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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.

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.

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.
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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€.

520 M€ 
DISTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST DURANT L'ANY 2018

La Fundació Bancària ”la Caixa”,  
una de les fundacions més grans d'Europa

Amb l’objectiu de contribuir a construir una societat millor i més justa per a tothom, durant l’any 2017 l’entitat 
ha treballat en les seves línies d’actuació prioritàries per donar oportunitats a les persones que més les necessiten.  
Per exemple: 

> El programa de superació de la pobresa infantil CaixaProinfància ha atès més de 62.000 menors i les seves 
famílies, posant el focus a les zones i els barris amb més taxes d’exclusió.

> Per fomentar l’ocupació, s’han creat més de 33.000 oportunitats laborals.

> A través de diverses iniciatives, el Grup ”la Caixa” ja té més de 32.000 pisos per facilitar l’accés a l’habitatge a les 
persones amb menys recursos.

> En l’àmbit de la salut, estem desenvolupant un programa d’atenció a persones amb malalties avançades a 123 
centres hospitalaris i àrees d’atenció domiciliària.

> EduCaixa ha arribat a més de 2,4 milions d’alumnes.

> El programa de Beques de ”la Caixa” ha permès que més de 200 estudiants puguin ampliar la seva formació a les 
millors universitats d’Espanya i de l’estranger.

> Continuem apostant per la recerca i la divulgació cultural d’excel·lència.

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.

59 %
SOCIAL

23 %
CULTURA 

I EDUCACIÓ

18 %
INVESTIGACIÓ 

I BEQUES

PRESSUPOST GLOBAL  
DE L’OBRA SOCIAL  

13,5 M€ A  
LES ILLES BALEARS

PRESSUPOST DE LES 
OFICINES DE CAIXABANK2 

MÉS D’1,4 M€  
A LES ILLES BALEARS

2. El pressupost de les oficines de CaixaBank s’inclou en el pressupost global del territori.

LA FUNDACIÓ BANCÀRIA ”LA CAIXA” HA IMPULSAT L’ANY 2017 PROP DE  
50.000 ACTIVITATS, DE LES QUALS S’HAN BENEFICIAT MÉS D’11 MILIONS DE PERSONES
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Pobresa infantil > accions a les Illes Balears

CAIXAPROINFÀNCIA

La nostra tasca diària és estar al costat de les persones quan més ho necessiten, amb iniciatives socials per ajudar-les 
a superar situacions difícils i amb especial atenció a les persones que viuen en la pobresa.

Treballem per lluitar també contra la pobresa infantil a Espanya. Amb l’objectiu de trencar el patró que es transmet 
de pares a fills, creem accions i iniciatives adreçades a famílies amb fills de 0 a 18 anys en situació de pobresa o 
vulnerabilitat social.

AJUDES 

> Reforç educatiu

> Alimentació i higiene infantil

> Atenció psicoterapèutica

> Educació no formal i temps lliure

> Suport educatiu familiar

LÍNIES DE TREBALL 

> Afavorim el desenvolupament de les competències dels infants i els 
adolescents i les seves famílies per millorar-ne els processos d’integració 
social i l’autonomia.

> Promovem el desenvolupament social i educatiu de la infància i 
l’adolescència en el context familiar, escolar i social.

> Desenvolupem i implementem un model d’acció social i educatiu 
integral per millorar les oportunitats de desenvolupament dels infants i 
les seves famílies.

> Contribuïm a sensibilitzar i mobilitzar la societat en l’erradicació de la 
pobresa infantil.

LA LLUITA CONTRA LA 
POBRESA INFANTIL ÉS 
 UNA DE LES NOSTRES 

PRIORITATS

ACTIVITAT SOCIAL

Ajudem a superar situacions difícils als qui més ho necessiten per oferir-los 
noves oportunitats, amb una atenció especial a les persones que viuen en 
risc d’exclusió.

Social

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

2017

2017 ILLES  TOTAL 
 BALEARS ESPANYA 

POBRESA INFANTIL

NENS ATESOS  2.805  62.254
INVERSIÓ 1,3 M€  51,4 M€

OCUPACIÓ3

OPORTUNITATS LABORALS  669 33.6474

BENEFICIARIS ATESOS  1.610  85.5414

TOTAL D’EMPRESES  272 11.4534

HABITATGE

PISOS DE LLOGUER SOLIDARI  154 14.363

GENT GRAN

ACTIVITATS REALITZADES  553 17.583
PERSONES BENEFICIÀRIES 27.330 821.532

VOLUNTARIAT CORPORATIU

VOLUNTARIS  322 10.498
ACTIVITATS 92 3.225

ATENCIÓ INTEGRAL A PERSONES  
AMB MALALTIES AVANÇADES

PACIENTS ATESOS 555 24.094 
FAMILIARS ATESOS 688  29.555

INTERCULTURALITAT

PARTICIPANTS  7.044  228.500
ACTIVITATS  80 2.428

AJUDES A PROJECTES D'INICIATIVES SOCIALS

PROJECTES  8 839
Inversió 199.390 € 19,7 M€

Font de les dades del 2017: Obra Social ”la Caixa”.

