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Criando 
memórias

O
primeiro relatório anual corporativo moderno data 
de 1903. Foi publicado pela empresa americana US 
Steel, criada em 1901 fruto da fusão de três empresas 
da indústria do aço. De próprio punho, apenas três 
anos depois, em 1906, Francesc Moragas redigiu o pri-
meiro relatório na história de ”la Caixa”, após fundar 
a instituição em 1904. Também nisto foi um pioneiro 
e um humanista, que ajudou a modernizar e a tornar 
mais transparente a comunicação das entidades com 
os respetivos públicos e com o conjunto da sociedade.

Os relatórios anuais são tidos como memórias. As 
suas páginas condensam a essência anual de uma 
empresa ou instituição. Tal é a sua importância que, 
em 1938, a National Association of Manufacturers, 
o maior grupo industrial dos Estados Unidos, após 
examinar os relatórios anuais de 2.000 empresas, e 
os considerar complexos no seu conjunto, lançou um 
apelo para os tornar mais acessíveis. 

Assim o fez Moragas sempre. Ano após ano, entre 
1906 e 1934 –faleceu em 1935–, escreveu à mão os re-
latórios anuais de ”la Caixa” de forma simples, clara 
e compreensível, nada rebuscada. “Factos e números 
constituem a essência e o fim”, afirmou. Estes trinta 
primeiros relatórios refletem o pensamento de Mo-
ragas com a mesma consistência, perseverança e oti-
mismo que caracterizam ”la Caixa”. 

Como ele nos ensinou a criar memórias, no ano pas-
sado fizemos nova paragem no caminho para relem-
brar a coincidência de duas efemérides. 

Em primeiro lugar, a comemoração do 150º aniversá-
rio do nascimento deste homem por trás do espírito 
de “la Caixa”: Francesc Moragas (1868-1935), cujos va-
lores fundamentais inspiram, ainda hoje, o nosso quo-
tidiano. Em segundo lugar, o balanço de uma primeira 
década empolgante do CaixaProinfancia, o programa 
de luta contra a pobreza infantil.  
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cARTA dO PReSidenTe

Isidro Fainé
Presidente da Fundação  

Bancária ”la Caixa”

Moragas pôs as pessoas no centro das atenções. A 
chave está no verbo acompanhar, tal como nos ensi-
nou a fazer. Esta é a lógica da CaixaProinfancia, que 
trabalha para que crianças em situação de vulnera-
bilidade contem com as mesmas oportunidades que 
as restantes. Se um meio com escassas possibilida-
des impedia a Tamara de avançar no seu percurso 
escolar, um educador, Alberto, ensinou-a a confiar 
nela própria, a tal ponto que atualmente possui uma 
licenciatura em Educação Infantil e devolve à socie-
dade o que  ”la Caixa” lhe deu, não só a ela, mas tam-
bém a milhares de crianças nos últimos anos.

“Humaniza”. Foi este o nome que demos ao progra-
ma estratégico que este ano iniciámos em Portugal, 
o de Atenção a Pessoas com Doenças Avançadas, 
no âmbito da incorporação do BPI no Grupo Caixa-
Bank. Reverter para a sociedade os benefícios da 
atividade financeira é um dos princípios da nossa 
razão de ser. 

Também a aposta na investigação. O próprio Mo-
ragas abriu dezenas de hospitais e clínicas médicas 
numa altura em que existiam muito poucos, na sua 
luta contra o mal endémico de então: a tuberculose. 
Atualmente, ”la Caixa” já investiu mais de 400 mi-
lhões de euros em conhecimento e ciência em Espa-
nha e Portugal e, nos últimos anos, dedicou especial 
atenção à luta contra as doenças de grande impacto.

Como se alastra o cancro? É possivel deixar de co-
çar-se quanto tem  comichão? Como detetar a ma-
téria escura? Conhecer é perguntar. Albert Einstein 
dizia: “A formulação de um problema é mais impor-
tante que a sua solução”. Este ano, “la Caixa” quis 
valorizar estas perguntas com visão de futuro e por 
isso foram as protagonistas no ato de entrega de 75 
ajudas a investigadores de excelência dos nossos 
programas e bolsas de investigação.

Irradiar saber. Sim, da mesma maneira que os vasos 
sanguíneos propagam vida pelo corpo humano. As-
sim, a rede de centros da CaixaForum constitui um 
modelo singular na divulgação do conhecimento, a 
cultura e a ciência, como motores do progresso so-
cial. Por seu lado, a EduCaixa olha para o futuro e 
vislumbra novos métodos pedagógicos e prepara 
as profissões do amanhã.

2018 representou a consolidação do nosso Plano Es-
tratégico 2016-2019. Os seus resultados são fruto 
da colaboração de todos: empregados,  voluntários, 
entidades sociais, escolas e professores, centros de 
saúde e investigadores.

Criar memórias permite-nos reafirmar o nosso  
lema: ‘Mudamos presentes, construimos futuros’.
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PATRONATO DA FuNDAçãO BANCÁRIA ”LA CAIxA”

Presidente 
Isidro Fainé Casas

Vice-presidente
Juan José López Burniol

Patronos 
Salvador Alemany Mas 
César Alierta Izuel 
Shlomo Ben-Ami
Luis Carreras del Rincón
Isabel Estapé Tous
Eugenio Gay Montalvo 
Javier Godó Muntañola 
Francesc Homs Ferret 
Jaime Lanaspa Gatnau 
Carles Llorens Vila
Asunción Ortega Enciso
Artur Santos-Silva
Javier Solana Madariaga

Secretário (não patrono) 
Josep Maria Coronas Guinart 

diretor-geral
Jaume Giró Ribas

diretora-geral adjunta
Elisa Durán Montolío

Patronato: 31 de dezembro de 2018
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DIREçãO DA FuNDAçãO BANCÁRIA ”LA CAIxA”

Presidente 
Isidro Fainé Casas*

diretor-geral
Jaume Giró Ribas*

diretora-geral adjunta
Elisa Durán Montolío*

Subdiretora-geral
Esther Planas Herrera*

Subdiretor-geral 
Marc Simón Martínez*

diretor corporativo de Território e centros
Rafael Chueca Blasco*

diretor corporativo de comunicação e Marketing
Jesús Nemesio Arroyo González*

diretor corporativo de investigação e estratégia
Ángel Font Vidal*

diretora da Área internacional
S.A.R. la Infanta Doña Cristina

diretor da Área de cultura
Ignasi Miró Borràs

diretor da Área de Ação comercial e educativa
Javier Bertolín Pueyo 

diretora da Área de Organização e Sistemas de informação
Rosa María Cirera Clotet

diretor da Área de divulgação científica e cosmocaixa
Jordi Portabella Calvete

diretor da Área de estratégia, Prospecção e comunicação interna
Ignasi Calvera Cabeza

diretor da Área de Relações institucionais
Ventura Rebés Weindl

diretora da Área de Finanças e controlo de Gestião
Eva Bermejo Martínez

diretora da Área de Pobreza e Saúde
Montserrat Buisán Gallardo

diretora da Área de Gestão Territorial e centros
Marta Vallejo Rodríguez

* Comité de direção Executivo da Fundação Bancária ”la Caixa”
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RAZãO DE SER

Missão 
Construir uma sociedade 
mais coesa, equitativa e 
melhor, dando oportunidades 
às pessoas, em especial 
às vulneráveis. 

Visão
Ser uma referência no âmbito 
da ação social; a investigação 
biomédica e a saúde, e a 
divulgação da cultura, a ciência, 
a educação e o conhecimento.  

  Desenvolvendo soluções 
duradouras, cobrindo as 
necessidades básicas, gerando 
igualdade de oportunidades, 
dando resposta aos desafios da 
saúde, fomentando o talento 
e a excelência, aproximando 
o saber de todos e todas. 

Valores
Os valores do nosso fundador, 
Francesc Moragas (1868-
1935), continuam a ser a 
nossa referência, 150 anos 
depois do seu nascimento. 
Juntamente com o  
otimismo e perseverança, 
o compromisso social para 
com as pessoas, em especial as 
frágeis; a  responsabilidade 
de atuar com eficácia 
resolutiva, e a confianza pela 
permanência na excelência.
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1. eiXO PROGRAMÁTicO
A maximização do impacto e 
o alcance da atividade da Fun-
dação Bancária ”la Caixa”, co-
mo consequência da exce-
lência dos seus programas.

2. eiXO cORPORATiVO
O reforço da imagem do Gru-
po ”la Caixa”, que dá forma 
a uma das principais entida-
des filantrópicas do mundo.

3. eiXO ORGAniZATiVO
O retorno social e corporativo 
do investimento, como resulta-
do da eficácia, qualidade e talen-
to nos processos de trabalho. 

Desenvolvimento 
sustentável
A Fundação Bancária ”la 
Caixa”, através dos seus 
programas, está alinhada com 
a Organização das Nações 
Unidas e os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) para erradicar a pobreza, 
lutar contra a desigualdade e 
a injustiça, e a favor da saúde 
e do bem-estar de todos. 

2018 prevê a consolidação das 
três prioridades fixadas pelo 
Plano Estratégico 2016-2019: 

2018 em Portugal

no ámbito da entrada do BPi no Gru-
po caixaBank, a Fundação Bancária 
”la caixa” iniciou em 2018 a sua im-
plementação progressiva em Por-
tugal com o objetivo de contribuir 
para o bem-estar dos portugueses, 
especialmente de quem se encon-
tra em situação de vulnerabilidade. 
com mais de um século de trajetó-
ria, um dos  princípios de atuação da 
entidade é levar a sua Fundação aos 
lugares onde desenvolve a sua ativi-
dade financeira. 

O plano diretor para Portugal 
em 2018 desenvolveu-se em quatro 
vias: a adaptação de programas es-
pecíficos da Fundação Bancária, as 
convocatórias de ajudas a projetos 
de entidades sociais, intervenções 
locais em colaboração com o BPi e 
projetos especialmente concebidos 
para dar resposta a desafios espe-
cíficos do país.

nas páginas deste relatório dá-
se conta das diversas ações realiza-
das ao longo do ano.

Apresentação do 
Plano de Ação 
Social da Fundação 
Bancária “la Caixa” 
em Portugal.
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H

Francesc Moragas 
i Barret, fundador 
de ”la Caixa” e da 

Fundação, no final 
dos anos vinte, no 

seu gabinete

á 150 anos, no dia 13 de dezem-
bro de 1868, nascia em Barcelona 
Francesc Moragas, fundador, em 
1904, da Caja de Pensiones para 
la Vejez y de Ahorros, ”la Caixa”, 
e da Fundação que define a enti-
dade desde a sua criação até aos 
nossos dias. 

Moragas foi um pioneiro, um hu-
manista e um  homem de ação. 
Com emp enho e discreção, 
criou em 1904, o primeiro gran-
de projeto de promoção social 
do país: a Caixa de Pensões para 
a Velhice e Poupança. O objetivo 
era estimular a poupança, dig-

Francesc Moragas, 
o homem por tras 
do espírito

EFEMÉRIDE

No 150º aniversário do nascimento do 
fundador da entidade, “la Caixa” invoca 
a figura de Francesc Moragas, com uma 
série de atos memoráveis.

1868 
Francesc Moragas nasce em 
Barcelona.

1881 
Morte do seu pai. A sua mãe 
casa em segundas núpcias com 
Juan Antonio Sorribas y Zaydín, 
excelente mentor.

1894 
Obtem o título de advogado 
pela Universidade de 
Barcelona.

1895 
casa com clotilde illa Arquer. 
não têm filhos.

1902
Greve geral reprimida com 
dureza. Urge implementar um 
sistema de ajuda e revisão 
social. com a cumplicidade de 
sete entidades empresariais 
barcelonesas, Moragas 
acorda criar uma caixa de 
pensões para o futuro dos 
trabalhadores.

cROnOLOGiA 
BReVe
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nificar a velhice, erradicar a do-
ença e oferecer um futuro me-
lhor às classes trabalhadoras e 
aos mais necessitados. 

Con este mesmo desejo, apos-
tou na investigação, cultura e 
educação. Os valores que o ins-
piraram ao longo da sua vida e 
as suas obras perduraram no 
tempo e são hoje os alicerces 
do trabalho da Fundação Ban-
cária ”la Caixa”, uma das princi-
pais fundações do mundo. 

Nas palavras de Isidro Fainé, 
presidente da Fundação Bancá-
ria ”la Caixa”: “A figura de Fran-
cesc Moragas foi fundamental, 
tanto para ”la Caixa” como pa-
ra o país. Foi um homem de ação, 
mas essencialmente um homem 
de reflexão, de fortes convicções. 
Movia-se sem fazer ruído e com 
prudência, mas era arrojado nos 
projetos e no saber fazer, uma 
vez que as suas ideias se refle-
tiam em factos concretos”.  

Pioneiro, humanista 
e homem de ação, 
criou em 1904 um 
projeto de promoção 
social do país, a 
Caixa de Pensões 

“O impossível é só um 
pouco mais difícil do que as 
coisas difíceis”

Na primeira pessoa

Atos comemorativos

coincidindo com a efeméride, isi-
dro Fainé, presidente da Fundação 
Bancária ”la caixa”, abriu em dezem-
bro as comemorações com uma con-
ferência à volta da figura de Moragas. 
como preâmbulo, foi encenada a lei-
tura do texto que Josep Pla escreveu 
sobre Moragas, com música de Ama-
deu Vives, amigo pessoal do fundador 
de ”la caixa”. 

dos  atos comemorativos, ca-
be destacar a inauguração da expo-
sição el hombre detrás del alma, nos 

Serviços centrais da instituição em 
Barcelona, sobre o  contexto da épo-
ca e a vida Moragas, decisivos pa-
ra a modernização do país. A mostra 
coincide com a publicação do volu-
me  Francesc Moragas. El anhelo al-
truista e com uma nova biografia de 
Moragas a cargo do historiador Fran-
cesc cabana.

O ator Oriol Vila, na 
leitura do texto que 
Josep Pla dedicou 
em vida a Moragas

1904
nasce a caixa de Pensões para 
a Velhice. 

1905
Abre-se o primeiro escritório  
de ”la caixa”.

1909
inauguração da primeira 

sucursal fora de Barcelona, em 
igualada.

1915
Primeira homenagem à velhice, 
em Sant Sadurní d’Anoia.

1917
inaugura-se a sede de Via 
Laietana.

1918
inicia-se a Fundação 
propiamente dita. 

1930
Moragas recebe a Gran cruz 
de Beneficencia.

1935
Morre aos 66 anos. Milhares de 
pessoas choram a sua morte 
e o funeral converte-se numa 
manifestação de dor em todo 
o país. 
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Desde 1904, 
junto dos mais 
vulneráveis
O espírito de Francesc Moragas, nosso 
inspirador e fundador, continua muito 
presente em todos nós. Continuamos 
a concentrar grande parte dos nossos 
esforços no desenvolvimento de 
programas sociais focados nos grandes 
desafios atuais, como o desemprego, 
a luta contra a exclusão ou o acesso 
à habitação. Assim, somos uma das 
fundações que, em todo o mundo, presta 
mais apoio aos mais desfavorecidos.

fundação   i   pobreza   i   Cooperação
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1 
Há onze anos a romper o 
círculo de pobreza das 
crianças e suas familias 

2 

a inclusão sociolaboral, 
abordada sob uma 
perspetiva nova e 
integral

3 

Há uma década a 
acompanhar pessoas 
com doenças avançadas 

4 
ajudas a projetos de 
iniciativas Sociais em 
toda a espanha e 
portugal

EM QUATRO FRENTES
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A
O programa trabalha 
em rede visando a 
atenção integral de 
crianças de famílias 
vulneráveis

A CaixaProinfancia trabalha para 
que os menores entre 0 e 18 anos 
em situação de pobreza ou ex-
clusão social tenham as mesmas 
oportunidades que os outros. O 
objetivo do programa é romper o 
círculo de pobreza, que se trans-
mite de pais a filhos, e promover 
novas formas de atenção foca-
das no desenvolvimento social e 
educativo através de um conjun-
to de ajudas. As entidades colabo-
radoras trabalham em rede e en-
carregam-se de dar assistência 
às famílias de modo direto, esta-
belecendo objetivos de melhoria 
e fazendo um acompanhamento 
e avaliação dos mesmos. 

No início, faz agora 11 anos, a Caixa-
Proinfancia foi implementada em 
11 cidades e áreas metropolitanas 
em Espanha: Barcelona, Madrid, 
Bilbao, Zaragoza, Málaga, Mur-
cia, Palma, Sevilla, Valencia, Santa 

Que todos os menores 
tenham as mesmas 
oportunidades 

CAixApROiNFANCiA

A Caixaproinfancia trabalha há mais 
de uma década na promoção do 
desenvolvimento integral e na inclusão 
social da infância em situação de pobreza

Trabalho coorde-
nado e progresso 
educativo

o programa desenvolve-se através 
de mais de 400 entidades sociais que 
trabalham conjuntamente na atenção 
à infância mais vulnerável e que du-
rante estes 11 anos atenderam a mais 
de 300.000 crianças. o trabalho coor-
denado com os Serviços Sociais, cen-
tros educativos e centros de saúde é 
fundamental para atender de forma 
integral a infância em situação de vul-
nerabilidade socioeconómica garan-
tindo a sua promoção socioeducativa. 
atualmente, 81% dos jovens da Caixa-
proinfancia completam a eSo.

Cruz de Tenerifa e Palmas de Gran 
Canaria. No decorrer dos anos, foi-
se alargando a outras cidades do 
território espanhol com o intuito 
de estar presente em todas as co-
munidades autónomas em 2019. 

Uma mostra representativa em 
rapazes e raparigas do programa 
CaixaProinfancia revela que 81,1% 
concluem o segundo ciclo da esco-
laridade obrigatória em Espanha e 
terminan uma formação, enquan-
to a taxa bruta de conclusão do 
secundário (ESO) é de 77,6% mas 
em alunos em situação de vulne-
rabilidade este número desce pa-
ra 50%.  

OS RECURSOS DA CAIXAPROINFANCIA 

1 
Apoio educativo 
aula aberta, grupos de 
estudo, apoio individual, 
terapia da fala e 
psicomotricidade, bem 
como equipamento 
escolar. 

2 
Educação não formal  
e tempo livre 
acampamentos e 
atividades de verão e 
centros educativos. 

3 
Apoio educativo familiar 
oficinas educativas 
familiares e centro 
materno-infantil. 

4 
Atenção e terapia 
psicossocial 
atenção personalizada 
a famílias e oficinas 
terapêuticas de grupo. 

5 
Promoção da saúde 
alimentação e higiene 
infantil, óculos e 
aparelhos auditivos.
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Fundação   I   pobreza   I   Cooperação 

um grupo de 
jovens durante a 
comemoração do 
décimo aniversário 
da Caixaproinfancia, 
em Tenerifa. 

Encontro do 
Setor Terciário 
contra a pobreza 
infantil 

a Caixaforum madrid acolheu este 
encontro, em que participaram mais 
de 70 entidades sem fim lucrativo, 
empresas e órgãos da administração 
pública para lutar contra a exclusão 
social dos menores. inaugurada pe-
lo presidente do Governo espanhol, 
pedro Sánchez, tem o apoio do al-
to Comissariado para a luta contra a 
pobreza infantil. 

O talento das 
CiberCaixa 

as CiberCaixa escolares são espaços 
acordados com as câmaras munici-
pais para apoio educativo às crianças 
em horário extraescolar. Situam-se 
em zonas de elevado risco de exclu-
são social. o programa Tienes Talento 
potencia as capacidades das crian-
ças mediante uma intervenção so-
cioeducativa inovadora. 

Tamara (Bilbao)
Trabalha atualmente na instituição que a ajudou 
a crescer e a ser feliz. proveniente de um meio 
com escassas oportunidades, Tamara é licenciada 
em educação infantil. alberto, educador da 
Caixaproinfancia em Gazteleku, ensinou--a a vencer 
o medo e ansiedade que a paralisavam e a confiar 
nela mesma. 

