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Carta del President, Félix Masjuan Teixidó
Apreciats socis, apreciades sòcies,
Un any més, compartim amb vosaltres la Memòria
Social de la Fundació Caixa d'Enginyers, en la
qual plasmem l'impacte generat per la Fundació, a
través de la qual vehiculem l'acció social del Grup i
focalitzem el compromís que tenim amb els nostres
socis i sòcies, amb la societat i amb el planeta.
La motivació principal de la Fundació Caixa
d'Enginyers sempre ha estat aportar un valor
sostenible a les comunitats professionals i contribuir
al desenvolupament social, econòmic i cultural dels
nostres socis i sòcies, així com de la societat en
general. Creiem fermament en el nostre compromís
amb les persones i, com a entitat cooperativa,
busquem sempre una societat equitativa, inclusiva i
sostenible.
Per això, de la mateixa manera que estem fent
al llarg d'aquests darrers anys, el 2021 hem
dut a terme un gran nombre d'iniciatives que
s'han materialitzat a través de projectes propis i
mitjançant col·laboracions amb altres entitats.
El 2021 ha estat un any de transició marcat per la
pandèmia, i a la Fundació Caixa d'Enginyers no hem
deixat enrere les conseqüències greus derivades de
la COVID. En aquest sentit, hem donat continuïtat

a les accions excepcionals que es van iniciar
el 2020, amb l'objectiu de mitigar la situació i
continuar ajudant els col·lectius que n'han patit les
conseqüències.
Així, el Grup ha dut a terme, a través de la
Fundació, una campanya en favor de Càritas i de
la Fundació Educo per cobrir les necessitats de
col·lectius vulnerables. Gràcies a la gran implicació
de tots els socis i sòcies de l'Entitat, s'ha aconseguit
fer una aportació de 34.000 euros, amb la qual s'ha
assegurat el dret a l'educació de 140 nens i nenes
i s'ha proveït amb diferents aliments a més de 52
famílies. En paral·lel, el suport a la Fundació Educo
ha permès que 39 nens i nenes hagin pogut dinar
cada dia d'aquest curs al menjador escolar, cosa que
equival a més de 6.000 àpats.
Pel que fa a la nostra aposta per la sostenibilitat,
hem col·laborat en deu nous projectes enfocats a la
preservació del medi ambient i al desenvolupament
sostenible. Un exemple d’aquests és el nostre
suport per evitar la propagació d'incendis a través
de l’ajuda a “Ramats de Foc” i “Paisatges de Foc”,
impulsats per la Fundació Pau Costa. Aquests
projectes suposen un salt endavant en la lluita
contra els grans incendis, un dels reptes més grans
que afrontem com a societat en la situació actual
d'emergència climàtica.

El 2021 hem dut a terme un gran
nombre d'iniciatives que s'han
materialitzat a través de projectes
propis i mitjançant col·laboracions
amb altres entitats.
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En el marc de la reinserció laboral i l'acció social,
continuem impulsant el desenvolupament
professional a través de diferents col·laboracions
amb Formació i Treball, Càritas, EADA, Arrels
Fundació o ASSÍS Centre d'Acollida, entre d'altres.
Com hem estat fent des dels nostres orígens
el 2021, també hem impulsat noves propostes
emprenedores i innovadores relacionades amb la
ciència i la tecnologia. En aquest sentit, cal destacar
que el 2021 vam superar les 155 candidatures
rebudes per al 4t Premi Idees Innovadores Isabel P.
Trabal; i a finals de l'exercici també vam celebrar la
9a edició del Premi Emprenedoria amb més de 70
empreses emergents presentades.
Des de la seva creació el 2011, la Fundació Caixa
d'Enginyers ha realitzat 607 projectes d'acció social
i més de 4.340 persones s'han beneficiat de beques
d'estudi i formació gràcies als diferents convenis.
Més concretament, en els darrers cinc anys, la
Fundació ha destinat més de 2,5 milions d'euros a
inversió social per a projectes i aliances. Així mateix,
estem molt satisfets amb l'activitat duta a terme
i amb els resultats obtinguts, ja que, el 2021, el
retorn de l'impacte social de la inversió realitzada
s'ha situat en una ràtio del 5,1, fet que significa que
cada euro invertit per la Fundació n’ha multiplicat
per 5,1 el valor.

