FundacióInfo

Ecologia i sostenibilitat
Retorn social i reinserció laboral
Formació, excel·lència
professional, beques i premis

EN CADA ACCIÓ DE LA FUNDACIÓ HI ETS TU.
AQUEST ÉS EL RESULTAT DEL NOSTRE ESFORÇ CONJUNT.

Gràcies per comprometre’t amb el desenvolupament

social, econòmic i cultural de la nostra societat

La sostenibilitat i la protecció del medi ambient, de la societat i, especialment,
dels col·lectius més vulnerables i/o afectats per l’actual situació econòmica,
així com la vinculació amb el col·lectiu d’enginyers, defineixen les línies
d’actuació de la Fundació Caixa d’Enginyers.

La Fundació en xifres
Projectes desenvolupats

+ 321
6 el 2017

Import destinat a
col·laboracions

+ 3,5 MM€
+ de 500.000 el 2017

Beques i premis concedits

+ 318
68 el 2017

Reinserción Reinserció laboral

Atenció a persones sense sostre

Ajudes d’alimentació

persones a l’atur inscrites en els
cursos gratuïts
512 el 2017

persones han participat en el
projecte
79 el 2017

persones s’han pogut beneficiar
d’ajudes d’alimentació
34.807 el 2017

Premis Emprenedoria

Llibres digitalitzats

candidatures presentades
100 el 2017

famílies del tercer món han tingut
accés a llibres digitalitzats

+ 1.500

600

+2.429

184.807

50.000

Dades acumulades
des de 2011 fins a 2017

Accions que s’han
dut a terme el 2017
Ecologia i sostenibilitat
Accions encaminades a protegir el medi ambient i millorar la qualitat de vida de
les persones.
--ONGAWA.
Guanyadora del Concurs “Acció 50”. Dotació
de 15.000 euros per al seu projecte “Arròs que
il·lumina”, desenvolupat a Tanzània i adreçat a
joves i dones d’aquesta comunitat.
--Associació Sèlvans.
Guanyadora del Concurs “Acció 50”. Dotació de
10.000 euros per al seu projecte “Os bru i boscos
madurs: preservant les joies dels Pirineus” per a
la configuració d’un santuari forestal.

--ESADE. Col·laboració en l’estudi “Economia baixa en
carboni”.
--Fundació de la Jardineria i el Paisatge. Projecte de
normalització del disseny dels horts urbans.
--Worldreader-ACNUR. Col·laboració en el projecte “Blue
Box”, 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
desenvolupa a països africans, asiàtics i llatinoamericans.
--Associació Sèlvans (Acciónatura). Col·laboració en el
projecte “Boscos Terapèutics” que promou la millora del
benestar personal a través d’itineraris terapèutics.

El nostre repte: potenciar l’acció social
Retorn social i reinserció laboral
Activitats per a la integració de les persones amb risc d’exclusió i que beneficien
el conjunt de la societat.
--Acció Solidària Contra l’Atur (ASCA). Fons de
30.000 euros en préstecs 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. Programa propi de cursos per
promoure la reinserció laboral dels socis que es
troben en situació d’atur i per ajudar els joves a
accedir al mercat laboral.
--Arrels Fundació. Col·laboració en el projecte “La Troballa”,
un taller de creació d’objectes artesanals que fomenta la
reinserció social i laboral.
--Fundació Privada de l’Auditori i l’Orquestra. Col·laboració
en el projecte “Et toca a tu”, en el qual s’utilitza la música com a
eina d’integració social.
--Banc dels Aliments. Col·laboració en el projecte “Xarxa del
fred” per transportar i distribuir aliments refrigerats i congelats
per garantir que arribin als destinataris en condicions òptimes.
--Cáritas. Col·laboració en el projecte “Migrastudium” per
a la promoció de la reinserció laboral de persones en risc
d’exclusió amb cursos d’electricitat i lampisteria.

--Fundación IReS. Col·laboració en el curs “Fes Clic
a YouTube” per a la formació de joves de col·lectius
vulnerables en noves tecnologies de la informació i la
comunicació.
--La Tavella. Col·laboració en el projecte “Capacita” de
promoció del creixement personal i la inclusió social i
laboral de persones amb discapacitat o trastorn mental.
--Jornades cooperatives Financoop. Col·laboració com a
entitat organitzadora.
--Fundació Sant Pere Claver. Col·laboració en el projecte
“My life” per al desenvolupament personal i la inserció
sociolaboral.
--Associació Punt de Referència. Col·laboració i suport al
col·lectiu de joves extutelats per afavorir la seva integració
social plena amb el projecte “MentorHabilitats”.
--Pallapupas, Pallassos d’Hospital. Col·laboració en
el projecte d’acompanyament als nens durant la seva
hospitalització.
--Fundació Autònoma Solidària-UAB. Col·laboració en
el programa d’acollida de refugiats perquè s’hi integrin
plenament i implicació de la població universitària en les
accions d’acollida i acompanyament.