Na primeira pessoa 

Alba (Islas Baleares)
a mãe, o irmão e a própria alba conseguiram superar 
todas as adversidades e receberam apoio educativo 
e familiar por parte da Cooperativa Jovent e da 
Caixaproinfancia. atualmente, alba é uma jovem 
de cerca de vinte anos e estuda administração de 
empresas (ade) na universidade das ilhas baleares. 
o seu sonho é ter a sua própria empresa.

Adrián (Madrid)
Com uma deficiência auditiva e apenas com o 
apoio da sua mãe, o futuro de adrián era incerto. 
a fundación Tomillo e a Caixaproinfancia deram-
lhe um aparelho auditivo e ainda apoio educativo. 
Com o tempo, aprendeu a socializar e a querer 
estudar. atualmente frequenta o curso superior 
de biologia. 

benefiCiÁrioS 
(2016-2018)

2016 2017 2018

Crianças 62.458 62.254 62.343

pais 7.346 7.101 7.352

predominÂnCia 
mÉdia 

3,9 
anoS

diSTribuição de CriançaS 
SeGundo predominÂnCia

Crianças 
novas

23,58 %

Crianças 
predominantes

76,42 %
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V
alorizar as potencialidades de cada 
um. ‘Sumamos Talentos’ é a jorna-
da de reflexão e aprendizagem que 
juntou na CosmoCaixa mais de 300 
profissionais de toda a Espanha. 
Através de diversas conferências 
e oficinas foi possível a partilha de 
experiências e intercâmbio de co-
nhecimentos com um fim: acom-
panhar as pessoas em situação de 
vulnerabilidade na descoberta e 
valorização do próprio talento.

O programa Reincorpora destina-
-se a pessoas em fase final de cum-
primento de pena em 100 estabe-
lecimentos prisionais de Espanha. 
É-lhes oferecida a oportunidade de 

uma benefeciária do 
programa incorpora, 

que promove a 
inserção laboral de 

pessoas em risco de 
exclusão social, em 
meliana (Valencia). 

EMpREGO

O melhor trabalho 
do mundo: ajudar a 
encontrar trabalho
A Fundação ”la Caixa” potencia as capacidades 
dos grupos desfavorecidos, em risco ou em 
situação de exclusão através da mediação 
laboral do programa incorpora. 

INTEGRAÇÃO LABORAL 

enTidadeS 
SoCiaiS 
colaboradoras 

496

ConTraToS ToTaiS 
(2006-2018) 

223.839
inserções no mercado laboral 
desde o início do programa.

INSERÇÕES 

20182016 2017

28.920

33.647

38.106
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lutar por um futuro diferente me-
diante a realização de percursos 
personalizados de integração so-
cio-laboral. Esta iniciativa da Fun-
dação ”la Caixa”, em colaboração 
com o Ministério do Interior e o De-
partamento de Justiça do Gover-
no Autónomo da Catalunha, con-
ta com uma peça fundamental: os 
técnicos das instituições sociais 
colaboradoras. 

O programa começou a ser imple-
mentado nos estabelecimentos 
prisionais, o que permitirá aumen-
tar o número de participantes e me-
lhorar os resultados. Em 2018, ini-
ciaram o percurso 1.668 reclusos. 

A CaixaForum Barcelona acolheu 
em novembro as jornadas ‘Rein-
serção, uma tarefa conjunta’, onde 
se evidenciou a necessidade de um 
compromisso maior da sociedade 
na integração social e laboral das 
pessoas que estiveram num esta-
belecimento prisional.

O programa Autoempleo Incorpo-
ra destina-se a pessoas em risco de 
exclusão social com ideias para um 
novo negócio. O programa estabe-
lece percursos personalizados que 
ajudam e guiam estes empreende-
dores, acompanhando-os durante 
todo o processo até à consolidação 
do negócio.  

Ajudas no quadro 
europeu

a fundação bancária ”la Caixa” lan-
çou a segunda convocatória de 
emprego Jovem, co-financiada jun-
tamente com o fundo Social europeu 
para ajudar jovens desempregados 
a aceder ao mercado do trabalho. o 
programa oferece apoios na contra-
tação de até 9.600 euros para contra-
tos sem termo e 4.200 para contratos 
temporários. estas ajudas destinam-
se a empresas e entidades que con-
tratem jovens desempregados dos 
16 aos 29 anos e que estejam ins-
critos no Sistema nacional de Ga-
rantia Juvenil. na primeira edição de 
emprego Jovem, ”la Caixa” financiou 
1.079 contratos, dos quais 65,2% fo-
ram sem termo. 

adicionalmente, durante o ano de 
2018 desenvolveu-se o segundo ano 
do programa mais emprego da ”la 
Caixa”, também co-financiado pelo 
fundo Social europeu. 

‘Somamos Talentos’ 
reúne na CosmoCaixa 
300 profissionais de 
toda a Espanha

um beneficiário 
do programa 

incorpora em 
estágio profissional 
num restaurante na 
cidade de Granada.

incorpora 
portugal

a incorpora iniciou o seu percur-
so em portugal em janeiro através 
do lançamento de uma convocató-
ria aberta a instituições sociais es-
pecializadas na inserção laboral de 
pessoas em situação de vulnerabi-
lidade. após o processo de seleção, 
assinaram-se acordos com 33 enti-
dades: 14 de lisboa, 9 do porto, 5 de 
Coimbra e 5 de Setúbal. além disso, 
foi assinado um acordo de colabo-
ração com o instituto de emprego e 
formação profissional (iefp), orga-
nismo público responsável pela exe-
cução de políticas de emprego. 

nesta primera fase, formaram-se 
os técnicos das entidades sociais e 
criaram-se dinâmicas para promo-
ver o trabalho em rede entre todas as 
entidades participantes. Como re-
sultado destas ações foram inseri-
das cerca de 200 pessoas. 

o programa também está em de-
senvolvimento em marrocos, na po-
lónia, Hungria e na Tunísia. 

empreSaS 
contratantes (2006-2018)

55.093
REINCORPORAAUTOEmPLEO INCORPORA

2016 2017 2018

9.514 11.453 12.043

perCuSoS iniCiadoS  
(2011-2018)

14.397
1.323

miCroempreSaS

761

1.061

2018

2016

2017
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res. O programa também está a 
decorrer em Hong Kong e México. 

Além disso, foram inaugurados 
5 EspacioCaixa em recintos hos-
pitalares, decorados de um mo-
do familiar para acolher com ca-
rinho as pessoas em momentos 
tão especiais. O projeto Final de 
Vida e Solidão acompanha os que 
estão sozinhos e se encontram na 
fase final da vida. Por seu turno, 
a Escola de Cuidadores propor-
ciona competências e instrumen-
tos que permitem diminuir a car-
ga emocional e física que cuidar 
de outra pessoa obrigatoriamen-
te implica.  

orque a vida é vida até ao último 
instante, a Fundação Bancária 
”la Caixa” iniciou em 2008 o Pro-
grama para a Atenção Integral 
de Pessoas com Doenças Avan-
çadas. Atualmente conta com o 
apoio da comunidade científica 
internacional, bem como da so-
ciedade em geral.
 
Nesta década, a Fundação Ban-
cária ”la Caixa” formou 42 equi-
pas de assistência psicossocial 
que atuam nas 17 comunidades 
autónomas espanholas e Portu-
gal e são compostas por mais de 
200 profissionais e mais de 1.000 
voluntários. A rede abrange 133 
equipas de apoio domiciliário e 
138 hospitais. Desde a sua for-
mação foram assistidas mais de 
350.000 pessoas com doenças 
avançadas e respetivos familia-

familiar de uma 
pessoa com 
doença avançada 
recebe o apoio de 
profissionais do 
eapS do Hospital 
residència Sant 
Camil (Sant pere de 
ribas).

DOENÇAS AVANÇADAS 

Que a vida seja 
vida até ao último 
instante
O programa para a Atenção integral de 
pessoas com Doenças Avançadas deu 
assistência a mais de 350.000 pacientes 
e familiares desde o seu início.

DOENÇAS AVANÇADAS 

equipaS 

52
proporcionam 
apoio a pacientes 
e familiares.

HoSpiTaiS 

138

BALANÇO 2008-2018

ToTal de paCienTeS 

154.172
pessoas com doenças 
avançadas receberam cuidados 
graças ao programa.

familiareS 

211.200
parentes receberam apoio 
psicológico desde o início do 
programa.
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mARTA LóPEz y mAITE RUBIO
assistentes sociais

“Quando não podes dar-lhes 
dias à vida, dá-lhes vida aos 
dias”

jUAN
Voluntário 

“Ser voluntário consiste em 
estar e sentir, mais do que 
fazer. Acompanhar a pessoa 
para que encontre dentro de 
si resposta às suas próprias 
perguntas” 

Na primeira pessoa

jOSé mARíA mARTíN mUñOz
psicólogo

“Cada paciente é um universo. 
É preciso saber colocar-se na 
sua pele. “De que suspeita, o 
que quer saber e até onde quer 
chegar”

mANUEL
familiar

“Sabemos que partiu feliz. À 
equipa de apoio psicossocial 
que cuidou do meu irmão, fica 
a nossa eterna gratidão”

EmILIO GONzáLEz
médico

“Humanizar a assistência é 
deixar a bata no gabinete e ir 
ver o paciente e a família tal 
como somos: pessoas” 

primeiras 
jornadas de 
profissionais da 
eapS de portugal.

eVolução de paCienTeS/ 
familiareS (2016-2018) 

20182016 2017

20.691

28.922

24.094

29.555
25.726

31.197

pacientes

familiares

O programa 
chega a portugal

durante o ano de 2018 teve início em 
portugal a programa Humaniza cujo 
objetivo é impulsionar diferentes inicia-
tivas para reforçar a atenção integral às 
pessoas em situação de doença avan-
çada e seus familiares. em colaboração 
com o ministério da Saúde e as Secre-
tarias regionais da Saúde dos açores e 
da madeira, será desenvolvido um con-
junto de ações centradas nos âmbitos 
psicossocial e espiritual que incluem 
atividades de assistência, formação e 
investigação em cuidados paliativos, fo-
mentando o conhecimento e envolvi-
mento da sociedade civil.

no quadro da Humaniza, implemen-
tou-se o programa para a atenção inte-
gral a pessoas com doenças avançadas 
que complementa os cuidados de saú-
de proporcionados pelas equipas de 
paliativos com um acompanhamen-
to especializado emocional, social e es-
piritual durante o processo de doença e 
luto, incluindo também o apoio a profis-
sionais de saúde e a atuação de volun-
tários. em 2018 foram selecionadas por 
concurso público dez entidades para 
criar equipas de atenção psicossocial 
(eapS) em diferentes regiões do país. 
durante o ano passado, foi dada assis-
tência a 219 pacientes e 264 familiares.

além disso, foi criada a Convocató-
ria de apoio a movimentos associativos 
dirigida a entidades sem fins lucrativos 
com experiência reconhecida no âm-
bito das doenças avançadas, de mo-
do a impulsionar projetos inovadores de 
sensibilização e promoção de apoio psi-
cossocial e espiritual neste âmbito.

por último, foi assinado um acordo 
de colaboração com a ordem dos mé-
dicos para a criação de 10 bolsas de 
especialização médica em cuidados 
paliativos. 
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O
pela sua importância crucial no 
bem-estar da população, consti-
tuiram dois âmbitos ideais para 
favorecer a confluência de inte-
resses e de iniciativas conjuntas. 
77,2% dos Centros Educativos e 
80% dos Centros de Saúde par-
ticipam ativamente nas diferen-
tes iniciativas promovidas pelo 
Projeto, contribuindo fortemen-
te para o processo global de for-
talecimento comunitário. 

No conjunto dos territórios de 
intervenção participaram 67,7% 
das AMPAS, 49,6% das Associa-
ções de Vizinhos, 63,1% das Asso-
ciações de Pessoas Imigrantes e 
58% das Associações do Povo 
Cigano, essenciais para garantir 
boas relações de vizinhança e fa-
cilitar a integração da diversida-
de cultural e étnica presente nos 
territórios espanhóis. 

Programa de Intervenção Comu-
nitária Intercultural (ICI), inicia-
do em 2010, enquadra-se num 
longo percurso de trabalho da 
Fundação ”la Caixa” em relação 
ao fenómeno migratório, coe-
são social e diversidade cultural. 
Mediante um processo de inter-
venção social, promove a gestão 
participativa da diversidade cul-
tural. Em colaboração com os 
principais agentes sociais, arti-
cula estratégias de participação 
social e convivência intercultu-
ral, principalmente nas famílias, 
infância e juventude. No conjun-
to dos territórios de intervenção, 
foi possível envolver ativamen-
te 64,9% dos principais agentes 
institucionais, cidadãos e técni-
cos profissionais nas múltiplas 
atividades e espaços de coorde-
nação e organização comunitá-
ria criados. A educação e saúde, 

iNTERCULTURALiDADE 

Convivência entre 
cidadãos e coesão 
social 
A Fundação ”la Caixa” promove 
a gestão participativa da 
diversidade cultural através 
do programa de intervenção 
Comunitária intercultural. 

PROGRAmA DE INTERVENÇÃO 
COmUNITáRIA INTERCULTURAL (ICI) 

uTlizadoreS (2018) 

208.730
de 32 muniCípioS 
receberam apoio no ano 
passado.

aTiVidadeS (2018) 

2.708

CenTroS eduCaTiVoS e de SaÚde

CenTroS 
eduCaTiVoS

77,2 %
CenTroS de SaÚde

80 %

O
Programa de Pessoas Idosas é o 
mais emblemático da Fundação 
”la Caixa” remontando às suas 
origens em 1915. Há um século 
que os projetos implementados 
por este programa centenário se 
vão adaptando à realidade para 
para dar resposta às necessida-
des sociais deste grupo.

O objetivo do Programa de Pesso-
as Idosas é melhorar a qualidade 
de vida dos idosos promovendo 
programas de envelhecimento 
ativo com especial atenção das 
pessoas vulneráveis, baseando-
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iDOSOS 

Envelhecimento 
ativo e hábitos 
saudáveis 
Há mais de um século que a Fundação 
”la Caixa” promove a saúde, a 
qualidade de vida, o desenvolvimento 
pessoal e o ciclo de vida dos idosos.

10 anos de 
CiberCaixa 
penitenciárias 

décimo aniversário de um projeto  
inclusivo pioneiro no estado: Ciber- 
Caixa penitenciárias, impulsionado 
pelo programa de pessoas idosas da 
fundação ”la Caixa”, em colaboração 
com a Secretaria Geral de instituições 
presidiárias do ministério do interior 
espanhol. Sob o lema ‘novas tecno-
logias para novos começos’, o objeti-
vo é aproximar as novas tecnologias às 
pessoas privadas de liberdade, graças 
à participação de voluntários idosos 
que dedicam o seu tempo e conheci-
mento aos reclusos para melhorar a 
sua reinserção social. o programa cria 
espaços de relação intergeracional ao 
mesmo tempo que potencia o papel 
ativo dos idosos.

Voluntários e 
beneficiários do 
projeto “Sempre 
acompanhados” 
do programa de 
pessoas idosas. 

se sempre em valores como a dig-
nidade da pessoa, o humanismo 
e a solidariedade. O programa 
inclui oficinas de promoção da 
saúde e bem-estar, de desenvol-
vimento pessoal e ciclo vital, bem 
como projetos de formação, par-
ticipação social e voluntariado.

Estas atividades contribuem pa-
ra melhorar a qualidade de vida 
dos idoso, facilitando-lhes infor-
mação e conhecimentos para que 
tomem decisões importantes na 
aquisição de hábitos saudáveis 
que contribuem para a preser-

vação da sua autonomia. O ob-
jetivo é evitar a exclusão social, 
tornando-os membros ativos da 
sociedade.

Como resultado, em 2013 nas-
ceu “Sempre acompanhados”, 
um projeto que quer dar respos-
ta a um desafio crescente: abor-
dar as situações de solidão e ca-
pacitar as pessoas para poder 
atenuá-las. Após ser avaliado de 
modo satisfatório em 2016 pelo 
Instituto del Gobierno y Políti-
cas Públicas (IGOP) da Universi-
dade de Barcelona foram amplia-

das as zonas de intervenção. Em 
2018 estendeu-se a Tàrrega, San-
ta Coloma de Gramenet, Palma, 
Logroño e Jerez de la Frontera.

“Sempre acompanhados” con-
ta com o apoio da administração 
pública e mais de 110 entidades. 
Propõe um modelo novo de inter-
venção ao capacitar a pessoa e 
promover redes de apoio no seio 
da comunidade.  

parTiCipanTeS (2018) 

781.573
aTiVidadeS (2018)

16.151

IDOSOS

eSplaiS

632
CiberCaiXa

541
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E
isidro fainé, 
presidente da 
fundação bancária 
”la Caixa”, durante o 
dia do Voluntariado 
da ”la Caixa”. 

cação financeira e 11% à inserção 
laboral, entre outras. No total, fo-
ram prestadas uma média de 284 
horas de voluntariado por dia. 

A Associação de Voluntários  
”la Caixa” afirmou-se como uma 
das mais ativas em território es-
panhol. Neste último ano, o nú-
mero de atividades cresceu em 
40%.  

nvolvimento e consolidação. O 
Voluntariado ”la Caixa” afirmou-
se como uma das associações 
mais ativas em território espa-
nhol. Dos seus 4.481 voluntários 
no ativo em 2018, 37% demonstra-
ram um compromisso recorrente, 
participando um mínimo de qua-
tro vezes por ano em alguma das 
ações promovidas. No total, orga-
nizaram-se 4.586 atividades, com 
uma média de 13 por dia, tendo ca-
da uma impacto positivo em 47 
pessoas beneficiárias em média. 

O Voluntariado ”la Caixa” parti-
cipa em ações solidárias dirigi-
das principalmente a grupos vul-
neráveis ou com risco de exclusão 
social. De todas as atividades or-
ganizadas em 2018, 34% destina-
ram-se à Saúde e pessoas idosas, 
27% à Pobreza infantil, 13% à Edu-

VOLUNTÁRiOS 

A solidariedade do 
Grupo ”la Caixa”
A entidade promove o 
compromisso das pessoas com a 
sociedade através dos empregados 
no ativo e os trabalhadores 
reformados, entre outros.

A Associação  
de Voluntários  
”la Caixa”, entre 
as mais ativas do 
território espanhol

Dia do 
Voluntariado 

“os Voluntários da ”la Caixa” são a pro-
va de que de todos podemos con-
tribuir para a construção de uma 
sociedade mais justa e com mais 
oportunidades, especialmente para 
os que delas mais necessitam”, decla-
rou o presidente da fundação bancá-
ria ”la Caixa”, isidro fainé, a propósito 
do dia do Voluntário da ”la Caixa” 
2018. as crianças em risco de pobre-
za foram os protagonistas deste en-
contro tão especial, realizado no dia 
26 de maio. mais de 1.000 voluntá-
rios acompanharam 5.600 menores 
em situação de vulnerabilidade em 
47 cidades ao longo desta jornada tão 
especial. em toda a espanha realiza-
ram-se oficinas educativas, culturais, 
lúdicas e ambientais, contribuindo 
para o desenvolvimento da criativida-
de e das competências dos menores. 

VOLUNTáRIOS CORPORATIVOS ATIVOS benefiCiÁrioS (2016-2018)

Empregados 
54 %

Amigos/familiares
22 %

Clientes
13 %

Reformados
11 %

Voluntários 10.459
Corporativos ativos 4.481

idosos 3.331

especializado 2.647

2018

2016

2017

213.478

182.173

195.755
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ESpACiOCAixA FRANCiSCO DE ASÍS 

Crianças não-
vulneráveis
Ação social direta a infância em situação 
de vulnerabilidade no novo EspacioCaixa 
Francisco de Asís, no Convento de Santa 
Clara de Manresa.

M
anresa dispõe de um novo espa-
ço de atenção integral a crianças 
em situação de vulnerabilidade e 
suas famílias: EspacioCaixa Fran-
cisco de Asís. O projeto enqua-
dra-se no âmbito da CaixaProin-
fancia, programa de luta contra 
a pobreza infantil da Fundação 
”la Caixa”. O espaço situa-se no 
Convento de Santa Clara, graças 

à comunidade do Convento, que 
cedeu parte da sua casa, o antigo 
noviciado e a horta, ao serviço das 
pessoas que mais necessitam.

