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Memòria d’activitats de l’Obra Social de ’’la Caixa’’ de l’exercici 2012 

 

Programes Socials 
 

L’atur i la creació d’ocupació, l’accés a l’habitatge i les dificultats derivades de les 
situacions de pobresa i exclusió han esdevingut talons d’Aquil·les per a part de la societat. 
Situacions que, tant si es presenten aïllades com si concorren unides, condueixen les 
persones cap a la vulnerabilitat i la feblesa i, per tant, estan en posició de desavantatge.  
L’Obra Social “la Caixa” ha fet de la prevenció i la lluita contra aquests punts febles que 
situen les persones en risc d’exclusió la seva principal raó de ser. En aquest compromís 
l’Obra Social treballa per aconseguir equilibrar la balança de la igualtat d’oportunitats per 
a tothom ajudant a corregir en part aquests desequilibris amb l’impuls de programes i 
accions.  
 
El 2012 va començar posant cara als valors i al treball que conformen l’esperit de l’Obra 
Social en la figura del capità del F.C. Barcelona i de la selecció espanyola de fútbol, i 
premi Príncep  d’Astúries, Xavi  Hernández, que va ser nomenat ambaixador dels 
projectes de l’Obra Social.  
 
La Fundació “la Caixa” ha dedicat durant el 2012 als programes socials un total de 233,5 
milions € que són el 64,7% de la liquidació pressupostària de l’exercici. Són prioritàries 
per a l’Obra Social les accions per promoure l’ocupació, l’aprofitament i creació de noves 
oportunitats laborals i el foment de l’emprenedoria. També es posa l’accent per crear les 
condicions per garantir l’accés a un habitatge digne. Sobretot pels col·lectius que més 
dificultats afegides tenen a l’hora de fer front a aquesta necessitat com són els joves, la 
gent gran i les famílies amb rendes modestes. També és central la lluita contra l’exclusió 
social de les persones que viuen en situacions de pobresa, amb especial cura sobre la 
població infantil.  
 
Prioritats: pobresa, habitatge, treball i gent gran. 
 

CaixaProinfància exemplifica l’objectiu de cercar el reequilibri social promovent el 

desenvolupament d’instruments per superar i trencar el cercle excloent de la pobresa. 

Durant el 2012, el programa ha atès 56.941 nens i 35.879 famílies. El programa centra 

l’atenció en els nens però també en el seu entorn familiar. Aquest any experiències pilot 

com l’escola de pares s’ha estès arreu, amb l’ajut i complicitat de les entitats socials, 

arribant a 9.071 mares i pares. 

 

La necessitat d’habitatge entre col·lectius amb major vulnerabilitat es demostra com 

bàsica amb les més de 240.000 sol·licituds rebudes per accedir al parc de 4.000 pisos del 

programa Habitatge Assequible i els 4.000 més que el programa Lloguer solidari ha posat 

a disposició. Durant el 2012, Habitatge Assequible ha lliurat  323 pisos més i ja en són 

3.233 des del 2004. D’altra banda, un any després de l’inici del programa Lloguer Solidari, 

http://obrasocial.lacaixa.es/home/obrasocial2_es.html
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/caixaproinfancia/caixaproinfancia_es.html
http://obrasocial-lacaixa.com/vivienda-asequible/home
http://obrasocial-lacaixa.com/vivienda-asequible/alquiler-solidario


 3 

s’han lliurat 2.117 habitatges més. Són pisos amb lloguers d’entre 85 i 150 euros mensuals 

que prioritzen la seva adjudicació a persones i famílies amb rendes baixes. 

 

L’atur afecta de diferent forma als integrants de la societat i ens alguns casos és un factor 

més per entrar en el cercle excloent de la pobresa sobretot per a determinats col·lectius 

amb major dificultat a l’hora d’accedir al mercat laboral. El programa de l’Obra Social 

Incorpora ha aconseguit situar en aquest mercat 10.504 persones més a partir de les 

oportunitats laborals ofertes per 4.013 empreses ordinàries. Des de l’inici del programa 

més de 22.000 empreses han col·laborat en la inserció de 53.133 persones. Aquest 

aprofita les sinergies que genera la xarxa d’oficines de “la Caixa” per detectar noves 

oportunitats de contractació. Per altra banda Reincorpora centra el seu objectiu en oferir 

una oportunitat d’inserció laboral a interns de centres penitenciaris de l’estat. Des que va 

començar, al 2011, s’han iniciat més de 8.000 itineraris personalitzats d’inserció 

sociolaboral. En idèntica línia per fomentar l’ocupació, el programa d’Emprenedoria 

Social ha promogut 48 nous emprenedors per a 20 nous projectes de negoci al llarg del 

2012. Es tracta de projectes empresarials amb valor social afegit que són acompanyats i 

tutelats  des de la fase inicial fins a fer-se realitat. A més, són empreses que creen nous 

llocs de treball orientats específicament a persones en risc d’exclusió o amb dificultats per 

accedir al mercat laboral.  
 
