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A esencia da Obra Social

”la Caixa” naceu comprometida co desenvolvemento socioeconómico do territorio e logo proporcionou servizos de 
asistencia social, cultural e cívica para mellorar a calidade de vida das persoas.

MISIÓN 

Construír unha sociedade mellor e máis xusta, dando máis oportunidades ás persoas que máis o necesitan.

VALORES 

> Compromiso social

> Responsabilidade

> Confianza

VISIÓN 

Ser unha entidade de referencia para a sociedade no desenvolvemento de solucións duradeiras que:

> Cubran as necesidades básicas dos colectivos máis vulnerables.

> Favorezan o progreso social dando resposta aos novos retos na investigación, a formación de excelencia, e a 
educación.

> Acheguen a ciencia e a cultura a todos os segmentos da sociedade.

Comprometidos co presente e co futuro das persoas

Poñemos especialmente o foco naqueles programas con maior impacto transformador, como son os que 
combaten a pobreza infantil e a exclusión social, os que fomentan o emprego e os que axudan a mellorar as 
condicións de vida das persoas máis vulnerables.

A nosa actividade concéntrase, ademais, noutros ámbitos: a investigación médica, a formación de excelencia, a 
cultura e a educación, fundamentais para promover o progreso e a igualdade de oportunidades.

1. Inclúe participacións en sociedades non cotizadas como Vithas, Caixa Capital Risc e Aigües de Barcelona.  
A abreviatura bn corresponde a mil millóns. Datos a 31 de decembro de 2017.

Máis de 110 anos de compromiso social

A Fundación Bancaria ”la Caixa” nace no 2014 da transformación de ”la Caixa” en fundación bancaria. Desde as 
súas orixes en 1904, ”la Caixa” caracterizouse por un forte compromiso social e unha vocación de traballo a favor do 
interese xeral, tanto a través da súa actividade financeira como da súa Obra Social, que financia e mantén actividades 
de carácter social, educativo, cultural e científico.

A Fundación Bancaria ”la Caixa”, que administra activos por un valor superior aos 20.000 millóns de euros, xestiona 
de forma directa a Obra Social que caracterizou historicamente a ”la Caixa” e, ademais, agrupa en CriteriaCaixa todas 
as participacións accionariais do Grupo ”la Caixa”, en sectores como o enerxético, as infraestruturas, os servizos e o 
negocio inmobiliario, e en CaixaBank, o grupo financeiro líder en banca polo miúdo no mercado español.
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Galicia: 
Obra Social ”la Caixa”

En Galicia destinouse un orzamento global no 2017 de 9,5 M€ para 
a atención ás persoas e aos colectivos máis desfavorecidos e con máis 
necesidades da sociedade.

ACCIÓNS XESTIONADAS DESDE A PROPIA REDE DE OFICINAS DE 
GALICIA DURANTE O ANO 2017

Deste orzamento global, a través das oficinas de CaixaBank en Galicia, 
e en colaboración con administracións locais e entidades sociais, 
desenvolvéronse 409 actividades cun investimento de máis de 1,8 M€.

A Fundación Bancaria ”la Caixa”,  
unha das maiores fundacións de Europa

Co obxectivo de contribuír á construción dunha sociedade mellor e máis xusta para todos, durante o ano 2017 a 
entidade traballou nas súas liñas de actuación prioritarias dando oportunidades ás persoas que máis as necesitan. 
Por exemplo: 

> O programa de superación da pobreza infantil CaixaProinfancia atendeu a máis de 62.000 menores e ás súas 
familias, poñendo o foco nas zonas e barrios con maiores taxas de exclusión.

> Para o fomento do emprego, creáronse máis de 33.000 oportunidades laborais.

> A través de diferentes iniciativas, o Grupo ”la Caixa” conta xa con máis de 32.000 pisos para facilitar o acceso á  
vivienda ás persoas con menos recursos.

>  No ámbito da saúde, estamos desenvolvendo o programa de  atención a persoas con enfermidades avanzadas 
en 123 centros hospitalarios e áreas de atención domiciliaria.

> EduCaixa chegou a máis de 2,4 millóns de alumnos.

> O programa de Bolsas de ”la Caixa” permitiu que preto de 200 estudantes poidan ampliar a súa formación nas 
mellores universidades de España e do estranxeiro.

> Seguimos apostando pola investigación e a divulgación cultural de excelencia.

COA VONTADE DE SEGUIR INTENSIFICANDO O LABOR DA OBRA SOCIAL, AUMENTAMOS O ORZAMENTO 
PARA O 2018 ATA 520 MILLÓNS DE EUROS, PARA DAR RESPOSTA ÁS NECESIDADES SOCIAIS DO MOMENTO.