 O EspacioCaixa Francisco de 
Asís oferece serviços próprios 
do programa CaixaProinfancia 
de cuidados psicoterapêuticos, 
atividades extracurriculares e 
de tempo livre e apoio educativo 
e familiar. Também põe à disposi-
ção dos utilizadores os recursos 
do projeto #INVULNERÁVEIS, 
de que forma parte e com o qual 
partilha objetivos. 

As crianças de Manresa em si-
tuação de vulnerabilidade são os 
principais destinatários. O espa-
ço conta com profissionais que 
dispõe de formação e qualifica-
ção pertinentes para trabalhar o 
desenvolvimento cognitivo, afeti-
vo e social dos menores. Para este 
efeito, a Fundação ”la Caixa” res-
taurou e renovou o edifício do no-
viciado, que data de principios do 
século XII. 

O EspacioCaixa Francisco de Asís 
dispõe de um espaço materno-in-
fantil para crianças dos 0 aos 3 
anos, salas de convívio, de traba-
lho de hábitos e habilidades pa-
ra crianças e jovens dos 4 aos 18 
anos. Além disso, parte da horta 
do Convento foi adaptada para a 
realização de jogos infantis e prá-
tica de diferentes desportos.  

”la Caixa” recuperou 
o edifício do 
noviciado, que  
data do século xii 

um grupo 
de crianças 
beneficiárias 
do projeto 
#inVulnerÁVeiS, 
no espacioCaixa 
francisco de asís, 
em manresa, 
espanha. 

 aTiVidadeS 

4.586

TipoloGia de 
aTiVidadeS 
VolunTariado

nÚmeroS mÉdioS

13 
aTiVidadeS
(média diária)

284 
HoraS voluntariado 
(média diária) 

47 
benefiCiÁrioS
(média por atividade) 

2.479 
HoraS
formação presencial

Saúde e Idosos
34 %

Pobreza infantil
27 %

Inserção 
laboral 

11 %

Educação 
financeira 

13 %

Ação local
15 %
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C
onstituída no ano de 2013 pela 
Fundação ”la Caixa”, a Funda-
ção da Esperança é uma institui-
ção de ação social direta de proxi-
midade que luta contra a pobreza 
e a exclusão social no distrito da 
Ciutat Vella. A instituição oferece 
anualmente atenção e recursos a 
mais de 400 famílias em situação 
de vulnerabilidade. 

Durante os primeiros cinco anos, 
deu apoio a cerca de 6.000 pes-
soas e mais de 1.600 famílias em 
situação de pobreza. Acolheu e 
alojou no seu edifício emblemáti-
co, Casa Residencia, 94 mulheres 
(dos 18 aos 35 anos) vulneráveis, 
provenientes de instituições so-
ciais ou organismos públicos. 

Além disso, trabalhando em rede 
com as entidades locais, a insti-
tuição ajudou mais de 700 crian-
ças e jovens (dos 0 aos 16 anos) 

FUNDAÇÃO DA ESpERANÇA 

Ação social direta 
de proximidade
A Fundação da Esperança deu 
apoio a 6.000 pessoas nos seus 
primeiros cinco anos de vida

através do apoio educativo à in-
fância, e abriu as portas à inser-
ção laboral a 982 pessoas em si-
tuação de precariedade, que 
puderam encontrar trabalho ou 
criar a sua própria empresa. 

O espírito de Francesc Mora-
gas, fundador e inspirador da”la 

Caixa”, «serve também de ins-
piração para a Fundação da Es-
perança », segundo as palavras 
do presidente da Fundação ”la 
Caixa”, Isidro Fainé. «Criámos 
a Fundação da Esperança em 
2013 com a vontade de dar mais 
um passo na nossa ação social. 
Embora alguns aspetos da crise 

FUNDAÇÃO DA ESPERANÇA

peSSoaS aTendidaS 
(2018) 

2.876
beneficiários em situação de 
pobreza receberam atenção 
neste centro de ação social.

BALANÇO (2013-2018)

famíliaS 
aTendidaS 

1.600
mulHereS 
aColHidaS 

94
noVoS 
empreGoS 

982
menoreS 
benefiCiÁrioS 

700

Situada no bairro 
Gótic de barcelona, 

a Casa de recés 
assemelha-se a 

uma casa para os 
seus residentes.
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A

A Casa Residencia 
acolhe e aloja 
mulheres de 18 aos 
35 anos em situação 
de vulnerabilidade 

HABiTAÇÃO 

Apoio à habitação 
através do 
Arrendamento 
Solidário
Fundação ”la Caixa” revalida o 
compromisso de facilitar habi-
tação para as pessoas com ren-
dimento reduzido. O programa 
do Arrendamento Solidário con-
ta com duas modalidades. Ar-
rendamento Solidário Centrali-
zado facilita o acesso à habitação 
a pessoas que viram os seus ren-
dimentos diminuir devido à crise 
económica. Arrendamento Soli-
dário Descentralizado facilita es-
te acesso a pessoas que sofreram 
um processo de execução hipote-
cária e se encontram em situação 
de vulnerabilidade. 

promoção do 
programa de 
Habitação acessível 
da fundação ”la 
Caixa”, no barrio de 
Gràcia de barcelona. 

Na primeira modalidade reno-
vam-se os contratos por um 
prazo de três anos, quando es-
tes terminem, com uma subven-
ção máxima de 50% da renda. 
Na segunda, os contratos terão 
a vigência de três anos, com uma 
subvenção de dois anos, que será 
fixada segundo as possibilidades 
de pagamento da unidade fami-
liar. Por outro lado, o programa 
Habitação Acessível da Funda-
ção oferece alternativas para 
assegurar a emancipação dos jo-
vens e dignificar a habitação das 
pessoas idosas.   

tenham ficado para trás, infeliz-
mente ainda há muitas pessoas 
que necessitam que se lhes abra 
uma porta de esperança ». 

A Fundação da Esperança põe 
à disposição das famílias em si-
tuação de vulnerabilidade os re-
cursos adequados para cobrir as 
suas necessidades básicas ime-
diatas. Além disso, proporciona-
lhes ferramentas para facilitar a 
inclusão na sociedade, melhorar 
a sua qualidade de vida, promo-
ver a sua autonomia e compro-
misso com a comunidade. 

As ações realizam-se com a aju-
da de 85 pessoas (25 efetivos e 
60 voluntários) que deram apoio 
nos diferentes projetos e servi-
ços durantes estes cinco anos. 
Tudo isto através do trabalho 
em rede com mais de uma cente-
na de instituições e empresas do 
Barrio Gòtic e do resto da cidade 
de Barcelona. Coincidindo com o 
seu quinto aniversário, a Funda-
ção da Esperança estreia-se na 
web: fundacioesperanca.org.  

HabiTaçÕeS SoCiaiS

28.364 
HABITAÇÃO
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A

“estoc”, uma 
das propostas 

beneficiárias do 
programa de ajuda 

a projetos de 
iniciativas Sociais 

de ”la Caixa”. 

Fundação ”la Caixa” investiu este 
ano 18,9 milhões de euros no Pro-
grama de Ajuda a Projetos de Ini-
ciativas Sociais. Estes 791 projetos 
selecionados beneficiaram mais 
de 260.000 pessoas em situação 
de vulnerabilidade social. Em Es-
panha, o programa estabelece 6 
convocatórias gerais e 4 locais: 

Promoção da Autonomia Pessoal e 
Atenção ao Envelhecimento, à In-
capacidade e à Doença. Cerca de 
68.000 idosos ou que sofrem de in-
capacidade ou doença beneficiam 
das ajudas concedidas a 185 pro-
jetos sociais promovidos por en-
tidades de toda Espanha. 

Luta contra a Pobreza Infantil e Ex-
clusão Social. Mais de 44.000 pes-
soas, a maioria crianças ou jovens 
em risco de situação de pobreza 
são beneficiárias de ajudas con-
cedidas a 109 projetos sociais pro-
movidos por entidas em Espanha. 

Habitação para a Inclusão Social. 
Mais de 3.000 pessoas, a maioria 
em processo de inserção social, 
que sofrem de uma doença ou in-
capacidade, beneficiam das aju-
das concedidas a 48 projetos que 
fomentam a inclusão social de gru-
pos vulneráveis facilitando o seu 
acesso a uma habitação digna. 

Inserção Socio-laboral. Mais de 
18.000 pessoas, a maioria jovens 
em situação de risco de exclusão, 
pessoas imigradas, pessoas com 
deficiência, desempregados de 
longa duração e mulheres com 
graves problemáticas sociais, se-

AJUDA A pROJETOS DE iNiCiATiVAS SOCiAiS 

Ao lado das 
entidades que 
trabalham com os 
mais vulneráveis
A Fundação ”la Caixa” selecionou 791 
projetos sociais em 2018 através de seis 
convocatórias gerais e quatro locais.

diSTribuição de 
proJeToS por ÂmbiToS 
de aTuação

proJeToS 

786

160  
Incapacidade e 
saúde mental 

60 
Idosos e desafios 
derivados do 
envelhecimento 

27
Humanização da 
saúde 

66 
Habitações para a 
inclusão social 

196
Inserção socio-

laboral

116
Interculturalidade 

e ação social 

161 
Luta cotra a 

pobreza infantil e a 
exclusão social 
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mulheres, imigrantes, idosos e 
pessoas com deficiência ou do-
ença mental. 

Convocatórias territoriais. Mais 
de 52.000 pessoas beneficiarão 
das ajudas concedidas pela Fun-
dação ”la Caixa”, em colaboração 
com a Fundação Caja de Burgos, a 
Generalitat Valenciana e a Funda-
ção Caja Canarias, em 165 projetos 
sociais.  

rão as beneficiárias das ajudas 
concedidas a 152 projetos que fo-
mentam a inserção socio-laboral 
de grupos vulneráveis.

Interculturalidade e Ação Social. 
Cerca de 65.000 pessoas, que re-
sidem maioritariamente em zo-
nas de elevada diversidade social e 
cultural, beneficiarão diretamen-
te das ajudas concedidas a 91 pro-
jetos que fomentam a convivên-
cia intercultural dos cidadãos, o 
desenvolvimento social e a igual-
dade de oportunidades. 

Ação Social no Âmbito Rural. As 
pessoas residentes em 126 muni-
cípios com menos de 10.000 habi-
tantes de toda a Espanha benefi-
ciarão das ajudas concedidas a 36 
projetos destinados à melhoria da 
qualidade de vida das pessoas em 
risco ou em situação de exclusão 
social que vivem num meio rural, 
principalmente menores, jovens, 

Serão ajudadas mais 
de 260.00 pessoas 
em situação de 
vulnerabilidade 

prémios pela 
inovação Social 

a fundação ”la Caixa” concedeu pré-
mios pela inovação Social a 10 en-
tidades sociais de toda a espanha. 
os prémios reconhecem a vocação 
de transformação social real e dire-
ta através de métodos inovadores, 
sempre com o objetivo de melhorar a 
qualidade de vidas das pessoas em 

situação ou risco de vulnerabilida-
de. as entidades selecionadas nes-
ta edição dos prémios realizam o seu 
trabalho nas províncias de barcelo-
na, madrid, murcia, málaga, Sevilla, a 
Coruña, lugo, Segovia, Vizcaya e llei-
da e os seus projetos chegam a cerca 
de 15.000 beneficiários. 

Convocatórias 
em portugal 

em 2018, a fundação ”la Caixa deu 
continuidade a 3 convocatórias em 
portugal, impulsionadas pelo bpi des-
de 2010. estas 3 convocatórias des-
tinam-se à atenção a pessoas em 
situação de pobreza e exclusão social 
(Prémio BPI Solidário), atenção a pes-
soas com mais de 65 años (Prémio BPI 
Séniores) e atenção a pessoas com in-
capacidade (Prémio BPI Capacitar). 

os prémios bpi já chegaram a mais 
de 86.000 beneficiários através de 
300 projetos no valor de 9 milhões de 
euros em ajudas. a estes dados so-
mam-se agora os resultados de 2018: 
2,25 milhões de euros destinados a 77 
projetos. 

diSTribuição de 
proJeToS por  
GrupoS

Promove 
a fundação bancária ”la Caixa”, com-
prometida com o desenvolvimento 
económico e sustentável das re-
giões interiores de portugal, criou em 
2018 a convocatória “promove: re-
giões fronteiriças” com o objetivo de 
impulsionar projetos inovadores que 
contribuam para a transformação e 
dinamização do território. na edição 
de 2018 seleccionaram-se 5 proje-
tos que ascendem a mais de 400.000 
€, promovidos pelo Centro Ciência Vi-
va de bragança, o instituto politécni-
co de bragança, a associação Centro 
Ciência Viva de proença-a-nova, a as-
sociação de apoio à inclusão de imi-
grantes e refugiados e o instituto 
politécnico de portalegre. esta convo-
catoria enquadra-se nos chamados 
projetos especiais, cujo objetivo é o 
desenvolvimento de novas iniciativas 
concebidas para dar resposta a desa-
fios específicos de portugal. 

PROmOVE

proJeToS 
SeleCionadoS

5
Valor ToTal

0,41 m€
60.380 

Crianças e jovens 
em risco de 

exclusão social 

56.023 
Familiares 
e pessoas 

cuidadoras

41.589 
Imigrantes e grupos 

com diversidade 
cultural

39.112
Pessoas em risco de pobreza 
ou exclusão social 

24.933 
Pessoas com deficiência 
ou doença mental 

20.251
Pessoas doentes

13.434
Pessoas idosas

7.387 
Pessoal profissional 
e/ou voluntários 

deSTinaTÁrioS

263.109
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O Campanha da 
alianza empresarial 
para a vacinação 
infantil da fundação 
bancária”la Caixa” 
e Gavi the Vaccine 
alliance. 

Programa de Cooperação Interna-
cional da Fundação ”la Caixa” tem 
como objetivo melhorar o desenvol-
vimento e a saúde dos grupos mais 
vulneráveis em África, na Ásia e na 
América Latina, favorecendo a cria-
ção de emprego para mulheres e jo-
vens, luta contra a malária, a pneu-
monia e a má nutrição. Deste modo 
contribui para os Objetivos do De-
senvolvimento Sustentátel das Na-
ções Unidas. 

Mais de 2,6 milhões de crianças 
que vivem em zonas de difícil aces-
so à saúde países da África e Amé-
rica Latina foram vacinadas gra-
ças à Aliança para a Vacinação 
Infantil desde o seu lançamento 
em 2008. ”la Caixa” promove es-
ta Aliança, juntamente com o Ga-
vi, a Vaccine Alliance com a cola-
boração da ISGlobal, para salvar 
a vida das crianças aumentando o 
uso equitativo das vacinas nos paí-
ses de rendimentos baixos. O obje-
tivo é dar oportunidade de juntar-
se a este projeto a empresas como 

COOpERAÇÃO iNTERNACiONAL

Empenhados num 
mundo mais justo
Há mais de 20 anos que a Fundação  
”la Caixa” gera oportunidades e coopera 
com os grupos mais desfavorecidos  
de todo o mundo. 

parte do seu RSC, a clientes e em-
pregados do grupo ”la Caixa”, assim 
como a todas as pessoas solidárias 
através de microdonativos. De mo-
do a potenciar os contributos rece-
bidos, ”la Caixa” e a Fundação Bill e 
Melinda Gates quadriplicam cada 
doação. A soma das contribuições 
da entidade, empresas, clientes 
em 2018, ultrapassou os 4 milhões 
de euros. 

O programa MOM: Plano de Ino-
vação para a Nutrição Infantil, 
promovido em conjunto com o Al-
to Comissariado das Nações Uni-
das para os Refugiados (ACNUR), 
trata e previne a desnutrição de 
menores de 5 anos refugiados na 
Etiópia (sul-sudaneses e soma-
lis), fortalecendo os conhecimen-

BALANÇO (1997-2018)

proJeToS 

619
de Cooperação 
internacional 

paíSeS  

63
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tos das mães sobre saúde e nutri-
ção e introduzindo metodologias 
e tecnologias inovadoras, com o 
objetivo de conseguir um mode-
lo replicável noutros contextos de 
emergência. 

Work 4 Progress continua a sua im-
plementação em Moçambique e no 
Perú, onde se realizaram eventos de 
lançamento com a participação de 
mais de 400 assistentes de distintas 
organizações internacionais e locais 
bem como de altos cargos governa-
mentais destes países. O programa, 
que se iniciou em 2017 na Índia, tem 
como objetivo a criação de oportuni-
dades de emprego para mulheres e 
jovens através de uma metodologia 
inovadora baseada em 4 elementos; 
uma plataforma de análise e escuta, 

um laboratório de cocriação e proto-
tipado, uma aceleradora de projetos 
e um sistema de avaliação evolutiva.

A Fundação Bancária ”la Caixa” 
e a Fundação Bill e Melinda Ga-
tes apoiam, desde 2014, o program 
MALTEM com o objetivo de ajudar 
a ciência a acelerar a eliminação da 
malária no sul de Moçambique. A re-
dução da prevalêcia da infeção (pro-
porção de população que padece de 
malária) foi significativa até à data, 
passando de 9% a 1,5%, o que repre-
senta uma conquista importante. 

Cinquenta voluntários do progra-
ma CooperantesCaixa colabora-
ram durante o seu período de férias 
em 13 projetos de 8 países de África, 
América Latina e Ásia, contribuin-
do com o seu conhecimento e ex-
periência. Ao longo de 2018, foram 
premiados diversos programas da 
Área Internacional. Cabe destacar 
a menção especial durante os SDG 
Awards pela exposição ‘My World. 
Desafios para um mundo melhor’ 
e os prémios GoODs da Red Espa-
nhola do Pacto Mundial para os pro-
jetos MOM e Aliança para a Vacina-
ção Infantil.  

Bolsas para 
estudantes sírios 
em portugal 

Graças à assinatura de um acordo de 
cooperação entre a fundação ban-
cária ”la Caixa” e a plataforma Global 
de apoio aos estudantes Sírios (Gp-
4SYS), presidida por Jorge Sampaio, 
expresidente da república portugue-
sa, foram concedidas bolsas a 25 es-
tudantes sírios que viajaram da Síria 
para completar a sua formação supe-
rior, durante dois anos, em portugal. 
estes estudantes foram admitidos em 
universidades e escolas politécnicas 
de lisboa, porto e Coimbra, e começa-
ram o curso letivo 2018-2019.

Na primeira pessoa 
“Em minha casa, esta bolsa foi 
como um sinal de que o mundo 
não nos esquece”.
estudante beneficiário do programa 
plataforma Global de apoio aos 
estudantes Sírios.

artur Santos-Silva, 
presidente honorário do 
bpi e patrono da fundação 
bancária ”la Caixa”, com 
bolseiros sírios. 

COOPERAÇÃO INTERNACIONAL (2018)

mEERA KUSHwAHA’S
beneficiária do programa Work4progress  
na índia. 

“O programa Work 4 progress deu-
me a oportunidade de criar a minha 
própria empresa social de rickshaws 
eléctricos que facilitam a deslocação 
de mulheres e raparigas da minha 
comunidade de maneira segura” 

profuturo chega 
a três milhões 
de crianças

aproximar a educação digital de am-
bientes mais desfavorecidos de Áfri-
ca, américa latina e Ásia. É este o 
objetivo do profuturo, um projeto de 
educação promovido pela fundación 
Telefónica e a fundación bancaria ”la 
Caixa”. em 2018 o programa foi alar-
gado a 24 países, beneficiando três 
milhões de crianças e 134.000 docen-
tes. para além disso, os programas 
Jóvenes emprededores e big data, 
um projeto pioneiro em espanha ba-
seado na inteligência de dados, foram 
integrados na plataforma de recursos 
educativos.

aliança para 
a VaCinação 
infanTil 

200.000
crianças beneficiárias 
(estimadas)

profuTuro

3.064.261
crianças beneficiárias 

profuTuro

24
países

profuTuro

7.683
escolas
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U
ma das características distintivas 
de ”la Caixa” desde a sua criação 
há mais de um século, é a ação so-
cial de proximidade. O objetivo é 
contribuir para a melhoria dos 
territórios onde desenvolve a sua 
atividade. 

