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La Fundació Caixa d’Enginyers impulsa
les accions d’economia social
En marxa una campanya de comunicació perquè tots els socis coneguin
els projectes en què col·labora la Fundació Caixa d’Enginyers

Amb la teva aportació ho aconseguirem. Sense tu, no.

Carlos Sopeña, La Tavella
“Gràcies a tu i a la Fundació, a la
nostra iniciativa d‘agricultura
ecològica podem oferir treball a
persones amb deficiències
psíquiques.”

Sonia Gainza, directora d’Apropa
Cultura, Projecte ”Et toca a tu“
“Gràcies a tu i a la Fundació, hem
pogut organitzar un projecte musical
pioner per a la integració social de
nens i joves, amb un concert a
L‘Auditori.”

Pere Forès, director d’Ictineu
Submarins SL
“Gràcies a tu i a la Fundació, hem
construït i estem explotant un modern
submarí orientat a la recerca i a la
divulgació científica.”

www.hoaconseguirem.com
La Fundació Caixa d’Enginyers, com expressió de
la vocació de Responsabilitat Social Corporativa
de Caixa d’Enginyers, dóna un pas més en l’impuls
de les seves accions d’economia social oferint al
col·lectiu de sòcies i socis de l’Entitat la possibilitat
de conèixer tots els projectes de la Fundació i
col·laborar en ells segons el compliment dels seus
objectius fundacionals.

col·laboracions. A més, ha atorgat més de
119 beques i desenes de premis formatius i ha
contribuït a què més de 320 persones en atur
s’hagin beneficiat de cursos gratuïts de reinserció
laboral, i 1.500 estudiants s’han format en
emprenedoria.

La nova modalitat de col·laboració posada a
disposició d’aquest col·lectiu es vehicula mitjançant
la instauració d’una campanya d’aportacions
econòmiques de caràcter voluntari, que es
destinaran a reforçar la capacitat d’actuació de la
Fundació en els seus diferents àmbits d’incidència.
Fins a finals del 2014 es podran realitzar les
aportacions desitjades.

Gràcies a tots els socis i sòcies, la Fundació
Caixa d’Enginyers ja és una realitat. Amb l’esforç
de tots, farem més gran la Fundació

La Fundació Caixa d’Enginyers, constituïda l’any
2010, basa el seu pla d’activitats a partir de la
identificació i definició de cinc grans àmbits
d’actuació que es consideren estratègics. Es tracta
de l’enginyeria i la innovació; l’ecologia i la
sostenibilitat; la cultura i els esports; el retorn
social i la reinserció laboral; i l’excel·lència
professional, beques i premis, amb un èmfasi
particular en el compliment de les finalitats del
Fons d’Educació i Promoció (FEP) de Caixa
d’Enginyers.
Des de la seva constitució, i en coherència amb
aquest plantejament de retorn social, la Fundació
Caixa d’Enginyers ha participat en 155 projectes
i ha destinat un total de 2 milions d’euros a

A més de contribuir al ple desenvolupament de la
tasca de Responsabilitat Social Corporativa de
l’Entitat, aquestes aportacions voluntàries compten
amb un tractament fiscal favorable, atès que són
deduïbles a la base imposable de l’IRPF, fins a un
25%, en el cas de las persones físiques i en la quota
de l’Impost de Societats, fins a un 35%, en el cas
de les empreses.

Fundació
Caixa d’Enginyers

FundacióInfo

Ètica, responsabilitat social i empresa
Conferències organitzades per la Fundació Caixa d’Enginyers
La Fundació Caixa d’Enginyers ha organitzat durant el darrer trimestre del 2014
sengles conferències a Madrid i Barcelona, centrades en els aspectes ètics i de
responsabilitat social corporativa vinculats al món empresarial.
Ambdues jornades s’han desenvolupat sota el títol “Ètica i responsabilitat social
en l’activitat empresarial’ i han estat impartides per Manuel Conthe, president del
Consell Assessor de Expansión i Actualidad Económica i expresident de la CNMV.
En elles, Conthe va defensar que la responsabilitat social i l’ètica han de ser
“elements nuclears del govern corporatiu de les empreses”.
En la jornada de Madrid, celebrada en el Instituto de la Ingeniería de España, a
més de Manuel Conthe van intervenir el president del Grup Caixa d’Enginyers,
Josep Oriol Sala, i el president del Instituto de la Ingeniería de España, Manuel
Moreu. A Barcelona, la jornada va tenir lloc a l’Hotel Majestic i van intervenir
juntament amb Conthe el president del Grup Caixa d’Enginyers, Josep Oriol Sala,
i el director general del Grup Caixa d’Enginyers, Joan Cavallé. Més de 150 persones
van assistir a cadascuna de les conferències.

Publicació del llibre “Idees innovadores per al progrés”
La innovació i el talent, claus per al progrés
La Fundació Caixa d’Enginyers ha publicat enguany el llibre “Idees innovadores
per al progrés”, després de l’èxit aconseguit pel concurs del mateix nom impulsat
per la Fundació, els premis del qual es van lliurar al desembre del 2013.
El llibre inclou una entrevista als guanyadors del primer, segon i tercer premi del
concurs impulsat per la Fundació Caixa d’Enginyers, així com una anàlisi detallada
de les característiques de cadascun dels 25 projectes finalistes (inclosos el
primer, segon i tercer premi i els cinc accèssits) que un Comitè d’Avaluació
format per 22 membres de reconegut prestigi va seleccionar entre 219
candidatures presentades.
“Idees innovadores per al progrés”, en el seu doble vessant de concurs i llibre,
constitueix una mostra més del compromís de la Fundació Caixa d’Enginyers
amb l’impuls del talent, l’excel·lència dels professionals i la innovació com a
bases per al progrés personal i col·lectiu.

Nou Programa Superior Universitari en Emprenedoria
Impulsat per la Fundació en aliança amb l’IL3-UB
La Fundació Caixa d’Enginyers, amb la col·laboració d’IL3-UB (Institut de Formació
Contínua de la Universitat de Barcelona), ha creat el Programa Superior Universitari
en Emprenedoria. En la seva primera edició, que es desenvoluparà de setembre
del 2014 a febrer del 2015, un total de 20 socis de Caixa d’Enginyers seguiran
un pla formatiu de 250 hores lectives centrat en 8 eixos temàtics: rol de
l’emprenedor; reptes de l’emprenedor; nous models de negoci; gestió de la idea
de negoci; màrqueting digital i social media; gestió econòmica i financera i
obtenció de recursos; internacionalització; i gestió de l’equip i de la xarxa del
col·laborador.
L’impuls del Programa porta associada la creació de 20 beques per part de
la Fundació Caixa d’Enginyers, en coherència amb el seu objectiu de contribuir
al desenvolupament professional dels socis. Està prevista una nova edició del
Programa en Emprenedoria per al curs 2015-2016.