Així mateix, el compromís de Caixa d'Enginyers
per contribuir als Objectius de Desenvolupament
Sostenible s'estén a la Fundació en el vessant més
social i mediambiental. En aquest sentit, el 2021
hem volgut reportar el detall de la contribució
de la Fundació a la consecució de les metes,
principalment, de treball decent, acció pel clima,
reducció de les desigualtats, educació i aliances pel
desenvolupament.
Aquestes xifres que ens enorgulleixen tant són el
resultat d'un treball conjunt i ens demostren que
la Fundació va deixant una empremta en el camí.
Creiem fermament en la nostra aportació a la
societat i en els nostres valors, i és per això que la
Fundació seguirà desenvolupant el treball de suport
que la caracteritza.
Així, doncs, com a president del Grup, em
comprometo a continuar treballant en aquesta línia
per poder contribuir, tant com sigui possible, a fer
d'aquest món un lloc millor.
Moltes gràcies.

Des de la seva creació el 2011,
la Fundació Caixa d'Enginyers ha
realitzat 607 projectes d'acció
social i més de 4.340 persones
s'han beneficiat de beques d'estudi
i formació gràcies als diferents
convenis.
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El retorn del teu compromís en xifres*
Creant valor per a la societat
Inversió social

+4,6
milions d’euros d’inversió social en aliances i
projectes*

+0,5 MM€ el 2021

Beques i formació

4.341
persones han rebut beques i formació*

1.301 el 2021

Aliances i projectes

Emprenedors

aliances i projectes
duts a terme*

persones emprenedores han participat en el nostre

607
68 el 2021

*Dades acumulades des de 2011 fins a 2021

1.524
programa*

229 el 2021
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La Fundació Caixa d’Enginyers:
qui som?
Caixa d’Enginyers és una entitat amb una marcada
orientació de responsabilitat social i de compromís
amb les persones des del seu origen. Constituïda
el 1967 com a cooperativa de crèdit per un grup
d’enginyers industrials, manté, des del seu inici,
la vocació de donar servei als professionals i a les
seves famílies, amb tot el que això representa quant
a valors assumits, prioritats estratègiques i, en
definitiva, voluntat de retorn social.
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).
D’aquesta manera, la Fundació Caixa d’Enginyers,
de caràcter privat i sense ànim de lucre, es va
convertir en el vehicle que optimitzava 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 del valor creixent
de les actituds solidàries i de l’assumpció de
responsabilitats socials a la nostra societat. Aquest
fet, 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.

Patronat de la Fundació Caixa d’Enginyers 2021
President
Félix Masjuan Teixidó
Vicepresident
Antonio Santamans Olivé
Secretari
August Bou Camps

Patrons
Manuel Bertran Mariné
Carme Botifoll Alegre
José María Bueno Lidón
Josefina Cambra Giné
Joan Cavallé Miranda
Salvador Domingo Comeche
Ramon Ferrer Canela
José Antonio Galdón Ruiz
Francisco Javier García Pellejero
Sara Gómez Martín
Pedro A. Hernández Del Santo
Miguel Ángel Iriberri Vega
Pedro Marín Giménez

Josep M. Muxí Comellas
José Miguel Muñoz Veiga
Ana Oller Corney
David Parcerisas Vázquez*
José Mª Pera Abadía*
Jaime Roure Pagés
Anna Toda Navarro
Josep Oriol Sala Arlandis
Joan Vallvé Ribera*
Ignasi Vinuesa Gimeno
*Fins el 29 d'abril de 2021
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Missió, visió i valors
MISSIÓ

VISIÓ

Aportar valor sostenible.

Ser l’Entitat de referència

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.

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

VALORS

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.

COOPERACIÓ

INTEGRITAT

SENSIBILITAT SOCIAL

PROXIMITAT

El cooperativisme i l’excel·lència
com a factors determinants per
al desenvolupament integral
dels nostres col·lectius.

Ser fidels als nostres principis
i actuar de forma honesta,
transparent i professional.

Orientació a cobrir les
necessitats de
les persones en els àmbits
econòmic, social i cultural,
així com a vetllar per la
sostenibilitat mediambiental.

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 per a cada cas.

MEMÒRIA SOCIAL 2021

7

Principals eixos d'actuació
Els nostres eixos d’actuació es vinculen al nostre
compromís amb la sostenibilitat i la construcció
d’una societat més justa. En especial, prestem
atenció als col·lectius vulnerables, a part de la
dedicació especial que sempre hem donat al
col·lectiu d’enginyers.