Para além dos programas que se 
resumem nos diferentes anexos 
deste Relatório Anual, a Funda-
ção ”la Caixa” vê aumentada a sua 
amplitude territorial mediante co-
laborações com entidades locais, 
através das propostas que se ge-
rem da rede de oficinas da Caixa-
-Bank. Desta maneira, garante-se 

AÇÃO SOCiAL DE pROxiMiDADE que a Fundação esteja presente 
em municípios de todo o estado. 

Os objetivos básicos destas aju-
das são a luta contra a pobreza 
infantil, a marginalização e a ex-
clusão social; o fomento do enve-
lhecimento ativo e saudável nas 
pessoas idosas; o reforço da in-
tegração laboral, a convivência 
e a interculturalidade; a atenção 
integral a pessoas com doenças 
avançadas, e as atividades de di-
vulgação cultural e científica.

Fundação ”la Caixa”, 
em colaboração com 
a rede de oficinas 
Conjuntamente com o CaixaBank promove 
ações sociais,culturais, educativas e meio-
ambientais mediante ajudas económicas 
para projetos de proximidade. 

”la Caixa” estende-se 
no território através 
de acordos com 
outras entidades 

AÇÃO SOCIAL DE PROXImIDADE 

açÕeS de 
Cooperação

11.523
orçamenTo

43,6 m€
benefiCiÁri0S 

691.380
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beneficiárias do 
programa incorpora 
numa ação de 
formação de cozinha 
em Ciudad real

Outras colaborações
A Fundação ”la Caixa” também 
expande a sua atividade no âm-
bito territorial mediante acor-
dos de colaboração com as funda-
ções Caja de Caja de Burgos, Caja 
Navarra, CajaCanarias e Caja Sol. 
Graças a estes acordos, podem 
organizar-se atividades de pro-
ximidade nestes territórios com 
estas entidades locais com um 
maior impacto. Além das convo-
catórias de apoio a projetos so-
ciais, também se organizam pro-
jetos culturais e de divulgação 
científica, entre outros. 

Em conjunto 
com o Bpi 

fruto do plano de implementação 
em portugal, a fundação em con-
junto com o bpi promove um orça-
mento cedido pela fundação para 
gerir intervenções locais de acordo 
com as linhas estratégicas da fun-
dação. neste primeiro ano, 454.000 
euros destinaram-se a 32 ações de 
proximidade no país. 

Grupo de menores 
beneficiários 
do programa 
Caixaproinfancia. 
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Aposta na 
investigação  
de ponta, bolsas 
e inovação
A formação de excelência, a investigação 
e a a inovação são a chave para enfrentar 
com sucesso os desafios do futuro, como 
a saúde. Neste sentido, A Fundação 
Bancária ”la Caixa” já investiu 400 
milhões de euros, nas últimas décadas, 
em Espanha e Portugal. Trata-se de uma 
das áreas prioritarias do Plano Estratégico 
2016-2019, que prevê triplicar o 
orçamento anual nesta matéria, e chegar 
aos 90 milhões de euros em 2019.

INVESTIGAÇÃO  I  cONhEcImENTO  I  BOLSAS
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1 
Apoio ao talento na 
investigação e formação 
de excelência através  
do programa de bolsas de  
”la caixa”

2 

Apoio a centros de 
referência com a 
convocatória a projetos 
pioneiros

3 

Transmissão dos 
resultados da 
investigação do 
laboratório à sociedade 
mediante caixaImpulse

4 

Debate público gerado  
a partir do Observatório 
Social de ”la caixa”

EM QUATRO FRENTES
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75 desafios com impacto social
QUESTIONS FOR THE FUTURE

BOLSAS

5 Como podemos tomar melhores decisões?
Jared Lee Aurentz. Instituto de ciencias matemáti-
cas (IcmAT).

6 Como surgem as células cancerígenas?
Renée Beekman. Institut d’Investigacions Biomèdi-
ques August Pi i Sunyer (IDIBAPS).

7 Como podemos tornar os processos quími-
cos mais sustentáveis?
Alicia casitas montero. Institut de Química compu-
tacional i catàlisi (IQcc). Universitat de Girona (UdG).

8 De onde vêm os raios cósmicos?
matteo cerruti. Institut de ciències del cosmos. Uni-
versitat de Barcelona (IccUB).

9 Podemos proteger-nos da Alzheimer?
maurizio De Pittà. The Basque center for Applied ma-
thematics (BcAm).

10 Que faz o cérebro enquanto dormimos?
Belén de Sancristóbal Alonso. center for Brain and 
cognition. Universitat Pompeu Fabra (UPF).

11 Será a floresta mediterrânica capaz de re-
sistir às mudanças climáticas?
Isabel Dorado Liñán. Universidad Politécnica de ma-
drid (UPm).

Quando e como entrarão os materias 
quânticos nas nossas vidas? 
Dmitri K. Efetov. Institut de ciències Fotòniques 
(IcFO).

13 É possivel deixar de coçar-se quando tem 
comichão? 
Augusto Escalante Rodríguez. Instituto de Neuro-
ciencias. consejo Superior de Investigaciones cien-
tíficas (cSIc). Universidad miguel hernández (Umh).

14 A evolução pode explicar as malformações 
congénitas? 
Borja Esteve Altava. Dept. of Experimental and health 
Sciences. Universitat Pompeu Fabra (UPF).

15 Que tipo de galáxias ainda se escondem no 
universo? 
Anna Ferré-mateu. Institut de ciències del cosmos. 

1 Podemos criar materiais novos com pro-
piedades espetaculares?
Gonzalo Abellán Sáez. Instituto de ciencia molecular 
(Icmol). Universitat de València (UV).

2 Podemos utilizar gases de efeito de estu-
fa para obter compostos valiosos?
Rosa Adam Ortiz. Instituto de Tecnología Química 
(cSIc–Universitat Politècnica de València).

3 Quais são as origens do populismo e dae-
desafeição política?
Francesc Amat maltas. Institutions and Political Eco-
nomy Research Group (IPERG). Universitat de Barce-
lona (UB).

4 Pode um micro-robô viajar de forma autó-
noma pelo corpo humano?
Juan Luis Aragonés Gómez. Instituto de Física de la 
materia condensada (IFImAc). Universidad Autóno-
ma de madrid (UAm).

CONVOCATORIA A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

35 Podemos entender a metástase em tumo-
res da próstata?
Arkaitz carracedo. center for cooperative Research 
in Biosciences (cIc bioGUNE).

36 Podemos regenerar as células da retina?
maria Pia cosma. centre de Regulació Genòmica 
(cRG).

37 De que maneira o sistema imunológico al-
tera as nossas memórias?
Josep Dalmau Obrador. Institut d’Investigacions Bio-
mèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS).

38 A genética das células do sangue repre-
senta um fator de risco importante para as 
doenças cardiovasculares?  
Valentí Fuster carulla. centro Nacional de Investiga-
ciones cardiovasculares (cNIc).

39 Como podemos identificar novas molécu-
las para combater a metástase?
Fátima Gebauer hernández. centre de Regulació 
Genòmica (cRG).

40 Podemos mapear a  metástase do cancro 
da mama?
Roger Gomis cabré. Institut de Recerca Biomèdica 
(IRB Barcelona).

41 Podemos reprogramar as células imunes 
para proteger o coração e o cérebro depois de 
um enfarte?
Andrés hidalgo Alonso. centro Nacional de Investi-
gaciones cardiovasculares (cNIc).

42 As mudanças metabólicas no coração po-
dem levar a novas terapias regenerativas? 
Ofelia maría martínez Estrada. Fundació Bosch i Gim-
pera, Universitat de Barcelona (UB).

31 Por que motivo as proteínas das nossas 
células que não se dobram corretamente po-
dem causar doenças?
colin Adrain. calouste Gulbenkian Foundation.

32 Podemos deter a ameça global do vírus Zi-
ka com moléculas ‘smart’?  
David Andreu martínez. Universitat Pompeu Fabra 
(UPF).

33 A terapia baseada na informação pode 
curar a distrofia miotónica?
Rubén D. Artero Allepuz. Universitat de València (UV).

34 Pode o genoma da leucemia ajudar-nos a 
prever a evolução do paciente?
Elías campo Güerri. Institut d’Investigacions Bio-
mèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS).

CAIxAImPuLSE

60 Como podemos desenvolver novos medi-
camentos para combater o cancro da prósta-
ta?
Eva Estébanez Perpiñá. Fundació Bosch i Gimpera. 
Universitat de Barcelona (UB).

61 As ‘apps’ podem ajudar os pacientes psiqui-
átricos mais do que o tratamento habitual? 
Álvaro Frías Ibáñez. Fundació Privada Salut del con-
sorci Sanitari del maresme.

62 Os novos biomarcadores podem ganhar a 
corrida contra a septicemia? 
José Luis García Giménez. consorcio centro de In-
vestigación Biomédica en Red (cIBER). Universitat 
de València (UV).

63 Por que não inovar na exploração ocular 
básica?
Florencio González márquez. Fundación Andaluza 
para la Gestión de la Investigación en Salud (FISEVI).

64 Deveríamos utilizar um hidrogel para pre-
venir a perfuração depois de uma resecção 
endoscópica? 
Vicente Lorenzo-Zúñiga García. Fundació Institut 
d’Investigació en ciències de la Salut Germans Trias 
i Pujol (IGTP).

65 A realidade virtual pode ajudar a curar o 
AVC? 
Ezequiel hidalgo Galache. Fundación para la Inves-
tigación Biomédica del hospital Universitario Ra-
món y cajal.

56 Podemos tratar o cancro provocando o en-
velhecimento celular?
maría Blasco marhuenda. centro Nacional de Inves-
tigaciones Oncológicas (cNIO).

57 Como podemos evitar infeções nas bióp-
sias sem utilizar antibióticos? 
Quim castellví Fdez. Universitat Pompeu Fabra (UPF).

58 Como podemos reduzir as infeções rela-
cionadas com a assistência sanitária?
Fabiola costa. Instituto Nacional de Engenharia Bio-
médica (INEB). Universidade do Porto (UP).

59 Podemos enfrentar a neurodegeneração 
com outra estratégia?
m. carmen Escolano mirón. Fundació Bosch i Gimpe-
ra. Universitat de Barcelona (UB).
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Este ano atribuímos numa cerimónia solene 75 ajudas a projetos de excelência, 
através dos nossos programas de bolsas, investigação e CaixaImpulse.

Universitat de Barcelona (IccUB).

16 Como podemos detetar a matéria escura?
Daniele Gaggero. Instituto de Física Teórica (IFT). Uni-
versidad Autónoma de madrid (UAm).

17 Os micróbios do oceano escuro podem re-
gular as alterações climáticas? 
martí Galí Tàpias. Barcelona Supercomputing cen-
ter (BSc).

18 Podemos melhorar a escola através da 
melhoria da relação professor-aluno? 
Irene García moya. Universidad de Sevilla (US).

19 Quais são os materiais do futuro?
manuela Garnica Alonso. ImDEA Nanociencia.

20 O que falta para que os drones decolem? 
Giovanni Geraci. Dept. of Information & communica-
tion Technologies. Universitat Pompeu Fabra (UPF).

21 Porque é que o universo está a acelerar? 
héctor Gil marín. Institut de ciències del cosmos. 
Universitat de Barcelona (IccUB).

27 As nanopartículas podem ajudar a sele-
cionar tratamentos melhores?
maría del Valle Palomo Ruiz. centro de Investigacio-
nes Biológicas. consejo Superior de Investigaciones 
científicas (cIB-cSIc).

28 Podemos prever o tratamento mais idóneo 
para cada paciente de cancro?
Eduard Porta Pardo. Barcelona Supercomputing cen-
ter (BSc).

29 Podemos desenvolver um computador 
quântico com microondas? 
carlos Sabín Lestayo. Instituto de Física Fundamen-
tal. consejo Superior de Investigaciones científicas 
(IFF-cSIc).

30 Como podemos ajudar o sistema imuno-
lógico a erradicar tumores?
Álvaro Teijeira Sánchez. centro de Investigación mé-
dica Aplicada. Universidad de Navarra (cImA-UNAV).

22 Como se propaga o cancro?
Anna Labernadie. Institute for Bioengineering of ca-
talonia (IBEc).

23 O tecido desenvolvido em laboratório po-
de ajudar-nos a personalizar as terapias?
Irene marco Rius. Institute for Bioengineering of ca-
talonia (IBEc).

24 Existem genes que nos protegem contra a 
doença?
Urko martínez marigorta. cIc bioGUNE.

25 Os cristais podem gerar novos estados da 
matéria?
Efrén Navarro moratalla. Instituto de ciencia mole-
cular (Icmol).

26 Podemos criar uma inteligência artificial 
segura?
Gergely Neu. Dept. of Information & communication 
Technologies. Universitat Pompeu Fabra (UPF).

43 Como se podem tratar as infeções víricas 
de forma universal?
Andreas meyerhans. Universitat Pompeu Fabra (UPF).

44 O fígado poderia ser o calcanhar de Aqui-
les da malária? 
maria m. mota. Institute of molecular medicine (imm).

45 Podemos rejuvenescer células estaminais 
para melhorar o envelhecimento dos músculos?
Pura muñoz-cánoves. Universitat Pompeu Fabra 
(UPF).

4 6 Onde e como armazena o cérebro os co-
nhecimentos sobre o mundo?
Leopoldo Petreanu. Fundação champalimaud.

47 As mudanças na alimentação podem me-
lhorar a saúde do nosso cérebro? 
carlos Vidal Ribeiro. Fundação champalimaud.

52 Podemos tratar o fígado gorduroso atra-
vés de mudanças nos sinais enviados pelo te-
cido gordo? 
Rui Eduardo castro. Universidade de Lisboa (UL).

53 ¿Son los receptores neurales de la cafeí-
na críticos para controlar la depresión?
Rodrigo A. cunha. center for Neurosciences and cell 
Biology (cNc). Universidade de coimbra (Uc).

54 Podemos sincronizar um coração danifi-
cado?
Adelino Leite-moreira. Universidade do Porto (UP).

55 Podemos encontrar um tratamento eficaz 
para a ELA?
Rubén López Vales. Universitat Autònoma de Barce-
lona (UAB).

48 Como podemos alterar o sistema imuno-
lógico face a patógenos inesperados?
Francisco Sánchez-madrid. centro Nacional de In-
vestigaciones cardiovasculares (cNIc).

49 Podemos encontrar novos biomarcadores 
para as doenças vasculares?
Almudena Rodríguez Ramiro. centro Nacional de In-
vestigaciones cardiovasculares (cNIc).

50 Como podemos curar a doença de Parkin-
son?
miquel Vila Bover. Fundació hospital Universitari Vall 
d’hebron-Institut de Recerca (VhIR).

51 Podemos melhorar o diagnóstico e o tra-
tamento das infeções fúngicas?
Agostinho Rodrigues de carvalho. Universidade do 
minho (Um).

66 Será possível melhorar a reabilitação de 
lesões musculares a partir de casa?
miguel Ángel mañanas Villanueva. Universitat Poli-
tècnica de catalunya (UPc).

67 As fotografias feitas com um telemóvel 
são suficientemente fiáveis para o diagnós-
tico dermatológico?
maría Eugenia martín hidalgo. Fundació Bosch i Gim-
pera. Universitat de Barcelona (UB).

68 A modulação das comunicações neurais é 
a chave para curar o autismo e a demência?
Alicia mansilla Aparicio. Fundación para la Investi-
gación Biomédica del hospital Universitario Ramón 
y cajal.

73 Pode um chip melhorar o tratamento de in-
feções crónicas?
Eduard Torrents Serra. Institute for Bioengineering 
of catalonia (IBEc).

74 Será possível melhorar o tratamento da 
diabetes tipo 2?
manuel Vázquez carrera. Fundació Bosch i Gimpera. 
Universitat de Barcelona (UB).

75 Podemos curar a doença de Parkinson?
Salvador Ventura Zamora. Institut de Biotecnolo-
gia i Biomedicina. Universitat Autònoma de Barce-
lona (UAB).

69 É possível tratar a dor crónica com com-
postos de canábis mais seletivos?
Rafael maldonado López. Universitat Pompeu Fabra (UPF).

70 Que impacto terá a edição genética no fu-
turo da medicina?
marc Güell cargol. Universitat Pompeu Fabra (UPF).

71 Que impacto terá a edição genética no tra-
tamento do cancro?
Sandra Rodríguez Perales. centro Nacional de Inves-
tigaciones Oncológicas (cNIO).

72 As infeções ósseas crónicas podem tratar-
se com uma solução num único passo? 
Susana Sousa. Instituto Nacional de Engenharia Bio-
médica (INEB). Universidade do Porto (UP).
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do programa de doutoramento 
em Espanha e de doutoramento 
INPhINIT, cofinanciado pela Co-
missão Europeia através do pro-
grama MSCA COFUND de Ho-
rizon 2020. Estes programas de 
doutoramento também se diri-
gem a investigadores de todas 
as nacionalidades com o objetivo 
duplo de reter e atrair o melhor 
talento investigador. 

Neste sentido, tanto as bolsas de 
pós-doutoramento como as de 
doutoramento se convocam em 
duas modalidades. Em primeiro 
lugar, Incoming, que está dirigida 
a atrair talento aos centros de in-
vestigação espanhóis com acre-

M
ais investigação, maior progres-
so social. Desde 1982, ”la Caixa” 
oferece bolsas para cursos de 
pós-graduação no estrangeiro e 
para doutoramentos e pós-dou-
toramentos em Espanha. 

2018 foi o ano da primeira promo-
ção de bolseiros de pós-doutora-
mento Junior Leader. O objeti-
vo destas bolsas é atrair e reter 
o talento investigador em Espa-
nha. Graças a este programa, 30 
investigadores de excelência de 
todas as nacionalidades desen-
volvem as suas carreiras científi-
cas de alta qualidade e inovado-
ras em universidades e centros de 
investigação espanhóis.

O programa de bolsas de ”la  
Caixa” conta, além disso, com 
outro tipo de ajudas. Trata-se 

Impulsionando 
nos talentos da 
investigação

BOLSAS

”la Caixa” lança um novo programa 
de bolsas de pós-doutoramento 
para atrair e reter o melhor talento 
investigador em Espanha. 

maría Antonova 
está a fazer 
doutoramento no 
Instituto de Física 
corpuscular de 
Valencia graças ao 
programa de bolsas 
de doutoramento 
INPhINIT.

BOLSAS (2018)

INVESTImENTO 

28,1 m€

DISTRIBUIÇÃO

227
bolsas concedidas 
no ano passado  
distribuídas nos 
programas seguintes:

Pós-graduação
120

Doutoramento
77

Pós-doutoramento 
30
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ditação de excelência, nas áreas 
das ciências da vida e da saúde, 
tecnologia, física, engenharia e 
matemáticas. Em segundo lugar, 
Retaining, que pretende reter os 
melhores investigadores de to-
das as disciplinas que queiram 
realizar a sua investigação em 
qualquer universidade ou centro 
de investigação do país. Em todos 
os casos, tratam-se de bolsas de 
três anos. 

Não podemos esquecer-nos do 
programa com mais tradição de 
todos: as bolsas de pós-gradua-
ção no estrangeiro. Este progra-
ma permite que os melhores estu-
dantes espanhois tenham acesso 
às melhores universidades de Eu-
ropa, América do (EU e Canadá) 
e zona da Asía-Pacífico (Austra-
lia, China, Singapura, Japão, Ín-
dia e Coreia do Sul). Estas bolsas 
têm uma duração máxima de dois 
anos.  

”la Caixa” aposta 
desde 1982 na 
formação de 
excelência e no 
talento investigador com o objetivo de potenciar o desen-

volvimento profissional e melhorar as 
oportunidades de carreira dos inves-
tigadores, as bolsas de doutoramen-
to e pós-doutoramento em Espanha 
incluem oficinas de transferência 
tecnológica, desenvolvimento pro-
fissional e habilidades transversais. 
Estas sessões são ministradas por 
empresas líderes nestes campos. Es-
ta formação é complementada ainda 
com atividades de ‘networking’ para 
fomentar a colaboração entre os bol-
seiros de ”la caixa”.

