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Presentació

El canvi ha arribat. La globalització i els 
seus efectes marquen de manera clara la 
dinàmica econòmica, sobretot a partir del 
primer trimestre del 2008. Els efectes de 
la situació financera dels Estats Units han 
contaminat tots els mercats i precipitat els 
esdeveniments. El sector immobiliari expe-
rimenta una forta recessió i el consum es 
debilita.

Aquest és el resum, la radiografia que ha 
marcat l’any 2008. Aquestes noves bases 
ens han obligat a enfortir els eixos que fo-
namenten la nostra fortalesa i constatar 
que la confiança dels nostres clients es 
manté i la fidelització segueix sent molt 
important.

La solidesa de Caixa Girona es recolza en la 
confiança dels seus clients, en una adequada 
política de serveis i productes i en la proxi-
mitat com a valor d’eficàcia. L’equip humà 
integrat, professional i que s’estima l’Entitat 
esdevé un altre actiu fonamental. La nostra 
dimensió ens permet adequar-nos a la nova 
realitat i aprofundir en noves línies de nego-
ci. Davant d’aquestes noves circumstàncies, 
estem prenent les mesures necessàries per 
convertir les dificultats en reptes.

El resultat net consolidat obtingut per Caixa 
Girona durant l’exercici 2008 ha estat de 
26,5 milions d’euros, el que representa un 
35,6% menys que l’exercici anterior, a cau-
sa, bàsicament, de l’esforç important realit-
zat en provisions, que han crescut molt per 
sobre del que requereix la normativa vigent, 
i per la menor aportació de les participades 
immobiliàries. 

Els resultats consolidats després d’impostos 
de Caixa Girona vénen, per tant, determi-
nats per la voluntat de prioritzar la solvèn-
cia, tot sacrificant el benefici comptable per 

constituir dotacions voluntàries de cara al 
futur, en una decisió guiada per la màxima 
prudència.

Durant l’exercici 2008 les dotacions realit-
zades per Caixa Girona han estat de 67,9 
milions d’euros, un 82,4% més que l’any 
anterior.

Aquest esforç ha estat possible per l’ade-
quada gestió del balanç i per l’aplicació 
dels ingressos extraordinaris que han pujat 
14,9 milions d’euros.

La taxa de morositat sobre els riscos totals 
s’ha situat en el 3,86% a final d’any, essent 
la seva cobertura del 51% mitjançant provi-
sions, o fins al 173% si tenim en compte les 
garanties hipotecàries existents.

Els recursos propis de Caixa Girona el 31 de 
desembre totalitzen 683 milions d’euros, el 
que representa unes ràtios de capitalització 
molt elevades. En coeficient de solvència se 
situa en el 11,88%, molt per sobre del 8%, 
mínim exigit legalment, després d’augmentar 
durant l’any 0,43 punts percentuals. 

Per la seva banda, el Tier 1 —bàsicament 
reserves— se situa en el 7,71% després 
d’haver crescut 0,70 punts.

Caixa Girona presenta una excel·lent ràtio 
de liquiditat a final d’any del 7,5% sobre els 
actius, i una estructura temporal de venci-
ments molt diversificada en el finançament 
captat dels mercats majoristes. Aquesta 
sòlida posició de liquiditat permet donar a 
Caixa Girona resposta satisfactòria a les ne-
cessitats de crèdit dels clients.

Respecte al volum de negoci, el 31 de 
desembre de 2008, el total dels dipòsits 
de clients de Caixa Girona assoleix els 



5.595 milions d’euros, amb un augment 
del 3% anual.

El crèdit a la clientela se situa, a la mateixa 
data, en 6.057 milions d’euros i creix en 
el mateix període un 0,9%. Cal remarcar 
especialment el crèdit concedit al segment 
d’empreses industrials, comercials i de 
serveis, excloses les promotores i immo-
biliàries, que ha crescut un 7,5% per un 
import de 95 milions d’euros.

Si finalment parlem de futur, som conscients 
que l’economia entrarà en recessió i cal-
drà, per tant, ajustar les nostres estratègies 
a aquesta realitat. El creixement futur serà 
molt moderat, però estem il·lusionats i es-
perançats. Els canvis que s’esdevindran, els 
afrontarem amb coratge i responsabilitat.

Per Caixa Girona, l’Obra Social esdevé fo-
namental. Any rere any estem invertint, a 
través de la Fundació Caixa Girona, més del 
25% dels nostres beneficis. Aquest dividend 
social suposa un compromís permanent de 
retorn dels nostres excedents.

En línies generals no s’han modificat els 
eixos que inspiren, determinen i motiven les 
bases del pressupost de la Fundació Caixa 
Girona. Pensem que hem aconseguit mar-
car un estil, consolidar unes polítiques tant 
en el camp social com en el cultural molt 
importants, i assolir un prestigi reconegut 
arreu.

Quatre són els àmbits que canalitzen la tas-
ca de la Fundació: cultural, social, mediam-
biental i educatiu. Els criteris que la inspiren 
són: una clara vocació territorial, màxima 
rendibilitat social dels recursos disponibles, 
tasca d’impuls i de suplència, dinamització 
de l’àrea social i continuació de la línia de 
propostes de producció pròpies en el terreny 

tant de les exposicions i de cicles de con-
ferències com del Festival.

Cal destacar el paper cabdal que té per a la 
ciutat i per al país el nostre centre cultural, 
la Fontana d’Or, que, amb més de 360.000 
visitants, esdevé un centre de referència i un 
autèntic pulmó cultural per a la ciutat de Gi-
rona. La política d’exposicions ha seguit una 
línia de qualitat, globalitat i proximitat.

Capítol a part mereix l’acció que s’està de-
senvolupant a Cap Roig, tant en la millora del 
paisatge enjardinat com en la potenciació del 
parc d’escultures i el Festival de Cap Roig.

En l’àrea docent, segueix l’estreta i especial 
col·laboració amb la Universitat de Girona.

L’àmbit social ha merescut i mereix en els 
darrers anys una especial atenció del nostre 
pressupost. Endemés de la tasca de suport 
a un dels centres per a persones amb mi-
nusvalies profundes més emblemàtics de 
Catalunya, el Joan Riu, hem consolidat i en-
fortit dues noves línies d’actuació: el projecte 
per dotar d’equipament mobiliari a centres 
polivalents i, en segon lloc, l’adaptació de 
vehicles per a discapacitats que fan que avui 
se’n disposin de més de vint, preparats per 
donar resposta a bona part del territori en el 
qual Caixa Girona té implantació preferent.

En resum, hem destinat un 27% dels be-
neficis a l’Obra Social i reforçat el nostre 
compromís amb la gent que ens ajuda a 
créixer i a ser més forts.

Finalment, voldria destacar l’entrega, el 
compromís i la professionalitat de tot 
l’equip directiu de Caixa Girona i de la seva 
Fundació, que han fet realitat molts projec-
tes i han aconseguit fites significatives en 
l’àmbit financer.

Arcadi Calzada Salavedra
President de Caixa Girona





A l’hora de retre comptes sobre l’exercici 
2008, després d’haver assumit la direcció 
general a final del mes de maig, s’entrecreuen 
dos grans sentiments com a conseqüència 
dels efectes que un canvi econòmic tan ro-
tund i accelerat ha produït en el decurs de 
l’any en tots els agents econòmics, així com 
les seves expectatives i comportaments. En 
especial, sobre el sector financer d’arreu del 
món que n’ha estat principalment afectat 
atesa la naturalesa d’una crisi que, final-
ment, ha esdevingut global per la profunda 
interconnexió dels mercats. 

D’una banda, la responsabilitat per donar 
una resposta adequada i immediata als 
problemes que s’han anat generant, com 
a resultat de la nova situació. En aquest 
sentit, hem posat els mitjans necessaris per 
buscar les millors solucions per als clients 
amb dificultats per fer front als seus com-
promisos, per enfortir la solvència amb do-
tacions extraordinàries de caràcter voluntari 
molt quantioses, per adaptar l’estructura 
organitzativa i redimensionar la xarxa a fi 
de contenir costos o per intensificar la pro-
activitat de la gestió comercial.

En uns mercats financers internacionals gai-
rebé tancats, en tot moment hem intentat 
conjugar les necessitats dels nostres clients 
amb els requeriments propis de l’Entitat, fi-
nançant aquells projectes d’inversió viables 
i solvents que se’ns presenten o reajustant 
els paràmetres d’aquells que així ho reque-
reixen.

Per altra banda, la recança perquè un con-
junt d’iniciatives i projectes de llarga gestació 
i necessitats de notable inversió hauran de 
ser implementats en un horitzó temporal molt 
més llunyà del previst, davant la prioritat per 
preservar al màxim el compte de resultats en 
una conjuntura poc propícia en aquest sentit. 

Fruit de la confiança reiterada que ens de-
mostren els clients, així com de l’esforç que 
fan els nostres professionals per guanyar-
se-la dia a dia, crec que el balanç del 2008 
pot qualificar-se de molt satisfactori en un 
context progressivament complex i difícil.

Els grans objectius que Caixa Girona s’ha 
fixat en aquesta conjuntura penso que 
s’han assolit amb èxit mercès a les actua-
cions dutes a terme. Pel que fa a l’objectiu 
de liquiditat, amb unes posicions ben folga-
des en actius líquids; de capitalització, amb 
unes ràtios creixents de recursos propis 
per sobre de la mitjana del sector; de sol-
vència, amb unes taxes de cobertura més 
col·laterals amb garanties hipotecàries prou 
altes, i d’eficiència i satisfacció dels clients 
amb uns nivells molt favorables.
 
