Cultura
ﬁnancera
Resum global de dades del 2018

Més de 19 milions
d’impressions en
canals digitals
3 publicacions
Més de 700 tallers i xerrades
presencials amb més de
14.500 assistents

Escoltar Parlar Fer

Responsables
amb la cultura
ﬁnancera
Banca socialment
responsable

Canals digitals

Canals
digitals

Mitjançant el nostre web

de cultura ﬁnancera,
integrat a CaixaBank.cat,
llancem i difonem tots els
nostres continguts

Finances per a ”followers” amb
Twitter com a partner estratègic. Hem desenvolupat
6 programes educatius amb inﬂuencers.

Campanya #DeTuATu al
canal de YouTube de CaixaBank.
Difusió de vídeos d’educació
ﬁnancera amb un enfocament
proper i un llenguatge senzill,
amb temes tan actuals com ara.
Trucs per arribar a ﬁnal de mes,
Ciberseguretat o Com pots
parlar de diners amb els ﬁlls.
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Publicacions

Publicacions
La bici de la Lola, un conte
il·lustrat que s’adreça al públic infantil
(de 6 a 9 anys) per fer aprendre el valor
dels diners i la importància de l’estalvi.

El còmic Operació Cupcake, una
iniciativa del programa Aula per acostar la
borsa als més joves.

A més, disposem de l’edició de
materials d’educació bàsica
ﬁnancera per a persones amb
discapacitat intel·lectual.
L’elaboració d’aquest material permet
dur a terme tallers de formació pensats
especíﬁcament per a aquest col·lectiu.
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Formació
presencial

Formació presencial

Tallers de formació
de ﬁnances
bàsiques, que imparteix

DialogA és un programa de

l’Associació de Voluntaris de
”la Caixa”. S’adrecen tant a col·lectius
vulnerables com a joves de 4t d’ESO de
cinc comunitats autònomes.

assistents:

• 342 tallers a 5.512 adults de
col·lectius vulnerables

• 124 tallers a 1.406 joves de 4t
d’ESO de 5 comunitats autònomes
(Aragó, Castella-la Manxa, Castella i
Lleó, Múrcia i Madrid)

s’adreça a clients. Se n’han fet dos
cicles, amb 62 xerrades i 1.769

• Com es gestionen els recursos
ﬁnancers en l’àmbit personal i
familiar
• Com es fa servir la banca on-line i
consells de seguretat informàtica

Curs IESE per a
microempresaris. Un programa de
formació que s’adreça a clients
emprenedors.

Aula és un programa de

CaixaBankFutur,

formació sobre economia i ﬁnances
(planiﬁcació ﬁnancera,
macroeconomia, mercats ﬁnancers,
ﬁscalitat de productes d’inversió…)
per als accionistes de CaixaBank.

cicles de conferències adreçades a

• 26 cursos presencials i webinars,
amb 1.685 assistents
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xerrades en oﬁcines Store que
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clients jubilats i en edats pròximes a
la jubilació per ajudar-los a
planiﬁcar i preparar el futur.

• 322 sessions amb més de 5.800
assistents

Càtedres
La Càtedra CaixaBank de Responsabilitat
Social Corporativa col·labora amb IESE Business
School per fomentar i promoure els principis i pràctiques
responsables de les empreses tant en l’àmbit social com en el
mediambiental.

La Càtedra AgroBank,

creada per CaixaBank i

la Universitat de Lleida, amb l’objectiu de promoure la
transmissió de coneixement cientíﬁc i tècnic entre la
institució acadèmica i els professionals del sector.

La Càtedra ”la Caixa” Economia
i Societat té l’objectiu d’impulsar una àmplia
sèrie d’iniciatives acadèmiques sobre les principals
qüestions que interessen i amoïnen la societat
actual, a partir d’un programa de classes magistrals
i conferències, que ha tingut més de 2.000
assistents i que es desenvolupa en diverses ciutats
espanyoles.

CaixaBank
Research
CaixaBank Research té la missió de crear i difondre coneixements relacionats amb
l’economia i la societat dins i fora de CaixaBank.

• 2.076 articles publicats i 87 conferències d’economistes
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A CaixaBank tenim el compromís
d’impulsar l’educació i la cultura
ﬁnanceres. Creiem que fomentar el
coneixement és clau per evitar
l’exclusió i crear més igualtat
d’oportunitats.
El nostre objectiu és millorar els
coneixements ﬁnancers de les persones
perquè puguin prendre més bones
decisions i millorar el seu benestar.
Amb aquesta ﬁnalitat, hem creat
diversos projectes de formació que
s’adrecen a infants i joves, a col·lectius
vulnerables i a la resta de la societat.
Formats innovadors amb un
enfocament proper i pràctic, en un
llenguatge senzill, adequat a cada un
dels públics als quals ens adrecem.
Una iniciativa que forma part del
nostre model de banca socialment
responsable i que vol millorar la cultura
ﬁnancera dels clients i accionistes i de
tota la societat.

Explicar
allò que cal
explicar
ens fa
diferents