MEDI AMBIENT
I SOSTENIBILITAT

REINSERCIÓ
LABORAL

FORMACIÓ I
EXCEL·LÈNCIA

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 68 convenis de
col·laboració signats amb entitats que promouen
la preservació del medi ambient, la reducció de
desigualtats, l’educació i l’enginyeria.
La conservació del medi ambient i la sostenibilitat
són prioritàries per al Grup Caixa d’Enginyers.
Per això, el 2021, a la Fundació hem continuat
treballant en aliances amb organitzacions del tercer
sector per sensibilitzar sobre la importància de
cuidar el planeta i buscar solucions i alternatives
per mitigar els efectes del canvi climàtic. Els àmbits
de la reinserció laboral, la formació i l’excel·lència
professional continuen sent rellevants per a
la Fundació Caixa d’Enginyers i, per això, s’ha
incrementat l’esforç en les accions que giren al
voltant dels esmentats àmbits.

 ctualment, la Fundació té més de 68 convenis de col·laboració
A
signats amb entitats que promouen la preservació del medi ambient,
la reducció de desigualtats, l’educació i l’enginyeria.
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Accions destacades en favor dels més vulnerables davant la COVID 19

A la Fundació Caixa d'Enginyers no ens oblidem
de les greus conseqüències de la COVID. Com a
continuïtat de les accions excepcionals que vam
començar a desenvolupar a inicis de la pandèmia, el
2021 hem continuat treballant i ajudant. En aquest
cas, hem seguit ajudant un dels col·lectius que ha
patit en silenci les conseqüències de la terrible
situació que vivim, i molts continuen patint-la.
La Fundació ha involucrat tots els socis i sòcies en
aquestes actuacions per fer arribar l'ajuda més gran
possible. Gràcies a les donacions dels socis i sòcies
i a una aportació addicional de la Fundació, s'han
lliurat 34.000 euros, distribuïts entre la Fundació
Educo i Càritas a través dels projectes següents:

CÀRITAS
Càritas té per objectiu atendre els col·lectius
vulnerables i cobrir les seves necessitats
bàsiques, com l'alimentació, el suport escolar
a fills de famílies sense recursos i l'accés a
l'habitatge. Aquesta ajuda és sempre temporal
i en el marc d'un pla de treball que recull
la inserció social. Gràcies a la campanya de
recaptació duta a terme per la Fundació Caixa
d'Enginyers, ha estat possible que 140 nens i
nenes rebin suport escolar i que 52 famílies de
tres membres puguin comprar menjar durant
dues setmanes.
FUNDACIÓ EDUCO
La Fundació Educo desenvolupa des de 2013
el programa “Beques Menjador”, programa que
té l'objectiu de garantir un menjar complet i
equilibrat al dia, l'impacte del qual arriba molt
més lluny que oferir aliments. Aquesta ajuda
directa beneficia el rendiment dels nens i nenes i
té un paper clau en la seva integració en l'escola.
El suport a la Fundació Educo ha permès que
39 nens i nenes hagin pogut menjar tots els dies
d'aquest curs en el menjador escolar, fet que
equival a més de 6.000 àpats.
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Medi ambient i desenvolupament sostenible
PAU COSTA FOUNDATION
Col·laboració en dos projectes: “Ramats de Foc”
i “Paisatges de Foc”. Els dos projectes tenen per
objectiu reduir el risc d'incendis forestals: “Ramats
de Foc” mitjançant el pasturatge de ramats de
ramaderia extensiva en zones estratègiques
identificades pels cossos de bombers; “Paisatge de
Foc” pretén mantenir i/o recuperar cultius llenyosos,
tradicionalment localitzats entre la zona urbanitzada
i la massa forestal, per reduir l'exposició de la
població als incendis forestals.
Alhora, ambdós projectes volen donar valor
als productes que provenen d'aquests ramats i
cultius amb la creació d'un segell que explica als
consumidors la seva contribució directa en la
prevenció d'incendis.
CENTRE DE RECERCA ECOLÒGICA I
APLICACIONS FORESTALS
Impulsors del programa “Ciència en Societat”,
aliança que s'emmarca en els Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS) per fer front als
reptes socials, econòmics i mediambientals globals
a través d'una ciutadania informada i implicada
en la presa de decisions. El programa persegueix
involucrar-hi els ciutadans i que aquests identifiquin
senyals que ens avisen de possibles riscos
ambientals com, per exemple, l'augment dels nivells
d'aigua, la presència d'espècies exòtiques invasives
o els canvis en la fenologia.