Els programes socials contemplen també com a objectius estratègics l’atenció i cura de la 
gent gran des de la promoció de l’envelliment actiu i saludable. Al 2012 les activitats 
promogudes en els diferents programes actius Gent 3.0 han estat seguides per 636.911 
persones. 
 
Referents dins i fora del país 
 
Els programes de l’Obra Social esdevenen model i referència i la seva incidència modifica 
models i dinàmiques existents. És el cas del programa d’atenció integral a persones amb 
malalties avançades que ha incorporat un model que recull l’atenció psicosocial com a 
part a encaixar en el nostre sistema de salut. Al 2012 des del programa s’ha atès 12.422 
pacients i 17.468 familiars a 55 centres sociosanitaris i des de 62 equips d’atenció 
domiciliària. El programa és model i referència al món replicant equips d’atenció 
psicosocial en centres de la República Popular de la Xina (Hong Kong) i de Mèxic. 
 
La projecció Internacional de “la Caixa” va més enllà i l’Obra Social continua establint 
aliances de col·laboració que han permès implementar 490 projectes en 62 països. Al 
2012 s’ha formalitzat un acord estratègic amb el Banc Iberoamericà de Desenvolupament (BID) 
per impulsar projectes en l`àmbit de l’Amèrica Llatina i El Carib. Al 2012 estan vigents 
71 projectes per al desenvolupament a 26 països.   
 
Les emergències sobrevingudes per la crisi alimentària provocada per la sequera a Kènia i 
Somàlia han centrat també l’atenció i recursos de l’Obra Social en el camp de l’ajut 
humanitari. Dins l’àmbit de la salut global, el programa de vacunació infantil que ha 
aconseguit immunitzar el 2012 més de 220.000 nens menors de cinc anys amb la vacuna 
pneumocòccica. El programa superarà el 2013 els dos milions de nens vacunats en països 
de l’Àfrica i l’Amèrica Llatina. 
 

http://obrasocial.lacaixa.es/incorpora/incorpora_es.html
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/reincorpora/reincorpora_es.html
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/emprendimientosocial/emprendimientosocial_ca.html
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/emprendimientosocial/emprendimientosocial_ca.html
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/gente30/gente30_ca.html
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/home/atencionaenfermos_ca.html
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/home/atencionaenfermos_ca.html
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/convocatorias/programadedesarrollosocioeconomico_es.html
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/comocolaboramos/emergenciassahel_es.html
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/vacunacioninfantil/vacunacioninfantil_es.html
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L’acció de l’Obra Social s’entén com a compartida amb el treball de les entitats socials del 
nostre país. Amb aquestes es desenvolupa el programa de Convocatòries d’Ajut a 
Projectes Socials que ha impulsat 907 iniciatives adreçades a persones i col·lectius en risc 
d’exclusió. En paral·lel a aquests programes i amb la mateixa voluntat de servei des de la 
proximitat en el territori s’han impulsat més de 20.000 accions amb el suport de la xarxa 
d’oficines de “la Caixa” a través de l’Obra Social descentralitzada. 
 
Violència: tolerància zero 
 
Prevenir la violència de gènere i treballar per a la sensibilització tant des de l’àmbit 
educatiu com amb altres col·lectius és la prioritat del programa Violència: tolerància zero. 
Aquest programa dissenya estratègies, eines i recursos per a la millora en la prevenció, 
l’atenció psicosocial i avaluació de les víctimes. Durant el 2012 s’ha consolidat l’atenció 
en dones amb discapacitat i en col·lectius multiculturals així com la lluita contra la 
violència de gènere amb els convenis vinculats a la seguretat i la justícia. 
 
Els tallers de suport psicosocial s’afermen com instrument de suport i ajuda per a superar 
les situacions de violència i creen les condicions perquè les víctimes reprenguin les seves 
vides. Al llarg del 2012 un total de 921 dones han rebut atenció psicosocial. Des de l’inici 
del programa al 2009 la xifra de dones ateses ha estat de 1.798.  
 
L’escola juga un paper important en la prevenció i sensibilització contra la violència vers 
les dones. Després de l’experiència pilot dels tallers preventius per a mestres i professors 
aquests s’han estès a tot l’àmbit educatiu. Durant l’any un total de 405 professors han 
rebut formació específica per treballar la prevenció a les aules i s’han distribuït 2.701 
programes educatius que incideixen en aquest enfoc. Els tallers s’han obert també a la 
població escolar i aquest any els han seguit 742 alumnes. Des dels inicis del programa al 
2009 un total de 1.661 professors i 4.659 alumnes han passat per aquests tallers. 
 