Formació, excel·lència professional, beques i premis
Suport a la formació acadèmica i a les activitats d’investigació i divulgació per al
desenvolupament professional.
Divulgació i investigació
--Guies i publicacions. Quaderns de Finances
i Assegurances. Edició d’aquesta publicació
periòdica de caràcter divulgatiu que 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.
--Asociación Empresarial de Ingenieros Consultores de
Andalucía (ASICA). Patrocini de l’exposició “Cuatro siglos
de ingeniería española en ultramar”.
--Consejo General de Graduados en Ingeniería rama
industrial e Ingenieros Técnicos Industriales
de España (COGITI). Patrocini de l’estudi “I Baròmetre
Industrial”.
--Associació Col·legi Enginyers Industrials de Catalunya
(AEIC). Col·laboració en el desenvolupament de l’estudi
“Observatori de l’Enginyeria”.
--Col·legi Enginyers Industrials de Catalunya (EIC).
Patrocini de diverses jornades.
--IEF–ODF. Patrocini de l’Observatori de Divulgació Financera
(publicacions i conferències).
--Fundació TecnoCampus. Col·laboració en l’estudi sobre
les xarxes socials en empreses catalanes cooperatives i
d’economia social.
--Fundación TecnoCampus. 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.
Col·laboració en la sensibilització social per potenciar
l’equitat de gènere en l’enginyeria.
--Cercle per al Coneixement. Col·laboració en l’organització
d’activitats per difondre el coneixement empresarial,
científic i social.

Formació

-ONGAWA.
Col·laboració per formar les comunitats de Tanzània
en la construcció i manteniment de pous d’aigua.
-Palau
de la Música–Orfeó Català. Promoció d’actes
d’interès social i cultural a les seves sales i dependències.

Beques i premis
--5a edició Beca Isabel de P. Trabal. 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.
--5a edició Premis Fundació Emprenedoria.
Premi a 3 start-up per promoure l’emprenedoria
entre els joves i donar suport econòmic a empreses
tecnològiques pioneres.
--4a edició Concurs “Ideas Making Point”.
Iniciativa que impulsa el desenvolupament de
propostes d’emprenedoria relacionades amb la
ciència, la tecnologia i la innovació i fomenta la
filosofia del treball col·laboratiu, amb l’ajut de
MOB-Makers of Barcelona.
--IQS. Beques a l’excel·lència acadèmica.
--EIC. Beques d’estudis.
--ESADE. 2 beques per a alumnes d’ADE.
--Escola Sant Gervasi. Promoció i patrocini dels Premis
Manuel Arroyo per a joves emprenedors.
--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. Organització i
patrocini dels Premis Bonaplata.
--Universitats d’Elx, Alcoi i Alacant. Beques d’estudis.
--Universidad de Vitoria. Beques d’estudis.

--Institut de Formació Contínua
de la Universitat de Barcelona IL3-UB.
Programa Superior Universitari d’emprenedoria per
formar futurs emprenedors.

--Universidad de Zaragoza. Beques de mobilitat.

--Fundació Jaume Bofill. Projecte d’aprenentatge Servei
STEM en centres educatius de Catalunya.

--Fundació UOC. Beques d’estudis.

--Enginyeria Sense Fronteres. Contribució al programa de
formació online per facilitar l’accés a la formació orientada a
la cooperació.
--Institut Universitari de Ciència i Tecnologia (IUCT).
Col·laboració en el patrocini del Màster de Creació i Gestió
d’Empreses Lifescience.
--La Salle. Col·laboració en el curs de foment de les TIC per a
alumnes de batxillerat.
--Real Academia de Ingeniería. Col·laboració en el foment de
l’interès per l’enginyeria i la tecnologia en les adolescents.