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓMARESME
Projecte estudi “Les cooperatives industrials de
Catalunya i l'adopció dels ODS”
L'objectiu de l'estudi és el d'indagar sobre el
comportament de les cooperatives industrials
de Catalunya respecte als ODS i calibrar el grau
d'assumpció dels esmentats objectius en la seva
filosofia i forma de procedir.
LA SALLE: FUNDACIÓ PRIVADA
UNIVERSITAT I TECNOLOGIA LA SALLE
Promotor del hackathon “Solucions
tecnològiques per assolir els Objectius de
Desenvolupament Sostenible”, una iniciativa
en la qual s'involucra estudiants d'enginyeria,
business i disseny per tal de cercar solucions per
mitigar el canvi climàtic i, concretament, relatives
a les ciutats sostenibles i a l'economia circular.
ENGINYERS INDUSTRIALS DE CATALUNYA
El Monogràfic de Mobilitat Elèctrica té per
objectiu mantenir la reflexió sobre els aspectes
més rellevants de la transformació que ha
d'implicar el vehicle elèctric, de manera que
es pugui posar sobre la taula un corpus ampli
d'observació i coneixement que ajudi a entendre
la situació actual, les seves implicacions i
necessitats i que doni visibilitat a les accions
que s'estan duent a terme, al mateix temps que
recomani accions futures.
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PROGRAMA DE SOSTENIBILITAT PER A PIMES

FUNDACIÓ GREENNOVA

Hem acompanyat 20 pimes durant el seu procés
d'anàlisi i definició d'un pla de reducció de la seva
petjada de carboni per disminuir-ne l'impacte en
el medi ambient. El programa tenia, al seu torn,
l'objectiu de mostrar a aquestes empreses les
oportunitats que els ofereix la gestió de carboni.

Organització que té l'objectiu de desenvolupar
projectes per lluitar contra l'escalfament global,
el canvi climàtic, la contaminació i tots els altres
efectes nocius que les nostres accions causen sobre
la salut de la Terra i de les espècies que l'habitem.
La Fundació participa en l'impuls dels projectes
“GRAFECO2” i “CAPTACO2”, que investiguen
maneres renovables i no contaminants de captar
el CO2 per eliminar-lo de l'aire i reduir l'efecte
d'hivernacle.

ONGAWA ENGINYERIA PER AL
DESENVOLUPAMENT HUMÀ
Es contribueix al projecte de millorar l'accés a
serveis sostenibles d'aigua a 8.458 persones en
la mancomunitat de Kihurio, Districte de Same a
Tanzània, seguint un enfocament basat en drets
humans i de conca.
ASSOCIACIÓ SÈLVANS
Col·laboració en els diferents projectes que aquesta
associació, que vetlla per la preservació dels boscos,
duu a terme a la serra de l'Albera (Girona), com la
creació d'un segon itinerari forestal terapèutic, la
consolidació d'un santuari forestal de biodiversitat
i la parametrització dels beneficis ambientals que
aquest santuari subministra a la societat.
FUNDACIÓ VICENTE FERRER
Col·laboració en el projecte de construcció d'una
planta purificadora d'aigua al poble de Yerragunta,
que permetrà oferir un proveïment suficient i
continu per a consum personal i domèstic, que sigui
accessible i assequible a la població i que compti
amb uns nivells de qualitat adequats.

ARCHITECTURAL ASSOCIATION INC. SCHOOL
OF ARCHITECTURE
Participació en el projecte interdisciplinari “Vertical
Winery”, que estudia la construcció d'una instal·lació
vitivinícola que permeti minimitzar la petjada
ecològica i l'impacte en l'entorn de la indústria
del vi, així com optimitzar els seus processos de
producció i distribució.
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Reinserció laboral i acció social
FORMACIÓ I TREBALL

ASSÍS CENTRE D'ACOLLIDA

Foment de la inserció laboral de persones més grans
de 45 anys, un dels col·lectius amb més dificultats
a l'hora de trobar feina, mitjançant la definició i la
posada en marxa d'un itinerari laboral adaptat a les
necessitats de cada cas.

Col·laboració en el projecte “ASSÍS VERD”, un
programa de formació sociolaboral per a persones
sense llar en manteniment de jardins, horts urbans
i gestió de centres de compostatge, que té per
objectiu millorar l'ocupabilitat de les persones
sense llar que desitgen incorporar-se al mercat
laboral i afavorir la seva inclusió social a través de
generar oportunitats laborals reals.

EADA
Promotors del Programa de recerca d'ocupació i
transició de carrera professional¬ per a persones
que es trobin en situació d'atur o ERTO, siguin més
grans de 40 anys i estiguin travessant una situació
professional adversa, amb especial atenció a dones
que trobin en aquest programa una oportunitat per
millorar la seva ocupabilitat. Hem comptat amb 50
participants.
FUNDACIÓ PRIVADA ORFEÓ CATALÀ-PALAU
DE LA MÚSICA CATALANA
Col·laboració en “Palau Vincles”, el projecte
d'intervenció sociomusical que fomenta la inclusió
i integració social a través de la pràctica musical i
coral col·lectiva de joves de zones o en situacions
vulnerables. El 2021, hem impulsat l'organització
de píndoles formatives en l'àrea de tècniques
audiovisuals, en les quals han participat un total de
35 joves.