CiberCaixa Hospitalàries 
 
L’atenció mèdica i clínica i les actuacions que se’n deriven tenen un impacte en els 
individus i en especial en els infants.  Els efectes poden minorar-se gràcies a l’activitat 
promoguda en espais com les CiberCaixa Hospitalàries. Incideixen en l’atenció 
psicosocial com a part d’una atenció integral als infants i als seus familiars. Al 2012 
aquesta atenció ha arribat a  191.717 persones. 

 

El programa manté 66 CiberCaixa Hospitalàries, 61 de pediàtriques i 5 de mixtes. Les 

segones atenen indistintament pacients infantils i adults. Estan equipades amb 

ordinadors, disposen d’espais destinats a la lectura i visionat de material audiovisual. 

Disposen d’àrees de joc amb mobiliari i materials específics que inclouen un kit 

pedagògic amb propostes educatives. Els pacients que no poden desplaçar-se fins a la 

CiberCaixa disposen del KitCaixa Ingenium que desplaça una selecció d’aquests materials 

fins a l’habitació de l’Hospital. Els nens i nenes poden optar per fer ús de l’espai sols o 

amb la participació d’un adult, fet que ajuda a promoure les relacions intergeneracionals. 

 

L’Obra Social la Caixa dins la línia d’incorporar elements per a la discussió i anàlisis ha 

publicat dos nous volums de la seva col·lecció d’estudis socials. Al 2012 s’han presentat 

http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/home/convocatorias_es.html
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/home/convocatorias_es.html
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/violenciadomestica/violenciadomestica_ca.html
http://www.fundacio.lacaixa.es/ambitos/cibercaixahospitalarias/cibercaixahospitalarias_ca.html
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els informes “La transició dels joves a la vida adulta. Crisi econòmica i emancipació tardana” (núm. 

34) on es posen sobre la taula l’efectivitat i els impactes que les actuals polítiques socials 

tenen sobre la població jove del país. També s’ha presentat l’estudi Crisi i fractura social a 

Europa. Causes i efectes a Espanya.  (núm. 35) exposant els canvis estructurals que s’estan 

produint d’ençà l’any 2007 amb la irrupció d’una intensa i prolongada crisi econòmica. 

 

Entre el gruix de publicacions de l’Obra Social al llarg del 2012 cal destacar l’edició de 

treballs que, per la seva dimensió i per tractar-se d’anàlisis d’ampli espectre social, 

constitueixen eines d’innovació més enllà dels programes que els promouen. És el cas de 

l’Enquesta Sobre Convivència Intercultural en l’àmbit local dins del projecte d’Intervenció 

Comunitària. L’estudi radiografia i diagnostica l’estat de la convivència en entorns d’alta 

diversitat. El mateix passa amb la Guia del Voluntariat en Cures Pal·liatives i el Model general 

d’Atenció i Organització per a l’atenció integral a persones amb malalties avançades. Dues eines 

imprescindibles en tant que són un veritable full de ruta de la incorporació de l’atenció 

psicosocial dins el sistema sanitari nacional.  
 
Al 2012 l’Obra Social ha obert un nou EspaiCaixa en un edifici històric i emblemàtic per 
a la Fundació, el Palau Macaya, una joia del modernisme projectada per Josep Puig i 
Cadafalch al Passeig de Sant Joan de Barcelona. El Palau Macaya ha estat part essencial 
de la història de l’Obra Social. Va ser l’embrió i seu inicial dels espais de difusió cultural i 
científica acollint les primeres sales d’exposicions que van assentar les bases del que 
després serien els espais CaixaForum i CosmoCaixa. Amb el mateix esperit d’innovació i 
aportació de valor afegit a la col·lectivitat, els dos mil metres quadrats d’aquest nou 
equipament han d’esdevenir un centre de referencia en la reflexió, el coneixement i el 
pensament com a instruments essencials per a la construcció de la societat i com una eina 
al servei de la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental. 
 
 

Programes Educatius  
 
L’Obra Social “la Caixa” ha fet del suport a la formació i l’educació en els coneixements i 
en valors socials un dels seus objectius estratègics. Una trajectòria que, camí de complir 
quatre dècades de treball, colze a colze amb la comunitat educativa i les famílies, i també 
amb la comunitat científica i acadèmica, ha sabut adaptar-se a nous reptes i necessitats. 
Un dels principals canvis als que ha calgut donar resposta està vinculat a la irrupció de les 
noves tecnologies de la informació. Aquestes han fet palès que som davant d’un canvi 
transcendental on la transmissió del coneixement ja no es pot concebre si no és en xarxa. 
 