Ara bé, som plenament conscients que hem 
de continuar i aprofundir en aquesta direcció, 
perquè la situació actual del mercat així ho 
exigeix, i en aquesta línia van orientades to-
tes les accions que s’ha previst desenvolupar 
el 2009, amb el propòsit que Caixa Girona 
sigui l’entitat financera amb vocació social, 
forta i competitiva, que tots desitgem.

Jordi Blanch
Director General de Caixa Girona
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Òrgans de govern

Assemblea General 
President
Arcadi Calzada Salavedra

Vicepresident primer
Max Marcó Riera

Vicepresidenta segona 
Marta Llach Jordà

Secretari 
Enric Montiel Gui

Vicesecretari
Miquel Fañanàs Serrallonga

Consellers generals
Cristina Alsina Conesa
Miguel Álvarez Muñoz
Llorenç Artigas Planas
Marta Barretina Ginesta
Josep Manel Bassols Puig
Antoni Baulida Casadellà
Joan Bayé Cateura
Mireia Bellvehí Sáenz
Albert Berta Mallol
Josep Blanch Dalmau
Josep Bosch Esparch
Rafel Bruguera Batalla
Jaume Cabanas Verdaguer
Pere Cabarrocas Sitges
Miquel Calm Puig
Salvador Carrera Comes
Josep Comas Boadas
Moisès Coromina Soler
F. Xavier Corominas Mainegre
Josep Danés Berga
Ricardo Duro Lago
Salvador Elías Fajula
Josep Espigol Recasens
Pere Espinet Coll
Joan Espona Agustín
Antonio Fàbrega Municoy
Joan Farrés Porxas
Josepa Feixa Altarriba

Josep Maria Feliu Martí
Juli Fernández Iruela
Jordi Beltrán Fossas Padrós
Fèlix Àngel Garcia Marrón 

Sáez de Argandoña
Pere Garcia Calvés
Josep Garcia Pérez
Antoni Garrido Barastegui
Lluís Gelada de Palol
Pere Gimbernat Gimbernat
Clara Ginebra Mons
Joan Giraut Cot
Diego Gonzàlez Ribera
Miquel Gotanegra Portell
Vidal Gutiérrez Gutiérrez
Josep Hereu Ayguaviva
Manuel Hidalgo Pous
Jordi Iglesias Salip
Josep M. Insa Ruiz
Antoni Juanals Roman
Lluís Lagresa Font
Josep Lladó Grau
Enrique Macau Oliva
Salvador Martí Gay
Carlos Martín Cunill
Jordi Masanas Camps
Francesc Matés Gálvez
Juan Meléndez Nuell



María Asunción Molinet Genover
Pere Moradell Puig
Jordi Maria Morató Cortés
Pere Moreno Julián
Josep Melcior Muñoz Ayats
Trinitat Neras Plaja
Josep Maria Nogué Regàs
Pere Oliu Casamitjana
Mònica Pagès Soms
Jordi Pallí Esteva
Pere Pascual Mercader
Anna Maria Pedro Galobart
Pere Jordi Piella Vilaregut
Xavier Plana Bassols
Núria Planas Pagès
Joan Planella Casasayas
Joan Pluma Vilanova
Josefina del Pozo Álvarez
Agustí Portell Peitaví
Josep M. Prat Sàbat
Cristina Puig Buch
Joan Puig Llorens
Esteve Pujol Badà
Xavier Quintilla Mainegre
Alonso Ramírez Pozo
Zoila Riera Ben
Carme Roses Claparols
Jaume Roura Juan

Cosme Ruaix Junoy
Lluís Sais Puigdemont
Joan Sala Pi
Pere Sala Gelis
Josep Sala Puig
Josep M. Salvatella Suñer
Pere Sarquella Mateu
M. Pietat Saura Coll
Josep M. Serrano Muñoz
Miquel Serrano Prat
Fina Soler Buch
Angelina Teixidor Vidal
Daniel Terradellas Redon
Josep Tibau Rovira
Xavier Tornafoch Yuste
Jaume Torramadé Ribas
Martí Tortes Molero
Mercè Turró Frigola
Glòria Ullés Ros
Ignasi Valls Vilaró
Alfons Vázquez Romero
Maria Victòria Vidal Condominas
Marcel Vila Domènech
Montserrat Vila Llagostera
Josep Vilà Bosch
Maria Glòria Villa Martín
Jordi Xena Ballada
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Consell d’Administració
President
Arcadi Calzada Salavedra

Vicepresident primer
Max Marcó Riera

Vicepresidenta segona 
Marta Llach Jordà

Secretari 
Enric Montiel Gui

Vicesecretari
Miquel Fañanàs Serrallonga

Vocals
Albert Berta Malloll
Josep Danés Berga
Pere Cornellà Valls
Antoni Juanals Roman
Josep Lladó Grau
Pere Moreno Julián
Joan Pluma Vilanova
Lluís Sais Puigdemont
Pere Sarquella Mateu
Jaume Torramadé Ribas
Alfons Vázquez Romero
Maria Glòria Villa Martín

Director general
Jordi Blanch Garitonandia

Comissió Executiva
President
Arcadi Calzada Salavedra

Vocals
Pere Cornellà Valls
Antoni Juanals Roman
Max Marcó Riera
Enric Montiel Gui
Alfons Vàzquez Romero

Secretari
Jordi Blanch Garitonandia 



Comissió d’Obra Social
President
Arcadi Calzada Salavedra

Vocals
Marta Llach Jordà
Max Marcó Riera
Enric Montiel Gui
Pere Moreno Julián
Pere Sarquella Mateu

Secretari
Jordi Blanch Garitonandia 

Comissió de Control 
President
Salvador Carrera Comes

Secretària
Marta Barretina Ginesta

Vocals 
Josep Espigol Recasens
Pere Gimbernat Gimbernat
Jordi Iglesias Salip
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Direcció General
Jordi Blanch Garitonandia

Sotsdirecció General Comercial
Miquel Sanglas Rich 

Sotsdirecció Comercial
Blai Morera Pérez

Direccions Zona
Josep Castanyer Arnau
Josep Carré Ciurana
Josep Gironès Torrent
Rafel Noguer Planas
Josep Obiols Comas
Roman Miguel Fernández
Rafel Ruiz Amat
F. Xavier Lao Regales

Sotsdirecció General Operacions
Josep Recio Romaguera

Gestió de Recuperacions
Lluís Arrufat Cots

Operacions i Canals
Francesc Campos Sebastián

Assessoria Legal
Carles Clapera Castany

Inversió Immobiliària
Cèsar Gutiérrez Cortina

Seguretat
Francesc Borrell Làzaro

Direcció Seguiment de Risc
Lluís Ferrer Terradellas
Adjunts
Josep Buxeda Figueras
Josep Sala Alcoberro

Direcció

Direcció Financera    
Jaume Viladecans Bombardó

Tresoreria     
Xavier Combis Comas

Negoci Especialitzat    
Eugeni Gómez Gutiérrez

Valors
Jordi Torrecillas Carreras

Direcció Risc Creditici
Josep Lluís Orts Garcia

Anàlisi de Risc
Carla del Acebo Peña

Administració de Risc
Enric Batlle Vidal

Direcció Desenvolupament Negoci  
Xavier Plana Marcos

Màrqueting    
Albert Sabaté Reixach

Assegurances i Plans de Pensions  
Francesc Mayo Juanola

Planificació i Anàlisi Comercial   
Josep M. Espinet Rius

Banca Privada    
Francesc Prat Dalmau



Direcció Recursos Humans   
Josep Ibáñez Ibáñez

Gestió de Recursos Humans   
Anna Garcia Sánchez

Desenvolupament Humà    
Marta Padrós Gulart

Direcció Tecnologia i Serveis    
Joan Carles Bonache Fernández

Desenvolupament Tecnològic    
Jordi Prats Gamell

Informàtica Distribuïda    
Manel Segura Casadevall

Producció i Sistemes    
Robert Miralles Illamola

Seguretat i Gestió de la Informació  
Josep Vidal Portolés

Organització    
Olga Gimbernat Ostiz

Immobilitzat      
Josep M. Ladero Larrabeitia

Direcció de Control    
Joaquim Saurina Maspoch

Control Global de Risc i de Gestió  
Miquel Àngel Gutiérrez Barceló 

Control Comptable i Financer   
Josep Boadas Serra   

Compliment Normatiu    
Jordi Gauchia Juncà

Fiscal      
Amèrica Brancós Barti

Obra Social     
Fina Soto Blázquez 

Auditoria Interna    
F. Xavier González Herraiz

Qualitat i Atenció de Client   
Lluís Pi Negre

A data de formalització dels comptes
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Estats comptables

CAIXA D’ESTALVIS DE GIRONA I SOCIETATS DEPENDENTS
Balanç de situació consolidat

ACTIU 31.12.2008 31.12.2007

Caixa i dipòsits en bancs centrals  98.963 101.822

Cartera de negociació  12.434 17.442
Valors representatius de deute - 207
Instruments de capital 43 -
Derivats de negociació 12.391 17.235

Altres actius financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys  8.592 8.858
Valors representatius de deute 8.592 8.858