--Universitat de Lleida. Beques d’estudis.
--Fundació Universitària Balmes de la Universitat de Vic.
Col·laboració en la 5a edició dels tornejos territorials de la
First Lego League.
--UPC Alumni. Préstecs per a estudis.
--Universidad Politécnica de Madrid (UPM). 20 beques de
matrícula.
--Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Premis als
alumnes amb millor expedient.
--Universitat Politècnica de València (UPV). Càtedra
València.
--Universitat Politècnica de València (UPV). Premis als
millors expedients acadèmics.

“Acció 50”, l’aportació
extraordinària de 25.000 euros
de la Fundació per a una de les
nostres línies d’actuació
Els projectes guanyadors es van decidir mitjançant la votació dels socis
En el marc de la celebració del 50 aniversari de Caixa d’Enginyers, la Fundació ha
organitzat un concurs entre els seus socis per decidir quina línia d’actuació rep
l’aportació extraordinària de 25.000 euros.
“Arròs que il·lumina”, de l’ONG ONGAWA, i “Os bru i boscos madurs:
preservant les joies dels Pirineus”, de l’ONG Associació Sèlvans, són
els projectes que han guanyat el Concurs “Acció 50”.
Un total de 8.542 votacions dels nostres socis han donat com a
guanyadora la línia d’actuació “Sostenibilitat”. Dins d’aquesta categoria,
el projecte més votat ha estat “Arròs que il·lumina”, de l’ONG ONGAWA
Enginyeria per al Desenvolupament Humà, que rebrà un ajut econòmic
de 15.000 euros per formar joves de Tanzània en la gestió i manteniment
d’una planta de generació d’electricitat i carbó vegetal a partir de la pellofa
del gra d’arròs i per formar dones de Tanzània en l’explotació comercial
del carbó verd generat.
L’altre projecte guardonat és “Os bru i boscos madurs: preservant les
joies dels Pirineus”, de l’Associació Sèlvans, que rebrà 10.000 euros
per configurar un santuari forestal en una zona de presència de l’os
bru, on els boscos i la naturalesa puguin desplegar lliurement tot el
seu potencial i maduresa, i també per comprar i mantenir gossos que
protegeixin els ramats.
Total vots

%

Sostenibilitat

4.636

54,28

ONGAWA

2.886

33,79

Associació Sèlvans

1.750

20,49

Retorn social i reinserció laboral

2.545

29,79

Save the Children

1.393

16,30

Fundació Èxit

1.152

13,49

Formació i excel·lència professional

1.361

15,93

Worldreader

690

8,08

ACNUR

671

7,85

8.542

100

Total socis votants

Viatge solidari a Moçambic

La Fundació ha volgut premiar la participació dels socis amb el sorteig d’un
viatge solidari a Moçambic per conèixer els projectes que duu a terme l’ONG
Enginyeria Sense Fronteres. La sòcia guanyadora, M. Pilar Grau Vendrell,
i l’acompanyant tindran l’oportunitat de conèixer de primera mà el treball
d’aquesta ONG i viure una autèntica experiència solidària.

“Arròs que il·lumina”, de l’ONG ONGAWA

“Os bru i boscos madurs:
preservant les joies dels Pirineus”,
de l’Associació Sèlvans

La Fundació Caixa d’Enginyers
és l’expressió de la vocació de
responsabilitat social corporativa del
Grup Caixa d’Enginyers i, des de la
seva creació, ha destinat més de 3,5
milions d’euros a diversos projectes
i beques en l’aposta per contribuir al
desenvolupament social i econòmic.

Incentius fiscals de les donacions
La Fundació Caixa d’Enginyers és una entitat acollida a la Llei 49/2002 de règim fiscal de les entitats sense finalitats
lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge; per tant, les donacions que faci com a persona física a favor de
la Fundació tenen els incentius fiscals que es resumeixen en l’exemple següent:
Import del donatiu

300,00 euros

75% de 150 euros inicials

112,50 euros

30% de la resta de l’import (150,00 euros)*

45,00 euros

Deducció IRPF

157,50 euros

Desemborsament real

142,50 euros

* Aquest percentatge augmenta al 35%
si en els dos anys anteriors ja ha fet
donacions a la mateixa entitat i l’import
de cada donació és igual o supeiror al de
l’any precedent.

En el cas de las persones jurídiques, la deducció aplicable sobre la quota íntegra de l’Impost de Societats és
del 35%. Aquest percentatge augmenta al 40% si en els dos anys anteriors s’han fet donacions a la mateixa entitat,
sempre que l’import de cada donació sigui igual o superior al de l’any precedent.
www.somdiferents.com · www.fundaciocaixadenginyers.com · www.caixa-enginyers.com