ORZAMENTO GLOBAL  
9,5 M€ EN GALICIA

ORZAMENTO DAS 
OFICINAS DE CAIXABANK2 

1,8 M€ EN GALICIA

2. O orzamento das oficinas de CaixaBank está incluído no orzamento global do territorio.

520 M€ 
DISTRIBUCIÓN DO ORZAMENTO NO 2018

59 %
SOCIAL

23 %
CULTURA E 
EDUCACIÓN

18 %
INVESTIGACIÓN 

E BOLSAS

A FUNDACIÓN BANCARIA ”LA CAIXA” IMPULSOU NO 2017 PRETO DE  
50.000 ACTIVIDADES, DAS QUE SE BENEFICIARON MÁIS DE 11 MILLÓNS DE PERSOAS
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Pobreza infantil > accións en Galicia

CAIXAPROINFANCIA

O noso labor diario é estar a carón das persoas cando máis o necesitan, con iniciativas sociais para axudalas a 
superar situacións difíciles e con especial atención ás persoas que viven na pobreza.

Traballamos para loitar tamén contra a pobreza infantil en España. Co obxectivo de romper o padrón que se 
transmite de pais a fillos, creamos accións e iniciativas dirixidas a familias con fillos de 0 a 18 anos en situación de 
pobreza ou vulnerabilidade social.

AXUDAS 

> Reforzo educativo

> Alimentación e hixiene infantil

> Atención psicoterapéutica

> Educación non formal e tempo libre

> Apoio educativo familiar

LIÑAS DE TRABALLO

> Favorecemos o desenvolvemento das competencias dos nenos e 
adolescentes e as súas familias para a mellora dos seus procesos de 
integración  social  e  autonomía.

> Promovemos o desenvolvemento social e educativo da infancia e 
adolescencia no seu contexto familiar, escolar e social.

> Desenvolvemos  e   levamos a cabo   un   modelo   de   acción   social e 
educativo integral para mellorar as oportunidades de desenvolvemento 
dos nenos e das súas familias.

> Contribuímos a sensibilizar e mobilizar a sociedade na erradicación 
da pobreza infantil.

ENTIDADES 
COORDINADORAS 

176 EN ESPAÑA

ENTIDADES  
COLABORADORAS 

433 EN ESPAÑA

NENOS ATENDIDOS  
372 EN GALICIA

INVESTIMENTO  
220.000 €  

EN GALICIA

A LOITA CONTRA A 
POBREZA INFANTIL É 

UNHA DAS NOSAS 
PRIORIDADES

ACTIVIDADE SOCIAL

Axudamos a superar situacións difíciles aos que máis o necesitan para 
ofrecerlles novas oportunidades, con especial atención ás persoas que 
viven en risco de exclusión.

2017 GALICIA  TOTAL 
  ESPAÑA 

POBREZA INFANTIL

NENOS ATENDIDOS  372  62.254
INVESTIMENTO 220.000 €  51,4 M€

EMPREGO3

POSTOS DE TRABALLO  1051 33.6474

BENEFICIARIOS ATENDIDOS  3439  85.5414

TOTAL DE EMPRESAS  454 11.4534

VIVENDA

VIVENDAS SOCIAIS  99 32.0005

PERSOAS  MAIORES

ACTIVIDADES REALIZADAS  646 17.583
USUARIOS 22.847 821.532

VOLUNTARIADO CORPORATIVO

VOLUNTARIOS  250 10.498
ACTIVIDADES 53 3.225

ATENCIÓN INTEGRAL A PERSOAS  
CON ENFERMIDADES AVANZADAS

PACIENTES ATENDIDOS 1028 24.094 
FAMILIARES ATENDIDOS 1386 29.555

AXUDAS A PROXECTOS DE INICIATIVAS  
SOCIAIS

PROXECTOS  24 839
INVESTIMENTO 455.380 € 19,7 M€

Social

Se non se especifica o contrario, os datos desta guía corresponden exclusivamente ao ano 2017.

2017

Fonte dos datos do 2017: Obra Social ”la Caixa”.

3. Inclúe: Incorpora e Espazos Naturais, así como ”la Caixa” Emprego Mozo e Máis Emprego de ”la Caixa”, cofinanciados polo Fondo Social Europeo. 
4. As cifras inclúen 1368 postos de traballo, 3337 beneficiarios atendidos e 618 empresas do programa Incorpora no estranxeiro.  
5. A cifra inclúe os pisos dos programas Alugamento Accesible, Alugamento Solidario, centralizado e descentralizado, xestionados pola Obra Social  
”la Caixa”, así como o Fondo Social de Vivendas e os pisos comercializados con cotas de alugamento inferiores aos 500 €, do Grupo CaixaBank.
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Emprego > accións en Galicia

Para contribuír ao progreso individual e colectivo da sociedade, é imprescindible ofrecer oportunidades ás 
persoas con dificultades para que poidan acceder a un emprego.

> Fomentamos o traballo en rede, actuando como ponte entre as entidades sociais e as empresas.

> Facilitamos o proceso de inserción tanto aos traballadores como ás empresas.

> Formamos a técnicos en inserción laboral.

> Potenciamos a responsabilidade social corporativa empresarial.

