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Projectes
desenvolupats

Import destinat a
col·laboracions

270

Beques i
premis concedits

+2,7

224

MM€

61 el 2017

+ de 500.000 el 2017

68 el 2017

Reinserció
laboral

Atenció a
persones
sense sostre

Ajuts en
alimentació

+1.500
Persones a l’atur inscrites
en els cursos gratuïts
512 el 2017

2.429

Persones que han participat
en el projecte 79 el 2017

184.807
Persones que s’han pogut
beneficiar dels ajuts
34.807 el 2017

Premis
emprenedoria

Llibres
digitalitzats

600

50.000

Candidatures presentades
100 el 2017

famílies al Tercer Món
han tingut accés a
llibres digitalitzats
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CARTA DEL PRESIDENT
Apreciats socis, apreciades sòcies,
Com cada any, volem compartir amb tots vosaltres, a través de la
Memòria Social 2017, la tasca duta a terme per la Fundació Caixa
d’Enginyers en un any molt rellevant per a nosaltres, el del 50è
aniversari del Grup Caixa d’Enginyers.
Però, en primer lloc, m’agradaria recordar l’objectiu que ens impulsa
a treballar, des de la Fundació, per a la societat, i que no és cap
altre que el compromís i la responsabilitat que hem adquirit per
retornar-li tot allò que ens dona, potenciant l’acció social.
El 2017, la Fundació ha estat especialment dotada, precisament
amb motiu de la celebració dels 50 anys de Caixa d’Enginyers. Això
ens ha permès seguir desenvolupant importants projectes socials i
realitzar activitats amb la col·laboració, també, dels socis.

JOSEP ORIOL SALA ARLANDIS
President

Voldria fer un repàs de les principals dades que mostren el
compromís de la Fundació amb l’acció social a través de les
seves tres línies d’actuació: programes d’ecologia i sostenibilitat;
programes de formació, excel·lència professional, beques i premis
en el món de l’enginyeria; i, finalment, accions de retorn social
i reinserció laboral. Des de la seva creació, a finals de 2010, la
Fundació ha portat a terme 270 projectes, ha destinat més de
2,7 milions d’euros a diferents iniciatives, ha atorgat 224 beques
i premis i ha fomentat la reinserció laboral de més de 1.500
persones.
Tal com recull aquesta Memòria, hem fet una gran aposta per
seguir desenvolupant projectes dins de les línies estratègiques de la
Fundació. Voldria destacar “Acció 50”, un concurs amb una dotació
econòmica especial creat per commemorar l’aniversari del Grup i
que ha permès que tots els socis poguessin votar aquells projectes
que consideraven més rellevants per la seva aportació a la societat
i al medi ambient. Les entitats guanyadores van ser ONGAWA, pel
projecte “Arròs que il·lumina”, i Associació Sèlvans, pel projecte “Os
bru i boscos madurs: preservant les joies del Pirineu”, ambdós en
l’àmbit de l’ecologia i la sostenibilitat.
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També en el marc de la mateixa línia d’actuació, es va presentar
l’estudi realitzat en col·laboració amb ESADE titulat “La transició cap
a una economia baixa en carboni: riscos i oportunitats”, que va tenir
una gran repercussió als mitjans de comunicació per les dades que
destacava sobre un tema tan important.
Sobre retorn social i reinserció laboral, línia que contribueix a la
integració de les persones amb risc d’exclusió i que beneficia el
conjunt de la societat, voldria destacar el projecte Acció Solidària
Contra l’Atur (ASCA), un fons de 35.000 euros en préstecs per
finançar projectes d’emprenedors a cost zero. Per descomptat, vull
recordar els cursos de formació de la Fundació Caixa d’Enginyers,
un programa propi de cursos per promoure la reinserció laboral
de persones en situació d’atur. També hem col·laborat amb Arrels
Fundació, el Banc dels Aliments, Càritas i Pallapupas, entre molts
d’altres.
Finalment, pel que fa a la línia de formació, excel·lència
professional, beques i premis, s’ha seguit impulsant l’educació
a través de publicacions com la Guia de l’inversor, una sèrie de
publicacions pròpies, o a través del patrocini de l’Observatori de
Divulgació Financera de l’Institut d’Estudis Financers.
Durant el 2017, s’ha celebrat la 5a edició de la Beca Isabel de P.
Trabal, per al desenvolupament de projectes d’investigació amb
impacte social en l’àmbit de la ciència, la innovació i la tecnologia,
i la 4a edició del Concurs “Idees Making Point”, una iniciativa que
pretén impulsar projectes emprenedors relacionats amb la ciència,
la tecnologia i la innovació.
Voldria aprofitar aquesta carta per transmetre el meu agraïment a
tots els socis que són la nostra raó de ser, i gràcies als quals podem
continuar treballant per una societat millor. Així mateix, voldria agrair
l’esforç de totes les persones que han fet possible que la Fundació
Caixa d’Enginyers hagi dut a terme totes les iniciatives que recull
aquesta Memòria Social.
Seguirem treballant com fins ara, prenent com a base els nostres
valors, per aportar a la societat més benestar i progrés.
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LA FUNDACIÓ CAIXA D’ENGINYERS:
QUI SOM?
Caixa d’Enginyers compta amb una marcada orientació de
responsabilitat social i de compromís amb les persones des del
mateix moment del seu naixement, el 1967. No podria ser de cap
altra manera si tenim en compte que l’Entitat és una cooperativa de
crèdit des dels seus inicis, amb tot el que això representa quant a
valors assumits, prioritats estratègiques i, en definitiva, voluntat de
retorn social.

