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1 Presentació 

L’Obra Social és una característica inseparable de les caixes d’estalvis. A Caixa 

Tarragona, la vocació social forma part de l’entitat des de la seva fundació, l’any 1952, 

per part de la Diputació Provincial de Tarragona. 

L’orientació social de Caixa Tarragona no s’expressa només a través de l’activitat de la 

seva Obra Social sinó que també es troba en objectius com ara el foment i la mobilització 

de l’estalvi, la lluita contra l’exclusió financera, el manteniment de la competència en el 

sector financer i l’impuls al desenvolupament econòmic i social de l’entorn. 

Però l’Obra Social aporta un valor addicional a l’activitat financera. És un compromís 

lliurement adoptat per les caixes davant dels ciutadans, amb la finalitat de contribuir al 

progrés de la societat. La seva actuació desencadena un procés d’estreta col·laboració 

entre les caixes i la societat per aconseguir nivells més grans de benestar gràcies a 

camps diversos, com ara l’assistència social i la sanitat, la cultura i l’educació, la 

preservació del medi ambient i la investigació, entre altres. 

L’Obra Social, per tant, canalitza una relació important i continuada amb la societat ja 

que permet a les caixes d’estalvis compartir i contribuir a resoldre els problemes de les 

persones. Paral·lelament, els ciutadans hi troben un aliat per satisfer moltes necessitats 

de caràcter col·lectiu. 

Caixa Tarragona ha desenvolupat durant els darrers anys la seva Obra Social d’acord 

amb els resultats econòmics obtinguts per l’entitat. Amb el repte i l’obligació d’adaptar-se 

a les necessitats i característiques d’una societat en continua evolució, s’ha gestionat 

l’Obra Social d’acord amb els principis de proximitat al territori, equilibri entre els diversos 

camps d’actuació i formes de gestió, màxima eficiència social dels recursos disponibles i 

transparència amb la clientela, veritable clau de volta de l’actuació social, i amb la 

societat en general. 

L’actuació que exemplifica millor els valors de l’Obra Social de Caixa Tarragona és el 

Programa Tu Ajudes, mitjançant el qual els clients de la caixa han decidit la canalització 

de 1,75 milions d’euros cap a més de 700 entitats privades sense ànim de lucre. La 

participació directa de la clientela en el procés de votació d’uns projectes que es 

desenvolupen en els territoris on és present la caixa avala les característiques de 

transparència, participació, proximitat i eficiència del conjunt de l’Obra Social. 

 



 

El vessant social de l’actuació de l’Obra Social es complementa amb la tasca que des de 

fa gairebé trenta anys realitza la Fundació TOPROMI, que presta servei a prop d’un 

centenar de persones amb discapacitat intel·lectual, el programa de concessió de 

microcrèdits i activitats diverses orientades a les persones grans. 

L’actuació de l’Obra Social es caracteritza un any més per l’aposta per l’educació que 

encarna el Programa Súper Nova d’activitats pedagògiques i en el qual durant els seus 

cinc anys de funcionament hi han participat més de 150.000 alumnes d’educació infantil, 

primària i secundària, uns 2.500 docents i 2.300 famílies.  

Finalment, l’actuació realitzada en l’àmbit cultural té dos punts destacats en el Centre 

Cultural de Tarragona, constituït al voltant de l’Auditori i la Sala d’Exposicions i en 

funcionament des de l’any 2002, i en l’Hemeroteca Caixa Tarragona, creada a finals de 

la dècada dels setanta, i sense oblidar la realització d’activitats descentralitzades en 

diversos indrets de la geografia catalana. 

 



 

2 Aspectes generals 

Caixa Tarragona articula la seva relació amb la societat a través de la seva Obra Social, 

entesa com un compromís adoptat lliurement per l’entitat amb els ciutadans. A través de 

l’Obra Social, doncs, Caixa Tarragona contribueix al progrés social, de forma paral·lela a 

la seva actuació des del punt de vista financer i econòmic. 

Principis orientadors 

Durant l’any 2009, l’Obra Social de Caixa Tarragona ha desenvolupat un extens 

programa d’activitats, que es detallen en aquest informe anual, d’acord amb els següents 

principis orientadors de la seva planificació, gestió i avaluació: 

 La realització d’activitats creadores de valor per a les persones i per al territori, 

dins dels límits que es desprenen de l’indispensable reforçament de la 

capitalització de l’entitat. 

 La complementarietat –i no la substitució– entre els projectes desenvolupats, o 

als quals es dóna suport, amb l’àmbit públic, així com la seva total adaptació a 

les necessitats actuals de la societat. 

 L’equilibri entre les actuacions dutes a terme directament per l’Obra Social o per 

les seves fundacions –obra pròpia–, i el suport a altres entitats i institucions 

perquè puguin desenvolupar les seves actuacions –obra en col·laboració–.  

 L’equilibri entre els recursos destinats als àmbits cultural i educatiu i els destinats 

als àmbits social i assistencial. En tot cas, l’evolució de les actuacions tindrà molt 

en compte les preferències de la societat, i la seva planificació i gestió 

incorporarà uns adequats mecanismes de participació. 

 L’aplicació dels recursos econòmics de l’Obra Social en correspondència amb la 

implantació territorial de l’entitat. 

 La recerca de la màxima eficiència social i de la qualitat en les actuacions dutes 

a terme tant directament com a través d’altres entitats i institucions. 

 



 

 La màxima transparència i visibilitat de l’Obra Social que desenvolupa Caixa 

Tarragona. 