INCORPORA

Incorpora é un dos  programas  prioritarios  da  Obra  Social ”la Caixa”. 
O seu principal obxectivo é a integración laboral de persoas en risco 
de exclusión:

> Persoas con discapacidade

> Mozos en risco de exclusión

> Parados de longa duración

> Persoas maiores de 45 anos

> Persoas inmigradas

> Vítimas da violencia de xénero

Pobreza infantil 

VACINACIÓN  INFANTIL

Xunto a Gavi, The Vaccine Alliance e en colaboración con ISGlobal, 
promovemos un programa de vacinación infantil para contribuír a 
garantir as vacinas para nenos menores de 5 anos nos países de renda 
baixa, reforzando os seus sistemas sanitarios. Aínda hoxe, cada 20 
segundos morre un neno por falta de vacinación. 

Neste sentido, impulsamos a Alianza para a Vacinación Infantil que 
lles ofrece ás empresas a oportunidade de colaborar na loita contra a 
mortalidade infantil como parte dos seus programas de responsabilidade 
social corporativa. A esta acción súmanse, ademais, achegas de 
particulares, empregados e clientes da entidade.

AS NOSAS ENTIDADES COLABORADORAS DE INCORPORA - GALICIA 

Fomentamos a integración laboral, en colaboración con estas 8 entidades en Galicia:
A CORUÑA
> COGAMI. Confederación Galega de Persoas con Discapacidade
> FEAFES. Federación de Asociacións de Familiares e Persoas con Enfermidade Mental de Galicia
> Fundación JuanSoñador
LUGO
> Cruz Roja Lugo
OURENSE
> APES. Asociación para a Prevención da Exclusión Social
> Cruz Roja Ourense
PONTEVEDRA
> Fundación Érguete-Integración

A NOSA ENTIDADE COORDINADORA DO PROGRAMA INCORPORA EN GALICIA É: 

> IGAXES3, Instituto Galego de Xestión para o Terceiro Sector 

Esta institución coordina a rede de entidades no seu territorio.

POSTOS DE TRABALLO  
844 EN GALICIA

EMPRESAS 
COLABORADORAS   

420 EN GALICIA

NENOS VACINADOS  
MÁIS DE 2,5 M DESDE  

O INICIO DO PROGRAMA 

RECOÑECEMENTOS 10 ANOS INCORPORA   
EN GALICIA

> Recoñecemento á empresa decana vinculada ao programa  
LIMANFER, S.L.

> Recoñecemento á empresa que destacou polo  
seu alto nivel de insercións 
FRUTAS MAVAZ DISTRIBUCIONES, S.L.

> Recoñecemento á empresa especialmente implicada na 
mellora da empregabilidade dos beneficiarios de Incorpora  
CAFFE ARABICA OURENSE S.L.U.

> Recoñecemento ao emprendedor Incorpora  
ALBERTO MILLOS MOSQUERA (HANDBALL 7M)

> Recoñecemento especial 
AELPO, ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE LIMPIEZA 
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Vivenda > accións en Galicia

O acceso ao fogar é unha necesidade social. Por iso, ofrecemos vivendas de alugamento con rendas inferiores ás 
establecidas no réxime de protección oficial, repartidas por todo o territorio español e destinadas a mozos, persoas 
maiores, familias e persoas que viron reducidos os seus ingresos, e o facemos a través destes programas:

ALUGAMENTO ACCESIBLE

Obxectivos: 

> Fomentar a emancipación dos mozos (entre 18 e 35 anos).

> Garantir unha vivenda digna para as persoas maiores

 (máis de 65 anos).

> Ofrecer vivendas accesibles para familias (máis de 18 anos). 

Requisitos de acceso: 

> Ter a nacionalidade española ou o permiso de residencia de longa duración.

> Non dispoñer dunha vivenda en propiedade.

> Ter uns ingresos máximos de 41.600 € anuais (4,5 veces o valor 
ponderado do IPREM). 

ALUGAMENTO SOLIDARIO

Este programa conta con dúas modalidades:

Alugamento Solidario centralizado, que ten como obxectivos: 

> Facilitar o acceso a unha vivenda a persoas que viron reducidos os seus ingresos.

> Facilitar unha vivenda de alugamento con rendas non superiores a 300 €/mes, importe que a Obra Social ”la Caixa” 
subvenciona nun 50 %, co que o arrendatario non paga máis de 150 €/mes.

Alugamento Solidario descentralizado, que ten como obxectivos: 

> Facilitar unha vivenda a persoas que sufriron un proceso de execución hipotecaria e desexan permanecer na súa 
vivenda habitual.

> Buscar unha solución para aqueles casos de dación en pagamento que o requiran.

Requisitos de acceso para o programa Alugamento Solidario (centralizado e descentralizado): 

> Ter a nacionalidade española ou o permiso de residencia de longa duración.

> Non dispoñer dunha vivenda en propiedade.

> Ter uns ingresos anuais na unidade de convivencia non superiores a 18.640 €, aprox. (2,5 veces o IPREM), e non 
inferiores a 5000 €.

Emprego > accións en Galicia

REINCORPORA

O programa promove a reinserción de persoas privadas de liberdade, 
a partir da realización dun itinerario de inserción sociolaboral que 
inclúe:

> Selección das persoas que participarán no programa.