Patronat de la Fundació
Caixa d’Enginyers 2017

A finals de 2010, Caixa d’Enginyers va constituir la Fundació Caixa
d’Enginyers amb l’objectiu de canalitzar les seves activitats de
responsabilitat social corporativa (RSC).

Secretari
Sr. Enric Homs Martínez (1)
Sr. Felix Masajuán Teixidó (2)

D’aquesta manera, la Fundació Caixa d’Enginyers, de caràcter
privat i sense ànim de lucre, es va convertir en el vehicle
d’optimització de l’eficiència dels recursos destinats a la promoció
i al foment d’activitats d’interès cultural, social, mediambiental,
beneficoassistencial, educatiu o científic, professional i tecnològic.
Caixa d’Enginyers és conscient de la creixent importància de les
actituds solidàries i de l’assumpció de responsabilitats socials a la
nostra societat, la qual, sens dubte, adquireix més rellevància que
mai en la complexa conjuntura actual.
La tasca duta a terme per la Fundació també posa èmfasi en la
reinserció laboral, l’educació, el foment del talent i l’excel·lència.
Tot això, amb la voluntat de construir una societat més justa, lliure i
cohesionada.

President
Sr. Josep Oriol Sala Arlandis
Vicepresident
Sr. Manuel Bertran Mariné

Patrons
Sr. Aurelio Luis Azaña García(3)
Sra. Carme Botifoll Alegre
Sr. Augusto Rafael Bou Camps(4)
Sr. Benjamín Manuel Calvo Pérez
Sra. Josefina Cambra Giné
Sr. Joan Cavallé Miranda
Sr. Salvador Domingo Comeche
Sr. Ramon Ferrer Canela
Sr. José Antonio Galdón Ruiz
Sr. Pedro Hernández del Santo
Sr. Pedro Marín Giménez
Sr. Josep M. Muxí Comellas
Sr. José Miguel Muñoz Veiga
Sr. David Parcerisas Vázquez
Sr. José María Pera Abadía
Sr. Jaime Roure Pagés
Sra. Montserrat Sallares Costal (5)
Sr. Antonio Santamans Olivé
Sr. Joan Vallvé Ribera
Sr. Ignasi Vinuesa Gimeno (6)
(1) Fins novembre de 2017
(2) Passa de patró a secretari el
novembre de 2017
(3) Fins febrer de 2017
(4) Des de novembre de 2017
(5) Fins novembre de 2017
(6) Des de novembre de 2017
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Missió, visió i valors
Missió

Valors

Objectius

Aportar valor sostenible a les
comunitats professionals i
contribuir al desenvolupament
social, econòmic i cultural
dels socis i de la societat
mitjançant l’establiment de
relacions basades en l’ètica, el
compromís i la confiança.