Procediments de gestió 

Les actuacions es duen a terme tant de forma directa per l’Àrea d’Obra Social de Caixa 

Tarragona com per part de les dues fundacions constituïdes al llarg del temps per 

l’entitat, i que són: 

 Fundació Privada Taller Ocupacional Promoció Minusvàlids–Caixa 
Tarragona.  Va ser constituïda l’any 1982 i té com a objecte la gestió d’un 

Centre ocupacional i un Centre especial de treball per a disminuïts psíquics que 

estan situats a La Canonja, actualment en procés de segregació del municipi de 

Tarragona. El Patronat està presidit pel President de Caixa Tarragona i en 

formen part els consellers que integren la Comissió Delegada de Caixa 

Tarragona així com també el Director General de l’entitat i el director de l’Obra 

Social, que actua com a secretari. 

 Fundació Privada Caixa Tarragona. Va ser constituïda l’any 2000 per a 

desenvolupar accions en tots els camps d’actuació de l’Obra Social. El seu 

Patronat té la mateixa composició que la Fundació Topromi. 

La planificació i gestió de les activitats de l’Obra Social es van realitzar segons el 

pressupost anual aprovat per unanimitat per l’Assemblea General el dia 26 de juny de 

2009. El seguiment de la seva execució i la supervisió de la gestió es van sotmetre 

mensualment a l’anàlisi i aprovació de la Comissió Delegada, constituïda en Comissió 

d’Obra Social, i també se’n va donar compte al Consell d’Administració i a la Comissió de 

Control. 

Dades més rellevants 

La inversió realitzada per Caixa Tarragona en acció social durant l’any 2009 va ascendir 

a 6.987.027€, procedents de la dotació per a Obra Social aprovada per unanimitat per 

l’Assemblea General de Caixa Tarragona en la sessió realitzada el dia 26 de juny de 

2009, amb càrrec als resultats de l’exercici econòmic 2008.  

 



 

Quant a la forma de gestió, les actuacions realitzades durant l’any 2009 van mantenir 

una distribució equilibrada entre l’Obra Pròpia, duta a terme directament per l’Obra Social 

de Caixa Tarragona i les dues fundacions de l’entitat, i l’Obra en Col·laboració, és a dir, 

les realitzades per altres entitats, com es pot veure en el gràfic adjunt. 

TIPUS D'ACTUACIÓ

46%
54%

Obra pròpia 
3.221.090 € 

Obra en 
col·laboració 
3.765.936 €

 

Les actuacions realitzades durant l’any 2009 per l’Obra Social de Caixa Tarragona es 

van distribuir entre les següents àrees: Cultura (30%), Educació, innovació i recerca 

(29%),  Acció social (27%) i Medi ambient i altres (14%).  

Actuació per àrees temàtiques 
(2009)Medi 

ambient i 
altres

Cultura

Educació, 
innovació i 

recerca
Acció 
social

14%

30%

29%27%
 

Una de les actuacions més rellevants de l’Obra Social de Caixa Tarragona durant l’any 

2009 ha estat la tercera edició del Programa Tu Ajudes, mitjançant el qual s’han 

 



 

canalitzat 1,75 milions d’euros a un total de 716 entitats privades sense ànim de lucre 

d’arreu del territori on actua l’entitat.  

Aquestes actuacions estan diversificades en tots els àmbits d’actuació de l’Obra Social. 

Tanmateix, a causa de la importància d’aquesta actuació, se’n dóna compta de manera 

separada en un capítol específic d’aquest Informe Anual. 

 



 

3 Programa Tu Ajudes 2009 

El Programa Tu Ajudes significa una nova manera, pionera a Catalunya, de gestionar 

l’Obra Social. La característica més important és que situa en mans dels clients la decisió 

sobre els projectes promoguts per altres entitats amb els quals Caixa Tarragona 

col·labora.  

Els projectes han estat impulsats per entitats privades sense ànim de lucre i s’han 

desenvolupat en el territori d’actuació de Caixa Tarragona, és a dir, les comarques de 

Tarragona, Barcelona i Lleida, a Catalunya,  la Comunitat Autònoma de Madrid, i les 

províncies de Castelló (Comunitat Valenciana) i Saragossa (Aragó). 

La voluntat de Caixa Tarragona en impulsar el Programa Tu Ajudes és acostar l’execució 

de l’Obra Social a la voluntat dels clients de l’entitat, gràcies a la confiança dels quals és 

possible el desenvolupament de la mateixa Obra Social. Altres objectius que es 

persegueixen són augmentar la transparència en la gestió i la proximitat al territori. 

A la convocatòria del Programa Tu Ajudes realitzada l’any 2009, la tercera realitzada de 

forma consecutiva, s’hi van presentar un total de 716 entitats amb altres tants projectes 

enquadrats en els següents set àmbits d’actuació:  

◦ Integració social: 218 projectes (30,4% del total) 

◦ Cultura: 138 projectes (19,3%) 

◦ Dependència: 99 projectes (13,8%) 

◦ Educació i investigació: 82 projectes (11,5%) 

◦ Patrimoni i medi ambient: 71 projectes (9,9%) 

◦ Temps lliure i esport base: 69 projectes (9,6%) 

◦ Gent gran: 39 projectes (5,4%) 

Les principals conclusions que es desprenen dels projectes presentats són les següents: 

 Amb 716 projectes presentats, hi va haver un augment del 63,1 % respecte a 

la convocatòria anterior. 

 



 

 El nombre absolut de projectes vàlids presentats va augmentar en tots els 

àmbits d’actuació i en tots els àmbits territorials, excepte a la comarca 

d’Anoia, en què no es va presentar cap projecte. 

 Els àmbits d’actuació amb un augment significatiu superior a la mitjana van 

ser els d’educació i investigació i temps l liure i esport de base. 

 En els àmbits territorials es va observar un increment de participació 

d’entitats de les comarques del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre i de la 

província de Madrid. 

Durant la fase de votació, van participar directament en la mateixa un total de 61.303 

clients de Caixa Tarragona, el que representa un augment del 464% respecte a la 

convocatòria anterior. El 56,2% dels Vots Tu Ajudes emesos van ser assignats a 

projectes concrets, mentre que el 43,8% restant va elegir l’opció genèrica “Tots els 

projectes”. 