ARRELS FUNDACIÓ
Suport a la tasca d'acompanyament i orientació
a les persones sense llar que duu a terme Arrels
Fundació amb el taller ocupacional “La Troballa”, un
programa que incideix tant en l'ocupació del temps
lliure, amb la realització d'activitats per promoure
la construcció de rutines, com en la preparació per
poder accedir al món laboral.
FUNDACIÓ AUTÒNOMA SOLIDÀRIA (FAS)
Impulsors de les Beques Refugi UAB, a través de
les quals s'han concedit 17 beques a estudiants
que han sol·licitat protecció internacional. Suport a
l'accés i continuïtat en la universitat a estudiants en
situació de refugi i contribuir a la plena integració
de les persones que han sol·licitat protecció
internacional residents en el Campus de la UAB.
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FUNDACIÓ INSTITUT DE REINSERCIÓ SOCIAL
(IRES)
Aliança amb la Fundació IRES per impulsar la
quarta edició de “Click”, un programa socioeducatiu
adreçat a adolescents i joves, en el qual es fomenta
el desenvolupament del seu potencial i s'utilitza la
formació en el camp de les noves tecnologies com
a eina d'inclusió social.
ENGINYERIA PER A LA COOPERACIÓ–
LANKIDETZARAKO INGENIARITZA
Compromís amb l'empoderament de les famílies
amb pocs recursos de Delhi (Índia) durant la crisi
provocada per la pandèmia de la COVID-19
a través de l'escolarització de nenes i nens, la
formació professional de dones i l'augment de
l'ocupabilitat.

ACCIÓ SOLIDÀRIA CONTRA L'ATUR (ASCA)
Suport a la lluita contra l'atur a través del fons
Fundació Caixa d'Enginyers-ASCA de 35.000 euros
per concedir préstecs sense interès a emprenedors
per finançar projectes en el camp de la ciència, la
innovació i la tecnologia.
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Coneixement, divulgació i enginyeria
FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT D'ESTUDIS
FINANCERS (IEF)
Col·laboració amb l'IEF per impulsar l'Observatori
de Divulgació Financera (ODF), una plataforma de
divulgació i coneixement que publica treballs tècnics
i organitza trobades amb professionals rellevants del
sector.
ASSOCIACIÓ ENGINY-ERA
Promotors del programa de tallers STEAM per a
escoles d'ENGINY-era, en el qual han participat
més de 500 nens i nenes de primària en més de 20
tallers en escoles. L'objectiu del programa és donar a
conèixer les STEAM a través de l'experimentació i el
gaudi, mentre treballen, també, la igualtat.

COGITI-CONSELL GENERAL DE L'ENGINYERIA
TÈCNICA INDUSTRIAL D'ESPANYA
Patrocini del “Baròmetre Industrial 2021” del
COGITI–Càtedra Internacional COGITI d'Enginyeria
i Política Industrial (UCAM), l'estudi sobre la situació
del sector industrial en el nostre país que, any rere
any, revela quines són les seves perspectives i quins
els seus reptes clau.

REIAL ACADÈMIA DE L'ENGINYERIA
Col·laboració en el projecte “Dona i Enginyeria”,
projecte social i integrador que té com a objectius
normalitzar la participació de les dones en l'àmbit
de l'enginyeria i la tecnologia i donar a conèixer
allò que la ciència, la tecnologia i l'enginyeria
aporten a la qualitat de vida de les persones i a la
sostenibilitat del planeta.
OBSERVATORI DE L'ENGINYERIA D'ESPANYA
Impulsor de la creació d'aquesta entitat, que té
l'objectiu de mostrar quina és la realitat actual de
l'enginyeria i quines són les seves perspectives de
futur.
FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA DEL BAGES
Col·laboració en el projecte “eHEALTHINKING”,
una plataforma d'emprenedoria concebuda com
un viver d'idees innovadores i acceleradora,
facilitadora i assessora de productes i serveis
tecnològics d'impacte en el sector salut i social.
COORDINADORA CATALANA DE
FUNDACIONS
Promotors de l'Observatori de Fundacions
de Catalunya, que té l'objectiu d'aprofundir i
incrementar el coneixement del sector fundacional
i el seu impacte en la societat.
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COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS INDUSTRIALS
DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Col·laboració en l'organització dels fòrums de debat
del Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de la
Comunitat Valenciana, un lloc de trobada per als
professionals d'aquest sector clau en el qual es
debat sobre el rol de l'enginyeria en la societat i els
reptes als quals s'enfronta.
ESCOLA D'ENGINYERS INDUSTRIALS D'ÀLABA
Patrocini del “V Fòrum d'Enginyeria i Ocupació
d'Àlaba”, una iniciativa que pretén fomentar la
inserció laboral i l'accés dels joves a l'ocupació
connectant els professionals de l'enginyeria amb les
empreses més importants del sector.
COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES
I GRADUATS EN ENGINYERIA AGRÍCOLA
D'ALACANT
Ajuda en els actes del Col·legi amb l'objectiu de
donar suport i reconèixer públicament els nous
col·legiats com a representants del futur del sector.