> Posicionamento ante o emprego acompañando os participantes no 
proceso de desenvolvemento persoal e profesional.

> Cursos de formación e prácticas profesionais non laborais.

> Servizos á comunidade.

> Busca activa de emprego e inserción laboral apoiando e acompañando 
o participante.

”LA CAIXA” EMPREGO MOZO E MÁIS EMPREGO DE ”LA CAIXA”

A Fundación Bancaria ”la Caixa”, como Organismo Intermedio do Programa Operativo de Emprego Xuvenil (POEJ) 
e do Programa Operativo de Inclusión Social e da Economía Social (POISES) cofinanciados polo Fondo Social 
Europeo, lanza dúas convocatorias co fin de fomentar o emprego estable e de calidade, dinamizar a actividade 
empresarial e loitar contra a pobreza e a discriminación:

> ”la Caixa” Emprego Mozo é unha 
axuda directa ás empresas para a 
contratación de persoas novas (entre 
16 e 29 anos, ambos incluídos) 
co obxectivo de reducir a taxa de 
desemprego deste colectivo.

> Máis Emprego de  ”la Caixa”  
selecciona proxectos dirixidos á rea-
lización de medidas que favorezan a 
inclusión activa de persoas en risco 
e/ou  situación de exclusión social, 
a través de itinerarios integrais de 
inserción sociolaboral que permitan 
a súa inserción no mercado laboral.

AUTOEMPLEO

A través do programa, axudamos ás persoas que se queren integrar no mercado laboral mediante o autoemprego. 
Trátase de persoas que queren levar a cabo unha idea de negocio, pero que descoñecen as xestións asociadas ao 
emprendemento: os trámites necesarios, as subvenciones que poden solicitar etc.

Para facelo posible, dispoñemos de técnicos especializados que axudan aos emprendedores, guíanos e acompáñanos 
durante todo o proceso ata a apertura e consolidación do negocio.

Grazas ao acordo entre MicroBank e Incorpora de ”la Caixa”, as persoas 
máis vulnerables, pero cunha boa idea de negocio, terán a oportunidade 
de levala a cabo.

ITINERARIOS INICIADOS  
81 EN GALICIA

INSERCIÓNS LABORAIS 
SOBRE ITINERARIOS 

FINALIZADOS  
82 EN GALICIA

PERSOAS NOVAS 
CONTRATADAS   
47 EN GALICIA 

EMPRESAS BENEFICIARIAS 
34 EN GALICIA 

PROXECTOS 
SELECCIONADOS   

6 EN GALICIA

PERSOAS ATENDIDAS  
693 EN GALICIA 

INSERCIÓNS LABORAIS6  
160 EN GALICIA 

6. Cifra correspondente ao número de contratos realizados.

EMPRESAS CREADAS  
24 EN GALICIA

WORK4PROGRESS

Programa internacional de creación de emprego sostible e de calidade 
para mulleres e mozos en situación de vulnerabilidade da India, 
Mozambique e o Perú.

Damos apoio a redes de entidades que traballan conxuntamente nun territorio para desenvolver prototipos sobre 
o terreo, comprobar a viabilidade e, desta maneira, identificar as iniciativas xeradoras de emprego que son máis 
innovadoras e eficientes.

BENEFICIARIOS  
8581

PARQUE DE VIVENDAS 
SOCIAIS7  

32.000 EN ESPAÑA

PISOS DE ALUGAMENTO 
ACCESIBLE E SOLIDARIO   

99 ENTREGADOS  
EN GALICIA

7. A cifra inclúe os pisos dos programas Alugamento Accesible, Alugamento Solidario, centralizado e descentralizado, xestionados pola Obra Social 
”la Caixa”, así como o Fondo Social de Vivendas e os pisos comercializados con cotas de alugamento inferiores aos 500 €, do Grupo CaixaBank. 
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Voluntariado > accións en Galicia

> Voluntariado corporativo: fomentamos a colaboración de empregados, xubilados ou prexubilados de ”la Caixa” 
e clientes que queiran participar en accións en beneficio da sociedade.

 O noso compromiso e gañas de axudar tradúcense en accións solidarias destinadas ás persoas que máis o necesitan. 
A misión dos voluntarios de ”la Caixa” é contribuír a unha transformación social que favoreza un mundo mellor e 
máis xusto.

> Voluntariado de Persoas Maiores: promovemos o papel activo das persoas maiores co obxectivo de que poidan 
transmitir e compartir a súa experiencia e colaborar na integración social dos colectivos máis vulnerables.

> Voluntariado especializado: impulsamos proxectos que requiren 
determinadas   capacidades   (atención   integral   a   persoas   con 
enfermidades avanzadas etc.). 

A ACHEGA DOS VOLUNTARIOS DE ”LA CAIXA”  
AOS PROGRAMAS DA OBRA SOCIAL

Ámbitos de actuación nos que participan activamente os voluntarios:

> Pobreza infantil e exclusión social, en colaboración co programa CaixaProinfancia, para facilitar o desenvolvemento 
integral e o proceso de inclusión social das persoas en situación de vulnerabilidade, insistindo especialmente na 
infancia. Exemplos: paliar situacións de pobreza, distribución de alimentos, reforzo educativo etc.

