El teu
compromís
arriba molt
lluny

Projectes 2018

El retorn del teu compromís en xifres*

+4.000.000€
d’inversió social en aliances i projectes, +0,5MM el 2018.

400 +220.000
projectes desenvolupats, 80 el 2018.

persones beneficiàries de les nostres aliances en acció social, 35.423 el 2018.

+1.980 +840
persones han rebut beques i formació, 482 el 2018.

persones emprenedores han participat en el
nostre programa, 244 el 2018.

* Dades acumulades des del 2011 fins al 2018.

Els nostres valors defineixen les nostres línies d’actuació

Medi ambient i
sostenibilitat

11%
Compromesos amb
el medi ambient i la
sostenibilitat, perquè
no hi ha un Planeta B.

Reinserció
laboral i acció
social

14%
Compromesos amb la
reinserció laboral i
l’acció social, perquè totes
les persones mereixen les
mateixes oportunitats.

Aportacions
segons línia
d’actuació

Educació
i excel·lència
professional

75%
62%

Compromesos amb l’educació i
l’excel·lència professional com
les palanques del canvi social.

13%

Compromesos amb
l’emprenedoria com a impulsora
del desenvolupament econòmic.

Gràcies pel
teu compromís.
Gràcies per la
teva confiança.
Projectes desenvolupats el 2018.

Medi ambient i
sostenibilitat
ONGAWA
Millora dels sistemes d’aigua de la
comunitat de Bwambo (Tanzània).
Accés a aigua als 3.000 habitants.
ESADE
“Transició cap a una economia
baixa en carboni”: un informe de
l’impacte de la indústria en el medi
ambient.

Fundación Vicente Ferrer
Construcció d’un embassament
a Anantapur (Índia) que proveeix
d’aigua 370 famílies i rega 21
hectàrees.
Worldreader
Projecte “Tuta Tuta”. Digitalització
de llibres adreçats a refugiats de
Síria sobre consolidació de la pau.

AA Visiting School Barcelona
Projecte eficient i sostenible de
vinyes verticals, generadores de
menys petjada de carboni.
Sèlvans
Santuari forestal de l’Albera.
Preservació de 2.500 hectàrees de
gran valor natural.

“Tenir boscos madurs és
vital per al medi ambient i la
societat. Ajuden a mitigar el
canvi climàtic i són font de
salut.”
Jaume Hidalgo i Colomé
Coordinador general de Sèlvans

Contribució als ODS

Reinserció laboral i
acció social
Cursos de formació de la
Fundació Caixa d’Enginyers
Programa de millora professional
per afavorir l’accés al mercat
laboral dels nostres socis i sòcies.

Fundació Autònoma
Solidària-UAB
Programa d’acollida de refugiats
al Campus UAB per a la seva
integració en la societat.

Fundación IC-LI, Ingeniería para
la Cooperación
Accions per potenciar la igualtat
de gènere en l’enginyeria en països
desfavorits.

Banc dels Aliments
Projecte “FRED”, plataforma per
a la distribució d’aliments
refrigerats.

Arrels Fundació
“La Troballa”, programa d’ocupació
de persones que viuen al carrer
per recuperar habilitats personals
i socials.

Fundació Privada de L’Auditori
“Et toca a tu”, projecte d’integració
social a través de la música com a
mètode de superació.

Fundació Sant Pere Claver
“My Life”, centre innovador per
a la capacitació de persones
amb problemes de salut mental.
Acció Solidària Contra l’Atur
Microcrèdits per finançar projectes
d’emprenedors en el camp de la
ciència, la innovació, la tecnologia i
la sostenibilitat.

“Es tracta de parlar el seu
idioma, que se sentin valorats i
d’impactar positivament en les
seves vides. Acompanyem els
joves perquè dissenyin el seu
circuit vital des de la proximitat,
la qualitat i el rigor.”
Carles Nieto
Director del programa “Fes Click a YouTube”
Fundación IReS

Fundación IReS
“Fes Clic a YouTube”, formació
en noves tecnologies a joves de
col·lectius vulnerables.
Palau de la Música-Orfeó Català
Programa Claver XXI per fomentar
la inclusió social a partir de la
formació musical de joves.

Contribució als ODS

Educació i excel·lència
professional
Excel·lència professional, divulgació i enginyeria
Quaderns de Finances i
Assegurances de la Fundació
Publicacions de l’àmbit bancari
orientades a ampliar els
coneixements dels nostres socis
i sòcies.

Institut d’Estudis Financers
- Observatori de Divulgació
Financera
Plataforma de divulgació sobre
innovacions en la pràctica dels
mercats financers.

Coordinadora Catalana
de Fundacions
“Observatori de les Fundacions de
Catalunya” que aprofundeix en el
coneixement fundacional i el seu
impacte en la societat.

Consell General de Col·legis
Oficials d’Enginyers Industrials
Estudi sobre l’oferta universitària
dels Màsters d’Enginyeria
Industrial a Espanya.

Consejo General de Graduados
en Ingeniería industrial e
Ingeniería Técnica Industrial de
España
“Baròmetre industrial”, estudi de
la visió dels enginyers sobre les
empreses i els professionals del
sector.