Actius financers disponibles per a la venda  830.200 789.240
Valors representatius de deute 714.294 615.984
Altres instruments de capital 115.906 173.256
 Pro-memòria: prestats o en garantia 448.870 364.710

Inversions creditícies  6.449.193 6.513.008
Dipòsits en entitats de crèdit 392.365 510.466
Crèdit a la clientela 6.056.828 6.002.542
 Pro-memòria: prestats o en garantia 21.403 -

Derivats de cobertura  31.149 7.483

Actius no corrents en venda  1.749 740
Actiu material 1.749 740

Participacions  27.474 27.661
Entitats associades 21.852 22.013
Entitats multigrup 5.622 5.648

Contractes d’assegurances vinculades a pensions  387 404

Actiu material  105.809 100.260
Immobilitzat material 104.192 98.588
 D’ús propi 99.823 94.134
 Afecte a l’Obra Social 4.369 4.454
Inversions immobiliàries 1.617 1.672

Actiu intangible  5.879 4.391

Actius fiscals  45.195 32.325
Corrents  12.072 2.602
Diferits  33.123 29.723

Resta d’actius  97.496 15.670
Existències  80.179 -
Resta 17.317 15.670
  
TOTAL ACTIU 7.714.520 7.619.304

Dades en milers d’euros
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PASSIU 31.12.2008 31.12.2007

Cartera de negociació  13.211 16.140
Derivats de negociació 13.211 16.140

Passius financers a cost amortitzat  7.171.440 6.978.505
Dipòsits de bancs centrals 131.297 -
Dipòsits d’entitats de crèdit 526.515 425.105
Dipòsits de la clientela 5.595.051 5.432.395
Dèbits representats per valors negociables 697.689 891.425
Passius subordinats 200.229 200.268
Altres passius financers 20.659 29.312

Derivats de cobertura  12.854 70.071

Provisions 18.134 15.650
Fons per a pensions i obligacions similars  13.395 12.900
Provisions per a riscos i compromisos contingents  974 1.548
Altres provisions  3.765 1.202

Passius fiscals  26.451 44.212
Corrents 10.781 9.871
Diferits  15.670 34.341

Fons de l’Obra Social  6.559 6.049

Resta passius  25.894 17.980
  
TOTAL PASSIU 7.274.543 7.148.607

PATRIMONI NET 31.12.2008 31.12.2007

Ajustaments per valoració  23.403 66.747
Actius financers disponibles per a la venda 23.403 66.747

Fons propis 416.574 403.950
Fons de dotació  6 6
Reserves  399.082 362.788
 Reserves (pèrdues) acumulades 391.589 358.348
 Reserves (pèrdues) d’entitats valorades pel mètode de la participació 7.493 4.440
Resultat atribuït al grup  26.486 41.156
Dividend (9.000) -
  
TOTAL PATRIMONI NET 439.977 470.697

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 7.714.520 7.619.304

Pro-memòria 31.12.2008 31.12.2007
 
Riscos contingents  120.670 181.755
 Garanties financeres 120.594 181.679
 Altres riscos contingents 76 76
Compromisos contingents  1.038.637 1.420.524
 Disponibles per a tercers 954.005 1.358.891
 Altres compromisos 84.632 61.633
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CAIXA D’ESTALVIS DE GIRONA I SOCIETATS DEPENDENTS
Balanç de situació consolidat

Dades en milers d’euros



CAIXA D’ESTALVIS DE GIRONA I SOCIETATS DEPENDENTS

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 31.12.2008 31.12.2007
  
Interessos i rendiments assimilats  397.502 329.858
Interessos i càrregues assimilades  274.612 207.304
  
Marge d’interès 122.889 122.554
  
Rendiments d’instruments de capital  3.548 4.016
Resultats d’entitats valorades pel mètode de la participació  (1.007) 3.157
Comissions percebudes  41.529 38.402
Comissions pagades  3.329 3.675
Resultats d’operacions financeres (net)  11.690 8.711
 Cartera de negociació 473 1.076
 Altres instruments financers a valor raonable 
   amb canvis en pèrdues i guanys (268) (169)
 Instruments financers no valorats 
   a valor raonable amb canvis PiG 25.754 2.055
 Altres (14.269) 5.749
Diferències de canvi (net)  187 (273)
Altres productes d’explotació  4.771 7.383
Altres càrregues d’explotació  2.131 2.469
  
Marge brut 178.147 177.806
  
Despeses d’administració 85.925 78.809
 Despeses de personal  59.754 54.524
 Altres despeses generals d’administració  26.171 24.285
Amortització 6.625 6.872
Dotacions a provisions (net)  6.959 1.805
Pèrdues per deteriorament d’actius (net)  61.030 35.469
 Inversions creditícies  61.030 35.469
  
Resultat de les activitats d’explotació 17.608 54.851
  
Guanys (pèrdues) en la baixa d’actius no classificats 
  com a no corrents en venda  14.883 533
  
Resultat abans d’impostos 32.492 55.384
  
Impost sobre beneficis  6.005 14.228
  
Resultat consolidat de l’exercici 26.486 41.156

Dades en milers d’euros
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Informe financer

El context econòmic general de caire recessiu que ha presidit 
tant l’evolució de l’economia mundial, com de l’economia 
espanyola i catalana al llarg de 2008 ha incidit significati-
vament en l’activitat de les entitats financeres. Malgrat els 
condicionants imposats per aquesta nova situació econòmi-
ca, l’evolució del Grup Caixa Girona durant l’exercici 2008 
pot qualificar-se de favorable.

Nivell d’activitat d’acord amb la conjuntura
Estructuralment, el balanç de situació del Grup no ha sofert 
modificacions significatives, amb un augment de l’1,2% de 
la xifra d’actius totals fins a arribar als 7.714,5 milions 
d’euros. 

ESTRUCTURA D’ACTIUS
  Milions d’euros Variació %  Estructura en %
Caixa i Banc d’Espanya 98,96 -2,8 1,3
Actius disponibles per a la venda 830,20 5,2 10,8
 Valors representatius de deute 714,29 16,0 9,3
 Altres instruments de capital 115,91 -33,1 1,5
Inversions creditícies 6.449,19 -1,0 83,6
 Dipòsits en entitats de crèdit 392,37 -23,1 5,1
 Crèdit a la clientela 6.056,83 0,9 78,5
Derivats de cobertura 31,15 316,3 0,4
Participacions  27,47 -0,7 0,4
Actiu material i intangible 111,69 6,7 1,4
Altres 165,85 119,9 2,1
Total 7.714,52 1,2 100

ESTRUCTURA DE PASSIUS
  Milions d’euros Variació %  Estructura en %
Passius financers a cost amortitzable 7.171,44 2,8 93,0
 Dipòsits de bancs centrals 131,30 – 1,7
 Dipòsits d’entitats de crèdit  526,52 23,9 6,8
 Dipòsits de la clientela 5.595,05 3,0 72,5
 Valors negociables 697,69 -21,7 9,0
 Passius subordinats 200,23 0,0 2,6
 Altres passius financers 20,66 -29,5 0,3
Derivats de cobertura 12,85 -81,7 0,2
Altres partides de passiu 90,25 -9,8 1,2
Patrimoni net 439,98 -6,5 5,7
 Ajustaments per valoració 23,40 -64,9 0,3
 Fons propis 416,57 3,1 5,4
Total 7.714,52 1,2 100,0



Dins de l’actiu, el crèdit a la clientela manté un pes especí-
fic molt significatiu (el 78,5%) totalitzant 6.056,8 milions 
d’euros, amb un creixement del 0,9% respecte al mateix 
període de l’any anterior. 

Analitzant el tipus de garantia que empara els crèdits, 
s’observa que el crèdit amb garantia real, bàsicament prés-
tecs hipotecaris, acumula un saldo de 4.770,30 milions 
d’euros i suposa el 76,6% del total, posant de relleu el baix 
perfil de risc de la inversió.

Cal destacar especialment el creixement del crèdit concedit 
al segment d’empreses industrials, comercials i de serveis, 
excloses les promotores i immobiliàries, que ha crescut un 
7,5%. El suport del Grup Caixa Girona a aquests sectors 
econòmics es materialitza en una cartera de productes i 
serveis que satisfà les seves necessitats, i entre els quals 
destaquen els comptes de crèdit (251 milions), els arren-
daments financers (127 milions) i el descompte comercial 
(105 milions). Destaca igualment la participació en progra-
mes de l’Institut de Crèdit Oficial per a les PIME en els quals 
Caixa Girona ha prestat 30 milions d’euros durant l’exercici 
acumulant un saldo de 98,4 milions d’euros. 

Durant l’exercici, amb l’objectiu d’oferir un servei de més 
qualitat a les empreses, s’ha creat una nova unitat ano-
menada «Negoci Especialitzat», dedicada exclusivament a 
cobrir les necessitats de les empreses en productes i serveis 
de finançament, inversió o cobertures, amb un major grau 
d’especialització.

Inversió en actius financers d’alta qualitat
La segona rúbrica per importància dins l’actiu, Actius fi-
nancers disponibles per a la venda, amb un pes relatiu del 
10,8%, està composada per valors representatius de deute 
(renda fixa) i per instruments de capital (renda variable) 
d’elevada qualitat i solvència. 