> Saúde e persoas maiores, que se centra nos ámbitos da discapacidade, a saúde mental e hospitalaria, en 
colaboración co programa CiberCaixa Hospitalarias. Exemplos: axuda hospitalaria, actividades de envellecemento 
activo, apoio a enfermos crónicos, soporte en actividades para persoas con diversidade funcional etc.

> Emprego  e  inserción  laboral en  colaboración  co  programa 
Incorpora, para as persoas con maior risco de vulnerabilidade social. 
Exemplos: resocialización de adultos excluídos a través do emprego, 
reinserción de presos etc.

> Educación financeira, para axudar á poboación a adquirir 
coñecementos básicos sobre finanzas e autoadministración económica. 
Exemplos: formación en escolas, formación de adultos, axuda ao 
emprendemento etc.

> Cooperantes Caixa: unha iniciativa que lles permite aos voluntarios 
participar en proxectos de cooperación internacional.

VOLUNTARIOS  
MÁIS DE 16.000 EN ESPAÑA

VOLUNTARIOS  
CORPORATIVOS  
250 EN GALICIA

ACTIVIDADES REALIZADAS  
53 EN GALICIA

VOLUNTARIOS  
CORPORATIVOS  

10.498 EN ESPAÑA

ACTIVIDADES REALIZADAS  
3225 EN ESPAÑA

Persoas Maiores > accións en Galicia

Impulsamos o papel activo  dos  nosos  maiores  co  obxectivo de 
mellorar a súa calidade de vida, promovendo a formación e a 
participación social, e dedicamos unha atención especial ás persoas 
maiores en situación de vulnerabilidade. Para iso, contamos con 
toda a súa experiencia  e os seus valores para contribuír ao  progreso 
individual e colectivo da sociedade, a través dos seguintes servizos:

> Centros de participación activa de maiores repartidos por toda España 
cun amplo abano de actividades en centros propios e centros en 
convenio coas diferentes administracións públicas.

> Obradoiros e actividades sobre benestar e saúde.

> Itinerarios que promoven o desenvolvemento e crecemento persoal 
mediante a aplicación de estratexias e recursos que o favorezan.

> Actividades de formación en tecnoloxías da información e a 
comunicación.

> Fomento da participación social e o voluntariado.

> Atención ás situacións de soidade non desexada.

ACTIVIDADES REALIZADAS  
646 EN GALICIA

USUARIOS  
22.847 EN GALICIA

CENTROS EN CONVENIO  
23 EN GALICIA

CENTROS DE PARTICIPACIÓN ACTIVA DE MAIORES ADHERIDOS  
EN CONVENIO  - GALICIA 

Fomentamos a participación activa das persoas maiores na sociedade, en colaboración con estes 23 centros en 
Galicia:
A CORUÑA
> Centro de Servizos Sociais das 
 Pontes
> Centro de Servizos Sociais de 
 Carballo
> Centro de Servizos Sociais de 
 Pobra do Caramiñal
> Centro Sociocomunitario de Santa 
 Comba
> Fogar da 3ª Idade da Coruña
> Fogar da 3ª Idade de Ferrol
> Residencia - Fogar da 3ª Idade de 
 Santiago
LUGO
> Centro de Servizos Sociais de 
 Vilalba

 
> Centro Sociocomunitario de 
 Mondoñedo
> Fogar da 3ª Idade de Lugo
OURENSE
> Centro de Servizos Sociais de 
 Maceda
> Centro de Servizos Sociais de 
 Pontepelamios
> Centro de Servizos Sociais de Verín
> Centro de Servizos Sociais de 
 Xinzo de Limia
> Centro Sociocomunitario de 
 Ribadavia
> Fogar da 3ª Idade de Ourense

PONTEVEDRA
> Centro de Servizos Sociais de 
 Bouzas
> Centro de Servizos Sociais de 
 Marín
> Centro de Servizos Sociais do 
 Calvario
> Centro Social de Coia
> Fogar da 3ª Idade de Pontevedra
> Fogar da 3ª Idade de Redondela
> Fogar da 3ª Idade de Vigo
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Alianza contra a malnutrición infantil 

Traballamos para incrementar a supervivencia infantil en campos 
de refuxiados, en colaboración con ACNUR, mediante a mellora das 
condicións nutricionais dos nenos e a introdución de metodoloxías 
innovadoras.

ProFuturo 

Impulsamos, xunto á Fundación Telefónica, o programa ProFuturo, 
baseado na educación dixital para nenos e mozos vulnerables de países de 
África, América Latina e Asia.

CIBERCAIXA HOSPITALARIAS

As CiberCaixa son espazos situados nos hospitais. Foron deseñadas 
tendo en conta o perfil dos seus usuarios, intentando crear, a través dos 
seus mobles e diferentes elementos, un ambiente alegre e luminoso.