La distribució del pressupost total disponible entre els 716 projectes presentats, d’acord 

amb les decisions emeses directament pels clients de Caixa Tarragona, va oferir un clar 

decantament envers els àmbits de caràcter més social, com la Dependència i la 

Integració social, una tendència ja perceptible en les dues primeres edicions de la 

convocatòria del Programa Tu Ajudes. 

El quadre i el gràfic següents reflecteixen la distribució d’imports entre els set àmbits 

d’actuació: 

 

 

 



 

 

La distribució territorial de les col·laboracions mostra un important pes de les comarques 

de Tarragona (Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre), que obtenen el 82,3% de l’import, 

seguides de les de Barcelona i Lleida. El conjunt de les dades es pot veure en el quadre i 

el gràfic següents: 

 

 

 

 



 

 

A la pàgina web www.caixatarragona.com/tuajudes hi ha disponible la relació de tots 

els projectes presentats al Programa Tu Ajudes 2009, amb el nombre de vots que els 

van atorgar els clients de Caixa Tarragona i l’import econòmic que els va correspondre. 

Destaquem a continuació els cinc projectes que van obtenir un major suport: 

Els 5 projectes més votats 
Agrupació Excursionista d’Alcanar Montsià 

Associació d’Alzheimer de Reus i Baix Camp Baix Camp 

Associació de Familiars i Amics de Nens 
Oncològics de Catalunya (AFANOC) Tarragonès 

Lliga contra el Càncer de les Comarques de 
Tarragona i de les Terres de l’Ebre Tarragonès 

Associació de Famílies amb Disminuïts Psíquics 
de la Comarca del Montsià (APASA) Montsià 

  

 



 

4 Àrea cultural 

Centre Cultural Caixa Tarragona 

L’Obra Social de Caixa Tarragona va inaugurar al desembre de 2002, coincidint amb la 

remodelació dels serveis centrals de l’entitat, un Centre Cultural situat al centre de la 

ciutat de Tarragona, format per  un Auditori i una Sala d’Exposicions. Al voltant d’aquests 

equipaments, s’ha ofertat una programa cultural de qualitat que, any rere any, ha 

aconseguit la creixent adhesió i participació de la societat tarragonina. 

Pel que fa a l’Auditori, les activitats organitzades per la Fundació Caixa Tarragona 

s’agrupen en cicles temàtics dins de les següents categories: espectacles familiars, 

música, teatre i dansa, audiovisuals i conferències.  

Durant tot el 2009, un total de 39.407 espectadors va assistir a algunes de les activitats 

programades a l’Auditori. Els cicles musicals van ser, un any més, els que van tenir més 

èxit de participació, amb un total de 17.239 espectadors, el que confirma les magnífiques 

qualitats acústiques de l’espai. 

El gràfic següent indica la distribució percentual dels espectadors de les activitats 

desenvolupades a l’Auditori Caixa Tarragona: 

Públic Auditori Caixa Tarragona 2009

Teatre i dansa
15%

Conferències
12%

Música
43%

Espectacle 
familiar

6%Audiovisuals
17%

Altres
7%

 

 



 

Dins dels cicles familiars, destaca el veterà “Matins en família”, que l’any 2009 va arribar 

ja a la setena temporada, i va mantenir la bona acceptació per part del públic que l’ha 

caracteritzat des dels seus inicis.  

Dins de l’oferta audiovisual es van programar cicles de pel·lícules de les següents 

temàtiques i/o autors: cinema asiàtic, Francis Ford Coppola, Roman Polanski i cinema 

dirigit per dones (cicle “En mans de dones”). També es va realitzar un any més el cicle 

de “Cinema per a la gent gran”, centrat en els grans clàssics del cinema, així com els 

cicles de conferències amb audiovisuals “Viatges pel món” (noves cultures) i “Flaixos de 

natura” (medi ambient). Finalment, un any més l’Auditori Caixa Tarragona va acollir una 

part important del Festival REC de Tarragona. 

Quant a la programació musical, es va programar el cicle de música clàssica “Tot corda” 

en els primers mesos de l’any, el cicle de Boleros i Havaneres (mesos de juny i juliol) i el 

cicle de Bandes en Concert (a la tardor). A més, durant tot l’any es va realitzar el cicle 

“Tarragona estrena” que ofereix la possibilitat de realitzar actuacions a grups i intèrprets 

de les nostres comarques, sempre a partir d’un exigent nivell de qualitat. 

El cost de les activitats realitzades a l’Auditori és assumit íntegrament per l’Obra Social 

de Caixa Tarragona, a través de la Fundació Caixa Tarragona. Tanmateix, amb l’objectiu 

d’incorporar un sentit solidari a la programació, els cicles musicals i d’espectacles 

familiars incorporen una entrada-donatiu. La recaptació total de l’any va ser de 5.377,50 

€, que es van agregar al pressupost del Programa Tu Ajudes. D’aquesta manera, les 

aportacions dels espectadors de l’Auditori Caixa Tarragona contribueixen a fer realitat els 

projectes de les entitats privades sense ànim de lucre del nostre territori. 

A part de les activitats organitzades per la Fundació Caixa Tarragona, a l’Auditori també 

se’n van realitzar altres en col·laboració amb entitats i institucions, com el ja esmentat 

Festival de Curtmetratges REC, el 9è Festival Internacional de Música de Tarragona o el 

Congrés de Futbol que va tenir lloc a la tardor a la ciutat de Tarragona. 

Programació artística 

La Fundació Caixa Tarragona manté un programa de producció d’exposicions des de 

l’any 2000, que continua la trajectòria que anteriorment ja s’havia iniciat dins de l’Àrea 

d’Obra Social de Caixa Tarragona.  

