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Impuls d’un nou pla
d’aportacions voluntàries per a la
Fundació Caixa d’Enginyers

El Grup Caixa d’Enginyers té la voluntat de reforçar
encara més la tasca de Responsabilitat Social
Corporativa (RSC) que realitza a través de la
Fundació Caixa d’Enginyers.
Amb aquest objectiu s’està enllestint una campanya
que permetrà al conjunt de socis efectuar donatius
de manera voluntària que es destinaran a l’execució
de les diferents línies d’actuació de la Fundació.
Davant de les dificultats derivades de l’adversa
conjuntura econòmica que viu el nostre país i que
afecten una part creixent de la població, estem
convençuts que la Fundació Caixa d’Enginyers ha
de realitzar un esforç suplementari en el
desenvolupament de les seves activitats en benefici
de l’interès comunitari. A més, des del mateix
moment del seu impuls, l’any 2011, sabem de
l’interès expressat per part d’alguns dels nostres
socis per contribuir mitjançant aportacions
econòmiques voluntàries a les actuacions de la
Fundació.
Des d’aquest punt vista, la campanya de donatius
per a la Fundació Caixa d’Enginyers, els detalls
de la qual es donaran a conèixer als socis
pròximament, uneix la possibilitat de satisfer
aquests dos requeriments amb la convicció
d’assolir amb la mateixa campanya la plena

consolidació de la vocació de Responsabilitat
Social de l’Entitat.
El balanç de l’activitat de la Fundació el 2012
(primer any natural complet des de la seva
creació) no pot ser més positiu. En aquest
període, la Fundació Caixa d’Enginyers ha signat
un total de 20 acords de col·laboració, ha invertit
en els diferents projectes més de 300.000 euros
i ha atorgat sis beques d’estudis i diversos premis
acadèmics de final de carrera a estudiants de
diverses disciplines formatives.
Sorgida de la transformació de l’Agrupació
Sociocultural i Tecnològica dels Enginyers, la
Fundació destina els seus recursos a la promoció
i al foment d’activitats d’interès cultural, social,
beneficoassistencial i tecnològic, àmbits als quals
Caixa d’Enginyers ha prestat molta atenció des
dels seus inicis l’any 1967.

El suport del Grup Caixa d’Enginyers al món
de l’enginyeria, a la defensa del medi ambient
i a l’aposta per la formació són alguns dels
seus eixos prioritaris

Commemoració del primer aniversari de la Fundació Caixa d’Enginyers
La Fundació Caixa d’Enginyers,
vehicle de les activitats de
Responsabilitat Social Corporativa
de Caixa d’Enginyers, ha
commemorat l’any 2012 el seu
primer aniversari amb la celebració
d’actes a les ciutats de Barcelona
i Sevilla

El dia 4 d’octubre, el vicepresident de la
Comissió Europea i comissari de
Competència, Joaquín Almunia, va
pronunciar la conferència “La segona
dècada de l’euro” davant de més de 200
socis de l’Entitat. La conferència es va
desenvolupar a l’Hotel Palace de Barcelona.
Almunia va afirmar de manera contundent
que “l’euro és un cas d’èxit" i va indicar que
“la segona dècada de la moneda única ha
de ser la dècada en què se solucionin els
problemes existents”. Segons el parer de
Joaquín Almunia, la solució a les actuals
disfuncions implica una càrrega de voluntat
política molt més gran que la que ha exigit
el procés de creació de la Unió Econòmica
Monetària. Com a conclusió, el vicepresident
de la Comissió Europea va advocar per
compaginar mesures de consolidació

pressupostària i reformes d’impuls de
l’activitat econòmica per ajustar els
desequilibris existents a nivell nacional i
també a la zona euro en el seu conjunt.
El dia 28 de novembre, l’exministre de
Treball i Assumptes Socials i editor, Manuel
Pimentel, va pronunciar la conferència “El
talent i la innovació com a catalitzadors de
la informació”. L’Hotel Alfonso XIII de Sevilla
va ser la seu d’un acte que va comptar amb
l’assistència de 200 socis de l’Entitat.
En la seva intervenció, Pimentel va defensar
la necessitat de posar les bases d’un
desenvolupament estable i sòlid, basat en
l’economia productiva real i en competència
amb un món obert que necessita
coneixement i valor.
Per la seva part, el President de la Fundació,
Josep Oriol Sala, en el seu parlament en
ambdós actes commemoratius del primer
aniversari de la Fundació, va destacar que
“una de les missions principals del Grup
Caixa d’Enginyers és la contribució al
desenvolupament social, econòmic i cultural
del conjunt de la societat” i va assenyalar
que “la Fundació Caixa d’Enginyers ha
permès aprofundir en l’esperit fundacional
de Caixa d’Enginyers”.