Compromís amb les persones.
Iniciativa i vocació de servei
en benefici dels qui són la
nostra raó de ser: els socis, els
col·laboradors i la societat en
conjunt.

• Impulsar la Fundació Caixa
d’Enginyers com a vehicle del
compromís social de l’Entitat.

Visió
Ser la referència dels nostres
socis i construir, mitjançant la
nostra iniciativa, una societat
més equitativa, inclusiva i
sostenible.

Integritat. Ser fidels als
nostres principis i actuar de
forma honesta, transparent i
professional.
Sensibilitat social. Orientació
a cobrir les necessitats de
les persones en els àmbits
econòmic, social i cultural, així
com a vetllar per la sostenibilitat
mediambiental.
Cooperació. El cooperativisme
i l’excel·lència com a
factors determinants per al
desenvolupament integral dels
nostres col·lectius.
Proximitat. La proximitat física
i emocional ens permet oferir
un tracte personalitzat per
conèixer millor les necessitats
dels nostres socis i oferir les
respostes més adequades en
cada cas.

• Consolidar i ampliar amb
accions pròpies les línies
d’actuació de la Fundació.
• Maximitzar el retorn social
dels recursos de l’Entitat
en benefici dels socis, dels
col·laboradors i de la societat
en general.
• Potenciar les col·laboracions
externes de la Fundació Caixa
d’Enginyers.
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PRINCIPALS EIXOS
D’ACTUACIÓ
La Fundació
té més de 60
convenis de
col·laboració
signats.

Tenim un compromís amb la sostenibilitat, la protecció del medi
ambient i la construcció d’una societat més justa. En especial,
prestem atenció als col·lectius més vulnerables i/o afectats per
la situació econòmica actual, a part de la dedicació especial al
col·lectiu d’enginyers.
Les tres línies d’actuació de la Fundació es materialitzen en diferents
projectes realitzats a través d’altres entitats o mitjançant projectes
propis.
Actualment, la Fundació té més de 60 convenis de col·laboració
signats amb entitats que promouen l’enginyeria en l’entorn social i
que fomenten la cultura i l’educació.
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El 2017, s’ha continuat impulsant el talent i l’excel·lència a través
d’acords amb múltiples institucions per atorgar premis i beques.
Els àmbits de la reinserció laboral, la formació i l’excel·lència són
especialment rellevants per a la Fundació Caixa d’Enginyers i, per
això, s’hi destinen més esforços per incrementar les accions dutes
a terme.

Ecologia i sostenibilitat

Reinserció laboral i retorn
social

Impulsem el talent
i l’excel·lència a
través de premis i
beques.

Formació, excel·lència
professional i enginyeria
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ECOLOGIA I SOSTENIBILITAT

La conservació del medi ambient també és
primordial per al Grup. Per això, es dona
suport a diverses entitats col·laborant en
diferents projectes d’aquest àmbit.
El projecte “Boscos
que curen” busca
definir un itinerari
forestal terapèutic
a Catalunya.

Associació Sèlvans
Des de 2016, participem en el projecte “Boscos que curen” per a
la definició d’un itinerari forestal terapèutic a Catalunya, amb una
repercussió positiva no només en els boscos, sinó també en la salut
de les persones que els gaudeixen.
El Concurs “Acció 50” també va aportar una dotació al projecte
“Os bru i boscos madurs: preservant les joies del Pirineu” per a la
configuració d’un santuari forestal en una zona de presència de
l’os bru, i també per comprar i mantenir gossos que protegeixin els
ramats.
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ONGAWA
A través d’aquesta col·laboració, donem suport a un projecte
que garanteix la sostenibilitat de la gestió de sistemes d’aigua de
comunitats de Tanzània mitjançant la formació per a la construcció
i manteniment de pous d’aigua, la qual cosa suposa una millora en
la qualitat de vida, el desenvolupament comunitari i la protecció del
medi ambient en aquesta regió.
ESADE
La Fundació col·labora amb l’Institut d’Innovació Social d’ESADE en
l’estudi “Transició cap a una economia baixa en carboni”, mitjançant
el qual es pretén sensibilitzar la població en temes relacionats amb
la petjada de carboni i els seus efectes en el canvi climàtic. L’estudi
se centra en els sectors financer i alimentari.
Fundació de la Jardineria i el Paisatge
La Fundació de la Jardineria i el Paisatge va ser fundada el 2002
amb l’objectiu de difondre i implementar normes de referència
tècnica en jardineria i paisatgisme. El suport a aquesta entitat
se centra en un projecte de normalització del disseny dels horts
urbans.
Worldreader-ACNUR
La col·laboració amb Worldreader-ACNUR es basa en el projecte
“Blue Box”, un programa de digitalització de continguts locals per
millorar l’educació dels nens i potenciar la lectura en les seves
famílies a través del mòbil. Aquest projecte es duu a terme a països
africans, asiàtics i llatinoamericans.
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RETORN SOCIAL I REINSERCIÓ LABORAL