 



 

Les exposicions produïdes s’exhibeixen tant a la Sala d’Exposicions del Centre Cultural 

de Tarragona com també en altres sales d’arreu del territori mitjançant acords de 

col·laboració amb institucions i entitats. Les exposicions que es presenten al Centre 

Cultural de Tarragona s’acompanyen d’una oferta de visites guiades per al públic en 

general, cada dissabte a les 19 hores, i per a col·lectius específics −gent gran, persones 

amb discapacitat, col·lectius escolars de tots els nivells, etc.− en dies i hores 

convingudes. També cada darrer dissabte de mes, la visita guiada habitual compta amb 

un intèrpret a la llengua de signes per a persones sordes i sord-cegues. 

Durant l’any 2009, s’han presentat a la Sala d’Exposicions Caixa Tarragona un total de 

cinc exposicions, la majoria produïdes per la Fundació Caixa Tarragona. 

Programació Sala d’Exposicions Centre Cultural Tarragona 2009 

Atenció al tren. Recorregut sentimental 
pels camins de ferro 

Del 13 de desembre de 2008 a l’1 
de març de 2009 

De Picasso a Barceló. Un recorregut per 
la plàstica de la segona meitat del segle 
XX 

Del 13 de març al 7 de juny de 2009 

Reverberatio. Obres de Tom Carr 1974-
2009 

Del 9 de setembre al 29 de 
novembre de 2009 

Egipte. El pas a l’eternitat De l’11 de desembre de 2009 al 7 
de març de 2010 

 

Atenció al tren. Recorregut sentimental pels camins de ferro 

Viatge pel món del ferrocarril en forma de record. La mostra és una part del fons 

particular de Xavier Gavaldà, un dels col·leccionistes més complerts en la matèria, i 

convida a imaginar totes les fases d’accés al tren: des de l’arribada a l’estació, fins 

arribar al nostre destí, passant per la sala d’espera, l’oficina del cap d’estació, la pròpia 

andana i les vies.  

“Atenció al tren. Recorregut sentimental pels camins de ferro” repassa l’entorn ferroviari 

espanyol des de finals del segle XIX, en què multitud de companyies operaven al territori, 

passant per la nacionalització de la xarxa el 1941 per part de Renfe i arriba fins als anys 

70, moment en què deixen de funcionar les antigues locomotores de vapor.  

 

 



 

De Picasso a Barceló. Un recorregut per la plàstica de la segona meitat del segle 
XX 

Procedent de la col·lecció Manel Mayoral, l’exposició està formada per un total de 40 

obres de creadors capdavanters nacionals amb projecció internacional, entre els quals 

destaquen Pablo Picasso, Joan Miró o Salvador Dalí. L’exposició reivindica la 

transcendència pública del col·leccionisme i estableix un diàleg entre obres d’artistes 

cabdals que han fet importants aportacions a la plàstica contemporània.  

Les peces seleccionades tenen entitat individual pròpia, i, vistes en conjunt, permeten 

seguir un recorregut temporal i un desenvolupament cronològic del segle XX. Un itinerari 

que comença amb Picasso i acaba amb Barceló, acompanyats d’altres noms claus del 

panorama artístic català com ara Joan Miró, Salvador Dalí, Antoni Tàpies, i també 

espanyol, amb artistes com Eduardo Chillida, Antonio Saura o Carmen Calvo. 

Tots aquests autors han estat precursors de les seves generacions respectives i 

configuren un traçat artístic que podem seguir de moltes maneres: des de la recuperació 

del llegat de les avantguardes històriques fins a propostes de les darreres dècades, a 

través de llenguatges que trenquen directament amb l’academicisme oficial, a d’altres 

que ja partien de ruptures prèvies.  

Reverberatio. Obres de Tom Carr 1974-2009 

Primera exposició retrospectiva de l’obra de l’escultor tarragoní Tom Carr, presentada 

per primer cop a la seva ciutat nadiua. A més, era la primera vegada que Tom Carr, un 

dels artistes més importants del panorama artístic català, presenta les diferents 

tècniques que ha treballat en una mateixa exposició (paper, gravat, escultura i 

projeccions entre d’altres).  

Es tracta d’un total de 27 obres que esdevenen un recorregut per la trajectòria d’aquest 

artista des dels primerencs dibuixos del barri pescador del Serrallo fins a la darrera obra 

creada expressament per a l’exposició a la ciutat de Tarragona, “Reverberatio”. 

Considerat un dels artistes més actius en el desenvolupament d’instal·lacions lumíniques 

i de muntatges de fort caràcter arquitectònic, la capacitat per integrar disciplines 

plàstiques fa de Tom Carr un dels artistes més reconeguts pel que fa a les intervencions 

a l’espai públic.  

 



 

L’exposició es va complementar amb una intervenció lumínica a la façana principal de 

l’edifici dels serveis centrals de Caixa Tarragona, a la plaça Imperial Tàrraco, que va ser 

visible per al públic durant els mesos d’octubre i novembre. 

Egipte. El pas a l’eternitat 

La mostra il·lustra sobre com els egipcis van intentar superar al llarg dels segles les 

barreres de la mort i garantir-se l’eternitat. El desig per viure eternament estava tan 

arrelat a la cultura de l’Egipte faraònic, que  durant mil·lennis, no van escatimar-hi 

esforços per aconseguir-ho. Són moltes les restes arqueològiques que ho demostren: 

tombes, mites, rituals, mòmies i aixovars funeraris són el testimoni de la seva esperança 

en una existència il·limitada i, alhora, semblant al món terrenal.  

L’exposició, coorganitzada per la Fundació Caixa Tarragona i el Museu Egipci de 

Barcelona-Fundació Arqueològica Clos, aplega un centenar de peces sobre rituals 

funeraris de l’antic Egipte, amb una antiguitat de fins a 4.000 anys abans de Crist.  