DISTRIBUCIÓ DEL CRÈDIT A LA CLIENTELA PER GARANTIES

Sector públic 52,05 
Garantia real 4.770,30 
Garantia personal 1.404,14
Total 6.226,49 

Dades en milions d’euros
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Dels 714,3 milions de renda fixa, un 45% correspon a deute 
de l’Estat, i la resta, a títols de renda fixa privada (grans em-
preses i entitats de crèdit). El 98% dels títols de renda fixa en 
cartera tenen un ràting A- o superior (alta qualitat creditícia), 
fruit d’una política que intenta minimitzar el risc de crèdit. 

Els 115,9 milions de renda variable en cartera es troben 
invertits principalment en Abertis Infraestructuras, SA, i, en 
menor mesura, en altres societats cotitzades a l’IBEX 35 i a 
fons d’inversió. Aquesta valoració recull el 31 de desembre 
una plusvàlua tàcita de 31,7 milions d’euros.

Els dipòsits a la clientela segueixen representant un per-
centatge molt elevat dels passius, un 72,5% (5.595 mi-
lions d’euros, amb un augment anual del 3%). Destaca 
dins d’aquest concepte l’aportació de l’estalvi a termini, 
que durant l’any 2008 ha crescut en 335 milions, fet que 
representa un 9,8% d’augment, ja que els dipositants han 
aprofitat l’evolució dels tipus interès a l’alça fins l’octubre 
de 2008, així com una evolució negativa dels mercats fi-
nancers, per fer rendir més els seus estalvis, en detriment 
dels comptes i dipòsits a la vista, l’evolució dels quals ha 
estat negativa en 247 milions, fet que representa un 9,7% 
de disminució.

Pel que fa als recursos gestionats fora de balanç, formats pels 
fons d’inversió, plans de pensions i assegurances, assoleixen 
la xifra de 547,4 milions d’euros a tancament de 2008, des-
prés de disminuir en un 21,6%, bàsicament per la disminució 
dels patrimonis dels fons d’inversió gestionats, derivada de 
l’evolució negativa dels mercats financers, abans esmentada.

Elevada capitalització
Els recursos propis de Caixa Girona el 31 de desembre tota-
litzen 683 milions d’euros, fet que representa unes ràtios de 
capitalització molt elevades. El coeficient de solvència se situa 
en el 11,88%, molt per sobre del 8% mínim exigit legalment, 
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després d’augmentar durant l’any 0,43 punts percentuals. 
Aquesta ràtio situa Caixa Girona per sobre de la mitjana de 
les caixes espanyoles, situada en 11,17%. Per la seva ban-
da, el Tier 1 —bàsicament reserves— se situa en el 7,71% 
després d’haver crescut 0,7 punts. 

Aquestes dades mostren uns nivells adequats de capitalit-
zació vers els riscos als quals ha de fer front el Grup durant 
el desenvolupament de la seva activitat (risc de crèdit, de 
liquiditat, de mercat, de tipus d’interès i operacional). 

El 31 de desembre, en part gràcies a aquests adequats 
nivells de solvència, l’agència internacional de qualificació 
creditícia Fitch Ratings mantenia la classificació del deute 
de l’Entitat a llarg termini en A-.

Adequada posició de liquiditat
Caixa Girona presenta una excel·lent ràtio de liquiditat a final 
d’any del 7,5% sobre els actius, i una estructura temporal 
de venciments molt diversificada en el finançament captat 
dels mercats majoristes. Caixa Girona manté un saldo pres-
tador net en el mercat interbancari i, addicionalment, té la 
possibilitat d’obtenir liquiditat immediata descomptant fins 
a 291 milions d’euros davant el Banc Central Europeu. Tot 
i així, ha reforçat la seva liquiditat acudint a les subhastes 
realitzades pel Tresor per un import de 35 milions d’euros 
durant el 2008.

Bona evolució dels marges de negoci
En el compte de resultats consolidat del 2008, el marge 
d’interessos, que recull la diferència entre ingressos i costos 
financers, ha augmentat un 0,3%, fins arribar als 122,9 mi-
lions d’euros. El marge bàsic, que reflecteix la contribució del 
negoci típicament bancari en sumar el marge d’interessos, 
les comissions per serveis i els productes, ha assolit la xifra 
de 163,9 milions d’euros, amb un 1,2% d’augment respec-
te l’any anterior. Les comissions per serveis principalment 
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són fruit de l’activitat amb targetes, assegurances, gestió i 
comercialització de fons d’inversió i fons de pensions, entre 
d’altres.

El resultat net consolidat obtingut per Caixa Girona durant 
l’exercici 2008 ha estat de 26,5 milions d’euros, fet que 
representa un 35,6% menys que l’exercici anterior i que 
s’explica, bàsicament, per l’esforç important realitzat en 
provisions, que han crescut molt per sobre del que reque-
reix la normativa vigent, i per la menor aportació de les 
participades immobiliàries.

Fort augment de dotacions
Durant l’exercici 2008 les dotacions realitzades per Caixa 
Girona han estat de 67,9 milions d’euros, un 82,4% més 
que l’any anterior, fet que ha situat el fons d’insolvències 
acumulat en 145,6 milions d’euros. D’aquestes dotacions, 
19,1 milions d’euros no vénen obligats per la normativa i 
s’han realitzat voluntàriament amb la finalitat de reforçar la 
solvència de l’Entitat en l’actual conjuntura. Aquest esforç 
ha estat possible gràcies a l’adequada gestió del balanç i 
l’aplicació dels ingressos extraordinaris.

Cal destacar que dins del fons d’insolvències, 87,8 milions 
d’euros corresponen a les provisions genèriques, que no 

COMPTE DE RESULTATS CONSOLIDAT 2008

 2008 Variació
INGRESSOS FINANCERS 397,50 20,5%
COSTOS FINANCERS  274,61 32,5%
MARGE D’INTERESSOS 122,89 0,3%
COMISSIONS I PRODUCTES 41,02 4,2%
MARGE BÀSIC 163,91 1,2%
DIVIDENDS I RESULTATS OP. FINANCERES 15,23 19,7%
RESULTATS PARTICIPADES -1,00  -131,9%
MARGE ORDINARI 178,14 0,2%
DESPESES D’EXPLOTACIÓ 92,54 8,0%
MARGE D’EXPLOTACIÓ 85,59  -7,1%
DOTACIONS 67,99 82,4%
INGRESSOS EXTRAORDINARIS 14,88 –
IMPOST SOBRE BENEFICIS 6,00 -57,8%
RESULTAT DE L’EXERCICI 26,48 -35,6%

Dades en milions d’euros



obeeixen a cap préstec impagat i que tenen caràcter anti-
cíclic i preventiu. El 31 de desembre del 2008, aquestes 
provisions genèriques es mantenen al màxim del 125% i no 
s’ha utilitzat l’excés de 30 milions d’euros que presenten 
sobre els requeriments legalment exigits. La taxa de moro-
sitat sobre els riscos totals s’ha situat en el 3,86% a final 
d’any, essent la seva cobertura del 51% mitjançant pro-
visions, o fins al 173%, si tenim en compte les garanties 
hipotecàries existents.

Empreses del grup
El grup Caixa Girona està constituït per Caixa Girona i di-
verses societats que faciliten i complementen les seves ac-
tivitats. 

Entre les societats participades en un 100%, destaquen 
Caixa Girona Gestió, SA SGIIC, que centra la seva activitat 
en la gestió de fons d’inversió, Caixa Girona Mediació OBSV, 
SA, que actua com a mediadora d’assegurances en general, 
i Caixa Girona Pensions, SA EGFP, que es dedica a la gestió 
de fons de pensions. Per la seva banda, Estugest, SA té la fi-
nalitat de prestar serveis complementaris a l’activitat finan-
cera de l’Entitat, i Estuimmo, SA és una societat tenidora 
de participacions en empreses immobiliàries que gestiona 
immobilitzat propi.

Caixa Girona també té participacions significatives a Estal-
vida de Seguros, SA, companyia d’assegurances de vida i 
gestora de fons de pensions; a Girona, SA, dedicada a la 
distribució d’aigua; a Polingesa, SA, societat promotora del 
polígon industrial més important del cinturó de la ciutat de 
Girona, i a Applus, societat de serveis de certificació. 

Gestió i control de riscos
Caixa Girona considera que el manteniment d’un perfil de 
risc prudent i equilibrat permet preservar els objectius bà-
sics de solvència, rendibilitat i adequada liquiditat. Per 
això té definides polítiques i implementats sistemes de 
gestió, medició i control dels riscos inherents al negoci 
bancari: risc de crèdit, de tipus d’interès, de liquiditat, de 
mercat i operacional.

El Comitè d’Actius i Passius (COAP) és l’òrgan de planifi-
cació i gestió del balanç de l’Entitat i alhora té com a tas-
ques encomanades avaluar, definir criteris, fixar límits i fer 
el seguiment dels riscos, així com la tutela de la gestió de 
la tresoreria.
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En relació amb el principal risc del Grup, el de crèdit, Caixa 
Girona ha establert un sistema formal d’atribucions per a 
la concessió segons el qual els diferents nivells jeràrquics 
tenen assignades facultats delegades en funció de la natu-
ralesa i quantia del risc. Addicionalment, es disposa d’eines 
d’anàlisi de la qualitat creditícia dels acreditats, mitjançant 
models de ràting i scoring.