Col·laborem amb diferents organitzacions
amb l’objectiu de construir una societat més
justa.
Acció Solidària Contra l’Atur (ASCA)
L’entitat, fundada fa més de 35 anys i gestionada per voluntaris,
busca donar una resposta al problema de l’atur. Hem dotat un fons
de 35.000 € per finançar projectes d’emprenedors a cost zero en el
camp de la ciència, la innovació i la tecnologia.
Cursos de formació de la Fundació Caixa d’Enginyers

La fundació Arrels
dona allotjament,
menjar i atenció
sanitària i social
a més de 8.600
persones.

Disposem d’un programa propi de cursos de formació per promoure
la reinserció laboral dels socis que estan a l’atur i per ajudar els
joves a accedir al mercat laboral. El 2017, vam organitzar 10
sessions i se’n van beneficiar més de 270 socis.
Arrels Fundació
Aquesta fundació dona allotjament, menjar i atenció sanitària i
social a més de 8.600 persones amb l’objectiu que ningú no visqui
al carrer. A través de la col·laboració en el projecte “La Troballa”, un
taller de creació d’objectes artesanals, es fomenta la reinserció social
i laboral.
Fundació Privada de l’Auditori i l’Orquestra
Ens impliquem en el projecte “Et toca a tu”, en el qual s’utilitza
la música com a eina d’integració social a través de concerts
participatius.
Càritas
Contribuïm a impulsar el projecte “Migra Studium”, que consisteix
a organitzar cursos de formació en lampisteria i electricitat que
promouen la reinserció laboral de persones en risc d’exclusió social.
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Banc dels Aliments

Fundació Sant Pere Claver

Hem donat suport al projecte “FRED”, l’objectiu
del qual és transportar i distribuir aliments
refrigerats i congelats per garantir que arriben
als seus destinataris en òptimes condicions.
La Fundació va comprar vitrines i baguls per
incrementar el volum dels aliments refrigerats i
congelats que es distribueixen, i per assegurar que
arriben en òptimes condicions per al seu consum.

La col·laboració en el projecte “My life” consisteix
a ajudar 15 joves en risc d’exclusió, amb
discapacitat i problemes de salut mental, per al
seu desenvolupament personal i la seva reinserció
sociolaboral.

Fundació IReS
Col·laborem amb la Fundació Institut de
Reinserció Social en el curs “Fes click a YouTube”,
adreçat a la formació de joves de col·lectius
vulnerables en noves tecnologies de la informació
i la comunicació.

Associació Punt de Referència
Es tracta d’una associació sense ànim de lucre
que ajuda els joves extutelats a emprendre la seva
vida adulta una vegada surten del centre on han
viscut. Oferim col·laboració i suport per afavorir la
seva plena integració social a través del projecte
“MentorHabilitats”, que pretén millorar la seva
ocupabilitat mitjançant la mentoria.
Pallapupas, Pallassos d’Hospital

La Tavella
Col·laborem en el projecte “Capacita” de la
Fundació Viver de Bell-lloc, el qual promociona el
creixement personal i la inclusió social i laboral de
persones amb discapacitat o trastorn mental.
Fundació Autònoma Solidària-UAB
Col·laborem en el programa d’acollida de
refugiats que duu a terme aquesta entitat per
a la seva plena integració i per implicar la
població universitària en les accions d’acollida i
acompanyament. Un total de 73 refugiats hi han
participat en el 2017.