Aquest és un dels trets essencials de l’oferta educativa de l’Obra Social que, amb la 
creació d’eduCaixa (www.eduCaixa.com ), ha reunit, en un sol canal, tota l’oferta 
pedagògica adreçada a la comunitat educativa de l’Estat espanyol. Si bé eduCaixa ofereix 
aquest canal específic adreçat a la població escolar entre els 3 i els 18 anys, als docents i a 
les associacions de mares i pares dels centres (AMPES), l’Obra Social promou també la 
formació universitària i post universitària en campus d’excel·lència arreu del món a través 
del seu programa de beques. Un compromís amb l’educació i la formació de les persones 
al llarg de tot el seu recorregut vital per al qual l’Obra Social ha dedicat, durant el 2012, 
un total de 32,1 milions d’euros que representen el 8,9% de la liquidació pressupostària 
per a aquest exercici. 

http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/estudiossociales/volumenes12_ca.html#vol34
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/estudiossociales/volumenes12_ca.html#vol35
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/estudiossociales/volumenes12_ca.html#vol35
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/home/atencionaenfermos_ca.html
http://www.educaixa.com/
http://www.educaixa.com/
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/home/becas_ca.html
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eduCaixa és una eina global, transversal que es planteja posar a l’abast de la comunitat 
educativa tota l’oferta formativa de l’Obra Social facilitant projectes, recursos i activitats. 
Aquests poden desenvolupar-se dins i fora de l’aula i també permeten fer-ho de forma 
online. Es tracta d’un treball en i des de la xarxa. Com ja succeïa amb anterioritat a la 
creació de la plataforma, les propostes i activitats s’estenen a través de tots els projectes i 
programes de la Fundació. Una oferta diversa que abasta tant les activitats dels centres 
CaixaForum i CosmoCaixa com les propostes i accions sorgides a partir de les 
complicitats teixides i establertes amb institucions culturals i científiques de primer nivell, 
des del Museu del Prado a la Reial Acadèmia Espanyola,  el Centre Superior 
d’Investigacions Científiques o la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia. 
Un conjunt d’interaccions  adreçat a fer d’eduCaixa un portal educatiu de referència per a 
la Comunitat Educativa gràcies a una oferta pedagògica rica, complexa, dinàmica i en 
constant transformació, millora i creixement. Una oferta que al llarg del 2012 ha 
aconseguit arribar a 878.043 escolars de forma presencial en els diferents projectes i 
activitats i que ha arribat a 252.177 escolars a través de l’oferta d’activitats a 
desenvolupar online. 
 
El compromís de l’Obra Social amb l’educació s’ha mantingut també en el terreny de la 
formació universitària de grau i postgrau des que l’any 1982 es van començar a donar les 
primeres beques per a cursar estudis superiors en campus dels Estats Units d’Amèrica. 
D’aleshores ençà, un total de 3.760 estudiants han gaudit d’aquests ajuts per cursar 
estudis superiors a universitats d’Europa, Canadà, EUA i països asiàtics i Espanya. 
 
Durant el 2012 s’ha produït la graduació de la primera promoció dels doctors en 
biomedicina, les beques de més recent incorporació i que permeten que cada any 40 
llicenciats puguin seguir els cursos de doctorat en laboratoris nacionals de referència i 
prestigi internacional. Al llarg de l’any 2012 s’han concedit un total de 277 beques. 
 
El programa de Beques de l’Obra Social ofereix una mirada a llarg termini sobre el talent 
i l’excel·lència acadèmica presents per garantir la seva projecció en el futur, un cop 
modelat i transformat el talent en capacitat i destil·lant professionals de màxima 
qualificació.  Contribueix a la formació de treballadors especialitzats que exerciran en un 
ampli espectre  i varietat de sectors. En força casos lideren, empreses i projectes que són 
motors de la innovació i que eleven el llistó de la competitivitat.  
 

Programes de Ciència en Societat, Recerca i Medi Ambient 
 
El coneixement científic, l’impuls a la innovació, la promoció de la recerca d’excel·lència i 
l’extensió social dels seus avenços, així com la defensa i protecció del medi ambient i la 
sostenibilitat, sintetitzen els objectius estratègics de l’Obra Social “la Caixa”.  Són 
objectius nascuts del convenciment que una societat basada en el coneixement és una 
societat més intel·ligent, més equitativa i més sostenible. Per això ha destinat al 
desenvolupament d’aquests objectius estratègics al 2012 un total de  42,8 milions d’€, el 
que significa un 11,9% el pressupost de l’Obra Social per a l’exercici. 
 
En l’àmbit de l’educació i la divulgació de la ciència, en definitiva, d’apropar la ciència i la 
recerca a la societat, l’Obra Social “la Caixa” té per objectius: contribuir a l’increment de 

http://www.educaixa.com/
http://www.educaixa.com/
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/becasdeposgrado_ca.html
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/home/cienciaeinvestigacion_ca.html
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la cultura científica de la societat; estimular les vocacions científiques i posar en valor la 
recerca com a motor del progrés social.  
 