ENTITATS 
COORDINADORES 

176 A ESPANYA

ENTITATS 
COL·LABORADORES 

433 A ESPANYA

INFANTS ATESOS  
2.805 A LES ILLES BALEARS

INVERSIÓ  
MÉS D’1,3 M€  

A LES ILLES BALEARS 

3. Inclou: Incorpora, ”la Caixa” Ocupació Jove i Més Feina de ”la Caixa”. 
4. Les xifres inclouen 1.368 oportunitats laborals, 3.337 beneficiaris atesos i 618 empreses del programa Incorpora a Hongria, Polònia i el Marroc.
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Ocupació > accions a les Illes Balears

Per contribuir al progrés individual i col·lectiu de la societat, és imprescindible oferir oportunitats a les persones 
amb dificultats perquè puguin accedir a una feina.

> Fomentem el treball en xarxa, actuant com a pont entre les entitats socials i les empreses.

> Facilitem el procés d’inserció entre les empreses i els treballadors, formant tècnics en inserció social.

> Busquem oportunitats d’inserció i sensibilització general.

> Potenciem la responsabilitat social corporativa empresarial.

INCORPORA

Incorpora és un dels programes prioritaris de l’Obra Social ”la Caixa”. 
L’objectiu principal és la integració laboral de persones en risc d’exclusió:

> Persones amb discapacitat

> Joves en risc d’exclusió 

> Aturats de llarga durada

> Persones més grans de 45 anys

> Immigrants

> Víctimes de la violència de gènere

> Altres

Ocupació > accions a les Illes Balears

El programa Incorpora és un model d’intermediació laboral basat en les necessitats del teixit social i empresarial,  
que garanteix una bona integració de la persona a l’empresa.

LLOCS DE TREBALL  
614 A LES ILLES BALEARS 

EMPRESES 
COL·LABORADORES  

262 A LES ILLES BALEARS

5. Aquesta institució coordina una xarxa d’entitats al seu territori.

Pobresa infantil > accions a les Illes Balears

VACUNACIÓ INFANTIL

Juntament amb Gavi, The Vaccine Alliance i en col·laboració amb 
ISGlobal, promovem un programa de vacunació infantil per contribuir 
a garantir les vacunes per a nens menors de 5 anys als països de renda 
baixa, i reforçar-ne, així, els sistemes sanitaris. Encara avui, cada 20 segons 
mor un infant per falta de vacunació. 

En aquest sentit, impulsem l’Aliança per a la Vacunació Infantil, que 
ofereix a les empreses l’oportunitat de col·laborar en la lluita contra la 
mortalitat infantil com a part dels seus programes de responsabilitat 
social corporativa. A aquesta acció, s’hi afegeixen, a més, aportacions de 
particulars, empleats i clients de l’entitat.

INFANTS VACUNATS  
MÉS DE 2,9 M  

(TOTAL DEL PROGRAMA)  
I MÉS DE 133.000 

(ESTIMATS PER AL 2017)

EMPRESES ADHERIDES  
1.454  

(TOTAL DEL PROGRAMA)  
I 383 (DURANT EL 2017)

RECONEIXEMENTS 10 ANYS INCORPORA  
A LES ILLES BALEARS

> Reconeixement a l’empresa degana vinculada al programa 
ACCIONA AIRPORT SERVICES

> Reconeixement a l’empresa que ha destacat  
pel seu alt nivell d’insercions  
PROGRESO URBANO, SL - UNO Y DOS BEACH

> Reconeixement a l’empresa implicada especialment  
en la millora de l’ocupabilitat dels beneficiaris d’Incorpora 
HIPOTELS MEDITERRÁNEO CLUB – ANLUGA, SA

> Reconeixement a l’emprenedor Incorpora 
RAFAEL HEREDIA FORTES (4 TAPAS)

> Reconeixement especial  
CAEB - Eivissa - Menorca

LES NOSTRES ENTITATS COL·LABORADORES D’INCORPORA A LES ILLES BALEARS 

Fomentem la integració laboral, en col·laboració amb aquestes 14 entitats a les Illes Balears:

> Amadip Esment Fundació

> Associació 3 Salut Mental

> Càritas Diocesana de Mallorca

> Càritas Diocesana de Menorca

> COORDINADORA. Federació Balear de Persones 

   amb Discapacitat

> Creu Roja Palma

> Fundació Deixalles Eivissa

> Fundació Deixalles Mallorca

> Fundació per a Persones amb Discapacitat Illa

   de Menorca

> Fundació Projecte Home Balears

> GREC. Grup d’Educadors de Carrer i Treball amb Menors

> PREDIF. Federació de Discapacitats Físics de 

   les Illes Balears

> Societat Cooperativa de Formació Ocupacional Jovent 

LA NOSTRA ENTITAT COORDINADORA DEL PROGRAMA INCORPORA A LES ILLES BALEARS ÉS: 
 XARXA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL EAPN-ILLES BALEARS5
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Ocupació > accions a les Illes Balears

REINCORPORA

El programa promou la formació i la reinserció laboral de persones 
privades de llibertat, a partir de la realització d’un itinerari d’inserció 
sociolaboral que inclou:

> Selecció de les persones que participaran en el programa.

> Posicionament respecte de l’ocupació acompanyant els participants 
en el procés personal i professional.

> Cursos de formació i pràctiques professionals no laborals.

> Serveis a la comunitat.

> Cerca activa d’ocupació i inserció laboral donant suport   
i acompanyament al participant.

”LA CAIXA” FEINA JOVE I MÉS FEINA DE ”LA CAIXA” 

La Fundació Bancària ”la Caixa”, com a Organisme Intermedi del 
Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil (POEJ) i del Programa Operatiu 
d’Inclusió Social i de l’Economia Social (POISES) cofinançats pel Fons 
Social Europeu, llança dues convocatòries a fi de fomentar l’ocupació 
estable i de qualitat, dinamitzar l’activitat empresarial i lluitar contra la 
pobresa i la discriminació:

> ”la Caixa” Feina Jove és una ajuda 
directa a les empreses per contractar 
persones joves (entre 16 i 29 anys, 
ambdós inclosos) amb l’objectiu 
de reduir la taxa d’atur d’aquest 
col·lectiu.

> Més Feina de ”la Caixa” selecciona  
projectes adreçats a implementar 
mesures que afavoreixin la inclusió 
activa de persones en risc i/o situació 
d’exclusió social, a través d’itineraris 
integrals d’inserció sociolaboral que 
els permetin inserir-se en el mercat 
laboral.

AUTOOCUPACIÓ

A través del programa, ajudem les persones que es volen integrar en el mercat laboral mitjançant l’autoocupació. 
Persones que volen dur a terme una idea de negoci, però que desconeixen les gestions associades a l’emprenedoria: 
els tràmits necessaris, les subvencions que poden sol·licitar, etc.

Per fer-ho possible, disposem de tècnics especialitzats que ajuden els emprenedors, els guien i acompanyen durant 
tot el procés fins que s’obre i es consolida el negoci.             

Gràcies a l’acord entre MicroBank i Incorpora de ”la Caixa”, les persones 
més vulnerables, però amb una bona idea de negoci, tindran l’oportunitat 
de dur-la a terme.

Habitatge > accions a les Illes Balears

L’accés a una llar és una necessitat social. Per això, oferim habitatges de lloguer amb rendes inferiors a les que 
estableix el règim de protecció oficial, repartides per tot el territori espanyol i destinades a joves, gent gran, famílies 
i persones que han vist com se’ls reduïen els ingressos, i ho fem a través d’aquests programes:

LLOGUER ASSEQUIBLE  

OBJECTIUS 

> Fomentar l’emancipació dels joves (entre 18 i 35 anys).

> Garantir un habitatge digne per a la gent gran (més de 65 anys).

> Oferir habitatges assequibles per a famílies (més de 18 anys). 

REQUISITS D’ACCÉS  

> Tenir la nacionalitat espanyola o el permís de residència de llarga 
durada.

> No tenir cap habitatge de propietat.

> Tenir uns ingressos màxims de 41.600 € anuals (4,5 vegades el valor 
ponderat de l’IPREM).

LLOGUER SOLIDARI 

OBJECTIUS 

> Facilitar l’accés a un habitatge a persones que han vist com se’ls 
reduïen els ingressos.

> Facilitar un habitatge de lloguer amb rendes no superiors a 300 €/mes, 
import que l’Obra Social ”la Caixa” subvenciona en un 50 %, de manera 
que l’arrendatari no paga més de 150 €/mes. 

REQUISITS D’ACCÉS  

> Ser major d’edat.       

> Tenir la nacionalitat espanyola o el permís de residència de llarga durada. 

> No tenir cap habitatge de propietat. 

> La unitat de convivència ha de tenir uns ingressos anuals no superiors a 18.640 €, aprox. (2,5 vegades l’IPREM) i 
no inferiors a 5.000 €.

WORK4PROGRESS

Programa internacional de creació d’ocupació sostenible i de qualitat 
entre dones i joves en situació de vulnerabilitat de l’Índia, Moçambic 
i el Perú. 