Organització sense ànim de lucre que neix amb
l’objectiu de fer menys traumàtica l’estada de nens
i nenes en els hospitals, acompanyant-los en les
diferents fases tant prèvies com posteriors a les
intervencions. La Fundació dona suport a aquesta
organització amb l’objectiu de reduir la por i
l’ansietat en determinats moments, i així fer més
suportable l’estada.
Jornades Cooperatives Financoop
La Fundació va participar com a entitat
col·laboradora en les Jornades Cooperatives
Financoop. Sota el lema “Creiem en vosaltres”, es
van realitzar a Barcelona amb l’assistència de les
principals cooperatives del país.
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FORMACIÓ, EXCEL·LÈNCIA PROFESSIONAL, BEQUES I PREMIS

Els objectius primordials de la Fundació
són, d’una banda, desenvolupar actuacions
per promocionar l’enginyeria dins de la
societat i, de l’altra, ajudar i acompanyar els
professionals del sector, especialment aquells
que són nous. Per això, col·labora en els
següents projectes.
Divulgació i investigació
Quaderns de finances i assegurances

GUIA D’INVERSIONS
COM ESTALVIAR I INVERTIR EN
ELS TEMPS DE TIPUS D’INTERÈS
MOLT BAIXOS I NEGATIUS

Guies i publicacions. Quaderns de Finances i Assegurances.
Aquesta publicació periòdica de caràcter divulgatiu pretén tractar, de
manera clara i transparent, diversos temes de l’àmbit bancari amb la
intenció que els nostres socis ampliïn la informació sobre economia
i finances.
Consell General de Graduats en Enginyeria branca industrial i
Enginyers Tècnics Industrials d’Espanya (COGITI)
Patrocinem l’estudi “I Baròmetre Industrial”, un estudi sociològic del
sector de l’enginyeria al nostre país
Associació Col·legi Enginyers Industrials de Catalunya (AEIC)
Col·laborem en el desenvolupament de l’estudi “Observatori de
l’Enginyeria”.
Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya (EIC)
La Fundació va col·laborar amb aquesta entitat mitjançant el
patrocini de diverses jornades.
Asociación Empresarial de Ingenieros Consultores de Andalucía
(ASICA)
Patrocini de l’exposició “Quatre segles d’enginyeria espanyola a
ultramar”.
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Fundació TecnoCampus
La Fundació dona suport a TecnoCampus, un parc tecnològic i
d’innovació. El 2017, hem col·laborat en l’estudi sobre les xarxes
socials en empreses catalanes cooperatives i d’economia social, així
com en la confecció d’un llibre tècnic amb informació econòmica
sobre els 50 anys d’història de Caixa d’Enginyers.
Fundación IC-LI, Ingeniería para la Cooperación
Donem el nostre suport a aquesta fundació, que promou accions
de sensibilització social per potenciar l’equitat de gènere en
l’enginyeria.
Cercle per al Coneixement
Col·laborem amb aquesta entitat en l’organització d’activitats per
difondre el coneixement empresarial, científic i social.
IEF–ODF
Som promotors de l’Observatori de Divulgació Financera, que té
per objectiu difondre novetats i innovacions que es produeixin en la
pràctica dels mercats financers i les seves institucions mitjançant la
generació de coneixement.
Palau de la Música-Orfeó Català
Col·laboració en la promoció d’actes d’interès social i cultural a les
seves sales i dependències.

El 2017, a través
de la Fundació
TecnoCampus,
hem col·laborat
en l’estudi sobre
les xarxes socials
en empreses
catalanes
cooperatives i
d’economia social.
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Formació
Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona
IL3-UB
Som promotors del Programa Superior Universitari d’Emprenedoria
per formar futurs emprenedors.

La Fundació Caixa
d’Enginyers dona
suport al projecte
d’aprenentatge
“Servei STEM” en
centres educatius
de Catalunya, que
cobreix les àrees de
ciència, tecnologia,
enginyeria i
matemàtiques.