Pel que fa al risc de tipus d’interès, el Grup avalua la sensibilitat 
del balanç davant variacions de la corba de tipus d’interès en 
diferents escenaris i estableix polítiques a curt i mitjà termini per 
a la gestió dels preus, les duracions i les masses d’aplicacions 
i recursos. Una de les tècniques utilitzades és la d’anàlisi de 
gaps, que permet avaluar el desfassament de venciments i re-
preciacions del balanç, desagregant les partides actives i passi-
ves. També es realitzen simulacions dinàmiques i s’analitza la 
duració del balanç i la sensibilitat del marge financer i del valor 
patrimonial, davant variacions dels tipus d’interès.

Caixa Girona també gestiona i controla el risc de liquidi-
tat. A aquest efecte s’aprova anualment un pla que pre-
veu i cobreix les necessitats de finançament de l’Entitat i el 
programa d’emissions que garanteixin nivells de liquiditat 
adequats. També es fa un seguiment diari de la liquiditat a 
curt termini i mensual de la liquiditat estructural utilitzant, 
entre d’altres, tècniques de gaps i models de simulació. 
Addicionalment, el Pla de contingències defineix les línies 
d’actuació en el cas d’una possible crisi de liquiditat.

El risc de mercat també es gestiona activament utilitzant una 
eina que fa ús de la metodologia VaR (Valor en Risc), de-
finit com la pèrdua potencial màxima que resultaria d’una 
variació determinada de preu en un període de temps donat. 
La bondat i validesa del model es contrasta mitjançant la 
tècnica de backtesting, que consisteix en la comparació dels 
resultats diaris amb la pèrdua estimada pel VaR, i que es 
complementa amb anàlisis de tensió (stress testing) que ava-
luen la sensibilitat del valor davant moviments dels factors de 
risc més significatius.

Per acabar, en l’àmbit de la gestió del risc operacional, es 
fa un seguiment acurat dels impactes que podrien resultar 
del funcionament d’inadequats processos interns, errades 
humanes, incorrecte funcionament dels sistemes o esdeve-
niments externs, amb l’objectiu de complementar les eines 
de tipus qualitatiu i quantitatiu que permeten monitoritzar i 
mitigar aquest risc.



Recursos humans
La plantilla del Grup Caixa Girona, durant el 2008, s’ha 
tancat amb 1.172 persones, de les quals 1.132 correspo-
nen a Caixa Girona, i 40, a les empreses participades. De la 
plantilla de Caixa Girona, 16 persones s’han acollit durant 
l’any a la situació de jubilació parcial.

La mitjana d’edat se situa en 38 anys, i l’antiguitat, en 14 
anys. A la fi de l’any 2008 la ràtio d’empleats de Serveis 
Centrals s’ha situat al 20,5%. El 60% dels empleats tenen 
titulació acadèmica universitària. 

Aquest exercici ha suposat la consolidació de la participa-
ció femenina, que ha assolit el 47% de la plantilla. De les 
promocions internes produïdes durant el 2008, el 54% han 
estat dones (respecte un 48% dels 4 anys anteriors). Ac-
tualment, del total de comandaments de l’Entitat, el 38% 
són dones. 

La formació, que ha continuat apostant pel campus virtual 
Druid@, ha superat les 70.000 hores. Cal remarcar també el 
Programa de Desenvolupament Directiu, en col·laboració amb 
la Universitat Autònoma de Barcelona, en el qual ha participat 
un conjunt de directius amb l’objectiu de complementar el seu 
pla de formació en matèria de lideratge i habilitats directives.

S’ha continuat potenciant la promoció interna per a tots els 
empleats de l’Entitat i s’han obert diferents convocatòries 
de promoció oferint 15 posicions de rellevància. 

També durant aquest exercici s’ha posat en marxa el Port@l 
de l’Empleat de Caixa Girona amb la finalitat de millorar els 
canals de comunicació.

D’altra banda, l’Entitat ha iniciat el 2008 un projecte de di-
namització, amb el suport de la consultora Ernst & Young, per 
optimitzar la sistemàtica comercial de les oficines. El projecte 
té com a objectiu assolir una més gran professionalització en 
la gestió pro-activa dels clients mitjançant la implementació 
d’eines de gestió i quadres de comandament que facilitin el 
coneixement i la presa de decisions.

Com a resultat de les bones pràctiques desenvolupades, Caixa 
Girona ha estat reconeguda amb el segell de qualitat CRF que 
certifica l’Entitat com una de les empreses espanyoles amb 
millors polítiques de direcció de persones segons l’organització 
internacional Corporate Research Foundation (CRF).

Mitjans humans i operatius
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Tecnologia
L’any 2008 s’ha continuat amb l’execució del pla director 
dels sistemes d’informació que aposta per una reforma com-
pleta de la infraestructura bàsica i la posterior renovació de 
les aplicacions més estratègiques.

En comunicacions, durant l’any 2008 s’ha implementat la 
telefonia IP al 50% de la xarxa de Caixa Girona.

En relació al hardware, s’ha treballat en la consolidació del 
projecte de virtualització i replicació de tots els servidors 
físics garantint d’aquesta manera els màxims nivells de dis-
ponibilitat i escalabilitat a uns costos òptims.

Les millores en el software s’han centrat en la implementació 
de la primera fase de TESEO, nova plataforma de gestió inte-
gral que es posa a l’abast dels empleats en la gestió diària. 

Un altre fet destacable pel seu valor estratègic és la incor-
poració d’elements (SOA) dins l’arquitectura dels sistemes 
d’informació que ens han de permetre en un futur oferir 
nous serveis als clients.

Durant aquest any, s’han millorat els serveis de l’Oficin@ 
24 hores amb noves prestacions com l’opció de sol·licitud 
telemàtica de targetes, incorporacions de simulacions 
d’hipoteques i préstecs, transferències a l’estranger i con-
sulta de moviments en format Excel. Al mateix temps, s’ha 
fomentat la reducció del consum de paper a través del Ser-
vei de Correu Ecològic, que permet rebre la correspondència 
de l’Entitat per Internet.

També s’ha renovat el web Bors@ 24 hores, que conté in-
formació borsària completa (notícies, cotitzacions, informes 
d’anàlisi tècnica i fonamental, gràfics, estat de cartera...) i 
disposa de més tipus d’ordres de compravenda d’accions.

Xarxa d’oficines
Caixa Girona presta els seus serveis a través d’una xarxa co-
mercial formada per 238 oficines, distribuïdes per 24 co-
marques i amb una oficina de representació oberta a Madrid. 
Durant l’any 2008, s’han obert 8 noves oficines a Mataró, 
l’Estartit, Lleida, Sant Just Desvern, Sitges, Cambrils, Saba-
dell i Torredembarra. També per millorar el servei als clients 
i l’eficiència operativa, s’han reubicat 4 oficines i se n’han 
tancat 5, el negoci de les quals s’ha traspassat a l’oficina 
més propera.
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Productes i serveis
Caixa Girona, durant l’exercici, ha desenvolupat una política 
comercial adreçada a satisfer les demandes concretes dels 
clients en una situació d’alentiment de l’activitat econòmica. 

S’han comercialitzat nous productes de passiu a termini 
amb una excel·lent rendibilitat com el Dipòsit Extra Plus o 
el Dipòsit Plus. D’altra banda, per facilitar que els clients 
puguin disposar dels interessos per endavant, s’ha comer-
cialitzat el Dipòsit Interès Immediat. També buscant les mi-
llors oportunitats del mercat, s’han fet emissions de dipòsits 
garantits amb una rendibilitat referenciada a diferents indi-
cadors i índexs. Al mateix temps, s’han realitzat campanyes 
de captació de dipòsits mitjançant regals.

Caixa Girona Gestió, la societat gestora d’institucions d’inver-
sió col·lectiva del Grup Caixa Girona, ha estat guardonada 
amb 4 premis Lipper Fund Awards per la gestió dels fons 
d’inversió Caixagirona Euromixt 20 i Caixagirona Euromixt 
40 com els millors fons a 3 i 5 anys en les categories de mix-
tes conservadors i mixtes equilibrats de la zona europea. 

En l’àmbit dels productes de previsió, s’han d’esmentar 
els bons resultats del fons de pensions CaixaGirona Previ-
sió, que s’ha classificat en la quarta posició del rànquing 
d’Standard & Poor’s, i que vuit fons garantits s’han situat en 
el primer quartil de l’esmentat rànquing.

En l’àmbit creditici, s’han tret al mercat noves modalitats 
d’hipoteca adaptades al perfil dels clients, com la Hipoteca 
Jove, amb terminis de fins a 40 anys, comissions preferencials 



i bonificacions anuals en funció de l’edat. També en relació 
amb el mercat hipotecari, s’han ofert condicions preferen-
cials i el pagament de les despeses de subrogació pel canvi 
d’hipoteques.

Pel que fa al finançament per a empreses, Caixa Girona, en 
conveni amb l’Institut de Crèdit Oficial, ha posat a dispo-
sició de les petites i mitjanes empreses la línia de préstecs 
ICO destinats a les PIME, al creixement empresarial, als 
emprenedors, al transport, a la liquiditat i a la internaciona-
lització de l’empresa. Així mateix, en conveni amb la Gene-
ralitat de Catalunya, s’ha ofert finançament preferencial per 
ajudar les PIME, microempreses o autònoms en projectes 
d’inversió a Catalunya. 

Els clients amb nòmina o pensió domiciliada han gaudit 
d’un conjunt d’avantatges com condicions preferents en 
els tipus d’interès, promocions, descomptes en entrades 
i viatges. 

Un any més, s’ha de remarcar la bona acollida que té la 
campanya de Punts Targeta i el nou catàleg, que premia, 
amb un ampli ventall de regals o de punts solidaris, la uti-
lització de les targetes de crèdit de Caixa Girona, la contrac-
tació de plans de pensions i la càrrega de mòbils. 