BEQUES I PREMIS
FUNDACIÓ EMPRESES IQS
Beques per a graus o dobles titulacions de grau
en Química, Enginyeria Química i Administració i
Direcció d'Empreses.
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
Préstecs per a estudis a l'estranger a 0 % d'interès
dins del projecte “UPC Alumni”. Beques de mobilitat
internacional per a l’Escola Tècnica Superior
d'Enginyeria Industrial de Barcelona.
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
Premi Consell Social de les Escoles Tècniques als
millors expedients acadèmics.
DEUSTO UNIVERSITAT
Premi als millors expedients acadèmics dels estudis
de màster.
FUNDACIÓ ESADE
Col·laboració en el programa de beques ESADE
mitjançant beques talent per a estudiants i
promotors del programa “Vicens Vives”.
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UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Col·laboració en el programa de beques per a la
primera matrícula en estudis de ciència de dades.
ASSOCIACIÓ DEL MUSEU DE LA CIÈNCIA I DE
LA TÈCNICA I D'ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL
DE CATALUNYA
Aportació al projecte “Premis Bonaplata” per a la
valoració del patrimoni industrial tècnic i científic en
la categoria d'Estudis.
UNIVERSITAT DE SARAGOSSA
Beques de mobilitat per a estades internacionals
durant els estudis oficials de grau.
FUNDACIÓ PER A LA UNIVERSITAT OBERTA
DE CATALUNYA
Beques per als màsters d'Enginyeria Informàtica i
Enginyeria de Telecomunicacions.
GERMANDAT D'ESTUDIANTS DE SEVILLA
Col·laboració en el programa “Estudiants” d'ajudes
universitàries.
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE MADRID
Beques a l'excel·lència acadèmica i premis al millor
expedient.
UNIVERSITAT DE VIC
Premis als millors treballs de recerca de batxillerat i
premis Innova Talent als millors treballs de final de
grau.

SOCIETAT ESPANYOLA DE MATERIALS
(SOCIEMAT)
Premi SOCIEMAT Caixa d’Enginyers al millor Treball
de Fi de Grau en Enginyeria en Materials.
CONSELL GENERAL DE COL·LEGIS OFICIALS
D'ENGINYERS INDUSTRIALS
Promotors del premi “Projecte Solidari” en el marc
dels Premis de l'Enginyeria d'Espanya.
FUNDACIÓ UNIVERSITAT LOYOLA
Premi al millor estudiant de l'Escola Tècnica
Superior (ETS) d'Enginyeria.
UNIVERSITAT DE SEVILLA
Premi al millor expedient de l'Escola Tècnica
Superior d'Enginyeria Informàtica.
COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS INDUSTRIALS
DE CATALUNYA
Beques per a la realització de tesis doctorals.
UNIVERSITAT D'ALACANT, ALCOI I ELX
Premis que reconeixen el rendiment acadèmic dels
estudiants.
COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS AGRÒNOMS
DE LLEVANT (COIAL)
Premis Sant Isidre per estimular la vocació
professional dels enginyers agrònoms en iniciar la
seva etapa professional.
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Projectes propis
9È PREMI EMPRENEDORIA
El seu objectiu és premiar el talent i l'excel·lència
professional de les empreses que emergeixen
actualment en l'àmbit de la ciència, la tecnologia,
la innovació i la sostenibilitat per tal de potenciar
el seu negoci i beneficiar el seu desenvolupament.
En aquesta edició s'ha posat especial atenció a
promoure iniciatives relacionades amb la mobilitat
sostenible, el medi ambient i l'energia, la innovació
social i l'economia circular. Més de 70 empreses
emergents s'han presentat a aquesta novena edició.
L'empresa premiada ha estat Instead Technologies
amb el seu projecte “Bastó Ègara”, un sistema
compatible amb el bastó blanc que utilitzen les
persones amb ceguesa o deficiència visual, que, a
més, pot detectar i advertir l'usuari d'obstacles aeris
gràcies a tres sensors ubicats en la part inferior del
mànec.

