G UI A R À PI D A
ILLES BALEARS

Jo en dic

Solidaritat
Investigar
Descobrir

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

Missió

Visió

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

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

Valors
Excel·lència
Confiança
Compromís social

Compromesos amb el
present i amb el futur
de les persones
A ”la Caixa” posem el focus especialment en els programes que
tenen 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.
L’activitat de l’Obra Social es concentra, a més, en altres
àmbits: la recerca mèdica, la formació d’excel·lència, la
cultura i l’educació, fonamentals per promoure el progrés i
la igualtat d’oportunitats. El compromís social de ”la Caixa”
per construir una societat millor té a Espanya i Portugal els
territoris naturals d’actuació.

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.

Més de 110 anys de
compromís social
La Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis de Catalunya i
Balears, ”la Caixa”, la va fundar el 5 d’abril de 1904 l’advocat
català Francesc Moragas i Barret, amb el suport de diverses
entitats de la societat civil catalana. Des de l’origen, ”la Caixa”
s’ha caracteritzat 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 d’índole social, educativa, cultural i científica.

”la Caixa” és, més de 110 anys després del seu naixement,
la primera fundació d’Espanya, la segona d’Europa i una
de les més importants del món per volum d’inversió social.
CriteriaCaixa és la societat hòlding que gestiona el patrimoni
empresarial de la Fundació Bancària ”la Caixa”, amb un objectiu
doble:
1. Generar els recursos necessaris per finançar l’Obra Social.
2. Preservar i fer créixer el patrimoni de la fundació.

FUNDACIÓ BANCÀRIA ”LA CAIXA”

100 %
GAV: 22,7 bn€
NAV: 17,5 bn€

SOCIAL

CARTERA
BANCÀRIA

CARTERA INDUSTRIAL
I DE SERVEIS

NEGOCI
IMMOBILIARI

ALTRES ACTIUS
FINANCERS

9,8 bn€

8,0 bn€

2,7 bn€

2,2 bn€

CULTURA

EDUCACIÓ

RECERCA,
CONEIXEMENT
I BEQUES

40,0 %

24,0 %

99,5 %

17,6 %

6,0 %

1,2 %
Altres
participades

9,1 %
L’abreviatura bn correspon a milers de milions.
GAV: valor brut dels actius. NAV: valor net dels actius.
Dades del 31 de desembre de 2018.

6,0 %

-

100 %

SOCIAL

Pobresa infantil

Ocupació1

Habitatge

Mitjançant el programa CaixaProinfància,
ajudem famílies en el desenvolupament
social i educatiu de menors de 0 a 18
anys.

Afavorim l’accés a una feina de
persones amb dificultats, en
col·laboració amb 496 entitats.

Facilitem una llar a joves, gent gran i
famílies que han tingut una davallada
dels ingressos.

400

entitats col·laboradores

NENS I NENES ATESOS
A les Illes Balears
l'any 2018

2.218

Programa iniciat l’any 2007

Total del programa
l'any 2018

62.343

CONTRACTES LABORALS
A les Illes Balears
l'any 2018

850

Total del programa
l'any 2018

38.106

28.364

habitatges socials
repartits per tot el territori
estatal l’any 2018
Programa iniciat l’any 2005

EMPRESES COL·LABORADORES
A les Illes Balears
l'any 2018

286

Programa iniciat l’any 2006

Total del programa
l'any 2018

12.043

Gent gran
Contribuïm a millorar la qualitat
de vida de la gent gran afavorint
l’envelliment actiu i saludable i
prevenint l’aïllament.
ACTIVITATS
A les Illes Balears
l'any 2018

561

Total del programa
l'any 2018

16.151

PARTICIPANTS
A les Illes Balears
l'any 2018

27.399

Programa iniciat l’any 1915

Total del programa
l'any 2018

781.573

1. Inclou: Incorpora i Espais Naturals, i també
”la Caixa” Feina Jove i Més Feina de ”la Caixa”,
cofinançats pel Fons Social Europeu.