Orientar, formar,
conectar 

Este ano foi assinado um novo acor-
do de colaboração com o microBank 
com o objetivo de criar mais oportu-
nidades para os estudantes com ta-
lento. Pela primeira vez, ofereceu-se 
a possibilidade de obtenção de um 
empréstimo com condições muito 
vantajosas aos candidatos a bolsas 
de pós-graduação no estrangei-
ro, que apesar dos resultados exce-
lentes no exame não conseguiram a 
bolsa para financiamento dos seus 
estudos.

Acordo com
o MicroBank 

CÉLuLAS CANCERíGENAS
contribuir com um maior conhecimento sobre o 
desenvolvimento dos linfomas é o objetivo do estudo 
que Renée Beekman está a realizar no Instituto 
de Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer 
(IDIBAPS) de Barcelona.

Na primeira pessoa

PORQuÊ O PRuRIDO?
Os circuitos que regulam como percebemos e 
reagimos face ao prurido estão no centro do trabalho 
de Augusto Escalante Rodríguez no Instituto de 
Neurociencias. consejo Superior de Investigaciones 
científicas (cSIc), na Universidad miguel hernández 
(Umh) de Alicante.

mATÉRIA ESCuRA
Desvendar alguns dos segredos da matéria escura 
do universo é o foco de atenção de Daniele Gaggero 
no Instituto de Física Teórica (IFT) da Universidad 
Autónoma de madrid (UAm).

EVOLUIÇÃO DO NÚmERO DE BOLSAS E INVESTIGAÇÃO (2016-2018)

20182016 2017

188
16,8

197
18

227

28,1

concedidas

valor (m€)
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O
Plano Estratégico 2016-2019 da 
Fundação Bancária ”la Caixa” 
tem como prioridade o investi-
mento na investigação. Este ano, 
a instituição destinou 79 milhões 
de euros à investigação, a inova-
ção e as bolsas, e prevê aumentar 
esta cifra até 90 milhões de euros 
em 2019. Este investimento faz da 
instituição a primeira entidade fi-
lantrópica de investigação de Es-
panha e Portugal e uma das pri-
meiras da Europa. 

Assim, na primeira Convocató-
ria de ´Projetos de Investigação 
em Biomedicina e Saúde, selecio-
naram-se 20 iniciativas de inves-
tigação em biomedicina e saúde 
de excelência científica e com um 
grande valor potencial e impacto 
social. O objetivo desta convoca-
tória, aberta e competitiva, é po-
tenciar projetos de excelência na 
luta contra as doenças de maior 
impacto no mundo, como as car-
diovasculares, neurológicas, in-
feciosas e oncológicas. No total, a 
Fundação Bancária ”la Caixa” in-
vestiu na convocatória 12 milhões 
de euros, aos que o governo por-
tuguês juntou 2,2 milhões.  

A convocatória é 
competitiva e aberta 
com o objetivo de 
potenciar projetos  
de excelência 

Combater as 
doenças de maior 
impacto no mundo

INVESTIGAÇÃO

Primeira edição da convocatória 
privada de projetos de investigação em 
biomedicina e saúde, que faz da Fundação 
uma das primeiras entidades filantrópicas 
de investigação da Europa.  

O cardiologista 
Valentín Fuster, 

os investigadores 
Almudena R. Ramiro 

e Elías campo, e 
Jaume Giró, diretor 
geral da Fundação 
Bancária ”la caixa”.

BIOMEDICINA E SAÚDE

INVESTImENTO 
TOTAL

37 m€

DISTRIBUIÇÃO DO INVESTIMENTO (EM M€)

Oncologia
7,4

Neurociência
6,8

Doenças 
infeciosas

8,3

Doenças 
cardiovasculares

4,4

Outras ciências da 
saúde

10,1
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DE TODO O CORAÇÃO
Promover a saúde cardiovascular é o objeto da 
investigação de Valentí Fuster Carulla no centro 
Nacional de Investigaciones cardiovasculares (cNIc) 
de madrid.

Na primeira pessoa

CONTRA A mALÁRIA
O papel do fígado na reprodução da malária é o objeto 
da investigação de maria m. mota no Instituto de 
medicina molecular (imm) de Lisboa. 

COmPREENDER O CANCRO DA mAmA
Desenhar o mapa de células tumorais no cancro da 
mama para saber como evoluem e identificar novas 
estratégicas terapêuticas é a base da investigação 
de Roger Gomis no Instituto de Investigación 
Biomédica de Barcelona.  

Acordo com a 
Fundação para 
a Ciência e a 
Tecnologia

O primeiro ministro de Portugal, An-
tónio costa, e o presidente da Funda-
ção Bancária ”la caixa”, Isidro Fainé, 
assinaram no Porto em fevereiro um 
acordo de colaboração para impul-
sionar conjuntamente projetos de in-
vestigação de excelência e impacto 
social no âmbito da biomedicina e da 
saúde. com esta aliança, a Funda-
ção para a ciência e a Tecnologia de 
Portugal iguala o investimento qua a 
Fundação Bancária destina a proje-
tos de investigação em Portugal.

Oncologia pediátrica em maiúsculas.  
A Fundação Bancária ”la caixa” é um 
dos principais doadores e fundadores 
do futuro SJD Pediatric cancer center 
Barcelona, juntamente com a Fundação 
Leo messi, a Fundação Barça, entre 
outras. Assim, o hospital Sant Joan de 
Déu iniciou em 2018 as obras daquele 
que será um dos centros de oncologia 
pediátrica maiores da Europa.
Aliança contra o cancro hepático.  
Graças a um acordo entre a Fundação Ban-
cária ”la caixa” e o centro de Investigação 
médica Aplicada da Universidade de Na-
varra, implementou-se o projeto hepaca-
re. Trata-se de uma ambiciosa investigação 

Apoio a centros de 
investigação de excelência 

multidisciplinar para definir novas estra-
tégias terapêuticas a fim de curar doenças 
hepáticas crónicas e o cancro do fígado.
De mãos dadas com a IrsiCaixa e 
ISGlobal. 
A aposta de ” la caixa” em apoiar a longo 
prazo a Irsicaixa e ISGlobal continua a dar 
grandes resultados. Entre os dois centros 
foram publicados 489 artigos científicos 
durante 2018. Para além disso, no caso da 
Irsicaixa, conseguiram-se grandes avan-
ços em tratamentos experimentais na luta 
conta a sida com células estaminais. A IS-
Global, por seu lado, definiu a relação entre 
a saúde ambiental e a saúde do feto, entre 
outras conquistas.

Isidro Faine, presidente 
da Fundação Bancária ”la 
caixa”, e manel del castillo, 
diretor del hospital Sant 
Joan de Déu de Barcelona.

APOIO A CENTROS DE INVESTIGAÇÃO (2018)

INVESTIGADORES 
cONTRATADOS

233
ARTIGOS 
cIENTÍFIcOS  

850

EVOLUÇÃO DO INVESTIMENTO (EM M€)

2018

2016

2017

36,96

35,1

23,86 
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No âmbito do programa CaixaIm-
pulse, foram concedidas este 
ano 20 ajudas promovidas pela 
Fundação ”la Caixa” e Caixa Ca-
pital Risc, com o apoio do Ins-
tituto Europeo de Tecnología 
(EIT Health). Desde a sua cria-
ção em 2015, o programa desti-
nou mais de 7 milhões de euros 
para apoiar 78 iniciativas, 13 das 
quais se converteram em empre-
sas derivadas (spin-off ). No que 
respeita a anos anteriores, a edi-
ção de 2018 foi cofinanciada pela 
EIT Health.

A CaixaImpulse tem como fina-
lidade transformar o conheci-
mento científico que nasce dos 
centros de investigação, univer-
sidades e hospitais, sem fins lu-

CaixaImpulse, do 
laboratório para 
o mercado e para 
a sociedade 

INOVAÇÃO

Desde o seu início, o Programa 
CaixaImpulse promoveu 78 iniciativas 
e 13 “spin-offs”, trazendo soluções em 
benefício da saúde dos cidadãos.

Investigadores do 
projeto Ghrelina 

O-acil-transferasa, 
selecionados na 

3ª convocatória da 
caixaImpulse.

CAIXAIMPULSE (2015-2018)

APRESENTADOS

275 
projetos 

PATENTES

48
EmPRESAS

13
‘spin-off’ criadas

SELEccIONADO

78 
projetos

INVESTImENTO TOTAL

mais de

7 m€
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A edição de 2018 
estendeu-se a 
candidatos da 
Europa, além de 
Espanha e Portugal

ANTIBIOCOAT
Reduzir as infeções relacionadas com a assistência 
sanitária é o foco central do projeto de Fabiola Costa 
no Instituto Nacional de Engenharia Biomédica (INEB) 
da Universidade do Porto (UP).

Na primeira pessoa

TRF1 INHIBITORS
criar um fármaco antineoplásico dirigido à proteína 
TRF1, que se utilizará para tratar eficazmente o 
glioblastoma e o cancro do pulmão é o projeto de 
María Blasco, do centro Nacional de Investigaciones 
Oncológicas (cNIO).

DERmASNAP
Fazer do telemóvel uma ferramenta dermatológica 
mais precisa e fiável do que o cérebro humano é o 
foco do estudo de maría Eugenia martín Hidalgo 
na Fundación Bosch i Gimpera de la Universidad de 
Barcelona (UB).

Uma molécula pode converter-se 
num medicamento, um novo protó-
tipo transformar-se num aparelho 
médico, uma solução de ‘software’ 
aplicar-se na medicina de precisão… 
mas, como? Para além do financia-
mento, a caixaImpulse disponibiliza 
formação específica aos investiga-
dores para que sejam capazes de 
transferir o seu ativo do laboratório 
ao mercado. Para além disso, dispo-
nibiliza aos participantes mentores 
em empreendimento que os guiam 
no processo com o objetivo de garan-
tir a melhoria da qualidade dos pro-
jetos. Os participantes também têm 
acesso a uma rede de peritos em di-
versas áreas de inovação que os 
orientam sobre as possibilidades de 
negócio.

A capacitação 
necessária para 
transferir um 
ativo ao mercado 

Sessão de formação 
em transferência de 

tecnologia, Palau 
macaya.

crativos, que estejam a trabalhar 
num projeto inovador do âmbito 
da biotecnología ou das ciências 
da vida em serviços e produtos 
que criem valor para a sociedade. 
Isto consegue-se através de acor-
dos de transferência tecnológica, 
bem como das licenças. 

A internacionalização do progra-
ma começou com a convocatória 
de 2017, que se estendeu a Portu-
gal. Para 2018, a Fundação Bancá-
ria ”la Caixa” comprometeu-se a 
trabalhar com projetos de outros 
países da União Europeia através 
da EIT Health. Trata-se de um 
consórcio de empresas, univer-
sidades e centros de investiga-
ção empenhados em promover a 
inovação na Europa nos campos 
da biomedicina e da saúde.  

INOVAÇÃO 
TECNOLÓGICA (2018)

NOVAS AJUDAS

20
projetos

TRANSFERÊNCIA DE RESULTADOS À SOCIEDADE (EM M€)

2018

2016

2017

3,75

2,04

1,70
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Três dossiês inéditos, três temas 
novos. Em primeiro lugar, ‘Par-
ticipação cultural e bem-estar, 
o que nos dizem os dados?’. Em 
segundo, ‘Velhice e cuidados, co-
mo viveremos e cuidarão de nós 
quando formos velhos?’. Em ter-
ceiro, ‘Família e bem-estar in-
fantil’. 

O primero analisa os fatores que 
determinam a participação cul-
tural dos cidadãos e reflete sobre 
como garantir que esta seja igua-
litária. Mais ainda quando a cul-
tura desempenha um importante 
papel para construir e consolidar 
as bases da coesão e inclusão so-
cial e o bem-estar individual e co-
letivo. 

O segundo valoriza o contributo 
dos idosos na sociedade e refle-
te sobre a evolução da qualidade 
de vida deste grupo. Deste mo-
do, definem-se os desafios que o 
crescente aumento da população 
idosa coloca. 

O terceiro traz elementos de re-
flexão sobre a diversidade nos 
modelos de família do nosso país 
e também como estes podem con-
dicionar o bem-estar infantil.  

A cultura tem um  
papel importante 
para construir e 
consolidar a coesão 
social

Estudar, entender 
e levar a público os 
problemas sociais

OBSERVATÓRIO SOCIAL ”LA CAIXA”

O Observatório Social de ”la Caixa” 
publica três novos dossiês sobre a 
velhice, a cultura e o bem-estar infantil 
e um relatório sobre o bem-estar 
económico e social.

Um dos dossiês 
reflete sobre 

a evolução da 
qualidade de vida 

das pessoas idosas.

OBSERVATÓRIO SOCIAL DE ”LA CAIXA”

cONTEÚDOS 
GERADOS

68
SUBScRITORES
NEwSLETTER

6.917
2018

2016

2017

1.611

4.246

6.917

EVOLUÇÃO SUBScRITORES NEwSLETTER
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O Observatório Social de ”la caixa” 
publicou o primeiro de uma série de 
estudos sobre a medição das neces-
sidades sociais em Espanha. Este re-
latório sobre o Bem-estar Económico 
e material oferece dados contrasta-
dos da população. 

Os indicadores foram construídos 
através de um tripo desafio: dispor de 
rendimentos suficientes e estáveis, 
manter um equilíbrio económico-fi-
nanceiro e evitar a pobreza severa. 
Fez-se um esforço de harmonização 
e partilha de informação das dife-
rentes bases de dados. Isto permitiu 
confrontar o que até agora eram opi-
niões e hipóteses com dados objeti-
vos que falam por si mesmos. Deste 
modo, o leitor pode construir o seu 
próprio relato, o que constitui uma 
novidade entre os estudos sobre a re-
alidade social. 

No entanto, a mensagem é clara: 
quase todas as condições materiais 
da vida pioraram desde meados da 
década passada. O relatório mostra 
também que, na fase atual de recu-
peração da crise, as condições mate-
riais continuam longe dos níveis que 
antecederam a crise. Isto contrasta 
com a ideia de que os problemas do 
bem-estar são determinados pelo ci-
clo económico.

Relatório do 
Bem-estar 
Económico  
e Material 

Dossiê Cultura e 
Participação

O setor
Em 2015, o setor cultural empregava 
2,5 % da população em Espanha. 
Este número fica abaixo da média 
europeia. 

O acesso
Os horários e a distância podem 
complicar o acesso dos cidadãos aos 
espaços culturais. Em 2012, 32 % da 
população espanhola considerava 
que o acesso aos serviços culturais 
era difícil ou muito difícil, quatro 
pontos acima da média europeia. 

Férias
A cultura esteve na base de 29% da 
população espanhola na hora de 
planificar uma viagem para as férias 
de 2015. Um número 3 pontos acima 
da média europeia. 

Três elementos

Dossiê Pessoas Idosas

Dependência económica
Em 2030, por cada 100 pessoas 
em idade ativa haverá 40 
economicamente dependentes ou 
em idade inativa.

Contributo para o cuidado 
intergeracional 
En 2016, 35% das pessoas com mais 
de 65 anos cuidou regularmente 
dos netos e 9% de familiares 
dependentes com mais de 75 anos.

Dossiê Família e Bem-
estar Infantil

Abandono escolar
Em 2017, a percentagem de 
abandono precóce da educação e da 
formação foi de 18,3%, quase treze 
pontos menos do que em 2007, no 
entanto ainda distante do Objetivo 
Estrategia Europa 2020 para 
Espanha (15%).

capas de um dossiê 
e de um relatório 
publicado pelo 
Observatório Social 
”la caixa”.

DOSSIÊ CULTURA E 
PARTICIPAÇÃO

2,5 %
ESPANhA

2,9 %
UNIÃO 
EUROPEIA

PERcENTAGEm DE OcUPAÇÂO 
SETOR cULTURA (2015)

DOSSIÊ PESSOAS IDOSAS

17,9 %
Sustentados com 
recursos de um 
homem idoso.

11,6 %
sustentados com 
recursos de uma 
mulher idosa.

ENVELhEcImENTO DOS LARES ESPANhA 
(2016)

DOSSIÊ FAMILIA E BEM-
ESTAR INFANTIL

18,3 %
 ESPANhA

TAXA ABANDONO EScOLAR, (2017)

10,6 %
UNIÃO 
EUROPEIA
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Melhorar a 
sociedade 
através da 
cultura
O modelo de centros culturais e rede de 
exposições desenvolvido pela Fundação 
Bancária ”la Caixa” em todo o território 
reflete a aposta decidida da instituição 
na divulgação do conhecimento, a cultura 
e a ciência como motores de melhoria da 
sociedade. A oferta de atividades, global 
e vasta, inclui exposições, concertos, 
conferências, jornadas sociais, oficinas 
ou visitas guiadas. 

CULTURA E EDUCAÇÃO
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1 
Alianças estratégicas a 
longo prazo com as 
melhores instituições do 
mundo 

2 

A internacionalização da 
Coleção ”la Caixa”, um 
fundo de arte de 
prestigio 

3 

O apoio à criatividade e 
ao talento com 
convocatórias em 
Espanha e Portugal

4 

A divulgação do 
conhecimento e da 
cultura em todo o 
território 

EM QUATRO FRENTES
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1.
Proximidade no território
O modelo CaixaForum consti-
tui uma rede singular de centros 
espalhados por todo a Espa-
nha. ”la Caixa” cria um conteú-
do cultural de excelência pa-
ra divulgar por toda o país nos 
seus CaixaForum e exposi-
ções itinerantes aproximan-
do-o de todas as pessoas.

Dez pontos 
importantes do 
modelo CaixaForum

CAIXAFORUM

O CaixaForum consolidou um modo 
singular de tornar a cultura acessível aos 
cidadãos e de aproximar o conhecimento 
a todas as pessoas.

5.
Programação de qualidade
O modelo CaixaForum assenta 
sobre três pilares. 

EXCELÊNCIA na elaboração de 
conteúdos a partir das melhores 
coleções do mundo. 

MEDIACÃO para tornar estes con-
teúdos acessíveis a todos os pú-
blicos. 

RIgOR, tanto na conceptualiza-
ção como na museografia. 

4.
Diversidade de formatos
A nossa vocação é chegar às pes-
soas independentemente da 
sua escolaridade e estrato so-
cial para satisfazer diferentes 
exigências de consumo cultu-
ral, por isso oferecemos um 
vasto leque de propostas. Pa-
ra além de exposições, organi-
zamos diariamente atividades 
educativas, conferências, cur-
sos, seminários, oficinas, espe-
táculos de artes cénicas, con-
certos e projeção de filmes. 

3.
Diversidade temática
O CaixaForum oferece ao pú-
blico uma vasta oferta de pro-
gramação com propostas em 
torno da arte antiga, moderna, 
contemporânea, arqueologia, 
etnografia, arquitectura, cine-
ma e fotografia.

2.
Acordos com grandes 
museus internacionais
”la Caixa” estabelece alianças 
a longo prazo com os museus 
e coleções mais importantes 
do mundo, como o British 
Museum, o Museu do Louvre 
ou o Museo del Prado, bem 
como acordos pontuais com 
instituições para oferecer uma 
programação de qualidade. 

centros 
caixaforum

Barcelona

tarragona

GironaLérida

Valência  
(próxima abertura)

Palma

madrid

sevilha 2018

2016

2017

2.219.583

2.420.572

2.907.939

EVOLUÇÃO VisiTAnTEs CAixAFORUm (2016-2018)

saragoça
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10.
Transformação social
Com o programa Art for Chan-
ge, impulsionamos projetos cul-
turais que favorecem a inclusão 
e o progresso social, e que con-
tam com o seu espaço na rede 
CaixaForum. Este programa 
gera criações artísticas, lidera-
das por um artista profissional, 
em que participam grupos em 
situação de vulnerabilidade ou 
exclusão social. 