Així mateix, s’han fet accions específiques per a infants i 
joves, com la creació del Servei Caixa Girona Nadons, cam-
panyes per fomentar l’estalvi infantil amb regal de material 
escolar, sorteigs de càmeres digitals, IPod Touch i entrades 
del Girona Futbol Club.
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Govern corporatiu 

Caixa d’Estalvis de Girona
Fundada el 20 de setembre de 1940 per la Diputació 
de Girona.

Inscrita amb el número 9 del Registre de Caixes d’Estalvis 
de Catalunya. 

Inscrita en el foli 67 del llibre Registre Especial de Caixes 
General d’Estalvis, amb el número 107. 

Inscrita en el Registre Mercantil de Girona, en el tom 
302, foli 1, full GI 5887, inscripció 1a. 

Inscrita amb el número de codificació 2030 en el Registre 
Especial de Caixes Generals d’Estalvi Popular en el Banc 
d’Espanya.

Domicili central: carrer de la Creu, 31, Girona, 17002; 
Telèfon: 972 182 100; Telefax: 972 207 923; Telèfon 
24 hores: 900 300 259; Adreça a Internet: http://www.
caixagirona.com; A/e: cgirona@caixagirona.es

Número d’Identificació Fiscal: G-17008079

Membre del Fons de Garantia de Dipòsits de les Caixes 
d’Estalvis.

Objecte social 
L’objecte de la Caixa d’Estalvis de Girona és el foment i la 
captació de l’estalvi en totes les seves modalitats, la inver-
sió dels fons confiats en actius segurs i rendibles d’interès 
general i la realització d’obres benèfiques i socials.

Els fins bàsics de l’Entitat són:

La promoció de l’estalvi.

La prestació de serveis financers i d’interès social.

El finançament i sosteniment d’activitats d’interès benèfic 
i social.

El desenvolupament propi de l’Entitat amb vista al com-
pliment més adient dels seus fins.

En la seva qualitat d’institució exempta de lucre mercan-
til, l’Entitat destinarà els excedents nets de cada exercici 



a constituir reserves per a una major garantia dels fons 
administrats, a remunerar les quotes participatives, si 
s’escau, i a finançar l’Obra Social, sens perjudici de poder 
constituir altres reserves que consideri convenients.

Per a la realització del seus fins bàsics, la Caixa d’Estalvis 
de Girona, dins el marc legal vigent en cada moment, podrà 
dur a terme, entre d’altres, les activitats següents:

Custodiar i fer productius els dipòsits d’estalvi, l’administració 
dels quals els seus impositors li confiïn.

Desenvolupar qualsevol modalitat d’estalvi d’acord amb 
la legislació aplicable.

Oferir els serveis i practicar les operacions que es con-
siderin oportuns a favor dels seus impositors i clients. 
D’entre els uns i les altres cal esmentar, especialment 
—si bé no limitativament—, els de dipòsit, caixa, crèdit, 
en les seves diverses formes, àdhuc les de finançament 
i descompte, i els d’emissió, intermediació, col·locació 
i assegurament de col·locació de tota mena d’actius 
financers.

Realitzar inversions encaminades a elevar el nivell econò-
mic i social i a augmentar el benestar i la riquesa en la 
zona d’influència de l’Entitat, així com també les orientades 
a incrementar i salvaguardar el seu propi patrimoni.

Aplicar els recursos propis i d’altri al finançament de 
l’habitatge, l’agricultura, la ramaderia i la pesca, el 
comerç, la indústria, els serveis i altres activitats, públi-
ques i privades, a través del crèdit i de qualsevol altra 
modalitat adequada.

Crear societats, fundacions i altres entitats, amb caràcter 
filial o sense, per completar les seves activitats financeres 
o socials.

Oferir premis i estímuls de tota mena per al foment i 
desenvolupament dels seus fins bàsics i de les activitats 
que se’n deriven.

Realitzar, com a agent, l’activitat de mediació en asse-
gurances privades, entre els prenedors i assegurats i les 
entitats asseguradores autoritzades per a exercir l’activitat 
asseguradora privada, la qual cosa comprèn, igualment, 
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aquelles activitats de mediació consistents en la promoció 
i assessorament preparatori de la formalització de con-
tractes d’assegurances privades i la posterior assistència 
al prenedor, a l’assegurat o al beneficiari.

Exercir totes aquelles altres activitats compreses en el 
marc d’actuació propi de les entitats de dipòsit, crèdit 
o, en general, financeres.

1. Òrgans de govern
El govern, la gestió, l’administració, la representació i 
el control de la Caixa d’Estalvis de Girona corresponen 
a l’Assemblea General, al Consell d’Administració i a la 
Comissió de Control.

Els òrgans de govern actuen amb caràcter col·legiat i els 
seus membres, sigui quin sigui l’origen de la seva represen-
tativitat, exerceixen les seves respectives funcions, en benefici 
exclusiu dels interessos de Caixa d’Estalvis de Girona.

1.1. Assemblea General
L’Assemblea General és l’òrgan suprem de govern i de-
cisió de la Caixa d’Estalvis de Girona. Els seus membres 
tenen la denominació de consellers generals i vetllen 
per la integritat del patrimoni, per la salvaguarda dels 
interessos dels dipositants i per la consecució dels fins 
d’utilitat social de l’Entitat, i fixen les normes directrius 
de la seva actuació.

Corresponen, entre d’altres, a l’Assemblea General les 
funcions següents:

Nomenar els vocals del Consell d’Administració. 

Nomenar els membres de la Comissió de Control.

Aprovar i modificar els estatuts i el reglament regulador 
del sistema d’eleccions dels membres dels òrgans de 
govern.

Definir les línies generals del pla d’actuació anual de 
l’Entitat a les quals s’han de sotmetre els altres òrgans 
de govern.

Acordar la transformació de l’Entitat, la fusió amb altres 
entitats o qualsevol altra decisió que n’afecti la naturalesa, 
així com la seva dissolució i liquidació.



 ASSEMBLEA GENERAL Núm. Procedència %
 120 Consellers generals 47 Impositors 39,17
  36 Corporació fundadora 30,00
  24 Consells comarcals i ajuntaments 20,00
  13 Personal 10,83

Aprovar la gestió del Consell d’Administració, la memòria, 
el balanç anual i el compte de resultats, i la seva apli-
cació a les finalitats pròpies de l’Entitat.

Aprovar la gestió de l’Obra Social, els seus pressupostos 
i la seva liquidació.

Confirmar el nomenament del director general.

Qualssevol altres assumptes que siguin sotmesos a la 
seva consideració pels òrgans facultats per a fer-ho.

L’Assemblea General està constituïda per 120 consellers 
generals, segons els Estatuts, la procedència dels quals 
és la següent, per sectors:

Els consellers generals han de reunir, entre d’altres, les 
condicions següents:

Ser persona física, amb domicili a la zona d’activitat 
de l’Entitat.

Ser major d’edat i no estar incapacitat legalment.

Honorabilitat comercial i professional.

Pel que fa als consellers generals en representació dels im-
positors, caldrà a més a més ser dipositant de l’Entitat amb 
una antiguitat superior als dos anys i haver mantingut en 
comptes, durant l’exercici precedent al sorteig, un saldo mitjà 
no inferior als 600 euros. Per determinar la mitjana del saldo 
es computaran tots els comptes de l’impositor. La quantia 
de la mitjana d’aquest saldo serà revisada automàticament, 
en el futur, d’acord amb l’índex de preus al consum (IPC), 
prenent com a base el 31 de desembre de 2007.

No ser fallits ni concursats, no rehabilitats ni condemnats a 
penes que comportin la inhabilitació per a l’exercici de càrrecs 
públics, ni haver estat sancionats per infraccions greus que 
perjudiquin el prestigi o el bon nom de l’Entitat. 
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Estar al corrent en el compliment de les obligacions amb 
l’Entitat. 

No ser administradors ni membres d’òrgans de govern de 
més de tres societats mercantils o cooperatives.

Les reunions de l’Assemblea General poden ser ordinàries 
i extraordinàries.

El 27 de maig de 2008 es va celebrar l’Assemblea Ge-
neral Ordinària, en la qual es van aprovar els comptes 
de l’exercici 2007.

El 21 de novembre de 2008 es va celebrar una assem-
blea general extraordinària, en la qual es van aprovar 
modificacions dels Estatuts per adaptar-los a la Llei de 
caixes de Catalunya.

El mandat de conseller general és de sis anys. S’entén que 
aquest termini és perllongat o reduït, si s’escau, fins que 
no se celebri l’assemblea general en què ha de tenir lloc 
la renovació. Els consellers generals podran ser reelegits si 
continuen complint els requisits establerts. Això no obstant, 
el període total d’exercici del càrrec de conseller general 
no podrà superar, en cap cas, els dotze anys, sigui quina 
sigui la representació que ostenti.

1.2. Consell d’Administració
El Consell d’Administració, com a òrgan delegat de 
l’Assemblea General, exerceix les funcions de govern, 
gestió, administració i representació de l’Entitat en tots 
els afers que pertanyin al seu gir i tràfic, així com a 
l’Obra Social, amb plenitud de facultats i sense cap més 
limitació que les reservades expressament a l’Assemblea 
General. Els membres del Consell d’Administració tenen 
la denominació de vocals.