Impulsem la transformació social

Atenció integral
a persones amb
malalties avançades
Proporcionem suport psicosocial i
espiritual a persones al final de la vida
i a les seves famílies.

1 equip a 4 hospitals

Voluntariat

Cooperació internacional

Promovem el compromís de les
persones amb la societat.

Contribuïm a la millora de la salut i al desenvolupament dels col·lectius més vulnerables a Àfrica, Àsia i l’Amèrica Llatina.

VOLUNTARIS CORP. ACTIUS
A les Illes Balears
l'any 2018

181

Programa iniciat l’any 2005

Total del programa
l'any 2018

4.481

Afavorim la creació d’ocupació
per a dones i joves amb el
programa Work 4 Progress.

MALALTS ATESOS
A les Illes Balears
l'any 2018

589

Lluitem contra la malària, la 		
pneumònia i la malnutrició, amb
la Fundació Bill i Melinda Gates,
ISGlobal, Unicef, Gavi i ACNUR.

Total del programa
l'any 2018

25.726

Programa iniciat l’any 1997

Total del programa
l'any 2018

Fundació ProFuturo

FAMILIARS ATESOS
A les Illes Balears
l'any 2018

862

31.197

Impulsem l’educació digital de nens
i nenes en entorns vulnerables de
l’Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia juntament
amb la Fundació Telefónica.

Programa iniciat l’any 2008

Interculturalitat
Treballem en 32 municipis en favor de
la convivència ciutadana intercultural
i la cohesió social.
ACTIVITATS
A les Illes Balears
l'any 2018

86

Total del programa
l'any 2018

4.260

Programa iniciat l’any 2010

Col·laborem amb entitats sense ànim
de lucre per impulsar iniciatives
adreçades a persones en situació de
vulnerabilitat social.
PROJECTES

2.708

A les Illes Balears
l'any 2018

Total del programa
l'any 2018

BENEFICIARIS

PARTICIPANTS
A les Illes Balears
l'any 2018

Ajuts a Projectes
d’Iniciatives Socials

208.730

8

A les Illes Balears
l'any 2018

440

Programa iniciat l’any 1999

Total del programa
l'any 2018

791

Total del programa
l'any 2018

263.109

L’any 2018

24 països

BENEFICIARIS
Total del programa

3,6 milions

Programa iniciat l’any 2016

L’any 2018

3,1 milions

CULTURA

CaixaForum

Exposicions

Centres culturals a Palma, Barcelona,
Girona, Lleida, Tarragona, Madrid,
Sevilla i Saragossa.
EXPOSICIONS
A CaixaForum
Palma l'any 2018

5

Total centres
CaixaForum
l'any 2018

40

ACTIVITATS
A CaixaForum
Palma l'any 2018

1.105

Total centres
CaixaForum
l'any 2018

10.579

VISITANTS
A CaixaForum
Palma l'any 2018

306.423

EDUCACIÓ

Acostem el coneixement a la societat

Total centres
CaixaForum
l'any 2018

2,9 M

EduCaixa

EXPOSICIONS
A les Illes Balears
l'any 2018

1

Total del programa
l'any 2018

28

21.639

Total del programa
l'any 2018

Més de

Promoure el desenvolupament
competencial de l’alumnat
ALUMNES BENEFICIATS

VISITANTS
A les Illes Balears
l'any 2018

Oferim programes, activitats i recursos
educatius amb tres objectius clau:

A les Illes Balears
l'any 2018

2,9 M 46.442

A les Illes Balears
l'any 2018

238

Música
Concerts escolars, familiars
i participatius.