Contan cunha zona destinada á lectura e aos audiovisuais, con libros, prensa, vídeos e DVD de interese, tanto para 
os menores como para os seus familiares, e cun espazo infantil. Este espazo para os máis pequenos, con mobiliario e 
materiais específicos, reúne xogos, contos e outros recursos, como as Maletas pedagóxicas, con propostas educativas 
relacionadas co teatro, a cor ou a música, por exemplo.

HOSPITAIS E EQUIPOS DOMICILIARIOS

Os centros sanitarios onde actúan os equipos de atención psicosocial (EAPS) 
do programa de atención a enfermos en Galicia son:
1   A CORUÑA
> Complexo Hospitalario Universitario 
 da Coruña 
1 equipo de apoio domiciliario

2   PONTEVEDRA
> Hospital Álvaro Cunqueiro
> Hospital Meixoeiro
> Hospital Povisa 

6 equipos de apoio domiciliario

Programa de Axudas a Proxectos de Iniciativas Sociais 
> accións en Galicia 

CONVOCATORIA DE AXUDAS A PROXECTOS SOCIAIS DURANTE O ANO 2017

A través de proxectos sociais emprendidos en diferentes localidades, transformáronse as realidades de miles de 
persoas.

> No 2017, máis de 5600 persoas de Galicia en situación de vulnerabilidade tiveron oportunidades de mellora 
grazas ás axudas concedidas pola Obra Social ”la Caixa”, a través das seis convocatorias que anualmente abre o 
seu Programa de Axudas a Proxectos de Iniciativas Sociais.

> Estas convocatorias son: 

> Promoción da autonomía e atención ao envellecemento,  
á discapacidade e á enfermidade

> Loita contra a pobreza infantil e a exclusión social

> Vivendas para a inclusión social

> Inserción sociolaboral

> Interculturalidade e acción social

> Acción social no ámbito rural

CENTROS CON ESPAZOS CIBERCAIXA 

A CORUÑA LUGO OURENSE
> Complexo Hospitalario Universitario de Santiago   > Hospital Universitario Lucus > Complexo Hospitalario Universitario 
 de Compostela    Augusti    de Ourense
> Complexo Hospitalario Universitario da Coruña

Atención integral a persoas con enfermidades avanzadas  
> accións en Galicia

PROGRAMA PARA A ATENCIÓN INTEGRAL 
A PERSOAS CON ENFERMIDADES AVANZADAS

Todos merecemos ter a alguén ao noso carón, especialmente nos 
momentos máis complicados. Por iso, ofrecemos acompañamento 
integral ás persoas no final da súa vida e aos seus familiares. 
Ademais, complementamos a actuación da Administración no ámbito 
dos coidados paliativos, a través dos seguintes servizos:

> Un programa avalado pola Organización Mundial da Saúde (OMS).

> Equipos  multidisciplinares  formados  por  psicólogos,  traballadores 
sociais, enfermeiros e voluntarios.

> Asesoramento e atención psicolóxica, social, emocional e espiritual.

> Fomento do voluntariado.

> Apoio ás familias e aos profesionais de coidados paliativos.

Co obxectivo de apoiar ás persoas con enfermidades avanzadas e aos seus familiares nestes momentos difíciles, 
ofrecemos intervención psicolóxica, social e espiritual como complemento á asistencia sanitaria para conseguir unha 
atención integral. 

Un dos retos que asume o programa é xerar evidencia científica de que este tipo de atención a pacientes e a familiares 
resulta eficaz e, á vez, eficiente.

Ademais, en liña coa misión da Obra Social ”la Caixa” de contribuír ao progreso das persoas e da sociedade, con 
especial incidencia nos colectivos máis vulnerables, apóstase pola abordaxe dunha temática social tan sensible como 
necesaria: a atención ás persoas ao final da súa vida.

EQUIPOS DE ATENCIÓN 
PSICOSOCIAL 

42 EN ESPAÑA  
2 EN GALICIA

PACIENTES  
1028 EN GALICIA

FAMILIARES ATENDIDOS  
1386 EN GALICIA

PROXECTOS SOCIAIS  
24 EN GALICIA

INVESTIMENTOS  
455.380 € EN GALICIA

Alianzas contra a malaria e a pneumonía 

Colaboramos coa Fundación Bill e Melinda Gates e ISGlobal para eliminar a malaria no sur de Mozambique, e 
con Unicef para detectar de forma precoz a pneumonía e combatela.

NENOS ATENDIDOS  
MÁIS DE 100.000 

MULLERES EMBARAZADAS 
E EN PERÍODO DE 

LACTACIÓN ATENDIDAS  
MÁIS DE 20.000

NENOS BENEFICIADOS  
5,6 M

PERSOAS ATENDIDAS  
3882 EN GALICIA

1

2
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EduCaixa > accións en Galicia

Conscientes do papel fundamental  que  a  educación  desempeña 
na sociedade, apostamos por EduCaixa como un novo axente 
transformador do sistema educativo español.

LIÑAS DE ACTUACIÓN 2017 

> Promover o desenvolvemento competencial do alumnado.

> Ofrecerlle á comunidade educativa programas e prácticas de  
eficiencia demostrada.