ACESSIBILIDADE, favorecendo 
o acesso à cultura a todos por 
igual.

PARTICIPAÇÃO, impulsionando 
projetos artísticos em que 
participam grupos em situação 
de vulnerabilidade ou exclusão 
social. 

SENSIBILIZAÇÃO, gerando 
espaços de encontro para 
refletir e tomar consciência 
das desigualdades no acesso à 
cultura.

9.
Coleção ”la Caixa” e 
compromisso com os 
novos talentos
Desde 1985, a Coleção ”la Caixa” 
de Arte Contemporânea reuniu 
mais de mil obras de artistas 
nacionais e internacionais e 
é uma das coleções privadas 
mais importantes da Europa. 
Está em exposição permanente 
nos CaixaForum, ao mesmo 
tempo que viaja por Espanha 
e por todo o mundo (Lisboa, 
Bogotá e Estambul em 2018), e 
as suas peças são pedidas de 
empréstimo por instituições de 
todo o mundo. 

Além disso, fomentamos o talen-
to e a criatividade da nossa Cole-
ção graças a duas convocatórias: 
a primeira dirigida a curado-
res, para que proponham no-
vos olhares expositivos a partir 
de obras da Coleção, e a segun-
da aberta a artistas emergen-
tes para acompanhar a produ-
ção de nova obra, com opção de 
compra final para formar par-
te dos nossos fundos artísticos. 

8.
Visitas de qualidade
Enriquecemos as visitas ao 
centro com atividades dirigidas 
que trazem valor, aumentam o 
grau de satisfação do visitante 
e intensificam a experiência 
CaixaForum.

7.
Público escolar
Seguindo a ideia de criação 
de hábitos de consumo cultu-
ral, prestamos especial aten-
ção ao público mais jovem. 
Concebemos atividades diri-
gidas especialmente às esco-
las para criar os públicos do fu-
turo. Dos 2.907.939 visitantes 
anuais que a rede CaixaForum 
recebe, 9,27 % são estudantes.

6.
Fidelização de público
Um dos objetivos fundamen-
tais da nossa instituição é pro-
mover o conhecimento entre 
as pessoas como o caminho pa-
ra o progresso social. Para is-
so é necessário fomentar o há-
bito de consumo cultural, pelo 
que realizamos ações conti-
nuadas para gerar recorrência 
na participação cultural e des-
ta forma nutrir a sociedade. 

nÚmERO DE COnCERTOs E AssisTEnTEs  
CAixAFORUm (2016-2018)

2018

2016

2017

30.626

27.064

30.140

assistentes

107

concertos

95

147

TOTAL CAixAFORUm (2018)

VisiTAnTEs

2,9
miLhõEs

ExPOsiÇõEs

40
ATiViDADEs

10.579
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O
Um visitante na 
exposição Velázquez 
y el Siglo de Oro, 
no CaixaForum 
Barcelona.

British Museum é “um museu do 
mundo para o mundo”, e a Funda-
ção Bancária”la Caixa” constitui 
um modelo singular pela sua im-
plementação no território. Am-
bas instituições alargaram até 
2024 a aliança estratégica que 
iniciaram em 2015. 

A fortaleza do modelo Caixa-Fo-
rum basea-se numa experiên-
cia tripla: a gestão do público, o 
conteúdo de excelência e a oferta 
educativa. Estabelecer acordos a 
longo prazo com as melhores ins-
tituições, como é o caso do British 
Museum ou o Museo Nacional del 
Prado, permite dispor das me-

As melhores obras, 
ao alcance de todos

EXPOSIÇÕES

Os acordos a longo prazo com os grandes 
museus do mundo permitem organizar 
grandes exposições e mostrá-las em toda 
a rede territorial. 

lhores obras com antecedência, 
otimizar o orçamento e inovar o 
discurso expositivo e a museo-
grafía. Deste modo, tem acesso a 
fundos artísticos de qualidade e 
a curadores especialistas em ca-
da matéria.

A exposição Faraón. Rey de Egip-
to, com 150 peças únicas proce-
dentes do British Museum, inau-
gurou-se este ano em Barcelona 
e, a seguir, mostrou-se em Ma-
drid, para poder ver-se a par-
tir de 2019 em Girona, Sevilha e 
Tarragona. É o caso também de 
¡Agón! La competición en la anti-

”la Caixa” e o British 
Museum reforçaram 
a sua aliança 
estratégica até 2024

AnOs 

2020-2024
Estabelecer acordos a longo prazo 
com as melhores instituições 
permite dispor das melhores obras 
com antecedência.

wARhOL 

485.875
pessoas visitaram a exposição Warhol. El 
arte mecánico nos centros CaixaForum de 
madrid e Barcelona. 

FARAÓn 

307.850
visitantes da exposição Faraón, Rey de 
Egipto em 2018 nos centros CaixaForum de 
Barcelona e madrid.

BritisH museum exPosiÇÕes DestacaDas
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gua Grecia. Inaugurada em Ma-
drid, este 2018 esteve patente 
em Barcelona, Sevilha, Sarago-
ça e Palma.

Os acordos pontuais também 
desempenham um papel impor-
tante no compromisso de apro-
ximar a cultura a todas as pesso-
as. A exposição Warhol. El arte 
mecánico é fruto da colabora-
ção com o Museo Picasso Mála-
ga. Dos mais de 30 fornecedores 
das quase 350 obras da exposi-
ção, destaca o Museu Andy Wa-
rhol de Pittsburgh, nos EUA, que 
alberga a maior coleção de peças 
e materiais de arquivo de Wa-
rhol. A exposição esteve paten-
te este ano em Madrid, depois da 
sua passagem por Barcelona. En-
tre os dois CaixaForum, mais de 
meio milhão de pessoas tiveram 
acesso ao conjunto destes fun-
dos únicos. 

Dalí atómico, que se inaugurou 
este ano em Sevilha, é fruto da 
colaboração excecional com a 
Fundação Gala-Salvador Dalí. A 
exposição gira em torno de uma 
única obra, Leda atómica, peça 
icónica de Dalí e uma das mais 
importantes da coleção do mu-
seu de Figueres. A partir des-
ta obra única, a exposição pro-
põe uma incursão didática pelo 
processo criativo do pintor, para 
além de analisar o respetivo con-
texto histórico. Assim, as equi-
pas responsáveis pela exposição 
e atividades educativas criaram 
de maneira conjunta, um conte-
údo único com o objetivo de es-

tudar uma grande obra, recons-
truir o momento sociocultural e 
sensibilizar as pessoas para o de-
curso da história.

A sincronização da programa-
ção anual é outra das chaves da 
estratégia expositiva da Funda-
ção ”la Caixa” pela sua visão com-
plementar em todo o país, como 
é o caso da oferta cultural global 
de cada um dos centros. A títu-
lo de exemplo, em 2018 puderam 

ver-se em simultâneo no Caixa-
Forum Barcelona duas exposi-
ções excecionais Velázquez y el 
Siglo de Oro, fruto do acordo com 
o Prado e com obras de Veláz-
quez, Tiziano, Rubens, El Greco, 
Jan Brueghel el Viejo e Van Dyck, 
entre outros, e Toulouse-Lautrec 
y el espíritu de Montmatre, uma 
mostra única da arte francesa ra-
dical de finais do século xix a par-
tir de mais de 300 obras de cole-
ções de todo o mundo. 

Warhol. El arte 
mecánico, no 
CaixaForum madrid, 
uma das exposições 
mais visitadas do 
ano.
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CaixaForum
Barcelona

O centro acolheu as exposições Mú-
sicas de la antigüedad, Disney. El 
arte de explicar historias, Turbulen-
cias. COLEÇÃO ”la Caixa” de Arte Con-
temporáneo, Faraón. Rey de Egipto, 
Toulouse-Lautrec y el espíritu de 
Montmatre y Velázquez y el Siglo de 
Oro. Todas elas contaram com uma 
programação complementar de con-
ferências, oficinas educativas, bem 
como outras propostas como a noite 
temática de Faraón.

Fruto da colaboração institucional, 
organizou-se o curso da Fundaci-
ón Amigos del Prado, assim como o 
Festival Animayo de animação, efei-
tos visuais e videojogos. O público jo-
vem pôde desfrutar de Noche Found!, 
com uma noite temática especial. Es-
treou-se também o espetáculo Un 
bosque en la pared, para famílias e 
estudantes, e apresentou-se o pro-
grama Emociones de Película. 

Vista do exterior da 
fábrica Casamarona, 
edifício de estilo 
modernista, que 
alberga a sede do 
CaixaForum em 
Barcelona

VisiTAnTEs (2016-2018)

2018

2016

2017

753.944

748.140

863.605

caixaforum BarceLona

2018

2016

2017

648.541

622.968

947.298

caixaforum maDriD

VisiTAnTEs (2016-2018)
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Exposição  
Disney. El arte de 
contar historias, no 
CaixaForum madrid.

CaixaForum 
Madrid

CaixaForum madrid cumpriu em 
2018 o seu décimo aniversário, e fê-
lo com números gordos: 8.800.000 vi-
sitantes, 75 exposições programadas 
e mais de 12.400 atiividades organi-
zadas (sem contar com as escolares) 
nestes dez anos de existência. Es-
te ano voltou a bater-se o recorde de 
visitantes, com quase um milhão. As 
exposições mais visitadas foram wa-
rhol. El arte mecánico y Disney. El arte 
de contar historias. 

Paralelamente, apostou-se em 
novos modelos de atividade e expe-
riências CaixaForum com propos-
tas como a noche warhol e la noche 
Found!, com novos talentos nacio-
nais e internacionais das artes visu-
ais, destinadas a um público mais 
jovem. O ciclo Pequeños Cinéfilos e 
o concerto Opera-mía foram outras 
das novidades dirigidas ao público 
familiar que tiveram uma receção ex-
celente por parte do público. 

VisiTAnTEs 

8,8
miLhõEs
desde a abertura do 
centro em 2008.

ExPOsiÇõEs 

75
desde a abertura do 
centro em 2008.

 ATiViDADEs

12.400

caixaforum maDriD 10.º aniVersario (2008-2018)

desde a abertura do centro 
em 2008
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La gallinita ciega, 
na exposição 
dedicada a Goya e a 
corte ilustrada em 
saragoça.

CaixaForum
Saragoça

O CaixaForum saragoça celebrou o 
quarto aniversário. Coincidindo com 
a efeméride, em abril atingiu um mi-
lhão de visitantes. Algumas das ati-
vidades mais cebradas foram em 
torno da convocatória Art for Chan-
ge ”la Caixa”. Uma delas, Fotomatón 
ciudadano, uma atividade de fotogra-
fia participativa, na que colaborou a 
Fundação CEDEs, e cujo resultado foi 
exposto no centro. Outra: El baile de 
los años, fruto da experiência parti-
lhada entre bailarinos profissionais 
e amadores, entre os 10 e os 82 anos, 
com o objetivo de sensibilizar sobre o 
direito dos idosos à não exclusão. 

Em colaboração com outras ins-
tituições, o centro juntou-se, um ano 
mais, à celebração do Día de la Niña y 
la Mujer en la Ciencia e acolheu a No-
che Europea de los Investigadores, 
com a participação de mais de 8.000 
pessoas. 

CaixaForum
Sevilha

CaixaForum sevilha afirmou-se co-
mo um dos centros culturais de re-
ferência no seu segundo ano de vida. 
isto deve-se às suas exposições, de 
primeira qualidade, e às atividades 
em torno das artes, das ciências e o 
debate das ideias. 

2018 foi também o ano de conso-
lidação da transformação da zona 
sul da isla de la Cartuja, que come-
çou com a abertura da CaixaForum. 
O novo centro comercial, Torre Se-
villa, o Parque Magallanes, o maior 
parque de estacionamento coberto 
de Andalucía e CaixaForum dão for-
ma a um projeto de revitalização so-
cial de significado estratégico para 
a cidade.

Cabe destacar as exposições 
procedentes de grandes museus do 
mundo. Exemplos são Arte y mito, do 
Prado, tal como ¡Agón! La competici-
ón en la antigua Grecia, com obras de 
grande valor do British museum.

CaixaForum
Palma

Ano de celebrações: CaixaForum 
Palma cumpre 25 anos desde que 
abriu portas. nestas duas déca-
das e meia, o Gran hotel cresceu 
com dois espaços polivalentes no-
vos e a criação do Espacio Familia, 
na sala dedicada à coleção de her-
men Anglada-Camarasa, com mo-
tivo da mudança expositiva da obra 
deste autor. 

A exposição mais visitada foi Ar-
te y mito. Los dioses del Prado. Los 
Encuentros con… tiveram boa acei-
tação junto do público found (in-
quieto culturalmente), que pôde 
desfrutar das úlimas tendencias 
artísticas com os criadores do mo-
mento. Por sua vez, o público es-
colar participou na nova oficina El 
mundo de la célula. 

Uma criança no 
espaço educativo de 
CaixaForum Palma 
dedicado a Anglada-
Camarasa.

VisiTAnTEs (2017-2018)

2018

2017 229.328

264.018

caixaforum seViLHa

VisiTAnTEs (2016-2018)

2018

2016

2017

197.679

213.793

223.394

caixaforum saraGoÇa

2018

2016

2017

308.057

309.943

306.423

caixaforum PaLma

VisiTAnTEs (2016-2018)
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CaixaForum
Girona

A exposição Pintura flamenca y ho-
landesa del Museo de Ginebra reu-
niu obras de Pieter Brueghel el Joven, 
Jan Brueghel el Viejo, David Teniers 
e Cornelis Cornelisz, entre outros. 
Coincidindo com Temps de Flors, o 
pátio da CaixaForum Girona cobriu-
se de trabalhos florais inspirados na 
pintura flamenca elaborados por três 
fundações sem fins lucrativos: Astrid 
21, Els Joncs e Ramon noguera. 

A primeira edição de Universos li-
terarios permitiu analisar a influên-
cia criativa de criadores de prestígio 
como Espido Freire, David Trueba 
ou Roger mas. sucesso de público 
na segunda edição do Festival nano 
Arts. Os mais pequenos e as suas fa-
mílias puderam fazer experiências 
com a luz na instalação interativa de 
xavi Bové, a oficina dos arquitetos El 
Globus Vermell ou os elementos de 
plástico reciclado de marta Barberà, 
entre outros. 

CaixaForum
Tarragona

CaixaForum
Lérida

O CaixaForum Lérida foi o primeiro 
centro a acolher na Catalunha a ex-
posição Robert Capa en color, orga-
nizada com o international Center of 
Photography. Conhecido pelas su-
as imagens de guerra a preto e bran-
co, Capa também explorou o uso da 
cor, como podemos ver na exposição. 
As visitas guiadas, tal como as confe-
rências de Una historia en color de la 
fotografía: de Robert Capa a la actua-
lidad, foram muito bem acolhidas pe-
lo público.

O público aplaudiu ainda os ciclos 
de conferências Universos literarios 
(com Roger mas, Espido Freire, Da-
vid Trueba e mario Gas), El futuro de 
la medicina es presente y Encuentros 
con… diferentes criadores. Espetá-
culos, projeções, oficinas e visitas às 
exposições marcaram a programa-
ção familiar. Os mais pequenos tam-
bém tiveram a oportunidade de fazer 
experiências com a luz no Festival 
nano Arts. 

Alunas numa oficina 
escolar no espaço 
educativo e familiar 
de sevilha. 

Exposição Pintura 
flamenca y 
holandesa del 
Museo de Ginebra, 
em Girona.

A fachada do 
CaixaForum Lérida, 
no antigo edifício 
do Cinema Viñes, de 
1919.

Resultado do 
Fotomatón 
ciudadano de Art 
for Change em 
Tarragona.

O CaixaForum Tarragona colaborou 
com as suas exposições e atividades 
no Programa Cultural de los Juegos 
mediterráneos 2018. As exposições 
Experimento año 2100. ¿Qué nos es-
pera en la Tierra del futuro? y Pintu-
ra flamenca y holandesa del Museo 
de Ginebra conviveram com este sin-
gular acontecimento desportivo que 
a cidade de Tarragona acolheu em 
2018. 

Por seu lado, Fotomatón ciuda-
dano, uma proposta participativa do 
programa Art for Change de ”la Caixa”, 
juntou-se ao Festival internacional 
de Fotografía sCAn. Desta manera, 
dezasseis rapazes e raparigas da Es-
cola Estela de Tarragona receberam 
formação por parte do grupo foto-
gráfico Ruido Photo. O público pô-
de desfrutar logo do resultado deste 
trabalho: uma visão particular da-
queles que vivem em Tarragona. 

VisiTAnTEs (2016-2018)

2018

2016

2017

52.303

52.502

84.566

caixaforum LÉriDacaixaforum tarraGona

VisiTAnTEs (2016-2018)

2018

2016

2017

95.411

87.600

75.369

caixaforum Girona

VisiTAnTEs (2016-2018)

2018

2016

2017

163.648

156.298

143.266
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É
El sueño de la  
razón, com obras da 
Coleção ”la Caixa”, no 
mAmU de Bogotá.

um dos fundos privados mais 
completos da Europa. A Coleção 
”la Caixa” reune mais de mil obras 
chave de 400 artistas, pois repre-
sentam momentos chave dos seus 
processos criativos. É o caso de 
autores como Joseph Beuys, Ju-
an Muñoz, Bruce Nauman, Anto-
ni Tàpies, Jannis Kounellis, An-
toni Muntadas, Gerhard Richter, 
Roni Horn, Steve McQueen, Mo-
na Hatoum, Cristina Iglesias, Óla-
fur Eliasson y Dora García, entre 
muitos outros. 

Desde os anos oitenta, quando se 
iniciou a coleção, organizaram-se 
mais de 150 exposições, trinta de-
las de âmbito internacional. A úl-
tima, em 2018, foi El sueño de la 

Um fundo privado de 
referência e prestígio 
internacional 

COLEÇÃO ”LA CAIXA”

Bogotá é a última paragem de trinta 
exposições internacionais organizadas 
com os fundos da Coleção ”la Caixa”.

razón, no Museo de Arte Miguel 
Urrutia (MAMU), de Bogotá (Co-
lombia). A exposição é reflexo da 
colaboração da Fundação Bancá-
ria ”la Caixa” com instituições de 
todo o mundo. Neste caso, foram 
reunidas trinta obras de arte con-
temporânea dos fundos de três 
importantes instituições; a Cole-
ção ”la Caixa”, a Coleção de Arte 
del Banco de la República e o Mu-
seu de Antioquia. 

Um dos antecedentes deste proje-
to é a exposição La persistencia de 
la geometría, que a Fundação Ban-
cária ”la Caixa” organizou em 2013 
no Museo Universitario de Arte 
Contemporáneo (MUAC) da Ci-
dade do México. Esta estratégia 
espacio-temporal no ámbito in-
ternacional será visível no próxi-
mo ano numa série de quatro ex-
posições da Coleção ”la Caixa” na 
Whitechapel de Londres. 

A Coleção ”la 
Caixa” reúne mais 
de mil obras chave 
de 400 artistas de 
todo o mundo

coLeÇÃo ”La caixa” 

OBRAs ChAVE

1.006
 ARTisTAs 

400
ExPOsiÇõEs

150
PROJEÇÃO 
inTERnACiOnAL

30
Exposições repartidas em países 
como a Colômbia, o méxico e o 
Reino Unido, entre outros.
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Colaborações 
culturais com 
Portugal 

Anish Kapoor, primeira individual em 
Portugal. Organizada em colaboração 
com a Fundação Bancária ”la Caixa”, o 
museu de Arte Contemporânea de ser-
ralves apresentou no Porto (Portugal) a 
Grande Exposição Anual no Parque, de-
dicada a um dos artistas contemporâ-
neos mais importantes: Anish Kapoor 
(Bombay, india, 1954). Reúne diver-
sas esculturas no Parque de serralves, 
de 18 hectares. Em diálogo com estas 
obras, no interior do museu estão ex-
postas 70 maquetas realizadas para 
projetos à escala arquitectónica.