Les exposicions Epidèmia i Tecnorevolució vistes durant el 2012 als CosmoCaixa 
exemplifiquen aquests objectius. Les dues exposicions acosten la recerca més puntera a la 
societat en dos àmbits de gran repercussió social. La primera apropa els esforços dels 
investigadors per disminuir l’impacte de les malalties arreu del món, en particular a països 
en vies de desenvolupament. La segona, Tecnorevolució, ens descobreix el futur que ens 
aportarà la sinergia entre la Nanotecnologia, les Tecnologies de la informació, les 
Neurociències i la Biotecnologia. 
 
El suport als projectes d’investigació científica de primer nivell passa per establir acords i 
aliances amb les institucions que els promouen. Al 2012 s’ha consolidat la línia de 
col·laboració encetada amb el CSIC amb nous projectes relacionats amb la divulgació 
científica  com són Ciutat Ciència www.ciudadciencia.es, estès en més de vint ciutats 
espanyoles,  i el Mar a fons www.elmarafondo.com. Ambdós es proposen apropar el 
coneixement científic als ciutadans i públic escolar amb activitats recollides en sengles 
plataformes virtuals. Actuen com a servidor recursos educatius, proposen activitats de 
recerca, ajuden a l’aprenentatge des d’un vessant pràctic i fomenten la promoció de 
vocacions científiques. 
 
En la mateixa línia, al 2012 ha començat l’experiència LaboCosmoCaixa que permet 
desenvolupar experiments de laboratori vinculats a la recerca en biomedicina en un 
laboratori mòbil itinerant. 
 
 
Any rere any, els equips de recerca ofereixen nous avenços ens els seus respectius camps. 
Així al 2012 s’ha donat un nou pas en el desenvolupament de la vacuna de la Sida des del 
programa HIVACAT (programa liderat per Irsi Caixa i Hospital Clínic de Barcelona) 
amb la descoberta d’un dels agents que transporta i permet l’expansió del virus del VIH 
dins l’organisme. També s’han obert noves línies de treball com l’encetada amb la 
Fundació Pasqual Maragall, l’estudi Alfa, per a promoure una recerca amb persones amb 
antecedents familiars d’Alzheimer per avançar en la diagnosi precoç. 
 
També durant el 2012 s’ha fet el lliurament d’una nova tanda d’ajuts RecerCaixa adreçats 
a l’impuls de la recerca des dels equips d’investigació de les universitats i centres de 
recerca de Catalunya. Un total de 23 propostes s’han escollit en la convocatòria amb 
projectes d’estudis sobre ciències socials, humanitats i ciències de la salut. 
 
L’Obra Social impulsa també espais de trobada, debat i intercanvi entre els integrants de 
la comunitat científica que desenvolupen recerca avançada. EL 2012 ha vist néixer B-
Debate http://www.bdebate.org, una experiència conjunta impulsada entre Biocat i 
l’Obra Social per aplegar trobades internacionals d’alt nivell. Neurociència, medicina 
làser, cardiopaties o la genòmica han estat algunes de les qüestions tractades en aquestes 
trobades. 
 
Al 2012, a més, s’ha produït el nomenament del Dr. Josep Baselga, director científic de la 
Unitat d’Investigació en teràpia molecular del Càncer del VHIO (Vall d’hebron Institut 
d’Oncologia) com a director mèdic del Memorial Sloan-Kettering Center de Nova York. 

http://obrasocial.lacaixa.es/nuestroscentros/cosmocaixabarcelona/epidemia_ca.html
http://tecnorevolucion.activitatseducativesfundaciolacaixa.es/cat/index.php
http://obrasocial.lacaixa.es/nuestroscentros/cosmocaixabarcelona/cosmocaixabarcelona_ca.html
http://www.ciudadciencia.es/
http://www.elmarafondo.com/
http://www.educaixa.com/-/labo-cosmocaixa
http://www.hivacat.org/
http://www.alfaestudi.org/
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/recercaixa/recercaixa_ca.html
http://www.bdebate.org/
http://www.bdebate.org/
http://www.bdebate.org/
http://www.vhio.net/
http://www.vhio.net/
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Aquest és un de les més prestigiosos centres de recerca en l’àmbit de l’oncologia clínica. 
Baselga ha dedicat la seva carrera a la recerca  de nous tractaments contra el càncer i és 
un dels referents mundials en aquest camp. 
 
En l’àmbit dels programes de medi ambient, el 2012, Climadat ha fet un pas endavant 
amb l’obertura de la primera estació de mesurament al Delta de l’Ebre. El projecte 
conjunt de l’Obra Social i l’Institut Català de Ciències del Clima (IC3) crearà una xarxa de 
recollida de dades d’amidament del clima. L’estació del Delta és la primera de les vuit 
previstes a tot l’estat en espais naturals singulars i emblemàtics com els de la serra de 
Grazalema, de Gredos o El Hierro per conformar una xarxa de primer nivell dedicada a 
la monitorització de dades de canvi climàtic a temps real i que serà de públic accés.  
 