Fundació Jaume Bofill
Aquesta fundació cultural privada, creada el 1969, promou el
coneixement de la societat catalana i el debat de noves idees i
propostes per avançar cap a una societat més justa. La Fundació
Caixa d’Enginyers dona suport al projecte d’aprenentatge “Servei
STEM” en centres educatius de Catalunya, que cobreix les àrees de
ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques.
Enginyeria Sense Fronteres
La Federació Espanyola d’Enginyeria Sense Fronteres té per objectiu
construir una societat més justa i solidària posant la tecnologia a
la disposició de les persones. Un dels seus objectius és millorar
la qualitat de les eines de formació tècnica no presencial per
facilitar l’accés a la formació online orientada a la cooperació per
al desenvolupament de base tecnològica, programa en què hem
col·laborat.
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Institut Universitari de Ciència i Tecnologia (IUCT)
Col·laboració en el Màster de Creació i Gestió d’Empreses
Lifescience.
La Salle
Col·laboració en el projecte “Talent i noves tecnologies”, que té
l’objectiu de promoure l’esperit tecnològic i innovador entre alumnes
de batxillerat.
Real Academia de la Ingeniería
Col·laboració en el programa de mentoring “Dona i Enginyeria” per
al foment de l’interès per l’enginyeria i tecnologia en les adolescents.
Més de 150 estudiants dels últims cursos de grau i de màster en
Enginyeria s’hi han inscrit el 2017.
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Beques i premis
5a edició Beca Isabel de P. Trabal
A través d’aquesta iniciativa, es va atorgar una beca per al
desenvolupament d’un projecte o treball d’investigació amb
impacte social en l’àmbit de la ciència, la innovació i la tecnologia.
D’entre els 104 projectes presentats es van triar 10 finalistes, i
es va concedir la beca de 10.000 € a Jorge Querol Borrás, de
la Universitat Politècnica de Catalunya, pel seu treball sobre el
desenvolupament d’eines per a la detecció, localització i mitigació
de sistemes antiinhibidors de senyal per augmentar la seguretat dels
receptors de GPS i GNSS.
5a edició Premis Emprenedoria
Apostem per fer costat a empreses start-up per promoure
l’emprenedoria entre els joves i donar suport econòmic a empreses
tecnològiques pioneres.
A l’última edició dels Premis Emprenedoria es van seleccionar 10
finalistes entre els 61 projectes presentats, i el jurat va decidir per
unanimitat concedir els tres premis, valorats en 5.000 € cada un,
als projectes següents:

- ISUCLOCK: disseny de
dispositius electrònics
i solucions digitals que
milloren el seguiment de
malalties cròniques com
la diabetis, l’alteració del
creixement, l’esclerosi
múltiple o el dolor respiratori.

- CREATSENS: eina que
permet la generació
d’informació clínica rellevant
a través d’analítiques de
sang, d’una forma simple i
confortable, per controlar i
prevenir complicacions renals.

- MESBOOK: eina per millorar
la competitivitat de la indústria
gràcies a la tecnologia i
actuant sobre les seves àrees
clau.
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4a edició Concurs “Idees Making Point”
Aquesta iniciativa impulsa el desenvolupament de propostes
d’emprenedoria relacionades amb la ciència, la tecnologia i la
innovació. Així mateix, fomenta la filosofia del treball col·laboratiu,
amb l’ajuda de MOB-Makers of Barcelona.
Després de valorar les 40 propostes rebudes, el jurat va seleccionar
els tres projectes més creatius (Al Scope, Biothers i GAIN
Motorcycles), que van rebre una dotació econòmica de
5.000 €, 4.000 € i 3.000 €, respectivament, per fomentar el seu
desenvolupament.

IQS. Atorguem beques per a l’excel·lència acadèmica a estudiants
per a la realització de grau i/o doble grau en Química, Enginyeria
Química i Administració i Direcció d’Empreses.
EIC. Concedim beques d’estudis.
ESADE. Proporcionem beques per a alumnes de programes
universitaris.
Escola Sant Gervasi. El 2017, la Fundació ha patrocinat la sisena
edició dels Premis Manuel Arroyo per a joves emprenedors en
l’àmbit científic i tecnològic. L’objectiu d’aquests premis és donar
suport i impulsar projectes empresarials cooperatius duts a terme
per joves emprenedors.
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Creiem en la
formació com a
instrument de
cohesió social
clau per al
desenvolupament
personal i col·lectiu
de les persones. Per
això, ens impliquem
en l’educació
proporcionant
beques perquè els
estudiants amb
potencial acadèmic
puguin seguir
els seus estudis,
independentment
de la seva capacitat
econòmica.