L’àmbit dedicat als rituals funeraris conté peces com ara figures, sarcòfags, màscares 

funeràries, escultures, estatuetes divines, esteles funeràries, objectes litúrgics i de la vida 

quotidiana en general. 

Al costat dels objectes es poden veure les reveladores fotografies del procés de 

descobriment de la tomba de Tutankhamon. El conjunt de fotografies permet reviure el 

descobriment de la tomba de Tutankhamon per mitjà de les imatges que va captar el 

fotògraf oficial de l’excavació, Harry Burton, l’any 1922, quan l’arqueòleg Howard Carter i 

el seu equip van trobar la famosa tomba d’aquest mitificat faraó. 

 

Les exposicions presentades durant l’any 2009 a la Sala d’exposicions que forma part 

del Centre Cultural de Tarragona van rebre la visita de 26.681 persones. Des de la seva 

inauguració, a finals de 2002, gairebé 150.000 persones han visitat les exposicions 

presentades en aquest espai. 

La Fundació Caixa Tarragona també ha col·laborat amb exposicions promogudes per 

diverses entitats que s’han mostrat en poblacions del territori, en especial Imatges 2008, 

de la demarcació de Tarragona de Col·legi de Periodistes de Catalunya, i la mostra de 

fotografies del 38è Premi Cèsar August de l’Associació Fotogràfica de Tarragona.  

 



 

Paral·lelament, existeix un programa descentralitzat d’exposicions, que es mostren en 

diverses poblacions del territori, així com també sales d’exposicions a les localitats 

d’Amposta i Ulldecona, on es programen activitats a càrrec bàsicament d’artistes locals. 

El següent quadre recull les exposicions descentralitzades presentades per la Fundació 

Caixa Tarragona durant l’any 2009: 

Programació descentralitzada d’exposicions 2009 

Fotografies de la memòria. El segle 
XX en imatges 

VILADECANS. Sala d’exposicions de la 
Torre del Baró. 
Del 14 de maig al 5 de juny. 
REUS. Centre d’Amics de Reus (Sala 
Vicaria). 
Del 20 de novembre al 12 de desembre. 

Valentí Canadell. Retrospectiva en 
blanc i negre 

SALOU. Centre Cultural Torre Vella. 
Del 6 al 27 de març. 
LA POBLA DE MAFUMET. Sala 
d’exposicions del Casal Cultural. 
Del 3 al 26 d’abril. 
EL CATLLAR. Sala polivalent del Centre 
Cultural 
De l’1 al 17 de maig. 
LA NOU DE GAIÀ. Castell de la Nou. 
Del 22 de maig al 14 de juny. 
TORREDEMBARRA. Biblioteca Mestra 
Maria Antònia. 
Del 19 de juny al 24 de juliol. 
CONSTANTÍ. Centre Parroquial. 
De l’1 al 31 d’octubre. 
ALCOVER. Museu d’Alcover. Sala 
d’exposicions temporals. 
Del 13 de novembre al 18 de desembre. 

Creació gràfica. Col·lecció Daniel 
Giralt Miracle 

MONTCADA I REIXAC. Auditori municipal. 
Del 31 de març al 17 de maig. 

Imatges del Delta. Fotografies de 
Ferran Aguilar i Mariano Cebolla 

BATEA. Centre cultural i recreatiu. 
Del 3 al 12 de juliol. 
ASCÓ. Centre neuràlgic. 
Del 5 al 13 de desembre. 

 



 

Activitats musicals descentralitzades 

A més de les exposicions, durant l’any 2009 s’ha dut a terme un cicle musical 

descentralitzat, denominat “Caixa Tarragona. Música “, que ha ofert música de diversos 

gèneres, estils i èpoques a un total de 20 poblacions de les comarques de Tarragona i 

Barcelona. 

L’assistència total d’espectadors a aquest cicle musical descentralitzada va ser de 4.865 

persones. 

Cicle “Caixa Tarragona. Música” 2009 

26 de juny FALSET. Teatre l’Artesana. 

27 de juny SANT CARLES DE LA RÀPITA. El 
Maset 

28 de juny TERRASSA. Auditori municipal 

9 d’octubre VILA-SECA. Auditori Josep 
Carreras 

17 d’octubre SALOU. Teatre Auditori. 

18 d’octubre MÓRA D’EBRE. Teatre La 
Llanterna 

6 de novembre MOLLET DEL VALLÈS. Mercat 
Vell. 

7 de novembre MIAMI (MONT-ROIG DEL CAMP). 
Centre Polivalent 

8 de novembre SANT PERE DE RIBES. Teatre 
Centre Parroquial. 

4 de desembre MÓRA LA NOVA. Casal Municipal.

10 de desembre VALLS. Centre Cultural Municipal.

11 de desembre TORREDEMBARRA. Pati del 
Castell 

12 de desembre EL VENDRELL. Auditori Pau 
Casals. 

1600 – 1900: tres 
segles de bona música  

13 de desembre L’ARBOÇ. Església de Sant Julià. 

Valsos i polques 27 de desembre L’HOSPITALET DE L’INFANT. 
Sala Infant Pere 

 



 

28 de desembre RIUDOMS. Església de Sant 
Jaume Apòstol 

29 de desembre MONTBLANC. Hospital de Santa 
Magdalena. 

30 de desembre FLIX. Església de Nostra Senyora 
de l’Assumpció 

3 de gener de 2010 CAMBRILS. Cripta de l’Ermita de 
la Verge del Camí. 

 

4 de gener de 2010 TORTOSA. Teatre Felip Pedrell 

Hemeroteca Caixa Tarragona 

L’Hemeroteca és un servei lliure i gratuït que des de 1976 forma part de l’Obra Social de 

Caixa Tarragona. El seu públic és àmpliament heterogeni i es composa d’estudiants, del 

món universitari i investigador i de lectors en general de premsa i altres publicacions 

periòdiques. Durant l’any 2009, l’Hemeroteca Caixa Tarragona ha tingut un total de 

35.886 usuaris, amb un increment de d’un 11,46% respecte a l’any anterior. 