Donem suport a xarxes d’entitats que treballen conjuntament en un 
territori per desenvolupar prototips sobre el terreny, comprovar la 
viabilitat i, d’aquesta manera, identificar les iniciatives generadores 
d’ocupació que són més innovadores i eficients.

6. Xifra corresponent al nombre de contractes fets.

PISOS DE LLOGUER 
SOLIDARI  

154 A LES ILLES BALEARS

BENEFICIARIS  
8.581

PARTICIPACIÓ  
EN ITINERARIS  
35 PERSONES  

A LES ILLES BALEARS

INSERCIONS LABORALS 
SOBRE ITINERARIS 

FINALITZATS  
33 A LES ILLES BALEARS

PERSONES JOVES 
CONTRACTADES  

11 A LES ILLES BALEARS   

EMPRESES BENEFICIÀRIES 
10 A LES ILLES BALEARS 

PROJECTES SELECCIONATS 
2 A LES ILLES BALEARS 

PERSONES ATESES  
85 A LES ILLES BALEARS 

INSERCIONS LABORALS6  
44 A LES ILLES BALEARS 

EMPRESES CREADES   
20 A LES ILLES BALEARS 



1514

CENTRES DE GENT GRAN PROPIS - ILLES BALEARS 
> EspaiCaixa Campos (Mallorca)

> EspaiCaixa Ciutadella (Menorca)

> EspaiCaixa Es Fortí (Mallorca)

> EspaiCaixa Es Mercadal (Menorca)

CENTRES DE PARTICIPACIÓ ACTIVA DE GENT GRAN ADHERITS  
EN CONVENI - ILLES BALEARS 

Fomentem la participació activa de la gent gran a la societat, en col·laboració amb aquests 18 centres a 
les Illes Balears:

EIVISSA

> Asociación club de jubilados y pensionistas 

   de San Antonio Abad

> Asociación personal 3a edad de Santa Eulalia del Río

> Associació de gent gran d’Eivissa “L’Esplai”

> Llar Eivissa

FORMENTERA

> Centre social i de majors de Sant Ferran

> Club de jubilats i pensionistes de Formentera

MALLORCA

> Associació de gent gran d’Andratx

> Associació de gent gran del Port de Sóller

> Associació de gent gran de Santanyí

> Associació de la tercera edat de Sóller

> Llar dels padrins d’Inca i comarca

> Llar de la tercera edat Avinguda Argentina

> Llar de la tercera edat de Felanitx

> Llar de la tercera edat de Llucmajor

> Llar de la tercera edat Reina Sofia

> Residència mixta llar dels ancians

MENORCA

> Associació club de jubilats d’Alaior

> Centre de persones majors de Maó

Gent gran > accions a les Illes Balears

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. Per fer-ho, comptem amb tota la seva experiència i els 
seus valors per contribuir al progrés individual i col·lectiu de la societat, 
a través dels serveis següents:

> Centres de participació activa de gent gran repartits arreu d’Espanya 
amb un ampli ventall d’activitats en centres propis i centres en conveni 
amb les diverses administracions públiques.

> Tallers i activitats sobre benestar i salut.

> Itineraris que promouen el desenvolupament i el creixement personal 
a través de l’aplicació d’estratègies i recursos que ho afavoreixin.

> Activitats de formació en tecnologies de la informació i la comunicació.

> Foment de la participació social i el voluntariat.

> Atenció a les situacions de soledat no desitjada.

Voluntariat > accions a les Illes Balears

> Voluntariat corporatiu: fomentem la col·laboració d’empleats, jubilats o prejubilats de ”la Caixa” que vulguin 
participar en accions en benefici de la societat.  

 El nostre compromís i ganes d’ajudar es tradueixen en accions solidàries destinades a les persones que més ho 
necessiten. La missió dels voluntaris de ”la Caixa” és contribuir a una transformació social que afavoreixi un món 
millor i més just.

> Voluntariat de gent gran: promovem el paper actiu de la gent ran amb l’objectiu que puguin transmetre i 
compartir la seva experiència i col·laborar en la integració social dels col·lectius més vulnerables.

> Voluntariat especialitzat: impulsem projectes que requereixen 
determinades capacitats (atenció integral a persones amb malalties 
avançades, etc.). 

L'APORTACIÓ DELS VOLUNTARIS DE ”LA CAIXA”  
ALS PROGRAMES DE L’OBRA SOCIAL

Àmbits d’actuació en què participen activament els voluntaris:

> Pobresa infantil i exclusió social, en col·laboració amb el programa CaixaProinfància, per facilitar el 
desenvolupament integral i el procés d’inclusió social de les persones en situació de vulnerabilitat, insistint 
especialment en la infància. Exemples: pal·liar situacions de pobresa, distribució d’aliments, reforç educatiu, etc.