20

Caixa d’Enginyers
Memòria Social
2017

Fundació CIM Barcelona Tech (UPC). Col·laboració en màsters i
postgraus de tecnologia i producció de sistemes 3D.
Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia
Industrial de Catalunya. Col·laboració en l’organització i el patrocini
dels Premis Bonaplata. Els premis tenen per objectiu reconèixer
aquelles persones i institucions que hagin desenvolupat estudis que
suposin una valoració del patrimoni industrial.
Universitats d’Elx, Alcoi i Alacant. Concedim beques d’estudis als
estudiants d’aquestes universitats.
Universidad de Vitoria. Col·laborem a través de beques d’estudis
als estudiants.
Universidad de Zaragoza. Atorguem beques de mobilitat als joves
estudiants.
Universitat de Lleida. Concedim beques d’estudis als estudiants
d’aquesta universitat.
Fundació Universitària Balmes de la Universitat de Vic.
Col·laboració en la 5a edició dels tornejos territorials de la First Lego
League.
Fundació UOC. La Fundació ha col·laborat atorgant dues beques a
estudiants d’enginyeria.
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Donem beques i ajuts
a la mobilitat internacional no europea i al fons de préstec UPC
Alumni.
Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Patrocinem beques
d’excel·lència acadèmica i atorguem premis al millor expedient.
Universitat Politècnica de València (UPV). Càtedra València i
premis als millors expedients acadèmics.
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“ACCIÓ 50”, UNA FORMA SOLIDÀRIA
DE CELEBRAR EL 50 ANIVERSARI DE
CAIXA D’ENGINYERS
L’any 2017 va ser molt especial per a Caixa d’Enginyers a causa de
la celebració del seu 50 aniversari al costat dels seus socis
i col·laboradors. Per aquesta raó, i a través d’un concurs posat
a la disposició dels socis, es va decidir donar suport, de manera
extraordinària i amb un total de 25.000 €, a dues de les línies
d’actuació amb què col·labora la Fundació.

Projectes guanyadors
“Arròs que il·lumina”, de l’ONG ONGAWA. 15.000 €
“Os bru i boscos madurs: preservant les joies del Pirineu”, de l’ONG
Associació Sèlvans. 10.000 €

La participació dels socis va ser premiada amb el sorteig d’un viatge
solidari a Moçambic per conèixer, de primera mà, els projectes que
duu a terme l’ONG Enginyeria Sense Fronteres. La sòcia guanyadora
va ser Ma Pilar Grau Vendrell, que va viatjar a Moçambic juntament
amb el seu acompanyant.
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CONSULTORIA IMPACTE
SOCIAL
CADA EURO QUE DESTINA LA FUNDACIÓ A PROJECTES SOCIALS
MULTIPLICA PER 3 EL SEU VALOR.
La Fundació Caixa d’Enginyers ha realitzat un estudi per calcular
l’impacte social de cada un dels projectes als quals ha donat suport
durant l’any 2017. Per a això, ha tingut l’ajuda d’una consultora
externa especialitzada que segueix l’enfocament d’Amartya Sen,
Premi Nobel d’Economia, utilitzat per analitzar el progrés social i
desenvolupament humà de tots els països del món.
La metodologia seguida per arribar a aquesta conclusió ha estat
analitzar cada un dels projectes identificant els elements del marc
lògic (problemes que resolen, activitats desenvolupades, persones
beneficiades, etc.) i, amb aquests outputs, valorar econòmicament
el retorn social de cada element a través d’un complex algoritme.
Reunint els resultats obtinguts, podem afirmar que el valor social
generat per la Fundació el 2017 triplica la inversió monetària
realitzada.
Aquests resultats permeten fer una millor selecció dels projectes
futurs, així com donar indicacions sobre projectes l’impacte social
dels quals sigui millorable. D’aquesta manera, la Fundació Caixa
d’Enginyers es posiciona entre les millors en pràctiques d’acció
social, optimitzant l’impacte dels recursos disponibles.

Edició
Fundació Caixa d’Enginyers
Disseny
gosban reporting

www.fundaciocaixaenginyers.com