Sorolla viaja a Portugal. O museu  
nacional de Arte Antiga (mnAA), com 
o apoio do museo sorolla e em cola-
boração com a Fundação Bancária 
”la Caixa” organizou a exposição Tier-
ra adentro, la España de Joaquín So-
rolla, que reúne 118 pinturas do pintor 
valenciano pertencentes à coleção do 
museo sorolla e provenientes de co-
leções particulares de Espanha. Tra-
ta-se de uma versão aumentada e 
enriquecida da exposição de 2016 so-
rolla. Tierra adentro, que mostrou em 
madrid como sorolla deu a conhecer 
novas versões das diversas paisagens 
espanholas. 

Mais apoio à criação  
em Espanha e Portugal

Dentro do programa Apoio à Cria-
ção, a Fundação ”la Caixa” lançou a 
Convocatoria de Producción, uma 
proposta para fomentar a criação ar-
tística. Esta complementa-se com 
a Convocatoria de Comisariado, que 
nasceu em 2011 sob a designação 
de Comisart. As duas convocatórias 
são bienais e destinam-se a pessoas 
com nacionalidade ou residência es-
panhola ou portuguesa. 

A primeira destina-se a artistas 
com mais de 18 anos que tenham um 
projeto incipiente com um terceiro (mu-
seu, curador ou instituição), e que re-
queira produção de nova obra. 

Finalizado o projeto, passados 
dois anos, o Comité de Compras da 
Coleção ”la Caixa” valoriza a sua pos-
sível aquisição e incorporação. 

A segunda destina-se a curadores 
menores de 40 anos e que já tenham 
organizado antes m mínimo de três ex-
posições. Os curadores desenvolvem 
três projetos de exposição inovadores 
a partir de obras da Coleção ”la Caixa” e 
do mACBA. Estas exposições integram-
se na programação anual do CaixaFo-
rum Barcelona e podem incorporar, de 
maneira complementar, a obra de al-
gum artista que não forme parte dos 
fundos da instituição.

Exposição 
dedicada a 

Anish Kapoor 
no Parque de 
serralves, no 

Porto (Portugal). 

DistriBuiÇÃo Por 
tÉcnicas

DistriBuiÇÃo De artistas Por nacionaLiDaDes 

Espanha 180

Europa 123

UsA 44

América Latina 29

Outros Países 53

39%
Pintura

23%
fotografia

1%
técnica mista

4%
obra sobre papel

6%
audiovisual

8%
instalação

19%
escultura
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A
Recriação virtual 
do interior do 
futuro CaixaForum 
Valencia, por Enric 
Ruiz-Geli.

Fundação Bancária ”la Caixa” 
apresentou o projeto para dotar 
Valencia de um novo centro cul-
tural. Situado no Àgora da Ciutat 
de les Arts i les Ciències, o Caixa-
Forum Valencia aspira a tornar-
se uma referência social e cultu-
ral na capital levantina, com uma 
programação abrangente dirigi-
da a todos os públicos.

O projeto, obra do estúdio Cloud 
9, dirigido pelo arquiteto Enric 
Ruiz-Geli, caracteriza-se por 
potenciar o conceito original do 
edificio Àgora de Santiago Cala-
trava como uma grande superfí-
cie aberta ao diálogo e à ativida-
de cultural, bem como pela sua 
sustentabilidade ambiental. O 
equipamento contará com uma 
superfície útil de 6.500 metros 
quadrados e disporá de duas 
grandes salas de exposição, um 
auditório, salas polivalentes, um 
espaço familiar e educativo, uma 

Projetos 
integrados

A intervenção do CaixaForum Valen-
cia articula diretamente com os pro-
jetos emblemáticos da Fundação 
Bancária ”la Caixa” nos centros cultu-
rais como madrid (na antiga Central 
Eléctrica del mediodía) e Barcelo-
na (fábrica de fiação e tecidos Casa-
ramona). Deste modo convivem no 
mesmo espaço arquitecturas dife-
rentes: as dos edifícios originais e as 
intervenções para permitir o seu uso 
cultural.

Nova referência, aberta 
ao diálogo e sustentável

CAIXAFORUM VALENCIA

CaixaForum Valencia integrará o 
Àgora de la Ciutat de les Arts i les 
Ciències por intermédio do estúdio de 
arquitectura de Enric Ruiz-Geli.

livraria e um restaurante. Caixa-
Forum Valencia acolherá expo-
sições, ciclos de conferências, 
concertos e espetáculos, jorna-
das sociais, oficinas educativas e 
familiares, bem como atividades 
dirigidas a pessoas idosas. 

O centro será inaugurado nos 
próximos anos. O investimento 
previsto da Fundação Bancária 
”la Caixa” para fazer do CaixaFo-
rum Valencia uma realidade ron-
da os 18 milhões de euros. 

O equipamento 
contará com uma 
superfície útil de 
6.500 metros 
quadrados

caixaforum VaLencia

ORÇAmEnTO 
PREVisTO 

18 m€

sUPERFiCiE

6.500 m2



- 55 -

CULTURA E EDUCAÇÃO

Fazer todos 
os públicos 
participarem 
da música

MúSICA

O Programa de Música da Fundação 
”la Caixa” organizou em toda a 
Espanha 722 concertos, entre os 
quais escolares e participativos.

P
articipar num grande projeto pe-
dagógico junto a músicos e intér-
pretes profissionais. A Fundação 
”la Caixa” impulsionou os con-
certos participativos em 1995 
com O Messías de Händel. O ob-
jetivo era aproximar a música a 
todos os públicos. Desde então, 
mais de 50.000 cantores ama-
dores participaram nestas audi-
ções em frente a um público de 
quase meio milhão de pessoas. 

 Num formato único, o público 
participa numa experiência origi-
nal que reúne cantores amadores 
e orquestras, solistas e diretores 
de prestígio internacional na in-
terpretação de obras emblemáti-
cas do repertório sinfónico-coral 

A Fundação Bancária ”la Caixa” apre-
sentou pela primeira vez na Casa da 
música no Porto, O Messías participa-
tivo, pela xViii Century Orchestra & Ca-
ppella Amsterdam, com Daniel Reuss e 
coros do Porto. Para além disso, partici-
pou este ano na apresentação da tem-
porada da Casa da música, no âmbito 
da colaboração com entidades portu-
guesas para divulgação da cultura e da 
ciência.

de todos os tempos. Este forma-
to foi renovado este ano com uma 
produção nova, Gloria de Vivaldi, 
na catedral de Palma de Maiorca, 
pela Orquestra Sinfónica das Ilhas 
Baleares e com a participação de 
175 cantores amadores. 

O programa de Música organizou 
um total de 722 concertos em to-
do o território espanhol. Entre 
eles, estreou-se o concerto esco-
lar ‘Um bosque na parede. Per-
cussões inesperadas’. A partir de 
obras de John Cage, Steve Snow-
den, David Lang, Arvo Pärt e Enric 
Monfort, os participantes apren-
dem que um mesmo instrumento 
ou objeto pode emitir diferentes 
sonoridades. 

Concerto 
participativo 
Gloria de Vivaldi na 
catedral de Palma 
de maiorca. 

‘O Mesías’ 
participativo  
no Porto

mÚsica (2018)

COnCERTOs 

722
CiDADEs

54

COnCERTOs FAmiLiAREs E EsCOLAREs (2016-2018)

2018

2016

2017

128.290

134.869

138.825

espetadores

489

concertos

504

553
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F
otomatón ciudadano é uma das 
atividades que este ano estreou 
a Art for Change ”la Caixa”. Com 
o objetivo de aproximar a lingua-
gem da fotografia a setores da 
sociedade que tradicionalmen-
te não têm acesso especializado 
a este meio, receberam formação 
específica para de imediato a co-
locarem ao serviço das pessoas e 
criar, de modo coletivo, cabinas 
fotográficas que integraram di-
versas exposições em diferentes 
centros CaixaForum. 

A arte, uma 
ferramenta ara 
o progresso 
social

ART FOR CHANGE ”LA CAIXA”

Art for Change ”la Caixa” 
conjuga criação artística 
e transformação social 
com o fim de favorecer a 
colaboração e a inclusão 
de todas as pessoas.

Saragoça, Palma, Lérida e Tar-
ragona foram as quatro cidades 
que beneficiaram este primeiro 
ano desta nova iniciativa desen-
volvida por fotógrafos profis-
sionais de Ruido Photo. Os res-
ponsáveis pela realização das 
respetivas cabinas fotográfi-
cas foram jovens com deficiên-
cia mental da Fundação CEDES 
(Zaragoza) e da Fundação Ama-
dip-Esment (Palma), em risco de 
exclusão social da Associação 
Prosec (Lérida) e com alterações 
de desenvolvimento cognitivo da 
Escola Estela (Tarragona). 

Para além da iniciativa de Foto-
matón ciudadano, Art for Chan-
ge ”la Caixa” promove uma con-
vocatória de ajudas anuais para 
diferentes projetos. O programa 
nasceu em 2007 com o objetivo 

de utilizar a arte e a cultura co-
mo ferramentas para o progres-
so social. Estes processos criati-
vos são liderados por um artista, 
com a participação de todo tipo 
de pessoas, em especial grupos 
em situação de vulnerabilida-
de. Através de Art for Change, a 
Fundação ”la Caixa” oferece aos 
participantes igualdade de con-
dições e contribui para a capaci-
tação de pessoas ou grupos atra-
vés de um projeto artístico. 

O programa nasceu 
em 2007 e utiliza 
a arte e a cultura 
como ferramentas 
de progresso social

Retrato para o 
fotomatón realizado 

em Lérida por 
12 jovens da 

Associação Prosec. 

art for cHanGe (2018)

PROJETOs 
sELECiOnADOs

19
BEnEFiCiÁRiOs

4.355

ProJetos Por DisciPLina 

2 
Artes 

plásticas

5 
Dança

1 
Fotografia

2 
Literatura

2 
música

5 
Teatro

2 
Vídeo
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O teatro como 
prática para a 
integração 

CAIXAESCENA

CaixaEscena desenvolve dois 
projetos novos: ‘Youth#4’, 
em colaboração com o TNC, 
e TEEN Ambassadors Across 
Europe, com a UE.

CaixaEscena é um programa edu-
cativo que oferece apoio aos 
professores e educadores que 
encaram o teatro como uma prá-
tica para o desenvolvimento so-
cial, cultural e cognitivo dos jo-
vens. É um desafio que abre 
espaço às emoções, à imagina-
ção, ao esforço partilhado e ao 
desenvolvimento de todas as ca-
pacidades.

O programa promoveu este ano 
o Youth#4, no Teatre Nacional de 
Catalunya (TNC). É uma criação 
teatral que reune quinze adoles-
centes provenientes de meios 
diferentes sob a direção da La 
Compagnie des Hommes. Com 
este espetáculo, o TNC inaugu-
rou um novo ciclo de teatro pa-
ra jovens.

Concebido e dirigido pelo di-
retor francês Didier Ruiz, You-
th#4 implica um trabalho pes-
soal e cénico desde os ensaios à 
representação final, através da 
experiência e do conhecimento 
dos protagonistas. Através dos 
seus medos, sonhos e do seu 
olhar sobre o mundo, os prota-
gonistas esboçam o retrato da 
juventude atual, isto é, o seu pró-
prio retrato. 

CaixaEscena também participa 
pela primeira vez num projeto do 
Fundo Europeu. TEEN Ambassa-
dors across Europe tem como ob-
jetivo desenvolver uma maneira 
inovadora e atrativa para fomen-
tar o interesse dos adolescentes 
e do público jovem face às artes 
cénicas.

O projeto tem a duração de dois 
anos. Juntamente com a Funda-
ção ”la Caixa”, através de Cai-
xa-Escena, participam também 
o Teatercentrum (Dinamarca), 
Norsk Scenekunstbruk AS (No-
ruega), Cultuurcentrum Hasselt 
(Bélgica) e Dialogue Community 
Performance (Reino Unido). Es-
tas instituições fomentam as au-
diências jovens no âmbito da pro-
gramação ou da educação. 

Apresentação 
do espetáculo 
Youth#4, no âmbito 
do programa 
CaixaEscena.

”la Caixa” apoia 
educadores que 
encaram o teatro 
como prática para 
o desenvolvimento 
social 

caixaescena

PROJETOs 
TEATRAis 
APOiADOs

476

REPREsEnTAÇõEs 
Em TODO 
O TERRiTÓRiO

828

PÚBLiCO PREsEnTE 
nAs REPREsEnTAÇõEs

206.890
ALUnOs 
PARTiCiPAnTEs Em
OFiCinAs E JORnADAs

14.395

ATiViDADEs 
DE OFiCinAs 
E JORnADAs

377



- 59 -- 58 -

RelatóRio anual 2018

M
ais de 1 milhão de pessoas visi-
taram a CosmoCaixa em 2018. 
O modelo único que represen-
ta a CosmoCaixa assenta na con-
ceptualização de exposições es-
pecificamente pensadas para 
comemorar efemérides que con-
tribuíram para a história da hu-
manidade ou para a e evolução 
nos diferentes campos científi-
cos, e que ajudam a compreen-
der os fundamentos que regem a 
ciência no sentido de fomentar o 
espírito crítico da cidadania. 

Cosmocaixa, uma 
experiência global para 
além das exposições

COSMOCAIXA E DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA

As exposições “T-Rex”, “Robots”, 
“La belleza del universo” e “Tintín 
y la Luna”, assim como um novo 
programa do planetário, marcam a 
oferta na divulgação científica. 

Mais de um milhão de 
pessoas visitaram a 
CosmoCaixa em 2018

Na CosmoCaixa estiveram pa-
tentes quatro exposições em 
2018. T-Rex fechou as suas por-
tas após um período de prolonga-
mento de três meses, devido ao 
sucesso junto do público, alcan-
çando um total de 379.000 visi-
tantes. Relativamente às outras 
três exposições, Tintim e a Lua 
acontece no âmbito da comemo-
ração dos 50 anos da chegada do 
Homem à lua; Robots é uma refle-
xão sobre a evolução tecnológica 
desde as primeiras ferramentas 
líticas até à inteligência artificial, 
e A beleza do universo represen-
ta uma visão artística sobre a ori-
gem do universo. 

Exposição a partir 
do esqueleto do di-
nossauro fossilizado 
designado como Trix, 
na CosmoCaixa.

ATiViDADEs 

9.500

cosmocaixa (2018)

VisiTAnTEs

1.045.961
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De mãos dadas com os 
planetários de Madrid 
e Pamplona

O trabalho coordenado da Fundação 
”la Caixa” com os planetários de ma-
drid, Pamplona e CosmoCaixa permi-
te criar sinergias de grande benefício 
mútuo. O Planetário de madrid e a 
Fundação ”la Caixa” apresentaram 
Spherium, em novo programa de de-
senhos animados em 2D em cúpula 
completa (Fulldome), de 35 minutos 
de duração. A partir de una história 
de ficção científica como fio condu-
tor, o programa descreve as carac-
terísticas de alguns dos tipos mais 
comuns de planetas extrassolares 
que os astrónomos descobriram nos 
últimos anos, como as superterras ou 
os Júpiteres quentes. Paralelamen-
te, apresenta alguns dos fenómenos 
físicos mais singulares, hipotéti-
cos mas possíveis segundo as teo-

rias vigentes na atualidade, como por 
exemplo as fendas espaciais ou as 
viagens no tempo.

A Fundação ”la Caixa” renovou o 
seu compromisso com o Planetário 
de Pamplona colaborando na cele-
bração do xxV aniversário do conhe-
cido como Pamplonetario, que abriu 
portas em 1993. mais de 3,5 milhões 
de pessoas participaram na pro-
gramação estes 25 anos. Entre eles, 
contam-se os mais de 700.000 estu-
dantes que participaram em Escuela 
de Estrellas / izar-Eskola / school of 
stars. Este programa didático dedi-
cado ao ensino de astronomia foi um 
pilar da atividade do centro e conta 
com o apoio da Fundação ”la Caixa” e 
da Fundação CAn. 

Vistas do 
planetário 
de madrid, 

onde foi 
apresentado o 

novo programa 
com desenhos 

animados 
Spherium. 

sob o lema ‘Edificio verde, edificio 
que educa’, a CosmoCaixa incorporou 
novas medidas que reforçam o seu 
compromisso com a sustentabilida-
de tanto educativamente como em 
melhorias estruturais e funcionais. 
Estas permitiram reduzir significati-
vamente o consumo de eletricidade, 
água e gás, tendo ainda aumentado 
este ano o número de visitantes em 
161.325 em relação a 2017.

Edificio verde 
e sustentável

A experiência CosmoCaixa vai 
muito para além das exposições, 
com uma vasta oferta de ativida-
des que inclui conferências e de-
bates, jornadas à volta da saú-
de, as matemáticas e a física ou a 
robótica e a ética, para além das 
oficinas educativas e familiares, e 
atividades dirigidas a grupos de 
pessoas idosas. 

É o caso do ciclo de conferências 
sobre o futuro da ciência explica-
do por seis prémios Nobel, bem 
como o dedicado às últimas des-
cobertas em astrofísica e as suas 
aplicações. O fomento das voca-
ções científicas e a aproximação 
da ciência aos jovens confluíram 
na Top Ciencia. 

PÚBLico escoLar

VisiTAs EsCOLAREs

204.867
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C
ultura, ciência e meio ambiente. 
Estas são as três grandes áreas 
que englobam as exposições itine-
rantes que a Fundação ”la Caixa” 
desenvolve em todo o país. Inova-
doras na abordagem temática dos 
conteúdos, dirigem-se a todo o ti-
po de públicos. Além disso, adop-
tam formatos originais para po-
derem adaptar-se aos diferentes 
públicos e chegar ao maior núme-
ro de pessoas. 

Arte en la calle aproxima a ar-
te das pessoas fora do espaço 
habitual dos museus ou das sa-
las de exposição. No âmbito des-
te programa, a exposição Sebas-
tião Salgado. Génesis mostra na 

EXPOSIÇÕES ITINERANTES

Creactivity 
transforma um 
autocarro - na 

imagem, em múrcia 
- num espaço 

educativo e familiar.

Amostras 
inovadoras em 
todo o país 
As exposições itinerantes são um 
dos instrumentos de maior alcance 
e visibilidade do trabalho da 
Fundação ”la Caixa” no âmbito da 
sensibilização dos cidadãos.

exPosiÇÕes itinerantes (2018) ExPOsiÇõEs 
iTinERAnTEs 
Em 2018 
POR CiDADEs28

ExPOsiÇõEs
Em

83
CiDADEs

VisiTAnTEs
más de

2,9
miLLOnEs
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via pública até 38 grandes foto-
grafias a preto e branco do reco-
nhecido fotógrafo brasileiro. As 
unidades desdobráveis são outro 
dos formatos extensíveis da Fun-
dação ”la Caixa”. É o caso de Pi-
casso. El viaje del Guernica, uma 
exposição num inovador forma-
to itinerante de 200 metros qua-
drados que aprofunda a história 
de Guernica a partir das suas via-
gens e usos desde o seu início, há 
mais de 80 anos, e que conta com 
a colaboração do Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía. 

Empieza el espectáculo. Georges 
Méliès y el cine de 1900 convida 
os visitantes a entrar no ambien-
te de princípios do século xx em 
que Méliès desempenhou um pa-
pel capital no nascimento do ci-
nema como fenómeno popular. 
Também em unidades móveis 
percorreram o território El árti-
co se rompe, que mostra a singu-
laridade dos ecossistemas do Pó-
lo Norte a partir de uma centena 
de fotografias de Andoni Canela, 
e H2Oh! Los secretos del agua en 
tu ciudad, que pretende chamar a 
atenção sobre o uso deste recur-
so tão valioso e ao mesmo tempo, 
tão escasso.

Creactivity ganha corpo noutro 
formato singular: um autocarro 
que se converte num espaço edu-
cativo e familiar que fomenta a 
prática de distintas habilidades. 
Caracterizado pela sua compo-
nente de creatividade e de cola-
boração, permite lidar de maneira 
interativa com os materiais, plani-
ficar e criar novos desenhos. 

O sistema de aprendizagem de 
Creactivity inspira-se no movi-
mento Tinkering del Explorato-
rium de San Francisco (EE. UU.). 
Assim, combinam-se tecnolo-
gias digitais e físicas no desenho 
de construção e personalização 
de objetos e artefactos com uma 
finalidade utilitária ou lúdica. 