> Salut i gent gran, que se centra en els àmbits de la discapacitat i la salut mental i hospitalària, en col·laboració amb 
el programa CiberCaixa Hospitalàries. Exemples: ajuda hospitalària, activitats d’envelliment actiu, suport a malalts 
crònics, suport en activitats per a persones amb diversitat funcional, etc.

> Ocupació i inserció laboral en col·laboració amb el programa 
Incorpora, per a les persones amb més risc de vulnerabilitat social. 
Exemples: resocialització d’adults exclosos a través de l’ocupació, 
reinserció de presos, etc.

> Educació financera, per ajudar la població a adquirir coneixements 
bàsics sobre finances i autoadministració econòmica. Exemples: 
formació en escoles, formació a adults, ajuda a l’emprenedoria, etc.

> Cooperants Caixa: una iniciativa que permet als voluntaris participar 
en projectes de cooperació internacional.

VOLUNTARIS  
MÉS DE 16.000 A ESPANYA

VOLUNTARIS 
CORPORATIUS  

322 A LES ILLES BALEARS

ACTIVITATS REALITZADES  
92 A LES ILLES BALEARS

VOLUNTARIS 
CORPORATIUS  

10.498 A ESPANYA

ACTIVITATS REALITZADES   
3.225 A ESPANYA

ACTIVITATS REALITZADES  
553 A LES ILLES BALEARS

PERSONES GRANS 
BENEFICIÀRIES  

27.330  
A LES ILLES BALEARS

CENTRES EN CONVENI  
18 A LES ILLES BALEARS

CENTRES PROPIS 
4 A LES ILLES BALEARS
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Programa d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials  

CONVOCATÒRIA D’AJUTS A PROJECTES SOCIALS A LES ILLES BALEARS  
DURANT L’ANY 2017

A través de projectes socials en diferents localitats, s’han transformat les realitats de milers de persones.

> El 2017, més de 2.000 persones de les Illes Balears en situació de 
vulnerabilitat han tingut oportunitats de millora gràcies a ajuts concedits 
per l’Obra Social ”la Caixa”, a través de les sis convocatòries que 
anualment obre el Programa d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials.

> Aquestes convocatòries són: 

> Promoció de l’autonomia i atenció a l’envelliment,  
a la discapacitat i a la malaltia       

> Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social

> Habitatges per a la inclusió social

> Inserció sociolaboral

> Interculturalitat i acció social    

> Acció social en l’àmbit rural

Atenció integral a persones amb malalties avançades   
> accions a les Illes Balears

PROGRAMA PER A L’ATENCIÓ INTEGRAL  
A PERSONES AMB MALALTIES AVANÇADES

Tots mereixem tenir algú al costat, especialment en els moments més complicats. Per això, oferim acompanyament 
integral a les persones al final de la vida i als seus familiars. A més, complementem l’actuació de l’Administració 
en l’àmbit de les cures pal·liatives, a través dels serveis següents:

> Un programa avalat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

> Equips multidisciplinaris formats per psicòlegs, treballadors socials, 
infermers i voluntaris.

> Assessorament i atenció psicològica, social, emocional i espiritual.

> Foment del voluntariat.

> Suport a les famílies i als professionals de cures pal·liatives.

Amb  l’objectiu de donar suport a les persones amb malalties avançades 
i els seus familiars en aquests moments difícils, oferim intervenció 
psicològica, social i espiritual com a complement a l’assistència sanitària 
per aconseguir una atenció integral. 

Un dels reptes que assumeix el programa és generar evidència científica 
que aquesta mena d’atenció a pacients i a familiars és eficaç i, alhora, 
eficient.

A més, en línia amb la missió de l’Obra Social ”la Caixa” de contribuir al progrés de les persones i de la societat, 
amb especial incidència en els col·lectius més vulnerables, s’aposta per abordar una temàtica social tan sensible com 
necessària: l’atenció a les persones al final de la vida.

Intervenció comunitària intercultural   
> accions a les Illes Balears

Amb l’objectiu de generar una societat més cohesionada i un 
model d’intervenció social que serveixi per afavorir la convivència 
ciutadana intercultural, millorem les condicions de vida de la població 
amb iniciatives en diferents àmbits d’actuació, com el socioeducatiu, 
la salut comunitària i les relacions ciutadanes:

> Atenció a col·lectius prioritaris: nens, joves i famílies

> Equips interdisciplinaris vinculats a entitats socials

> Millora del territori a través del procés comunitari 

> Aliances amb les administracions locals i les entitats socials 

EQUIPS D’ATENCIÓ 
PSICOSOCIAL  

42 A ESPANYA    
1 A LES ILLES BALEARS 

PACIENTS  
555 A LES ILLES BALEARS

FAMILIARS ATESOS  
688 A LES ILLES BALEARS

7. Equip de suport domiciliari.

CIBERCAIXA HOSPITALÀRIES

Les CiberCaixa són espais situats als hospitals. S’han dissenyat 
tenint en compte el perfil dels usuaris, intentant crear, a través dels 
mobles i els diferents elements, un ambient alegre i lluminós.