Primera edició del concurs “Idees innovadores per al progrés”
La Fundació Caixa d’Enginyers convoca la
primera edició del concurs ‘Idees
innovadores per al progrés’ amb l’objectiu
de donar suport a aquelles iniciatives de
caràcter innovador i d’emprenedoria en
els àmbits d’enginyeria, científic o tècnic
que, pel seu impacte, podrien repercutir
en la millora de la competitivitat i del
posicionament internacional del nostre
país.
La participació està oberta a qualsevol
persona física o jurídica (sigui o no sigui
soci de Caixa d’Enginyers), amb
independència de la seva nacionalitat, de
qualsevol país del món. El termini de
presentació de les propostes a través de
la corresponent memòria de continguts
finalitza a les 14 hores del dia 19 d’abril
de 2013.
Un Comitè d’Avaluació, integrat per experts
en els àmbits assenyalats, analitzarà i
valorarà cada proposta a partir de criteris

com la viabilitat, el caràcter innovador, el
potencial de desenvolupament, el respecte
amb el medi ambient, l’impuls a l’ocupació,
la contribució al desenvolupament social
i la seva aplicació pràctica, entre d’altres.
Els 8 projectes premiats (primer, segon i
tercer premi, més 5 accèssits) es
repartiran un total de 17.000 euros en
metàl·lic. A més, la Fundació publicarà i
difondrà aquests projectes a través d’un
llibre.

La convocatòria del concurs respon
a un dels motors de la Fundació
Caixa d’Enginyers: la investigació
i el foment de tots els mitjans que
contribueixin a millorar la formació
laboral, professional, empresarial,
la qualitat de vida i el medi ambient

“Idees innovadores
per al progrés”

FundacióInfo

La Fundació Caixa d’Enginyers aposta per la inserció laboral
Els convenis de col·laboració signats fins avui per la Fundació representen els primers
fruits d’un llarg camí que es presenta ple de reptes i d’oportunitats per materialitzar
la voluntat compartida per cada un dels socis de l’Entitat de transformar la realitat
i incidir en el desenvolupament personal i col·lectiu.
Una de les principals xacres derivada de l’actual crisi econòmica és l’altíssima taxa
d’atur existent. Davant d’aquesta circumstància, des de la Fundació Caixa d’Enginyers,
i en coherència amb els seus objectius fundacionals i les línies d’actuació sobre les
quals desenvolupa la seva activitat, es pretén contribuir a la reinserció laboral dels
socis que estan en situació de desocupació i apostar encara més per la formació
com a factor de desenvolupament i creixement.

La Fundació Caixa d’Enginyers està desenvolupant un projecte que
permetrà als socis que estiguin sense feina poder beneficiar-se de plans
de formació adaptats a les seves necessitats específiques
Així mateix, la Fundació pretén fomentar l’autoocupació mitjançant l’impuls d’un
màster universitari en emprenedoria i incidir encara més en el suport a la formació
mitjançant la definició d’un nou programa de premis i beques que convocarà la
mateixa Fundació Caixa d’Enginyers.

Premis als millors
expedients de la UPM

La Fundació dóna
suport a joves extutelats

La Fundació Caixa d’Enginyers
col·laborarà amb la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM) en el
desenvolupament dels Premis a
l’Excel·lència Acadèmica (dirigits als
alumnes de primer curs que tinguin
els millors expedients en els seus títols
de grau) i dels Premis als millors
expedients dels alumnes de la
Universitat.

La Fundació Caixa d’Enginyers ha signat
un conveni amb l’associació Punt de
Referència per contribuir a
l’acompanyament i suport al col·lectiu
de joves extutelats en el seu procés
d’emancipació. Les accions
desenvolupades per l’associació
pretenen afavorir la plena integració
social, la igualtat d’oportunitats i la
millora de la qualitat de vida dels joves
extutelats i en risc d’exclusió social.

Amb aquest acord de col·laboració,
signat pel President de la Fundació
Caixa d’Enginyers, Josep Oriol Sala,
i el rector de la Universidad Politécnica
de Madrid (UPM), Carlos Conde, la
Fundació reforça el seu compromís
fundacional amb la concessió de
beques i borses d’estudis per a la
promoció dels estudis i en benefici de
l’educació i el desenvolupament
comunitari.

El conveni l’han subscrit el President de
la Fundació Caixa d’Enginyers, Josep
Oriol Sala, i el President de Punt de
Referència, Juanjo Ortega Roig.
La Fundació Caixa d’Enginyers
col·laborarà amb un programa de Punt
de Referència que busca millorar
l’ocupabilitat dels joves i la seva
incorporació en el mercat de treball

La Fundació amb el
projecte ICTINEU 3

La Fundació Caixa d’Enginyers
contribuirà al desenvolupament del
projecte ICTINEU 3, l’objectiu del qual
és la construcció i explotació d’un
submarí modern i competitiu per a la
seva utilització en els camps de la
ciència, els treballs submarins i la
divulgació. El submarí està concebut
per a una capacitat d’immersió de
1.200 metres de profunditat i tres
tripulants.
Amb aquest acord de col·laboració,
que han subscrit el President de la
Fundació Caixa d’Enginyers, Josep
Oriol Sala, i el President d’Ictineu
Submarins, Pere Forès Malleu, la
Fundació mostra la seva voluntat
d’apostar per un sector industrial en
el nostre país que compta amb un
gran valor afegit i un fort potencial de
creixement.