Hi ha hagut un total de 2.396 consultes, de les quals 1.467 corresponen a treballs de 

recerca i 929 a consultes puntuals del fons. D’aquestes consultes, 2.297 han estat 

realitzades de forma presencial, 20 per telèfon i 79 per correu electrònic. 

Els seus fons comprenen publicacions, principalment diaris i revistes, que s'inicien a 

començaments del segle XVIII i arriben de forma continuada fins a l'actualitat. És 

destacable el fons de cartells polítics de les diferents convocatòries d'eleccions 

nacionals, autonòmiques, locals i europees que s'han recollit d’ença 1976, i que són 

testimoni de l'adveniment de la democràcia i la recuperació de l'autonomia de Catalunya, 

i que són importants des del punt de vista històric, artístic i sociològic. 

A 31 de desembre de 2009 el fons de l’Hemeroteca consta de 58.178 volums 

corresponents a 2.363 títols de publicacions periòdiques (117 diaris i 2.246 revistes), 

6.520 microformes corresponents a 186 títols (81 diaris i 105 revistes), i 2.620 CD-

Rom/DVD corresponents a 87 títols de premsa diària, revistes i publicacions oficials. El 

fons de cartells polítics és de 1.471 unitats.  

Durant l’any 2009 s’han incorporat al fons 29 títols nous, 1.678 volums i 96 CD-

Rom/DVD.  

 



 

A partir de mitjans de setembre es proporcionen al Centre Penitenciari de Tarragona 5 

diaris per setmana del servei Diaris del Món, que s’imprimeixen a l’Hemeroteca i els 

passa a recollir un funcionari del centre penitenciari. Els títols els escullen els mateixos 

interns, segons el seu país d’origen, i cada setmana varien per tal que un major nombre 

d’interns pugui gaudir d’aquest servei. Tant el Centre Penitenciari com els interns valoren 

molt positivament aquest servei, ja que, per una banda, els interns estrangers se senten 

més a prop del seu país i, per l’altra, descobreixen el gust per la lectura.  

Aquest servei cada vegada és més conegut pels usuaris estrangers de l’Hemeroteca que 

demanen la impressió del diari del seu país, principalment de Romania i de Sud-Amèrica. 

S’han fet dos cursos d’iniciació a la informàtica, el primer del 10 al 31 de març, i el segon 

del 5 al 26 de maig. L’activitat despertà molt interès, ja que les setze places disponibles 

van quedar cobertes de seguida.  

 



 

5 Àrea social 

Programa de microcrèdits 

Caixa Tarragona va continuar durant l’any 2009 el Programa de microcrèdits iniciat el 

2005. Es tracta d’operacions de crèdit destinades al finançament de petits negocis o 

projectes d’autoocupació promoguts per persones que no poden accedir al sistema 

creditici tradicional. Els microcrèdits han permès posar en marxa projectes empresarials 

tant diversos com l’obertura de comerços, l’adquisició de vehicles i maquinària per a 

activitats professionals o empresarials i la creació d’una empresa de serveis, entre 

d’altres.  

La línia de microcrèdits és una sortida per a les iniciatives empresarials de col·lectius que 

tenen especialment complicat l’accés a un préstec pels canals financers habituals o que 

no disposen de garanties o avals. Les característiques dels microcrèdits de Caixa 

Tarragona són les següents: import fins a 25.000 euros, termini màxim d’amortització de 

5 anys, amb 6 mesos de carència opcionals, i absència total de comissions o 

intervencions notarials.  

La gestió del Programa de microcrèdits es realitza en col·laboració amb una xarxa 

d’entitats i institucions del territori, que fan tasques d’assessorament i acompanyament a 

les persones interessades en incorporar-se a aquest programa. 

Des de l’inici del Programa de microcrèdits, l’any 2005, s’han formalitzat un total de 66 

operacions de microcrèdit per un import total conjunt de gairebé 1,2 milions d’euros. 

Club Gent Sènior  

Durant el 2009 ha continuat l’activitat del Club Gent Sènior, una línia d’activitats de l’Obra 

Social orientada a donar resposta a les noves demandes del col·lectiu de gent gran i/o 

dependents. 

El Club Gent Sènior ofereix, en primer lloc, un Servei d’Orientació Assistencial que posa 

a l’abast dels clients de Caixa Tarragona experts en temàtiques socials com ara els 

problemes relacionats amb l’envelliment i la dependència, i que ofereixen solucions 

adaptades a cada cas. 

 



 

El Club Gent Sènior disposa, a més, de l’Aula Sènior que programa xerrades, 

conferències i tallers sobre temes que preocupen i interessen a aquest col·lectiu com la 

memòria o els beneficis del riure. Paral·lelament, també es duen a terme sortides 

culturals i d’oci a diversos indrets del territori.  

Fundació TOPROMI 

La Fundació Taller Ocupacional Promoció Minusvàlids-Caixa Tarragona és una entitat 

sense ànim de lucre, instituïda l’any 1982 per Caixa Tarragona, que rep suport del 

Departament d’Acció Social i Ciutadania de la  Generalitat de Catalunya.  

Té com a objectius fonamentals millorar la qualitat de vida de les persones adultes amb 

discapacitat intel·lectual, tot facilitant als seus usuaris i treballadors una atenció diürna de 

tipus rehabilitador integral a través d’un conjunt d’activitats en què participen directament 

i que possibiliten la integració social i laboral d’aquestes persones a la comunitat a la 

qual pertanyen.  