Tenen una zona destinada a la lectura i als audiovisuals, amb llibres, 
premsa, vídeos i DVD d’interès, tant per als menors com per als seus 
familiars, i amb un espai infantil. Aquest espai per als més petits, amb 
mobiliari i materials específics, reuneix jocs, contes i altres recursos, 
com les Maletes pedagògiques, amb propostes educatives relacionades 
amb el teatre, el color o la música, per exemple.

HOSPITALS I EQUIPS DOMICILIARIS 

Els centres sanitaris on actuen els equips d’atenció psicosocial 
(EAPS) del programa d’atenció a malalts a les Illes Balears són:

1 Hospital Comarcal d’Inca 3 Hospital Son Llàtzer   
2 Hospital Sant Joan de Déu  4 Hospital Universitari Son Espases7

1
4

3 2

PERSONES ATESES  
8.281 A LES ILLES BALEARS

PARTICIPANTS  
7.044 A LES ILLES BALEARS

ACTIVITATS  
80 A LES ILLES BALEARS

ENTITATS 
COL·LABORADORES  

1 A LES ILLES BALEARS

INVERSIÓ  
98.851 €  

A LES ILLES BALEARS

CENTRES AMB ESPAIS CIBERCAIXA 

> Fundació Hospital Manacor > Hospital Son Llàtzer

> Hospital Comarcal d’Inca - Adults > Hospital Universitari Son Espases

PROJECTES SOCIALS  
8 A LES ILLES BALEARS

INVERSIÓ  
PROP DE 200.000 €  

A LES ILLES BALEARS
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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.

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.

Cultura i educació

ACTIVITAT SOCIAL

Treballem perquè l’art, el teatre, la música, la ciència i les humanitats siguin 
accessibles a tots els públics, gràcies a exposicions, seminaris, concerts, 
actuacions i moltes activitats més.

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.

2017

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

INFANTS ATESOS  
MÉS DE 100.000 

DONES EMBARASSADES  
I EN PERÍODE DE 

LACTÀNCIA ATESES  
MÉS DE 20.000

INFANTS BENEFICIATS  
5,6 M

2017 ILLES  TOTAL 
 BALEARS ESPANYA 

CAIXAFORUM

EXPOSICIONS   7 41
VISITANTS  309.943 2.420.572

EXPOSICIONS ITINERANTS

EXPOSICIONS 2 1138

VISITANTS 150.000 2.601.0848

MÚSICA

CONCERTS  39 723 
I ARTS ESCÈNIQUES 
USUARIS CONCERTS 7.028 220.921 
I ARTS ESCÈNIQUES

EDUCAIXA

ESCOLES PARTICIPANTS  237  8.385 
ESCOLARS  50.850  2.411.797 

CAIXAESCENA

BENEFICIARIS DEL PROGRAMA  6.954 194.669

Font de les dades del 2017: Obra Social ”la Caixa”.

8. Les xifres inclouen les exposicions que s’han fet a Portugal (2), Itàlia (1) i Turquia (1), i els 98.277 visitants corresponents.
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Música > accions a les Illes Balears

Amb la música i les arts escèniques fomentem els valors de convivència, de participació i de respecte pels altres, a 
través d’una oferta per a tots els públics, centrada en el suport dels nous valors de la interpretació musical i escènica. 
Oferim un ampli ventall de propostes musicals per a tots els gustos, amb:

> Concerts participatius: un grup de cantants aficionats preparen 
durant uns mesos obres de repertori simfonicocoral que interpreten 
des del públic de la sala de concerts unint-se a una orquestra, cor, 
solistes i director professionals de prestigi reconegut.

> Concerts i arts escèniques escolars i familiars: cicle de concerts 
per acostar la música a les famílies i al públic escolar d’una manera 
didàctica i lúdica.

Exposicions itinerants > accions a les Illes Balears

Les exposicions de l’Obra Social ”la Caixa” que itineren per les Illes 
Balears estimulen el coneixement i creen espais que es converteixen 
en un punt de trobada per a tots els públics, amb l’objectiu d’acostar 
l’art, la ciència i la cultura a tota la societat.

De temàtica molt variada, són innovadores en el tractament didàctic 
dels continguts. Adopten diversos formats mòbils –unitats desplegables 
o carpes– o se situen a la mateixa via pública –art al carrer– i s’adapten 
als espais públics de les ciutats que visiten.

D’aquesta manera, contribuïm a sensibilitzar la societat i promovem 
la cultura i la ciència com a eines de creixement personal i 
d’integració social.