Total del programa
l'any 2018

722

ASSISTENTS
A les Illes Balears
l'any 2018

6.928

Programa iniciat l’any 1978

2,1 M

Total del programa
l'any 2018

8.223

Afavorir el desenvolupament
professional dels docents
PROFESSORS BENEFICIATS

CONCERTS

40

Més de

CENTRES EDUCATIUS

Programa iniciat l’any 1991

A les Illes Balears
l'any 2018

Total del programa
l'any 2018

Total del programa
l'any 2018

202.121

A les Illes Balears
l'any 2018

215

Total del programa
l'any 2018

8.842

Generar i transferir evidències a partir
de l’avaluació i la difusió de pràctiques
educatives, mitjançant aliances amb
institucions internacionals
Programa iniciat l’any 2011

RECERCA, CONEIXEMENT I BEQUES

Donem suport al talent i el progrés

Projectes de biomedicina
i salut

Suport continuat a
centres de recerca

Innovació per a la
societat

Donem suport a la recerca científica
d’excel·lència i duem a terme la
convocatòria privada de projectes
de salut més important d’Espanya
i Portugal.

Col·laborem amb universitats, centres
de recerca públics i privats i hospitals
per generar nou coneixement
científic.

Fomentem la transferència de
coneixement i tecnologia a la societat
i la creació de noves empreses basades
en la recerca.

7,4 M€
6,8 M€
Malalties infeccioses: 8,3 M€
Malalties cardiovasculars: 4,4 M€
Oncologia:

Neurociència:

L’any 2018

37 M€ invertits en biomedicina i salut

L’any 2018

233
850 articles científics publicats
investigadors contractats

Centres de recerca amb col·laboració estratègica:

projectes d'innovació tecnològica
20
durant el 2018
Més de 7 M€ en subvencions
a projectes (total del programa)
48 patents generades
13 empreses derivades (spin-off) creades

Observatori Social
Beques
Fomentem el talent investigador i
la formació d’excel·lència als millors
centres de recerca i universitats
nacionals i internacionals.
L’any 2018

28,1 M€ invertits

BEQUES CONCEDIDES
A les Illes Balears
l'any 2018

1

Postgrau:
Doctorat:
Postdoctorat:

Total del programa
l'any 2018

1
-

227

Postgrau:
Doctorat:
Postdoctorat:

120
77
30

Analitzem la realitat social amb
l’objectiu d’informar la societat
dels resultats i les tendències de les
ciències socials en matèria d’inclusió
social, educació, ciència i cultura.

6.917 subscriptors
continguts nous (articles,
68
entrevistes, ressenyes i infografies)

”la Caixa” a les Illes Balears
A les Illes Balears s’ha destinat un pressupost global el 2018 de 14 M€ per a l’atenció a
les persones i els col·lectius més desafavorits i amb més necessitats de la societat.
Accions en col·laboració amb la xarxa d’oficines de les Illes Balears durant
l’any 2018
D’aquest pressupost global, conjuntament amb les oficines de CaixaBank a les
Illes Balears , i en col·laboració amb administracions locals i entitats socials, s’han
desenvolupat 265 activitats amb una inversió de 1,3 M€.

Pressupost global:
a les Illes Balears

14 M€

Pressupost descentralitzat1:
a les Illes Balears

1,3 M€

1. El pressupost gestionat conjuntament amb la xarxa d’oficines de CaixaBank està inclòs en el pressupost
global del territori.

”la Caixa”, una de les
fundacions més grans d’Europa

22 %

CULTURA I
EDUCACIÓ

57 %

SOCIAL

Amb la voluntat de continuar intensificant la tasca de ”la Caixa”,
l’any 2019 augmentem el pressupost fins als 545 milions d’euros,
per donar resposta a les necessitats socials del moment.

21 %

RECERCA,
CONEIXEMENT
I BEQUES

545 M€

Distribució del pressupost l’any 2019

50.000 activitats
amb un total de 14,9 milions de beneficiaris, 11,4 milions dels quals a Espanya.
”la Caixa” ha impulsat l’any 2018