4T PREMI IDEES INNOVADORES ISABEL P.
TRABAL
El seu objectiu és impulsar la transformació d'idees
de negoci en empreses. La convocatòria està
adreçada a promoure i desenvolupar projectes en
fase inicial relacionats amb la ciència, la tecnologia,
la innovació i la sostenibilitat. El 2021, s’hi van
presentar més de 155 idees.
El 2020, la idea guanyadora ha estat “Keycatch”,
que consisteix en una solució innovadora que
detecta i anticipa l'aparició d'infeccions a les
piscifactories, una problemàtica que causa unes
pèrdues econòmiques de cinc bilions d'euros
anuals a escala mundial. D'aquesta manera, es
podrà oferir una producció segura, sostenible i amb
una reducció de l'ús d'antibiòtics.

CURSOS FORMATIUS DE LA FUNDACIÓ.
El seu objectiu és promoure la reinserció laboral
dels socis i sòcies que es troben en situació d'atur,
així com ajudar els joves a accedir al mercat laboral.
Aquest 2021, hem incorporat en el cicle la temàtica
de la sostenibilitat amb l'objectiu d'acompanyar
i ajudar les pimes a mesurar el seu impacte en el
medi ambient i en la transició dels seus models
cap a models més sostenibles. El 2021, es van
organitzar tretze sessions que van comptar amb
més de 1.000 participants.
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Compromesos amb el desenvolupament sostenible
Assolir els Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS) és una meta col·lectiva, impulsada
pel Pacte Mundial de les Nacions Unides per
erradicar la pobresa, protegir el medi ambient i
estendre el benestar a totes les persones.
La Fundació Caixa d'Enginyers, com a part del
Grup Caixa d'Enginyers, es va comprometre el
2018 a incorporar els ODS en el seu full de ruta i
estratègia.
Tot seguit, es mostra com hi ha contribuït la
Fundació durant el 2021.

ODS 8. TREBALL DECENT I CREIXEMENT ECONÒMIC
8.3. Promoure polítiques orientades al desenvolupament que donin suport a les activitats
productives, a la creació de llocs de treball decents, a l'emprenedoria, a la creativitat i a la innovació, i
fomentar la formalització i el creixement de les microempreses i les pimes, fins i tot mitjançant l'accés
a serveis financers.
•	229 empreses emergents (startups) i emprenedors han participat en els dos premis que la
Fundació desenvolupa per al foment de l'emprenedoria i la creació d'empreses.
8.5. Fins a 2030, aconseguir l'ocupació plena i productiva i el treball decent per a totes les dones i els
homes, inclosos els joves i les persones amb discapacitat, així com la igualtat en la remuneració per
treball d'igual valor.
•	a Fundació de Caixa d'Enginyers va destinar el 12 % del seu pressupost a aliances amb diferents
ONG i fundacions que desenvolupen programes i itineraris formatius per accedir al mercat
laboral.
•	Impulsem programes enfocats a potenciar l'ocupabilitat de col·lectius vulnerables: majors de 45
anys o persones aturades de llarga durada, persones sense llar o sol·licitants d'asil.
8.6. Reduir considerablement la proporció de joves desocupats i que no cursen estudis ni reben
capacitació.
•	A través del Premi Idees Innovadores de la Fundació donem l'oportunitat a joves perquè
transformin les seves idees de negoci en empreses i creïn llocs de treball.
•	Establim aliances amb universitats i escoles per promoure la capacitació dels joves amb
l'objectiu que puguin accedir al mercat laboral.
• Treballem amb diferents ONG per al desenvolupament de programes adreçats a joves en
risc d'exclusió social amb l'objectiu de potenciar la seva autoestima i empoderar-los per
incorporar-se al mercat laboral.

MEMÒRIA SOCIAL 2021

18

ODS 9. INDÚSTRIA, INNOVACIÓ I INFRAESTRUCTURA
9.2. Promoure una industrialització inclusiva i sostenible el 2030.
•	A través dels premis per impulsar la creació d'empreses, hem reconegut dues propostes emprenedores d'alt impacte social i mediambiental.
Els Premis Idees Innovadores i Emprenedoria posen focus a reconèixer iniciatives que posin en el centre de la seva activitat i model de negoci
generar un impacte positiu i desenvolupament sostenible.
•	Donem suport a la investigació per al desenvolupament de noves tecnologies per captar emissions de CO 2.