OFERTA EDUCATIVA 2017 

> EduCaixa.com é unha  plataforma en liña deseñada  para  facilitarlle 
ao profesorado a preparación das súas clases, con múltiples 
recursos dixitais e físicos, así como actividades de distintas áreas de 
coñecemento, para desenvolver na aula. O obxectivo é promover o 
desenvolvemento competencial do alumnado. 

> Exposicións educativas e concertos escolares itinerantes por todo o 
territorio.

PROXECTOS 2017 

> CaixaEscena é un programa a través do cal promovemos o teatro 
entre os adolescentes, apoiando aos educadores que realizan 
prácticas teatrais como ferramenta para a educación e divulgación da 
cultura.

 O teatro achega valores únicos:

> Favorece o desenvolvemento integral de nenos e mozos  
> Fomenta o traballo en equipo e a responsabilidade  
> Contribúe á mellora do rendemento escolar

CaixaEscena ofrece recursos especializados, formación e 
asesoramento continuado. Colaboramos con profesionais do 
sector artístico e organizamos obradoiros e xuntanzas para profesores 
e alumnos. Unha oportunidade para enriquecer o coñecemento e o 
contacto entre profesionais e, así, fortalecer a comunidade.   
• www.caixaescena.org

> BigData: a intelixencia dos datos é un programa pioneiro en España que fomenta o bo uso dos 
datos dixitais. Está deseñado para alumnado de 3º e 4º de ESO, bacharelato e ciclos formativos de grao 
medio, e pon a disposición de profesorado e alumnado unha web e unha app con contidos e actividades 
que permiten desenvolver unha actitude activa, crítica e realista cara ás tecnoloxías e os datos dixitais.   
• www.bigdata.educaixa.com 

> Ciclo de conferencias “(R)Evolución educativa”, coa participación  de  seis  expertos  mundiais,  ten 
como obxectivo xerar reflexión e debate arredor dunha das cuestións máis importantes da sociedade do 
hoxe e do  mañá.  Participan  nas  charlas  David  Johnson,  experto  en  educación;  Bob  Lenz,  director do 
Buck Institute de California, e Robert Slavin, experto mundial en aprendizaxe cooperativa, entre outros.   
• www.revolucioneducativa.org 

2017 GALICIA  TOTAL 
  ESPAÑA

EDUCAIXA

ESCOLAS PARTICIPANTES 381  8385 
ESCOLARES 78.378  2.411.797

EXPOSICIÓNS ITINERANTES

EXPOSICIÓNS 7 1138

VISITANTES 188.564 2.601.0848

MÚSICA

CONCERTOS 9 622 
USUARIOS CONCERTOS 6683 194.525

Cultura e educación

ACTIVIDADE SOCIAL

Traballamos para que a arte, o teatro, a música, a ciencia e as humanidades 
sexan accesibles a todos os públicos, grazas a exposicións, seminarios, 
concertos, actuacións e moitas máis actividades.

Fonte dos datos do 2017: Obra Social ”la Caixa”.

8. As cifras inclúen as exposicións realizadas en Portugal (2), Italia (1) e Turquía (1), e os seus 98.277 correspondentes visitantes.

2017

Se non se especifica o contrario, os datos desta guía corresponden exclusivamente ao ano 2017.

ESCOLAS PARTICIPANTES  
381 EN GALICIA 

ESCOLARES BENEFICIADOS  
78.378 EN GALICIA 

BENEFICIARIOS DE  
CAIXAESCENA  

6646 EN GALICIA 
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Música > accións en Galicia

Coa música fomentamos os valores de convivencia, de participación e de respecto polos demais, a través dunha 
oferta para todos os públicos, centrada no apoio aos novos valores da interpretación musical. Ofrecemos un amplo 
abano de propostas musicais para todos os gustos, a través de:

> Concertos escolares e familiares: ciclo de concertos para achegar 
a música ás familias e ao público escolar dunha maneira didáctica e 
lúdica.

> Concertos participativos: un grupo de cantantes afeccionados 
preparan durante uns meses obras de  repertorio  sinfónico-coral 
que interpretan desde o público da sala de concertos uníndose a 
unha orquestra, coro, solistas e director profesionais de recoñecido 
prestixio.

Exposicións itinerantes > accións en Galicia

As exposicións da Obra Social ”la Caixa” que fan ruta por Galicia 
estimulan o coñecemento e crean espazos que se converten nun punto 
de encontro para todos os públicos, co obxectivo de achegar a arte, a 
ciencia e a cultura a toda a sociedade.

De temática moi variada, son innovadoras no tratamento didáctico 
dos seus contidos. Adoptan diferentes formatos móbiles –unidades 
despregables ou toldos– ou se sitúan na propia vía pública –arte na 
rúa–, adaptándose aos espazos públicos das cidades que visitan.

Deste modo, contribuímos á sensibilización da sociedade e promovemos 
a cultura e a ciencia como ferramentas de crecemento persoal e 
de integración social.

Estas exposicións, que se acompañan de actividades complementarias 
para escolas, instálanse en  espazos  emblemáticos  cedidos  polos 
diferentes municipios, para obter unha conexión máis directa e 
enriquecedora cos visitantes.