‘A floresta’ 
percorre Portugal

sala da exposição 
itinerante por 

Portugal A floresta. 
Muito mais do que 

madeira.

As oficinas 
itinerantes são 
atividades que 
estimulam a 
criatividade

As florestas são ecossistemas ter-
restres que se sustentam num sis-
tema complexo de relação entre os 
seres vivos e entre estes e o meio am-
biente. Como funciona uma árvo-
re? Como se forma o húmus? O que 
é a madeira? Estas são algumas das 
perguntas às que dá resposta a ex-
posição A floresta. Muito mais do que 
madeira. O objetivo é dar a conhe-
cer a gestão sustentável, ambiental, 
económica e social da floresta e, ao 
mesmo tempo, sensibilizar e cons-
ciencializar o visitante.

A exposição iniciou em 2018 o seu 
percurso por Portugal. Depois da es-
treia em maio em Coimbra, um dos 
distritos mais afetados pelos incên-
dios no ano anterior, foi possível tam-
bém visitá-la em Portimão, Viseu e 
Braga, e reuniu mais de 80.000 visi-
tantes. Também em 2018 se iniciou 
uma unidade da oficina itineran-
te Creactivity do programa EduCaixa, 
que percorreu 17 localidades e rece-
beu cerca de 5.400 habitantes.

CREACTIVITY (2018)

PERCURsOs

77
VisiTAnTEs

48.067 VisiTAnTEs
mais de

80.000

A FLORESTA
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A
EduCaixa junta-se à transforma-
ção educativa com o objetivo de 
se tornar um agente na mudança 
educativa que promove interven-
ções capazes de produzir impac-
tos substanciais nos alunos e pro-
fissionais da educação. Para isso, o 
programa definiu um conjunto de 
medidas para acompanhar a co-
munidade educativa ao longo do 
processo. 
 
A EduCaixa centra a sua ação em 
três eixos. Em primeiro lugar, a 
promoção do desenvolvimento 
das competências dos alunos com 
programas de eficácia demons-
trada, recursos e atividades. Em 
segundo, a formação, tem como 
proposta principal a formação em 

EDUCAÇÃO

Na vanguarda 
da educação 
no século XXI
Identificar as práticas transformadoras 
em educação é uma das principais linhas 
de atuação da EduCaixa com o objetivo de 
promover a mudança.

Verónica Boix, 
durante a sua 

dissertação no 
CaixaForum 

Barcelona.

eDucaixa (2018)

UTiLiZADOREs

2.117.143
EsCOLAs

8.223
PROFEssOREs 

8.842
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liderança destinada a diretores e 
equipas de direção, mas também 
oferece formação profissional a 
docentes através de conferências, 
programas, etc. O programa Lide-
razgo para el Aprendizaje da Edu-
Caixa propõe capacitar, prestigiar 
e transformar o papel dos líderes 
pedagógicos em beneficio dos re-
sultados educativos e da melho-
ria do sistema. Entre outros, con-
ta com a colaboração do Instituto 
de Educação de Londres, referên-
cia mundial pela sua experiência e 
impacto. Finalmente, o terceiro ei-
xo consiste na avaliação como ins-
trumento para a geração e transfe-
rência de conhecimento rigoroso.

Além disso, para promover as prá-
ticas educativas baseadas na evi-
dência, a EduCaixa chegou a um 
acordo de colaboração com a EEF 
(Education Endowment Founda-
tion), entidade promovida pelo 
Governo britânico e uma referên-
cia mundial em investigação edu-
cativa, para promover as práticas 
baseadas na evidência. Por outro 
lado, a EduCaixa apoia centros do-
centes do nosso país no processo 
de avaliação dos seus programas e 
verifica, nos seus próprios centros, 
o impacto real junto dos alunos e 
suas competências. 

A avaliação é um 
instrumento chave 
para saber o que 
funciona na educação

Ciclo de conferências: 
(R)evolução Educativa

EduCaixa forma as equipas de dire-
ção e docentes de centros de todos 
os graus educativos através de se-
minários e conferências, em diferen-
tes pontos do país. nestas sessões 
tratam-se temas como metodologia, 
competências, avaliação e liderança. 
Deste modo, em 2018 contou-se com 

a participação de Beatriz Pont, espe-
cialista em liderança escolar; Robert 
slavin e nancy madden, do Centro de 
investigação e Reforma na Educação 
da John hopkins University, e Veróni-
ca Boix e howard Gardner, de Project 
Zero, integrado na harvard Graduate 
school of Education. 

BeatriZ Pont

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Económico (OCDE) 

“O trabalho dos professores 
passou de individual a um 
trabalho de equipa”

VerÓnica Boix

harvard Graduate school of Education

“O mundo dos alunos de hoje 
será diferente do de seus pais 
e professores”

roBert sLaVin

John hopkins University

“Pessoas e instituições prospe-
ram quando experimentam, ain-
da que muitas vezes fracassem” 

Na primeira pessoa: 

Os especialistas do ciclo de conferências (R)evolução Educativa 
afirmam:

ATiViDADEs EDUCATiVAs

269.513
escolares em atividades educativas 
nos centros CaixaForum.

38.334
alunos participaram 
nos programas Jóvenes 
Emprendedores e Big Data.

ProGramas 
eDucatiVos

eDucaixa.com (2018)

UTiLiZADOREs wEB

667.767
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Melhorar as 
competências 
dos alunos
O programa Big Data promove a 
competência digital, enquanto o programa 
“Jovens Empreendedores” impulsiona a 
competência empreendedora. 

Foto do grupo de 
participantes no 
campus Desafio 
Empreendedor 
2018.

O
s programas da EduCaixa orien-
tam-se para o desenvolvimento 
competitivo dos alunos. Para is-
so, baseam-se em metodologias 
ativas e participativas. Ofere-
cem também propostas de ensi-
no diferentes para adaptação a 
cada contexto. Para além disso, 
incluem ferramentas para a ava-
liação formativa: instrumentos 
de avaliação, coavaliação e ava-
liação de aprendizagens. 

Assim, oferecem-se progra-
mas educativos multidiscipli-
narios para trabalhar na aula. 
Todos têm como objetivo me-
lhorar as competências dos alu-
nos. No curso 2018-2019 desta-
cam-se Big Data, que promove a 
competência digital; Jovens Em-
preendedores, que impulsiona a 

competência empreendedora, e 
CaixaEscena, que desenvolve a 
competência cultural e artística. 

O programa Big Data, la Inteli-
gencia de los Datos da EduCai-
xa foi criado para que os alunos 
de ESO, terceiro ciclo e ciclos for-
mativos adquiram consciência 
da geração e uso de dados mas-
sivos, que é chave da sua compe-
tência digital e da sua competên-
cia cívica. 

Através de infografias, vídeos, 
atividades em rede e uma app 
própria que liga diretamente 
com os hábitos digitais dos es-
tudantes, o programa Big Da-
ta consegue estimular e man-
ter o interesse dos estudantes, 
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e transmitir-lhes ensinamentos 
chave para a sua competência 
digital, social e cívica, e também 
empreendedora.

O programa educativo Jóvenes 
Emprendedores orienta a for-
mação dos alunos do Secundá-
rio e ensino profissional de nível 
médio em competência chave pa-
ra o seu futuro. O objetivo é esti-
mular a competência empreen-
dedora nas aulas.

em PortuGaL

EduCaixa 
em Portugal

A Fundação Bancária ”la Caixa” ini-
ciou este ano dois dos programas de 
EduCaixa em Portugal. Em primeiro 
lugar, para a implementação de Jóve-
nes Emprendedores, dirigido a jovens 
entre os 14 e 18 anos, foram convida-
das quatro entidades portuguesas 
para o Campus Desafío Emprende, 
celebrado no mês de maio em Bar-
celona: Direção-Geral da Educação, 
Agrupamento de Escolas de Barce-
los, Empresários Pela inclusão social 
(EPis) e Colégio do sagrado Coração 
de maria de Lisboa. no mês de outu-
bro, teve início a difusão do programa 
no país, tendo sido implementado em 
30 centros educativos.

Em segundo lugar, arrancou a uni-
dade de uma oficina itinerante Cre-
activity. Este espaço interativo esteve 
à disposição de estudantes e fa-
milias em Bragança, Vila Real, Gui-
marães, Viana do Castelo, Aveiro, 
Guarda, Évora e Beja, entre outras, 
chegando a un total de 17 localida-
des e 5.400 visitantes.

Os vencedores 
de cada um dos 
galardões realizam 
uma viagem 
formativa a Silicon 
Valley

Uma criança na 
oficina Creactivity, 
destinada a fomentar 
a criatividade.

CEnTROs EDUCATiVOs

30 escolas
iniciaram a difusão do programa 
Jovens Empreendedores no último 
trimestre de 2018. 

Deste modo, a EduCaixa desen-
volve as competências e atitudes 
dos alunos que lhes permitirão 
não apenas serem empreende-
dores, mas também desenvolve-
rem-se com autonomia e consci-
ência crítica num mundo global 
e num mercado laboral imprevi-
sível. Para além disso, permite-
lhes tornarem-se cidadãos ativos 
e conscientes do que os rodeia.

Os dois programas contam com 
dois prémios: Dataton, no caso 
de Big Data, e Desafío Empren-
de, para o programa Jóvenes Em-
prendedores. As equipas selecio-
nadas competem e os vencedores 
de cada uma realizam uma via-
gem formativa a Sillicon Valley. 
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O
Palau Macaya é um motor inte-
lectual. O centro tornou-se um 
espaço de reflexão capaz de ino-
var incorporando novos formatos 
dinámicos e inclusivos. Este ano 
decorreram os Macaya 361°, uma 
proposta de diálogos que incor-
pora diversas vozes. Lançou tam-
bém a primeira Convocatória de 
Projetos de Reflexão em Madrid.

Macaya 361° proporciona uma 
visão completa e plural sobre os 
desafios que nos afetam como so-
ciedade. Sob o título ‘Conversas 
sobre o trabalho e a exclusão so-
cial’, nesta primeira edição foram 
debatidas as mudanças no mun-
do laboral e como afetarão os 

PALAU MACAYA

O Palau macaya, 
espaço da ”la Caixa” 

dedicado ao diálogo, 
à transformação 

social e ao 
conhecimento.

Uma porta aberta 
ao diálogo e às 
humanidades
O Palau Macaya de Barcelona é o centro 
da Fundação ”la Caixa” especializado na 
reflexão, na promoção do conhecimento 
e na transformação social. 

PaLau macaYa (2018)

ATiViDADEs 

740
PARTiCiPAnTEs 

59.595
(2012-2018)

7 anos
de experiência como centro líder 
na criação de conhecimento e 
progresso social.
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grupos vulneráveis. O jornalista 
Antoni Bassas foi o moderador 
das conversas. 

O método Macaya pretende pro-
mover e apoiar iniciativas para o 
progresso social. Para isso, lan-
çou a primeira convocatória de 
Proyectos de Reflexión para de-
sarrollar en la Comunidad de 
Madrid. Coordenada a partir da 
CaixaForum Madrid, está aberta 
a instituições sem fins lucrativos, 
universidades, centros de inves-
tigação e instituições públicas. 

El Palau Macaya é, por sua vez, o 
centro que contribui para o pro-
gresso social, económico, políti-
co e ambiental mediante o diálo-
go, a reflexão e a troca de ideias. 
Frank Moulaert, Elisabetha Pi-
qué, Evgeny Morozov, Rokhaya 
Diallo, Paloma Favieres, Emilio 
Ontiveros, Colin Crouch, Ángel 
Gabilondo, Marina Garcés, Rena-
ta Ávila, Philip Bloom, Lluís Duch, 
Serge Resnikoff e Cristina Gallach 
são alguns dos especialistas mun-
diais que participaram em 2018. 

O centro também acolhe a Escue-
la Europea de Humanidades. Se-
gundo o lema ‘Depois do muro: 
um mundo em mudança. Ciên-
cia, política, cultura e socieda-

Economia e desafios sociais 
em Cap Roig

O que é uma sociedade justa? sob 
o título ‘Para que ninguém fique pe-
lo caminho’, a Fundação ”la Caixa” 
organizou no museu del suro de Pa-
lafrugell el segundo Encuentro de 
Economía y Retos sociales Cap Rog 
2018. nesta segunda edição o deba-
te focou-se nos instrumentos e nas 
políticas para que, na passagem pa-
ra um mundo mais aberto e repleto de 
avances tecnológicos, se possa ga-
rantir uma verdadeira igualdade de 
oportunidades, bem como o bem-es-
tar dos grupos em risco.

Cap Roig afirmou-se como o fes-
tival de verão de referência do sul da 

Europa com um novo número recor-
de em 2018: um total de 56.261 es-
pectadores, o que representa um 
crescimento de 21% e 10.000 novos 
assistentes em relação à edição an-
terior. Luis miguel, sting & shaggy, Jo-
an Baez, Andrea Bocelli, James Blunt, 
Antonio Orozco, Els Catarres, Pablo 
López, maná, Roger hodgson e Ro-
sario são alguns dos cantores que 
passaram pelo palco. Pelo segundo 
ano consecutivo, o festival recebeu 
a certificação de sustentabilida-
de ambiental, económica e cultural 
Biosphere, ao cumprir os requisitos 
das nações Unidas. 

de’, contou com a participação do 
sociólogo Wolf Lepenies e dos fi-
lósofos Simon Critchley e Daniel 
Dennett, entre outros. 

Sede do Club de Roma, acolheu 
ainda ciclos sobre desenvolvi-
mento sustentável, saúde e meio 
ambiente, o transhumanismo e 
as mulheres marcaram a história 
dos direitos humanos, entre ou-

tros temas. Situado no Palau Ma-
caya, o Observatorio de los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible é 
um centro de análise criado pe-
la Fundação Bancária ”la Caixa” 
em colaboração com ESADE. Es-
te ano apresentou o seu primei-
ro relatório anual: Contribuição 
das empresas espanholas para os 
Objetivos de um Desenvolvimento 
Sustentável. 

Vista aérea do 
jardim, com o 

cenário que 
recebe o Festival 

de Cap Roig, na 
Costa Brava, em 

Palafrugell.

O Palau Macaya é 
a sede do Club de 
Roma e acolhe a 
Escuela Europea de 
Humanidades 

UTiLiZADOREs (2016-2018)

2018

2016

2017

41.581

52.129

55.143

JarDins De caP roiG
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Mais de 110 anos de
compromisso social

estrutura

A ”la Caixa” é, mais de 110 anos 
após a sua criação, a primeira fun-
dação de Espanha, a segunda na 
Europa e uma das mais importan-
tes do mundo em termos de volume 
de investimento social.

A CriteriaCaixa é a sociedade hol-
ding que gere o património empre-
sarial da Fundação ”la Caixa”, com 
um objetivo duplo:

1. Gerar os recursos necessários 
para financiar a Fundação.

2. Preservar e impulsionar o cresci-
mento do património da fundação.

A Caixa de Pensões e Poupanças 
para a Terceira Idade ”la Caixa” da 
Catalunha e Ilhas Baleares foi fun-
dada a 5 de abril de 1904 pelo ad-
vogado catalão Francesc Moragas 
Barret, com o apoio de várias en-
tidades da sociedade civil catalã. 
Desde as suas origens, a Fundação 
”la Caixa” caracteriza-se por um
forte compromisso social e uma vo-
cação de trabalho em prol do inte-
resse geral, tanto através da sua 
atividade financeira como da sua 
Fundação, que desenvolve e fi-
nancia atividades de índole social, 
educativa, cultural e científica.

A abreviatura bn corresponde a milhares de milhões. 
GAV: valor bruto dos ativos. NAV: valor líquido dos ativos.
Dados de 31 de dezembro de 2018.

OUTROS ATIVOS
FINANCEIROS

GAV: 22,7 bn€
NAV: 17,5 bn€

100 %

2,2 bn€

CARTEIRA INDUSTRIAL
E DE SERVIÇOS

NEGÓCIO
IMOBILIÁRIO

24,0 % 99,5 %

6,0 % 1,2 %

6,0 % -

Outras
participadas

8,0 bn€

CARTEIRA
BANCÁRIA

40,0 %

17,6 %

9,1 %

9,8 bn€

100 %

2,7 bn€

INVESTIGAÇÃO,
CONHECIMENTO

E BOLSAS

SOCIAL

CULTURA

EDUCAÇÃO

100 %
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Área social
Pobreza
Cooperação total

498,4 M€

Investigação
Conhecimento
Bolsas

Cultura
educação

284,7 M€ 89,8 M€ 123,9 M€

57% 18% 25%

Área social
Pobreza
Cooperação total  

545 M€

Investigação
Conhecimento
Bolsas

Cultura
educação

309,6 M€ 112,9 M€ 122,5 M€

57% 21% 22%

Liquidação orçamental de 2018

Orçamento de 2019

LIquIdaçãO
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dIreCtÓrIO FundaçãO BanCÁrIa ”La CaIxa”

SERVIÇOS CENTRAIS: 
Av. Diagonal, 621 
08028 Barcelona

BARCELONA

CAIXAFORUM BARCELONA
av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8
08038 Barcelona
tel. 93 476 86 00
icaixaforumbcn@magmacultura.net
CaixaForum.com/agenda
Facebook.com/CaixaForum

COSMOCAIXA BARCELONA
Isaac Newton, 26
08022 Barcelona
tel. 93 212 60 50
icosmocaixa@magmacultura.net
CosmoCaixa.com/agenda
Facebook.com/CosmoCaixa

PALAU MACAYA
Passeig de Sant Joan, 108
08037 Barcelona
tel. 93 457 95 31

FUNDACIÓN DE LA ESPERANZA
Palma de Sant Just, 4
08002 Barcelona
tel. 93 270 39 73

ESPAICAIXA FRANCESC D’ASSÍS
Convent de Santa Clara
Santa Clara, 60-62
08241 Manresa
tel. 93 836 26 75

MADRID

CAIXAFORUM MADRID
Paseo del Prado, 36
28014 Madrid
tel. 91 330 73 00
infocaixaforummad@fundacionlacaixa.org
CaixaForum.com/agenda
Facebook.com/CaixaForum

ESPACIOCAIXA MADRID
arapiles, 15
28015 Madrid
tel. 91 444 54 15
obrasocial.lacaixa.es/ambitos/centros/
espaciocaixa_es.html

PALMA

CAIXAFORUM PALMA
Pl. Weyler, 3
07001 Palma
tel. 971 17 85 00
Fax 971 72 21 20
icaixaforumpalma@magmacultura.net
CaixaForum.com/agenda

SEVILLA

CAIXAFORUM SEVILLA
Camino de los Descubrimientos,
Esquina C/Jerónimo de aguilar
41092 Sevilla
tel. 955 657 611 · 955 657 612
caixaforumsev@fundacionlacaixa.org
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GIRONA

CAIXAFORUM GIRONA
Ciutadans, 19
17004 Girona
tel. 972 20 98 36
caixaforumgirona@magmacultura.net
CaixaForum.com/agenda

ESPAICAIXA GIRONA
Pl. Poeta Eduard Marquina, 10
17002 Girona
tel. 972 21 54 08

JARDINS DE CAP ROIG
Camí del Rus, s/n
17210 Calella de Palafrugell

TARRAGONA

CAIXAFORUM TARRAGONA
Cristòfor Colom, 2
(junto à fonte do Centenário)
43001 tarragona
tel. 977 24 98 71
caixaforumtarragona@magmacultura.net
CaixaForum.com/agenda

ESPAICAIXA TARRAGONA
Prat de la Riba, 3
43001 tarragona
tel. 977 22 59 52

LLEIDA

CAIXAFORUM LLEIDA
av. de Blondel, 3
25002 lleida
tel. 973 27 07 88
caixaforumlleida@magmacultura.net
CaixaForum.com/agenda

SARAGOÇA

CAIXAFORUM ZARAGOZA
av. de anselmo Clavé, 4
50004 Zaragoza
tel. 976 76 82 00
caixaforumzgz@fundacionlacaixa.org
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