ODS 13. ACCIÓ PEL CLIMA
13.3. Millorar l'educació, la sensibilització i la capacitat humana i institucional respecte de la mitigació del canvi climàtic, l'adaptació a aquest
canvi, la reducció dels seus efectes i l'alerta primerenca.
•	La Fundació ha destinat un 21 % de la seva inversió a projectes de sensibilització i protecció del medi ambient, fet que ha representat doblar
els compromisos respecte a 2020.
•	Promovem la generació de coneixement a través d'estudis i monogràfics sobre la implantació dels ODS en la indústria o la mobilitat elèctrica.
•	Impulsem projectes participatius per involucrar la ciutadania en la recollida d'informació i dades que identifiquin senyals que ens avisen de
possibles riscos ambientals.
•	Establim aliances amb universitats per involucrar els estudiants en el desenvolupament de solucions per mitigar els impactes negatius que
generem en els nostres usos i vida quotidiana.
•	Organitzem formacions amb l'objectiu d'acompanyar i ajudar les pimes a mesurar el seu impacte en el medi ambient i en la transició dels seus
models cap a models més sostenibles.
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ODS 4. EDUCACIÓ DE QUALITAT
4.3 Afavorir l'accés igualitari de tots els homes i les dones a una formació tècnica, professional i superior de qualitat, inclòs l'ensenyament
universitari.
•	Hem destinat el 41 % de la inversió social de la Fundació a beques per a estudis universitaris i premis al talent, principalment en la branca de
l'enginyeria i la tecnologia.
• S'han beneficiat més de 1.300 persones dels programes de beques i formació que promou la Fundació.
•	Establim acords de col·laboració per al suport a estudiants amb les principals universitats d'Espanya (Universitat Politècnica de Catalunya,
Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona, Universitat Politècnica de Madrid, Universitat Politècnica de València,
Universitat de Sevilla, Universitat d'Alacant...) per afavorir la formació dels professionals futurs i actuals.

ODS 5. IGUALTAT DE GÈNERE
Aconseguir la igualtat entre els gèneres i empoderar totes les dones i les nenes.
•	La Fundació Caixa d'Enginyers promou les vocacions STEM entre nens i nenes a través de tallers en els quals, el 2021, han participat 1.043
nens i nenes d'entre 6 i 12 anys.
•	La Fundació Caixa d'Enginyers basa i impulsa la presència de les dones en el món de l'enginyeria a través del projecte “Dona i Enginyeria” en
el qual, el 2021, més de 100 estudiants d'Enginyeria han rebut una mentoria.
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ODS 10. REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS
10.2 Potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, independentment de la seva edat, sexe, discapacitat, raça,
ètnia, origen, religió, situació econòmica o qualsevol altra condició.
•	A través de la Fundació Caixa d'Enginyers, s'estableixen aliances amb organitzacions del tercer sector que treballen per a la inclusió social
de col·lectius vulnerables. El 2021, el 21 % de la inversió de la Fundació es va destinar a projectes d'inserció social i laboral de col·lectius
vulnerables.
•	Les aliances amb entitats del tercer sector han permès que més de 350 persones s'hagin beneficiat d'assistència, acompanyament o ajuda
social.

ODS 17. ALIANCES PER ACONSEGUIR ELS OBJECTIUS
Revitalitzar l'Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible.
Fomentar i promoure la constitució d'aliances eficaces en les esferes pública, publicoprivada i de la societat civil per contribuir al
desenvolupament sostenible i a les finances sostenibles.
•	A través de la Fundació Caixa d'Enginyers, hem desenvolupat aliances amb organitzacions del tercer sector i de l'educació, que han permès
dur a terme més de 68 projectes amb impacte social i mediambiental.
•	Els projectes i aliances que, durant el 2021, s'han afegit als realitzats anteriorment han permès que el conjunt de l'impacte i valor social
generat s'hagi multiplicat per 5,1.
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Cada euro que destina la fundació a projectes
multiplica per 5,1 el seu valor social
El nostre compromís de maximitzar i incrementar l'impacte social de la inversió que destina la Fundació
a projectes socials, mediambientals i educatius s'ha vist reflectit en el fet que els projectes i aliances
que, durant el 2020, s'han afegit als realitzats anteriorment han permès que el conjunt de l'impacte i
valor social generat s'hagi multiplicat per 5,1.

www.fundaciocaixaenginyers.com