Associació de l’Escola d’Enginyers
Industrials de Catalunya
“Observatori de l’Enginyeria”, estudi
de la realitat del sector a Catalunya i els
pronòstics amb una previsió de 10 anys.

Escola d’Enginyers Industrials
de Catalunya
Promoció de l’enginyeria a través
d’esdeveniments de divulgació i de
premis a professionals.
Institut de Bioenginyeria de
Catalunya
Investigació d’un dispositiu que
valora l’eficàcia dels fàrmacs per
a la distròfia muscular.

Asociación Empresarial de
Ingenieros Consultores de
Andalucía
“Cuatro siglos de ingeniería
española en ultramar”, exposició
per visualitzar la tasca dels
enginyers durant els últims quatre
segles.

Col·legi Oficial d’Enginyers
Industrials de la Comunitat
Valenciana
“The virtual breakfast”, trobades
sobre la realitat augmentada com
a canvi de model de negoci.
Real Academia de Ingeniería
“Grans Figures de l’Enginyeria”,
plataforma que homenatja figures
de l’enginyeria i l’arquitectura.

“Quan una entitat que
analitza, estudia i valora els
projectes et diu que creu en
tu tant com per donar-te un
premi, aleshores saps que vas
pel bon camí.”
Silvia Gómez
CEO de Sensing Solutions
Guanyadors del 6è Premi Emprenedoria

Beques i premis
Premi Idees Innovadores Isabel
de P. Trabal
Promoció de la transformació
d’idees de negoci en empreses
reals.
6è Premi Emprenedoria
Fundació Caixa d’Enginyers
Premi al talent i a l’excel·lència
professional d’empreses
emergents.
Institut Universitari de Ciència i
Tecnologia (IUCT)
Projecte Emprenedoria IUCT 2018
que fomenta l’emprenedoria en
màsters i postgraus.
Universitat Oberta de Catalunya
Beques per a estudiants del Màster
en Enginyeria de Telecomunicació
o Enginyeria Informàtica.
ESADE
Beques per a estudiants amb talent
i bona trajectòria i sense suficients
recursos econòmics.
Associació del Museu de
la Ciència i de la Tècnica i
d’Arqueologia Industrial de
Catalunya
Premis Bonaplata que reconeixen
persones i institucions que han
desenvolupat estudis de patrimoni
industrial.
Universitat de Vic
First Lego League, competició per
despertar l’interès dels joves per la
tecnologia amb robots.
Projectes desenvolupats per la Fundació

Universidad de Vitoria
Beques per a estudiants
d’Enginyeria.

Universitats d’Elx, Alcoi i Alacant
Beques per a estudiants
d’Enginyeria.

Fundación CIM (UPC)
Premis als millors treballs de
final de màsters i postgraus de
tecnologia i producció de sistemes
3D.

Escola Sant Gervasi
Premis Manuel Arroyo per a joves
emprenedors amb l’objectiu
d’impulsar els seus projectes
cooperatius.

Universitat Politècnica de
Catalunya
Beques i ajuts de mobilitat
internacional per finalitzar estudis
a l’estranger.

Universitat de Lleida
Beques a la mobilitat per als millors
expedients en Enginyeria.

Universidad de Zaragoza
Beques de mobilitat per realitzar
estades internacionals.
Universidad de Sevilla
Premis als millors expedients i
col·laboració en programes d’estiu.
IQS
Beques al talent a estudiants
d’Enginyeria i Doble Grau
Enginyeria-ADE.
La Salle-FUNITEC
“Talent i noves tecnologies”
promou l’esperit tecnològic
i innovador entre alumnes
que inicien la seva trajectòria
professional.
EIC
Beques per a la realització de tesis
doctorals en estudis d’Enginyeria.

Real Academia de Ingeniería
“Dona i Enginyeria”, projecte per
impulsar la igualtat en el sector de
l’enginyeria i la tecnologia entre les
adolescents.

“La beca no només ha
suposat un ajut econòmic,
sinó un reconeixement a
l’esforç i al talent.”
Judith Camacho
Estudiant de Grau en Enginyeria
en Data Science UPF / Alumna becada

Universitat Politècnica de
València
Càtedra de Cultura Directiva i
Empresarial i premis als millors
expedients acadèmics.
Universidad Politécnica de
Madrid
Beques d’excel·lència acadèmica
i premis al millor expedient en
diversos graus d’Enginyeria.
Universitat Pompeu Fabra
Beques d’accés a graus en
Enginyeria de Telecomunicació i
Enginyeria en Data Science.

“Es tracta d’apropar el món
de la ciència i la tecnologia
a les nenes molt joves, no
quan ja han accedit a la
Universitat.”
Sara Gómez
Directora de “Dona i Enginyeria”
Real Academia de la Ingeniería

Contribució als ODS

Som responsables
El 2018, ens hem centrat a maximitzar la nostra
contribució a la consecució dels Objectius
de Desenvolupament Sostenible (ODS), una
iniciativa impulsada pel Pacte Mundial de
les Nacions Unides per erradicar la pobresa,
protegir el planeta i assegurar la prosperitat per
a totes les persones.

www.fundaciocaixaenginyers.com | www.caixa-enginyers.com