 

Programes de Cultura 
 
La celebració dels deu anys de CaixaForum Barcelona, la renovació fins el 2017 de 
l’acord de col·laboració amb el Museu del Louvre i la concreció de noves aliances 
culturals com la subscrita amb la Fundació Miró han estat algunes de les fites del 2012 
per als programes Culturals de l’Obra Social. També ho han estat la incorporació i cerca 
de noves fórmules de programació d’activitat cultural d’impacte social.  En són exemples 
l’extensió de la pràctica de la dansa contemporània entre la gent gran, del vídeo-art entre 
persones sense sostre o de la música entre la infància en risc d’exclusió. Amb l’obertura 
d’aquestes diferents disciplines a nous col·lectius s’assoleix també un dels objectius 
estratègics de l’Obra Social, arribar a nous públics i generar, suscitar i promoure l’interès 
per la cultura. 
 
En l’actual context de crisi econòmica l’Obra Social la Caixa ha redoblat esforços per 
adaptar els recursos disponibles a la seva acció cultural. Una activitat que cal fer 
accessible al major nombre de persones i col·lectius.  Aquest és un repte permanent de 
l’Obra Social que es fa palès, ara més que mai, en l’actual context: mantenir qualitat, 
exigència i excel·lència en l’oferta però també a millorar-ne l’eficiència i l’impacte social 
dels recursos que s’hi dediquen. Durant el 2012 l’Obra Social “la Caixa” ha destinat 52,6 
milions €, un 14,5% del total del pressupost de l’Obra Social per a aquest exercici. 
 
El 2012 ha estat l’any del desè aniversari de CaixaFòrum Barcelona. En aquesta dècada, 
CaixaForum ha esdevingut un referent cultural de la ciutat. La seva activitat està avalada 
pels 7,3 milions de visitants que han passat pel centre. Des del 2002, quan l’Obra Social 
recuperava per Barcelona l’edifici de Puig i Cadafalch i antiga fabrica tèxtil Casaramona, 
CaixaForum ha organitzat 105 exposicions i prop de 14.000 activitats per a tots els 
públics. Les mostres dedicades a Goya i Delacroix encetaven el programa de celebració 
de l’aniversari. Després aquest va continuar amb experiències com la mostra “L’art ets 
tu” on es tractava de posar en valor el principal actiu de l’espai durant aquest temps: el 
públic i usuaris que han consolidat CaixaForum com un contenidor i com un servidor 
cultural de primer nivell. 
 
En els programes culturals hem continuat treballant en fórmules per ampliar la base 
social dels usuaris de les activitats programades i dels espais. Els CaixaForum, que al 2012 
han enregistrat 2,4 milions de visitants, han de continuar avançat per esdevenir àgils, 
participatius, establint diàleg amb l’audiència i porosos. Han de ser capaços de ser 

http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/climadat/climadat_es.html
http://obrasocial.lacaixa.es/nuestroscentros/caixaforumbarcelona/caixaforumbarcelona_ca.html
http://www.youtube.com/watch?v=Pip8qqIDUmg
http://www.youtube.com/watch?v=kytUzNR0oVM
http://www.youtube.com/watch?v=kytUzNR0oVM
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/musica/musica_ca.html
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/convocatorias/arteparalamejorasocial_ca.html
http://obrasocial.lacaixa.es/nuestroscentros/caixaforumbarcelona/elcentro_ca.html
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generadors d’experiències, actuar com a punt de trobada i promoure la interacció amb la 
xarxa amb una oferta multidisciplinària i, fins i tot, obrir-se a la co-creació amb la 
intervenció de les audiències. 
 
Segueixen aquest model on el resultat final té bona part de l’aportació dels espectadors 
els concerts participatius. Al 2012 han estat 19 concerts arreu de l’Estat amb 44.009 
assistents als auditoris. L’oferta musical es completa amb els més de 129.000 
espectadors concerts familiars  i escolars programats o el fet que al 2012 el programa 
Diversons ha superat la xifra de 1.000 concerts seguits per més de 540.000 
espectadors des de l’any 2005. La vuitena edició de Diversons  ha registrat 61.625 
assistents en 143 concerts programats. 
 
Es tracta de fugir de la zona de confort que l’estadística ofereix per anar a cercar públic i 
espectadors que encara no s’han sentit atrets per l’oferta proposada.  Aconseguir-ho 
requereix avançar en la millora del coneixement d’aquests públics i dels seus interessos 
per afinar millor la programació. Tot això, sense oblidar que generar nous públics no pot 
deixar de banda que l’hàbit i la necessitat de consumir i adquirir cultura són també fruit 
d’un treball educatiu. Aquest ha de generar continguts i propostes de treball per a les 
aules i fora d’aquestes. En aquest sentit, dur l’activitat més enllà dels espais CaixaForum 
serà una de les línies de treball futures. 
 