El Consell d’Administració està integrat per 17 vocals, 
segons els Estatuts, la procedència dels quals és la se-
güent, per sectors:

 CONSELL D’ADMINISTRACIÓ Núm. Procedència %
 17 Vocals 7 Impositors 41,18
  5 Corporació fundadora 29,41
  3 Consells comarcals i ajuntaments 17,65
  2 Personal 11,76



El Consell d’Administració designa, d’entre els seus 
membres, el seu president, al qual correspondrà també 
la presidència de l’Entitat. Així mateix, nomena entre 
els seus membres, vicepresidents, un secretari i un 
vicesecretari.

A les reunions del Consell, hi assisteix el director general 
amb veu i vot.

L’any 2008 el Consell d’Administració de Caixa d’Estalvis 
de Girona es va reunir en 11 ocasions.
 
El mandat de vocal del Consell d’Administració és de sis 
anys. S’entén que aquest termini és perllongat o reduït, 
si s’escau, fins que no se celebri l’assemblea general en 
què ha de tenir lloc la renovació. 

Els vocals podran ser reelegits, si continuen complint 
els requisits establerts. Això no obstant, el període total 
d’exercici del càrrec de vocal del Consell d’Administració 
no podrà superar, en cap cas, els dotze anys, sigui quina 
sigui la representació que ostenti.

En el si del Consell d’Administració estan constituïdes la 
Comissió d’Inversions i la Comissió de Retribucions, amb 
funcions d’informació.

1.3. Comissió de Control
La Comissió de Control vetlla perquè la gestió del Consell 
d’Administració s’ajusti a les línies generals d’actuació 
assenyalades per l’Assemblea General, als fins propis de 
l’Entitat i a la normativa legal. 

A més a més, assumeix les funcions del Comitè d’Auditoria, 
d’acord amb la Llei de mesures de reforma del sistema 
financer de l’any 2002.

La Comissió de Control està integrada per 5 vocals, segons 
els Estatuts, la procedència dels quals és la següent, per 
sectors:

 COMISSIÓ DE CONTROL Núm. Procedència %
 5 Vocals 2 Impositors 40,00
  1 Corporació fundadora 20,00
  1 Consells comarcals i ajuntaments 20,00
  1 Personal 20,00
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La Comissió elegirà un president i un secretari entre els 
seus membres. En cas d’absència del president o del se-
cretari per qualsevol causa, seran substituïts pel membre 
de més edat i pel de menor edat, respectivament, que 
assisteixin a la reunió.

La Comissió elaborarà els informes establerts reglamen-
tàriament, que seran tramesos al Departament d’Economia 
i Finances.

L’any 2008 la Comissió de Control de Caixa d’Estalvis de 
Girona es va reunir en 5 ocasions.

2. Direcció General
El director general encapçala l’estructura executiva de 
l’Entitat i exerceix les funcions que els Estatuts li enco-
manen. Entre les seves funcions, destaquen les d’executar 
els acords dels òrgans de govern i dels que prengui en 
l’àmbit de la seva competència; dirigir tots els actes que 
pertanyen al gir i tràfic de l’Entitat, i dictar les ordres i 
instruccions que consideri oportunes per a la bona orga-
nització i funcionament de l’Entitat; proposar al Consell 
d’Administració la concessió o denegació de préstecs, crè-
dits, avals i altres operacions pròpies de l’Entitat, així com 
les operacions de compres o vendes de valors, immobles 
o altres elements d’actiu que consideri convenients per 
als interessos de l’Entitat.

El Consell d’Administració del 25 d’abril de 2008 va nome-
nar nou director general a Jordi Blanch Garitonandia qui ja 
ocupava el càrrec de director general adjunt, en substitució 
d’Aleix Gimbernat Martí que deixava el càrrec per raó de la 
seva jubilació.

En l’Assemblea General del 27 de maig de 2008 fou ratifi-
cat el nomenament del nou director general.
 
Dins de l’estructura organitzativa, depenent de la Direc-
ció General, els comitès i òrgans de gestió i control que 
operen a l’Entitat són:

Comitè de Direcció
Formen part del Comitè de Direcció: el director general, 
el sotsdirector general comercial, el sotsdirector general 
d’Operacions, el director financer, el director de Desenvolu-
pament de Negoci, el director de Risc Creditici, el director 
de Control, el director de Recursos Humans i el director de 



Tecnologia i Serveis. Com a mínim, es reuneix mensual-
ment.

Comitè d’Actius i Passius
Té com a principals objectius avaluar i definir els princi-
pals criteris, fixar els límits i fer el seguiment dels riscos del 
balanç de l’Entitat i la supervisió de la gestió del balanç i 
de la tresoreria de l’Entitat. La periodicitat de les reunions 
és mensual. Formen part del Comitè d’Actius i Passius: el 
director general, els dos sotsdirectors generals (Comercial i 
Operacions), el director de Control, el director financer i el 
director de Desenvolupament de Negoci.

Comissió d’Inversions Creditícies
Formen part de la Comissió d’Inversions Creditícies: el sots-
director general comercial, el director de Risc Creditici, el 
sotsdirector comercial i el director del Departament d’Anàlisi 
de Risc. Es reuneix dos cops per setmana.

Comissió de Morositat
Formen part de la Comissió de Morositat: el sotsdirector 
general d’Operacions, el director de Control, el director de 
Risc Creditici, el director de l’Àrea de Seguiment de Risc i el 
director del Departament de Recuperacions. La Comissió es 
reuneix setmanalment.

Comissió de Seguiment de Risc
Formen part de la Comissió de Seguiment: el sotsdirector 
general comercial, el director de Risc Creditici, el director de 
l’Àrea de Seguiment de Risc, els directors adjunts de l’Àrea 
de Seguiment de Risc, el director del Departament de Recu-
peracions i el director del Departament d’Anàlisi de Risc.

Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals
Formen part de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de 
Capitals: el sotsdirector general comercial, el sotsdirector 
general d’Operacions, el director de Control, el director del 
Departament d’Auditoria Interna, el director del Departament 
d’Assessoria Legal i el director del Departament de Compli-
ment Normatiu. La Comissió es reuneix bimensualment.

Comissió de Compliment Normatiu
Formen part de la Comissió de Compliment: el director ge-
neral, el director financer, el director de Control, el director 
de l’Àrea de Recursos Humans, el director del Departament 
d’Auditoria Interna i el director del Departament de Compli-
ment Normatiu. La Comissió es reuneix bimensualment.





Obra social

Caixa Girona ha destinat l’any 2008 a la seva Obra Social 
un import de 10.250.000 euros, un 2,5% més que l’any 
anterior. Aquest pressupost s’adreça a projectes englobats 
dins quatre grans àmbits, amb la següent distribució:

Àrea Cultural: 46,2%
Àrea Social-Assistencial: 43,5%
Àrea Mediambiental: 8,7%
Àrea Educació: 1,6%

Les línies de treball marcades per Caixa Girona es veuen es-
pecialment reflectides en la distribució del pressupost desti-
nat a Obra Social que, un any més, incrementa sensiblement 
l’import adreçat a projectes socials i assistencials. 

Conscients de la necessitat de defensar i projectar un ideari 
socialment responsable, des de la Fundació Caixa Girona es 
treballa per posar a l’abast de tothom les eines necessàries 
per lluitar contra les diferències i l’exclusió social; donar res-
posta a les preocupacions i inquietuds culturals; desenvolupar 
programes que donen solucions a qüestions mediambientals 
i donar suport activament a les polítiques educatives. 
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Les actuacions portades a terme dins de l’àmbit cultural 
responen al compromís assumit des de fa anys per Caixa 
Girona i dirigit a cobrir objectius molt diversificats amb un 
únic propòsit: donar resposta a les necessitats de coneixe-
ment plantejades per amplis sectors de la societat. Els va-
lors que regeixen la implicació de Caixa Girona en l’àmbit 
cultural han fet possible convertir un dels vaixells insignes 
de l’Entitat, el Centre Cultural de Caixa Girona - Fontana 
d’Or, en un referent cultural a Catalunya.

Una programació d’exposicions, conferències, concerts... 
multidisciplinària, d’alta qualitat, oberta a un heterogeni 
sector de públic ha marcat, un any més, l’activitat de la 
Fundació Caixa Girona a la Fontana d’Or. 

Àrea Cultural



Exposicions 
Persones de totes les franges d’edat i de molt diferent pro-
cedència territorial han visitat la Fontana d’Or per veure al-
guna de les 15 exposicions, produïdes per la mateixa Fun-
dació, que han ocupat les diferents sales o per assistir als 
cursos, seminaris, jornades i cicles de conferències dirigits 
a tots els públics. A les sales de la Fontana d’Or s’han vist 
les mostres següents: El llenguatge de la joia. Ornaments 
ètnics de la col·lecció Montse Ester; Bartomeu Massot. 
Travessies encreuades; Projeccions. Interiors amb l’artista; 
Premi de pintura Honda 2007; Fernand Léger. El cubista 
afable; La imatge de l’artista. Gravats antics sobre el món 
de l’art; Infants. Pintures, escultures i dibuixos del MdM; 
Bonart Miracle. 100 revistes, 100 portades; Olafur Elias-
son. La naturalesa de les coses; I Premi Joan Miró 2007; 
Joan Miró. Sèrie Gaudí; Tresors de paper. Llibres, jocs i 
joguines de paper. Col·lecció Quim Coromines; Posant fil a 
l’agulla. Una aproximació a la màquina de cosir; Orígens 
de l’avantguarda russa; Ciència recreativa. De Josep Esta-
lella al segle xxi; Fer país, conèixer món. Cartografies de la 
cultura excursionista. 