Aquestes exposicions, que s’acompanyen d’activitats complementàries 
per a escoles, s’instal·len en espais emblemàtics cedits pels diversos 
municipis, per obtenir una connexió més directa i enriquidora amb els 
visitants.

CaixaForum > accions a les Illes Balears

CaixaForum és un punt de trobada, un espai obert i una plataforma de 
coneixement que impulsa la cultura com a motor social. Aquests 
centres culturals i de divulgació del coneixement es troben a Palma, 
Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida Madrid, Saragossa i Sevilla.

A la xarxa de centres culturals CaixaForum, l’Obra Social ”la Caixa” 
desenvolupa activitats orientades a promoure el coneixement de les 
persones, amb l’objectiu d’enfortir el creixement individual i com a 
poderosa eina per fomentar la transformació social. La finalitat que 
persegueix l’Obra Social ”la Caixa” és superar les barreres que encara 
avui dia separen algunes persones de l’art, la música i les humanitats.

CAIXAFORUM PALMA

El centre és un espai concebut per a tota mena de públic, amb una 
àmplia oferta cultural, social i educativa, on el visitant pot gaudir 
d’exposicions, conferències, concerts, cafès tertúlia i visites guiades. 
CaixaForum Palma també organitza activitats familiars perquè pares i 
fills comparteixin l’experiència d’aprendre, jugar i establir vincles.

ACTIVITATS CAIXAFORUM  
1.157

EXPOSICIONS 
CAIXAFORUM PALMA  

7

VISITANTS  
CAIXAFORUM PALMA 

309.943

VISITANTS  
150.000  

A LES ILLES BALEARS

EXPOSICIONS ITINERANTS  
2 A LES ILLES BALEARS

 EXPOSICIONS A LES ILLES BALEARS 
EIVISSA MENORCA

> “Salgado. Arte en la calle” > “Salgado. Arte en la calle”

CONCERTS ESCOLARS I FAMILIARS 2017 

> Els Moussakis. Música dels Balcans dins una maleta

> Bitàcola. Un quadern musical

> El col·leccionista de paisatges

> Color, llum... música!

> Les mil cares del swing

> Gumbo Jazz Band. Jazz, òpera, swing, fusió de cultures...  
Benvinguts a Nova Orleans!

> That’s a musical! 

ALTRES CONCERTS I ARTS ESCÈNIQUES 2017 

> Alla Luce. Marta Almajano

> The Gourmets

> Blick Bassy Trio

> La música que es mira

> Cosmic Sessions

> The Sey Sisters

> La consagració de la primavera d’Igor Stravinsky

> Volosi

> Quinteto O Globo

CONCERTS  
39 A LES ILLES BALEARS

USUARIS  
7.028  

A LES ILLES BALEARS

CONCERTS PARTICIPATIUS 2017

> Missa de la Coronació de Wolfgang Amadeus Mozart
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Art for Change ”la Caixa”

Les arts plàstiques, la música, el teatre, la dansa o la literatura es poden 
fer servir com a eines de transformació social. Per aquest motiu, 
convoquem ajuts per a projectes d’entitats culturals i d’artistes que 
afavoreixin l’ús de l’art i la cultura com a instruments que poden incidir 
en aspectes com el desenvolupament personal i la inclusió social.

EduCaixa > accions a les Illes Balears

Conscients del paper fonamental que l’educació té en la societat, 
apostem per EduCaixa com un nou agent transformador del 
sistema educatiu espanyol.

LÍNIES D’ACTUACIÓ 2017 

> Promoure el desenvolupament competencial de l’alumnat.

> Oferir a la comunitat educativa programes i pràctiques  
d’eficiència demostrada.

OFERTA EDUCATIVA 2017

> EduCaixa.com és una plataforma on-line dissenyada per facilitar 
al professorat la preparació de les classes, amb múltiples recursos 
digitals i físics, a més d’activitats de diferents àrees de coneixement, 
per desenvolupar a l’aula. L’objectiu és promoure el desenvolupament 
competencial de l’alumnat. 

> Activitats presencials per a l’alumnat als centres CaixaForum i  
CosmoCaixa.

> Exposicions educatives itinerants per tot el territori.

PROJECTES 2017 

> BigData: la intel·ligència de les dades és un programa pioner a Espanya que fomenta el bon ús de les dades 
digitals. Està dissenyat per a alumnat de 3r i 4t d’ESO, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà, i posa a disposició 
del professorat i l’alumnat un web i una app amb continguts i activitats que permeten desenvolupar una actitud 
activa, crítica i realista cap a les tecnologies i les dades digitals. 