EduCaixa > accións en Galicia

> Rede de alianzas internacionais para elaborar recursos, organizar 
conferencias abertas ao público e propoñer unha serie de seminarios 
dirixidos aos directores de centros educativos. Algúns dos socios 
internacionais son:

> Education Endowment Foundation (Londres, Reino Unido) 
> Cooperative Learning Centre (Mineápolis, EE. UU.)  
> Buck Institute for Education (Novato, EE. UU.) 
> Universidad de Harvard (Cambridge, EE. UU.) 
> Center for Research and Reform in Education (Baltimore, EE. UU.) 
> SUMMA de Fundación Chile (Santiago de Chile, Chile)

> Avaliación de programas educativos. EduCaixa apoia os centros 
docentes que queiran avaliar intervencións educativas orientadas 
ao desenvolvemento das competencias do alumnado e compartir 
as boas prácticas coa comunidade educativa. As inscricións 
poden realizarse a través de EduCaixa ou directamente na web.   
• www.revolucioneducativa.org

EXPOSICIÓNS EN GALICIA   

A CORUÑA

> “H2Oh! Os segredos da auga da túa cidade”

> “Romanorum Vita. Unha historia de Roma”

LUGO

> “O Ártico rompe”

> “Sebastiaõ Salgado. Xénese. Arte na rúa”

OURENSE

> “H2Oh! Os segredos da auga da túa cidade”

PONTEVEDRA

> “Sebastiaõ Salgado. Xénese. Arte na rúa”

> “Falemos de drogas”

RECURSOS DIXITAIS  
PARA A AULA  

800 RECURSOS EN LIÑA 

ACTIVIDADES E 
OBRADOIROS EN 
CAIXAFORUM E 
COSMOCAIXA E 

EXPOSICIÓNS ITINERANTES  
15.000 EN ESPAÑA 

VISITANTES  
188.564 EN GALICIA

EXPOSICIÓNS  
ITINERANTES   
7 EN GALICIA

CONCERTOS  
9 EN GALICIA

USUARIOS CONCERTOS  
6683 EN GALICIA

CONCERTOS PARTICIPATIVOS 2017

A CORUÑA

> O Mesías

CONCERTOS ESCOLARES E FAMILIARES 2017 

A CORUÑA

> Guillermo Tell

OURENSE

> ¡Acábate la sopa!
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Innovación

Fomentamos a transferencia do coñecemento e a tecnoloxía á 
sociedade. Impulsamos proxectos que busquen a translación da 
investigación á sociedade, facilitando a creación de novas empresas 
de base científica. Isto facémolo a través do programa CaixaImpulse. 

Bolsas

Impulsamos o talento e a carreira científica e investigadora coa 
colaboración dos mellores centros do mundo. A formación de 
excelencia é a clave para proporcionar oportunidades a aquelas 
persoas que poden transformar a nosa sociedade.

> Bolsas de posdoutoramento en España para investigadores españois 
e estranxeiros (Junior Leader)

> Bolsas de doutoramento en España para estudantes españois  
e estranxeiros (INPhINIT)

> Bolsas de posgrao no estranxeiro (Europa, América do Norte  
e Asia-Pacífico) para estudantes españois

Investigación

Ofrecemos apoio á investigación destacada e de excelencia, 
priorizando os proxectos de investigación con máis valor potencial e de 
impacto social. Facémolo xerando unha extensa rede de colaboradores 
cos principais centros de investigación do país. 

As principais liñas de investigación céntranse en: 

> Biomedicina e saúde: oncoloxía, neurociencias, enfermidades 
infecciosas e cardiovasculares, e proxectos transversais

> Ciencia e tecnoloxía

> Ciencias sociais

Observatorio Social 

Promovemos a reflexión  e analizamos as 
tendencias e os retos sociais de hoxe.

O Observatorio Social é un instrumento 
que pretende divulgar, entre un público 
amplo e de maneira atractiva e accesible, 
os principais resultados e tendencias das 
ciencias sociais, de modo que dispoñamos 
das ferramentas necesarias para interpretar 
cuestións clave en ámbitos tan sensibles 
como a inclusión social, a educación, a 
ciencia e a cultura.

CAIXAIMPULSE  
23 PROXECTOS

INVESTIMENTO EN 
INVESTIGACIÓN E 

INNOVACIÓN  
MÁIS DE 35 M€ EN ESPAÑA

INVESTIMENTO GLOBAL  
MÁIS DE 54 M€  

EN ESPAÑA

Bolsas, investigación 
e innovación

Investimos en talento, investigación e innovación centrados no ámbito 
da biomedicina, a saúde e outros grandes retos da humanidade. 
Apostamos por un futuro baseado no coñecemento. 

Se non se especifica o contrario, os datos desta guía corresponden exclusivamente ao ano 2017.

2017

BOLSAS CONCEDIDAS  
197 EN ESPAÑA  

E NO ESTRANXEIRO

3 EN GALICIA



O NOSO COMPROMISO SOCIAL
consolidounos como a primeira fundación  

do país e a terceira do mundo
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