 
Apunten en aquesta direcció experiències com la mostra itinerant Herois Ocults. Invents 
genials. Objectes quotidians. Explica la història de 27 objectes quotidians que han esdevingut 
clàssics des del llapis i la pinça d’estendre la roba fins a la cremallera o els brics. Les 
exposicions itinerants, com Herois Ocults o l’exposició Paisaje Nórdico en el Prado, entre 
d’altres, han tingut 436.238 espectadors durant aquest 2012 en la seva rotació per tot el 
país. També amb caràcter itinerant, les exposicions del programa Art al Carrer, que han 
dut arreu les escultures d’Auguste Rodin, han estat vistes per 705.108 persones. 
 
La consolidació de les aliances culturals vigents com la subscrita amb el MACBA per a la 
difusió i gestió conjunta de les respectives col·leccions d’art contemporani (MACBA + 
Fundació la Caixa) ha produït dues noves exposicions específicament dissenyades per 
espai emblemàtics: Mirall Invertit al Museu Guggenheim de Bilbao i Mirades Creuades al 
CaixaForum de Palma. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/musica/conciertosparticipativos/mesiasretransmision2010_ca.html
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/musica/conciertosescolares/conciertosescolares_ca.html
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/exposicionesitinerantes/exposiciones_ca.html
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/exposicionesitinerantes/exposiciones_ca.html
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L’OBRA SOCIAL EN XIFRES 

(Milers euros) 

 

 

 

Liquidació Pressupost

exercici 2012 exercici 2013

PROGRAMES SOCIALS 233.464 333.920

Inclusió social, laboral i financiera 93.151 153.477

Gent Gran i salut 26.180 38.716

Convivència i valors 4.775 7.654

Habitatge Assequible 17.045 16.167

Ajuts 90.817 104.276

Altres social 1.495 13.629

PROGRAMES MEDI AMBIENT I CIÈNCIA 42.780 67.102

Centres propis 16.943 17.267

Medi ambient 12.027 29.633

Exposicions itinerants 12.811 14.565

Ajuts i altres 999 5.637

PROGRAMES CULTURALS 52.620 64.357

Centres propis 33.381 38.318

Exposicions itinerants 6.534 10.473

Música 5.293 5.922

Ajuts i altres 7.413 9.644

PROGRAMES EDUCATIUS I INVESTIGACIÓ 32.151 34.621

Beques 18.082 17.826

Recerca i educació 10.223 12.074

Ajuts i altres 3.846 4.720

TOTAL 361.015 500.000  
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Informació Financera de l’Obra Social de ’’la Caixa’’ de l’exercici 2012 

 
 
Liquidació del pressupost de Pressupost de l'Obra Social

l'Obra Social de l’exercici 2012 de l’exercici 2013

PROGRAMES EN MILERS D’EUROS PROGRAMES EN MILERS D’EUROS

Programes socials 233.464 Programes socials 333.920

Programes medi ambient i ciència 42.780 Programes medi ambient i ciència 67.102

Programes culturals 52.620 Programes culturals 64.357

Programes educatius i investigació 32.151 Programes educatius i investigació 34.621

  Total 361.015 Total 500.000

PER NATURALESA EN MILERS D’EUROS PER NATURALESA EN MILERS D’EUROS

Inversió en immobilitzat 26.032 Inversió en immobilitzat 27.425

Despeses de manteniment de programes 334.983 Despeses de manteniment de programes 472.575

  Total 361.015 Total 500.000

Relació d’actius i passius de l'Obra Social

a 31 de desembre de 2012, després de la liquidació del pressupost i abans de l’aplicació del benefici

de "la Caixa" de l’exercici 2012, en milers d’euros

Actiu Passiu

31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011

  Circulant 428.866 327.269   Circulant 231.933 228.394

  Disponible 2 344   Despeses diferides a pagar (3) 78.251 78.678

  Altres comptes a cobrar 109 88   Altres comptes a pagar 1.191 1.223

  Compte a cobrar de "la Caixa" 428.755 326.837   Fundació "la Caixa" (4) 152.491 148.493

  Inversions Financeres (1) 207.729 200.369   Recursos Propis de l'Obra Social 767.855 658.000

  Inversions Financeres 227.251 220.251   Fons de l'Obra Social (5) 196.933 98.875

  Fons Fluctuació Accions (19.522) (19.882)   Reserves de l'Obra Social (6) 570.922 559.125

  Fix (2) 363.193 358.756

  Immobilitzat 531.045 517.466

     Solars i immobles 367.451 357.612

     Mobiliari i instal·lacions 163.594 159.854

  Fons d’amortització (167.852) (158.710)

     Immobles (103.194) (96.778)

     Mobiliari i instal·lacions (64.658) (61.932)

  Total 999.788 886.394   Total 999.788 886.394
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Notes a la Informació Financera de l’Obra Social de ’’la Caixa’’  
de l’exercici 2012 

 
 
 
 

(1) INVERSIONS FINANCERES 

 
El moviment hagut durant l’exercici 2012 ha estat el següent: 
 
 

Fons de 

Cost fluctuació Total, net

Saldo a 31 de desembre de 2011 220.251 (19.882) 200.369

Addicions i dotacions de l'exercici 7.000 360 7.360

Saldo a 31 de desembre de 2012 227.251 (19.522) 207.729
 

 
 

Aquest epígraf conté majoritàriament les participacions accionarials en la societat depenent del 
Grup ”la Caixa” Foment Immobiliari Assequible, S.A.U., entitat que té com objecte la 
promoció de vivendes de lloguer a preus assequibles per a col·lectius amb dificultats per a l’accés 
al mercat de la vivenda. 
 
