNACIONAL

> Equips d’Atenció Psicosocial 
1

ProFutur
Impulsem, juntament amb la Fundació Telefónica, el 
programa de transformació educativa ProFutur, que es 
basa en l’educació digital per a infants i joves vulnerables 
de països de l’Àfrica, l’Amèrica Llatina i l’Àsia.

INTERNACIONAL

> Nens beneficiats   
5,6 M

5. Inclou: voluntariat corporatiu, de gent gran i especialitzat.           

2017

Si no s’especifica el contrari, les dades d’aquesta guia corresponen exclusivament a l’any 2017.

3. Nombre de donacions fetes per: empreses, clients i empleats. 4. Inclou: Incorpora, ”la Caixa” Feina Jove i Més Feina de ”la Caixa”.



Cultura i  
educació
2017

Si no s’especifica el contrari, les dades d’aquesta guia corresponen exclusivament a l’any 2017.Si no s’especifica el contrari, les dades d’aquesta guia corresponen exclusivament a l’any 2017.

> Beques concedides 
197

Beques
Impulsem el talent i la carrera científica i investigadora 
amb la col·laboració dels millors centres del món. La 
formació d’excel·lència és la clau per donar oportunitats 
a les persones que poden transformar la societat.

Observatori Social
És un instrument que promou la reflexió i analitza les tendències i els 
reptes socials. Pretén divulgar, entre un públic ampli i de manera atractiva 
i accessible, els principals resultats i les tendències de les ciències socials.

Recerca
Oferim suport a la recerca capdavantera i d’excel·lència, 
i prioritzem els projectes de recerca amb més valor 
potencial i d’impacte social. Ho fem generant una extensa 
xarxa de col·laboradors amb els centres d’investigació 
principals del país. 

Innovació
Fomentem la transferència de coneixement i tecnologia a 
la societat. Impulsem projectes que busquen traslladar la 
recerca a la societat, a través del programa CaixaImpulse.

CaixaForum
Palma, Barcelona, Madrid, Girona, Saragossa, 
Tarragona, Lleida i Sevilla

CaixaForum és un punt de trobada, un espai obert i una 
plataforma de coneixement que impulsa la cultura com 
a motor social.

Exposicions itinerants
Exposicions que itineren per tot el territori promovent la 
cultura i la ciència com a eines de creixement personal 
i d’integració social.

Música
Acostem la música i les arts escèniques a totes les persones 
per fomentar els valors de convivència, participació i 
respecte pels altres, a través d’una oferta cultural per a 
tots els públics.

EduCaixa
Conscients del paper fonamental de l’educació, apostem 
per EduCaixa com un nou agent transformador del 
sistema educatiu, amb eines com el portal EduCaixa.com 
i ajudes per finançar l’evolució de programes educatius.

Art for Change ”la Caixa”
Convoquem ajudes per a projectes d’entitats culturals 
i d’artistes que afavoreixin l’ús de l’art i la cultura com 
a instruments que puguin incidir en aspectes com el 
desenvolupament personal i la inclusió social.

CaixaEscena
Programa de suport a professors que promouen el teatre 
com a pràctica per al desenvolupament cultural, social i 
pedagògic dels joves.

A LES ILLES BALEARS 

> Exp. itinerants 
2

> Visitants 
150.000

A LES ILLES BALEARS 

A LES ILLES BALEARS 

A ESPANYA

A LES ILLES BALEARS 

> Concerts 
39

> Usuaris 
7.028    

> Escolars 
beneficiats  
50.850 

> Projectes 
18

> Beneficiaris del programa 
6.954 

> Escoles 
participants  
237

> Beneficiaris 
2.085

A LES ILLES 
BALEARS 

> Visitants 
309.943

> Exposicions 
7

Beques, recerca  
i innovació 
2017

INVERSIÓ GLOBAL (BEQUES, RECERCA I INNOVACIÓ)  
MÉS DE 54 M€

A ESPANYA

> Inversió en recerca i innovació             
més de 35 M€

A ESPANYA

> CaixaImpulse 
23 projectes 
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EL NOSTRE COMPROMÍS SOCIAL
ens ha consolidat com la primera 

 fundació del país i la tercera del món
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