> Xarxa d’aliances internacionals per elaborar recursos, organitzar 
conferències obertes al públic i proposar una sèrie de seminaris adreçats 
als directors de centres educatius. Alguns dels socis internacionals són:

> Education Endowment Foundation (Londres, Regne Unit) 
> Cooperative Learning Centre (Minneapolis, EUA) 
> Buck Institute for Education (Novato, EUA) 
> Universitat de Harvard (Cambridge, EUA) 
> Center for Research and Reform in Education (Baltimore, EUA) 
> SUMMA de Fundación Chile (Santiago de Xile, Xile)

> Cicle de conferències “(R)Evolució educativa”, amb la participació 
de sis experts mundials, té com a objectiu generar reflexió i debat al 
voltant d’una de les qüestions més importants de la societat d’avui i de 
demà. Participen en les xerrades David Johnson, expert en educació; 
Bob Lenz, director del Buck Institute de Califòrnia, i Robert Slavin, 
expert mundial en aprenentatge cooperatiu, entre d’altres. 

> Avaluació  de  programes  educatius. EduCaixa  dona suport 
als centres docents que vulguin avaluar intervencions educatives 
orientades a desenvolupar competències de l’alumnat i a 
compartir les bones pràctiques amb la comunitat educativa. Les 
inscripcions es poden fer a través d’EduCaixa o directament al web  
www.revolucioeducativa.org

CaixaEscena > accions a les Illes Balears

CaixaEscena es un programa a través del qual promovem el teatre 
entre els adolescents, donant suport als educadors que fan pràctiques 
teatrals com a eina per a l’educació i la divulgació de la cultura.

El teatre aporta valors únics: 

> Afavoreix el desenvolupament integral de nens i joves        

> Fomenta el treball en equip i la responsabilitat    

> Contribueix a millorar el rendiment escolar

CaixaEscena ofereix recursos especialitzats, formació i 
assessorament continuat. Col·laborem amb professionals del sector 
artístic i organitzem tallers i trobades per a professors i alumnes. Una 
oportunitat per enriquir el coneixement i el contacte entre professionals 
i, així, enfortir la comunitat. 

www.caixaescena.org

RECURSOS DIGITALS  
PER A L’AULA    

800 RECURSOS ON-LINE 

ACTIVITATS I TALLERS A 
CAIXAFORUM 

I COSMOCAIXA I 
EXPOSICIONS ITINERANTS  

15.000 A ESPANYA 

ESCOLES PARTICIPANTS   
237 A LES ILLES BALEARS 

ESCOLARS BENEFICIATS   
50.850  

A LES ILLES BALEARS 

PROJECTES  
18 A ESPANYA

BENEFICIARIS  
2.085 A ESPANYA

BENEFICIARIS  
DEL PROGRAMA   

6.954 A LES ILLES BALEARS



2524

Beques, recerca  
i innovació       
2017

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. 

Les línies de recerca principals se centren en: 

> Biomedicina i salut: oncologia, neurociències, malalties infeccioses  
i cardiovasculars, i projectes transversals    

> Ciència i tecnologia

> Ciències socials

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 nostra societat.

> Beques de postdoctorat a Espanya per a investigadors espanyols  
i estrangers (Junior Leader)

> Beques de doctorat a Espanya per a estudiants espanyols  
i estrangers (INPhINIT)

> Beques de postgrau a l’estranger (Europa, Amèrica del Nord  
i Àsia-Pacífic) per a estudiants espanyols   

Invertim en talent, recerca i innovació centrats en l’àmbit de la 
biomedicina, la salut i altres grans reptes de la humanitat. Apostem per 
un futur basat en el coneixement. 

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

Innovació

Fomentem la transferència de coneixement i tecnologia a la societat. 
Impulsem projectes que busquen traslladar la recerca a la societat, 
facilitant la creació de noves empreses de base científica. Això ho fem 
a través del programa CaixaImpulse. 

Observatori Social   

Promovem la reflexió i analitzem les 
tendències i els reptes socials d'avui. 

L’Observatori Social és un instrument que 
pretén divulgar, entre un públic ampli i de 
manera atractiva i accessible, els principals 
resultats i les tendències de les ciències 
socials, de manera que disposem de les eines 
necessàries per interpretar qüestions clau en 
àmbits tan sensibles com la inclusió social, 
l’educació, la ciència i la cultura.

CAIXAIMPULSE  
23 PROYECTOS

INVERSIÓ EN RECERCA  
I INNOVACIÓ   

MÉS DE 35 M€ A ESPANYA

INVERSIÓ GLOBAL  
MÉS DE 54 M€  

A ESPANYA

BEQUES CONCEDIDES  
197 



Illes Balears 
Obra Social ”la Caixa”

> www.obrasociallacaixa.org
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EL NOSTRE COMPROMÍS SOCIAL
ens ha consolidat com la primera 

 fundació del país i la tercera del món