Les addicions de l’exercici corresponen a nous desemborsaments pendents per a la promoció de 
nous habitatges orientats a famílies.  
 
 

Càlcul del fons de fluctuació a 31.12.2012 Milers d'euros

Valor comptable de la inversió 227.251

Fons propis estimats 207.729

Fons de Fluctuació constituit a 31.12.2012 (19.522)  
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(2) IMMOBILITZAT MATERIAL 

El moviment hagut durant l’exercici 2012 ha estat el següent: 
 

 Milers d'Euros

Saldo a 31 Addicions Traspassos i Saldo a 31

de desembre i dotacions Baixes altres moviments de desembre

de 2011 de l'exercici de l'exercici de l'exercici de 2012

Immobilitzat material:

Solars i immobles 357.612 18.426 (5.330) (3.257) 367.451

Mobiliari i instal.lacions 159.854 1.606 (123) 2.257 163.594

517.466 20.032 (5.453) (1.000) 531.045

Amortització acumulada:

Solars i immobles (96.778) (8.513) 2.097 - (103.194)

Mobiliari i instal.lacions (61.932) (2.840) 114 - (64.658)

(158.710) (11.353) 2.211 - (167.852)

Total net 358.756 8.679 (3.242) (1.000) 363.193

 
 

Les addicions de l’exercici corresponen majoritàriament a les inversions necessàries realitzades 
en els diferents centres propis on l’Obra Social de “la Caixa” desenvolupa part de la seva activitat 
i també a les inversions realitzades, segons el pla anual d’obra, en la construcció d’un nou centre 
cultural i social a Saragossa. 
 
L'immobilitzat material es valora inicialment pel seu preu d'adquisició i posteriorment es minora 
per a la corresponent amortització acumulada i les pèrdues per deteriorament, si n’hi hagués. 

L’amortització es calcula mitjançant l’aplicació del mètode lineal en funció dels anys de vida útil 
estimada dels elements de l’actiu immobilitzat.  

Els percentatges d’amortització anual aplicats linealment als diferents elements de l’immobilitzat 
material són els següents: 

 

Descripció Percentatge anual 

  
Edificis 2 
Mobiliari i instal·lacions 6 - 12 

 

Els costos d’ampliació o millores que representen una prolongació de la vida útil dels béns, es 
capitalitzen com major cost dels mateixos. 
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(3) DESPESES DIFERIDES A PAGAR 

En aquest epígraf del balanç, es registren els imports pendents de pagament a proveïdors i els 
imports compromesos en convenis i col·laboracions a 31 de desembre de 2012. 
 
El detall dels imports més significatius a 31 de desembre de 2012 és el següent: 
 

Milers d'Euros

Convenis espais naturals 3.099

Press. descentralitzat xarxa oficines 2.558

Convenis programes socials 32.846

Convenis medi ambient 470

Convenis educació i investigació 4.237

Convenis cultura 521

Inversions 28.146

Altres despeses 6.374

78.251  

 

 

 (4) FUNDACIÓ “LA CAIXA” 

Aquest compte a pagar de l’Obra Social “la Caixa” correspon a la part de la subvenció concedida 
a la Fundació “la Caixa” per desenvolupar la seva activitat, que cobreix les despeses meritades al 
31 de desembre de 2012 però pendents de pagament en aquesta data. 
 

 

 

(5) FONS DE L’OBRA SOCIAL 

Moviment del Fons de l'Obra Social Milers d'euros

Fons Obra Social a 01/01/2012 98.875

Aportació 2012 455.000

Recuperació inversions 4.073

Liquidació Pressupost 2012 (361.015)

Fons Obra Social a 31/12/2012 196.933
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 (6) RESERVES DE L’OBRA SOCIAL 

En aquest epígraf l’Obra Social enregistra les subvencions rebudes de “la Caixa” per les compres 
d’immobilitzat material i les inversions financeres. El moviment produït durant l’exercici 2012 és 
el següent: 

Material Financer Total

Saldo a 31 de desembre de 2011 358.756 200.369 559.125

Addicions de l'exercici 15.789 7.000 22.789

Amortització (11.352)        - (11.352)

Deteriorament d'inversions financeres        - 360 360

Saldo a 31 de desembre de 2012 363.193 207.729 570.922

 

 
 