El centre, que acull i atén a més de 80 persones diàriament, té com a repte respondre de 

forma òptima a les necessitats vitals dels usuaris i treballadors,  contemplant la seva 

individualitat i facilitant l’adquisició de noves competències personals, socials i laborals. 

La Fundació està situada a l’Avinguda Manuel Carrasco i Formiguera, dins del nucli de 

La Canonja, població actualment en procés de segregació del municipi de Tarragona. 

Els principals trets de la gestió durant l’exercici de 2009 es resumeixen en els següents 

paràgrafs: 

- S’han atès al Centre Ocupacional i al Centre Especial de treball un total de 82 

persones amb discapacitat intel·lectual. 

- S’han iniciat noves activitats dintre el Centre Ocupacional com serien la 

musicoteràpia, el teatre, i la psicomotricitat, i també s’ha introduït un programa 

per treballar les habilitats mentals superiors. Tot això sumat a totes les que ja 

es realitzaven anteriorment i les sortides durant l’any. 

- S’ha fet una inversió en la millora de les instal·lacions del Centre, especialment 

de les cambres higièniques i del menjador. 

 



 

- S’ha fet realitat la creació d’un Magatzem que ha permès augmentar la 

capacitat productiva de TOPROMI. 

- S’ha continuat treballant per donar a conèixer el centre en els mitjans de 

comunicació, sortint tant a la premsa, la televisió com la ràdio. 

- Ha continuat la preocupació per la sensibilització social. S’ha participat en el 

Dia de la Discapacitat amb un estand al Teatre Metropol de Tarragona per 

donar informació. 

- S’han organitzat dues xerrades al Centre: una per als familiars dels usuaris del 

Centre Ocupacional i una altra per als treballadors del Centre Especial de 

Treball. 

- Al Centre Especial de treball s’ha continuat treballant en enquadernació, 

digitalització, ensobrament i s’ha observat un gran augment dels manipulats.  

- S’ha augmentat el nombre d’usuaris i treballadors de TOPROMI i especialment 

del Centre Especial de Treball que participen en el programa amb el Club 

Esportiu Nàstic.  

- La web ha observat un gran nombre de visites i ha estat un motor de contacte 

per a nous clients particulars. 

- S’ha augmentat la varietat de paper pintat, reciclat i teles que utilitzades per al 

taller de papereria artesanal. 

- L’equip professional ha participat en diverses jornades de formació en relació 

amb diferents temes assistencials i productius. 

- S’ha dut a terme un gran volum de feina manipulativa, amb una producció d’un 

milió de bosses de cotilló de Nadal per a una empresa de gran consum 

d’implantació a tot el territori espanyol. 

- S’ha donat d’alta l’empresa en el registre de licitacions de la Generalitat de 

Catalunya, cosa que permetrà participar en les feines amb convocatòria 

pública.  

 



 

6 Àrea educativa i d’innovació 

Programa Súper Nova 

L'Obra Social de Caixa Tarragona té establertes des de fa anys diverses línies d’actuació 

relacionades amb el món de l’educació. Actualment, l’oferta pedagògica de Caixa 

Tarragona s’integra en programa d’activitats de suport a l’educació denominat Programa 

Súper Nova. Orientat sobretot als alumnes, però també al col·lectiu docent i a les 

famílies, el programa té nou activitats distintes, que es desenvolupen tant al centre 

escolar com a les instal·lacions de Caixa Tarragona. 

El quadre següent mostra les diverses activitats del Programa Súper Nova. 

 

Per als alumnes 

A l’escola 

Súper Nova 
Viatgers 

Educació  
infantil (P3 – 
P5) i Educació 
primària (cicle 
inicial) 

Objectiu: Construir, experimentar i 
aprendre com funcionen els diferents 
mitjans de comunicació. 
Valors: Innovació, creativitat, 
desenvolupar habilitats experimentals  i 
treball en equip. 

Súper Nova 
Robótica! 
Missió a Mart 

Educació 
primària (cicles 
mitjà i superior) 

Objectiu: Dissenyar, programar i posar 
en marxa robots 
Valors: Innovació, creativitat, capacitats 
en el àmbit tecnològic i treball en equip. 

Súper Nova 
Robótica! 
Missió cos 
humà 

Educació 
primària (cicles 
mitjà i superior) 
Centres que ja 
han realitzat 
Missió a Mart 

Objectiu: Dissenyar, programar i posar 
en marxa robots 
Valors: Innovació, creativitat, capacitats 
en el àmbit tecnològic i treball en equip. 

Súper Nova 
Fórmula 1! 

Educació 
primària (cicles 
mitjà i superior) 
i Educació 
Secundària 
Obligatòria. 

Objectiu: Construir, experimentar i 
competir per aprendre conceptes bàsics 
de ciència. 
Valors: Innovació, creativitat, 
familiaritzar-se amb les habilitats 
experimentals científiques. 

 

Al Centre Cultural Caixa Tarragona 

 



 

Súper Nova 
Expo Activa!   

Alumnes de 
tots els nivells 
educatius 

Objectiu: Donar a conèixer les 
temàtiques de les exposicions de la 
Fundació Caixa Tarragona. 
Continguts: Visites guiades i tallers 
educatius de les exposicions de la 
Fundació Caixa Tarragona. 

Súper Nova 
Teatre! Teatre i 
Literatura 

Educació 
secundària 
(cicle superior) 
i Batxillerat 

Objectiu: Col·laborar amb els 
professors en el programa de lectures 
obligatòries, utilitzant el teatre com a 
instrument didàctic.  
Continguts: Representacions d’algunes 
de les lectures obligatòries en català i 
castellà per a la selectivitat, i debat 
posterior entre els actors i els alumnes i 
professors. 

Per als mestres (a l’escola) 

 Súper Nova 
Mestres! Integra 
Tecnologia  

Mestres  
d’Educació 
Primària 
 

Objectiu: Oferir eines i recursos senzills 
per integrar la tecnologia a les aules. 
Conèixer la plataforma 
www.caixatarragona.com/supernova. 
Continguts: Recursos tecnològics que 
permeten explicar les noves tecnologies 
fàcilment. 

 Súper Nova 
Mestres! Integra 
Tecnologia II 

Mestres  
d’Educació 
Primària 
 

Objectiu: Ampliar eines i recursos per 
integrar la tecnologia de forma senzilla a 
l’aula. 
Continguts: Experiències pràctiques  
per aprendre tecnologia sense 
requeriments específics. 

Per a les famílies (a l’escola) 

Súper Nova 
Família! Hàbits 
alimentaris  

Pares i mares 
dels alumnes 
d’Educació 
Primària i 
Secundària 

Objectiu: Conèixer els bons hàbits 
alimentaris per una dieta saludable. 
Continguts: Explicar  el que es 
necessita en cada grup d’aliments per 
una dieta equilibrada  i la importància de 
l’exercici físic. 

 

Súper Nova 
Família! 
Convivència 
familiar  

Pares i mares 
dels alumnes 
d’Educació 
Primària 

Objectiu: Presentar els eixos principals 
de la convivència familiar. 
Continguts: Decàleg amb pautes molt 
per millorar les relacions interpersonals 
pares-fills. 

El Programa Súper Nova va començar l’any 2005 i des de llavors han participat als 

diferents tallers més de 150.000 alumnes, 2.500 mestres i 2.300 famílies. 

 



 

Durant el curs 2008-2009, la participació ha estat de 39.019 alumnes, des de P3 fins a 

Batxillerat, que han participat en un total de 1.554 tallers. També hi ha pres part 2.541 

mestres i professors i 1.016 famílies. S’han fet activitats en 62 poblacions distintes de les 

comarques de Tarragona i Barcelona, i la pàgina web, on hi ha disponibles recursos 

pedagògics a disposició dels docents, han rebut més de 182.000 visites. 

El 62% de les activitats s’han realitzat en municipis amb una població menor als 50.000 

habitants, i el 31% en municipis de menys de 2.000 habitants. 

Cicle de conferències Fem Empresa 

El cicle de conferències "Fem empresa, fem territori" va néixer el 2004 amb l'objectiu de 

constituir un marc de reflexió sobre temes d'actualitat que afecten al teixit empresarial i a 

l’activitat econòmica de l’àmbit d’actuació de Caixa Tarragona. 

Des de la seva creació, han intervingut en el cicle conferenciants d’altíssim nivell, dels 

àmbits polític, econòmic i acadèmic. Durant l’any 2009, es van realitzar dues sessions. 

La primera va anar a càrrec del Director científic de la Ciutat de les Arts i les Ciències de 

València, Manuel Toharia, que va dissertar sobre el tema “És sostenible el 

desenvolupament sostenible?”. Va fer la presentació del ponent el professor Joan 

Salvadó, del departament d’Enginyeria Química de la Universitat Rovira i Virgili i de 

l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya. 

La segona sessió va tenir com a ponent el rector de la Universitat Rovira i Virgili, Dr. 

Francesc Xavier Grau, i va ser la presentació pública del projecte de Campus 

d’Excel·lència Internacional Catalunya Sud. 

Premis d’investigació de Batxillerat 

Dins de la línia de suport a l’activitat educativa, l’Obra Social de Caixa Tarragona 

patrocina dos premis de recerca orientats als estudiants d'ensenyament secundari.  Es 

tracta, en primer lloc, del Premi d'Investigació de Batxillerat que convoca anualment el 

Consell Comarcal del Tarragonès i adreçat als estudiants de 2n de batxillerat d’aquesta 

comarca.  

 



 

Els objectius del certamen són estimular l'alumnat en la realització de treballs de qualitat, 

educar-los en la presentació i defensa pública dels treballs, potenciar la investigació fora 

de l'àmbit universitari, i incentivar als centres perquè motivin els seus alumnes a 

endinsar-se en el món de la investigació. 

El treball guanyador en l’edició de 2009 va ser el presentat per Jacint Canals Salvat, del 

Col·legi Sant Pau Apóstol de Tarragona, titulat “Del cep a la copa”. El segon premi va 

correspondre a Albert Martinez Pinteño, del Col·legi Sagrat Cor de Jesús de Tarragona, 

pel treball “Els RSU a Tarragona”. Finalment, el tercer premi va ser pel treball “Economia 

familiar”, de Carles Costa Casas, del Col·legi Turó de Constantí. 

D'altra banda, la Fundació Caixa Tarragona patrocina també el Premi Ramon Calvo, que 

reconeix els millors treballs d'investigació i recerca d'estudiants de batxillerat dels instituts 

de secundària de les comarques de l'Ebre, i que convoca anualment l'Institut 

d'Ensenyament Secundari de Deltebre, i que té dues modalitats: científico-tècnica i 

humanística. 

En la modalitat científico-tècnica, el guanyador va ser Pau Tena, de l’IES Manuel Sales 

Ferrer, d’Ulldecona, per un estudi sobre la climatització ecològica d’una piscina. El segon 

premi va ser per a Vanessa Fibla, de l’IES Sòl de Riu, d’Alcanar, pel treball titulat “Cura 

Sana. Remeis tradicionals d’Alcanar”. 

En la modalitat humanística, el treball guanyador va ser el titulat “El TDAH i els nens” de 

Neus Bertomeu, de l’IES Deltebre, de Deltebre. La finalista va ser Maria Fuentes, de 

l’IES Manuel Sales Ferrer, d’Ulldecona, per “Allò que el temps s’endugué. (Oficis que 

s’han perdut)”. 

El premi per elegir el cartell que promocionarà la pròxima edició el va guanyar Iris Caro, 

de l’IES Ramon Berenguer IV, d’Amposta. 
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