Fora de la Fontana d’Or, la Fundació Caixa Girona ha con-
tinuat portant exposicions de producció pròpia a les seves 
sales de Puigcerdà, Campdevànol i Roses.

Conferències i concerts 
Complementen l’oferta cultural de la Fontana d’Or les ac-
tivitats educatives com són les visites comentades a les 
exposicions, les visites dinamitzades per al públic escolar, 
les conferències-col·loquis, cursos, seminaris i concerts. 
Aquestes activitats fomenten la reflexió, el sentit crític, la 
participació i el treball en equip. D’entre les activitats cultu-
rals, cal assenyalar els concerts que anualment s’organitzen 
en col·laboració amb la Creu Roja. 
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Parc d’escultures
Als jardins de Cap Roig, a Calella de Palafrugell, s’ha am-
pliat el nombre d’escultures fent realitat el projecte de 
convertir aquest espai en un dels parcs d’escultures més 
importants de l’Estat. A les obres ja existents de Jorge Otei-
za, Miquel Berrocal, Basterretxea, Xavier Corberó, Amadeo 
Gabino, Marcel Martí, Santi Moix, Jaume Plensa, Riera i 
Aragó, Paul Suter i Torres Monsó, s’han afegit aquest 2008 
les de Carlos Lizariturry, Moisès Villèlia, Quim Domene, Bo-
naventura Ansón, Sergi Aguilar, Enric Ansesa, Rosa Serra, 
Ana Mercedes Hoyos i un espai, Il Giardino de Beuys, dedi-
cat al mestre alemany.

Festival Jardins de Cap Roig 
Dins del mateix espai, el Festival Jardins de Cap Roig, 
consolidat ja com una de les més importants celebracions 
estivals d’aquestes característiques, ha bastit un programa 
amb reconeguts artistes nacionals i internacionals. Més de 
43.000 persones han escoltat i vist a l’auditori de Cap Roig 
jazz, pop, flamenc, dansa i música clàssica, entre d’altres. 
Al festival del 2008 es va poder gaudir de les actuacions 
de: Chick Corea, Stanley Clarke, Al di Meola i Lenny Whi-
te, Franco Battiato, Pink Martini, Georges Moustaki, Ana i 
Víctor, Caetano Veloso, Paul Anka, mestres de la Sarsuela, 
Omara Portuondo, Kool & The Gang, Tamara Rojo & Estre-
lles del Royal Ballet de Londres, Chambao, Julio Iglesias, 
Rosana, Joaquín Cortés, Maya Plisetskaya i Lorin Maazel. 



Fires
La Fundació Caixa Girona ha donat suport a diferents as-
sociacions i entitats subvencionat activitats culturals, i ha 
continuat contribuint amb altres propostes culturals d’ampli 
abast social com són les fires i festes tradicionals celebra-
des arreu de la geografia catalana: 

Fira Antic de La Bisbal, Fira Paper de Sarrià de Ter, Fira 
del Dibuix d’Olot, Fira de Fornells de la Selva, Fira de la 
Castanya de Viladrau, Fira de la Fusta de Sant Hilari, Fira 
de la Ratafia de Besalú, Fira de la Ratafia de Santa Colo-
ma de Farners, Fira de l’All de Cornellà, Fira de l’Allioli de 
Creixell, Fira de l’Avellana de Brunyola, Fira de l’Embotit de 
Bescanó, Fira de les 40 hores de Ripoll, Fira de la Prima-
vera de Campllong, Fira de Sant Isidre de Sant Joan de les 
Abadesses, Fira de Sant Lluc d’Olot, Fira de Sant Martirià 
de Banyoles, Fira de Sant Nicolau de la Vall d’en Bas, Fira 
del Bastó de Les Planes, Fira del Bestiar de Ribes de Freser, 
Fira del Fesol de Santa Pau, Fira dels Tractoristes de Vidre-
res, Fira d’Indians de Begur, Fira Mercataventura de Salt, 
Fira de Santa Llúcia, Tria dels Mulats d’Espinavell...
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Publicacions
Dins de l’àmbit cultural s’ha continuat amb la política de 
publicacions, editant un catàleg per a cadascuna de les ex-
posicions produïdes al Centre Cultural de Caixa Girona i 
que s’ofereixen al Centre Cultural de Caixa Girona-Fontana 
d’Or. La història del Cap Roig, els seus festivals, el parc 
d’escultures i la botànica tenen un referent al llibre Jardins 
de Cap Roig. Història-Cultura-Natura, una obra amb texts 
de Carles Sentís, Xavier Febrés, Xavier Antich, Martí Giro-
nell i Antoni Amorós.

Aquest any s’ha col·laborat també amb altres entitats en 
l’edició de diverses publicacions. El patrocini dels Quaderns 
de la Revista de Girona conjuntament amb la Diputació de 
Girona ha fet possible editar 9 nous volums: Els ponts, Els 
sentits d’Eros, L’art gòtic, Foixà, Argelaguer, Pals, La vinya 
i el vi, El carboneig i La sardana.
 
Auditori-Palau de Congressos de Girona
La Fundació Caixa Girona ha donat 60.000 euros a la Fun-
dació Auditori-Palau de Congressos de Girona, un equipa-
ment de la ciutat que ofereix anualment una programació 
musical estable i actuacions variades.



Àrea Social-Assistencial

En una societat en constant transformació, amb necessitats 
canviants, la inversió adreçada a aquesta àrea dóna a Caixa 
Girona la possibilitat d’estar al costat d’aquelles persones 
que més ho necessiten, reafirmant així el seu compromís 
amb la societat.
 
Centre Joan Riu 
Una de les actuacions més emblemàtiques de la Fundació 
Caixa Girona dins l’Àrea Social i Assistencial és el Centre 
Joan Riu. Ubicat al municipi de Sant Gregori, el Centre 
aplega dos serveis diferenciats: el d’escola i el de residència 
infantil. L’escola atén nens i adolescents d’edats compreses 
entre els 3 i els 20 anys que tenen pluridiscapacitats greus. 
El centre treballa amb l’objectiu d’aconseguir «la millor 
qualitat de vida possible a partir del desenvolupament dels 
potencials de cada alumne i de la facilitació dels suports 
necessaris al llarg de l’escolarització». 

Un consorci format per la Fundació Privada Joan Riu —inte-
grada per Caixa Girona i la família Riu— i la Generalitat de 
Catalunya gestiona el Centre en el qual treballen psicòlegs, 
pedagogs, logopedes, mestres d’educació especial, educa-
dors, etcètera. L’Obra Social de Caixa Girona ha destinat al 
Joan Riu 470.000 euros.
 
Programes de creació pròpia 
Aquest any 2008 la Fundació Caixa Girona ha continuat 
treballant en dos projectes propis nascuts amb una clara 
vocació de servei: la dotació de mobiliari i equipament i la 
donació de vehicles adaptats. La col·laboració amb entitats 
i associacions ha fet possible equipar amb mobiliari dife-
rents espais i adquirir i adaptar vehicles. 
 
Les particulars característiques d’aquests projectes permeten 
beneficiar un ampli segment de la població. Són projectes 
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transversals que donen suport a aquelles persones que tre-
ballen per a gent gran, discapacitats, sanitat o associacions 
diverses i els faciliten la tasca.

S’han concedit 24 ajudes per a la dotació de mobiliari i 
equipament per un import de 291.800 euros i s’han adqui-
rit i adaptat nou vehicles que han estat cedits a: AFAD. As-
sociació de Familiars i Amics del Discapacitat; Fadesia; Pa-
tronat Joan Sellas i Cardelús; Fundació Catalana de Paràlisi 
Cerebral; Fadir; Consell Comarcal de l’Alt Urgell; Elsa Inte-
gració; Consell Comarcal del Baix Empordà, i Astrid 21.

Des que l’Obra Social de Caixa Girona va iniciar aquest pro-
grama, l’any 2005, s’han donat un total de 21 vehicles 
adaptats que han estat destinats a vint-i-una associacions 
diferents. 
 
Programes en col·laboració
Programes assistencials per a persones dependents o amb 
discapacitats
Impulsar accions que tenen com a objectiu millorar la 
qualitat de vida de les persones dependents mitjançant 
l’atorgament d’ajudes a entitats dinàmiques que defensen 
i posen en pràctica polítiques socials, ha fet possible do-
nar suport al projecte d’integració i inserció laboral a la 
finca municipal de Mas Gorgoll a Mont-ras, o el manteni-
ment i millora dels pisos d’acollida de la Fundació Josep 
Carreras, a Badalona, destinats als pacients de la Unitat 
d’Oncologia de Can Ruti, per posar dos exemples de tipo-
logia molt diferent. 

Programes d’ajuda a la gent gran
L’Obra Social de Caixa Girona treballa amb i per a enti-
tats sense ànim de lucre com Creu Roja, Càritas Diocesa-
na, Fundació Catalana per a l’Esport, entre moltes d’altres, 
compartint projectes destinats a la millora de la qualitat 
de vida de la gent gran. El programa Respir, Ser gran amb 
dignitat o + Plus vida, aporten solucions a particularitats 
de molt diferent tipologia.

Programes de cooperació internacional
Els programes vehiculats a ONG permeten a l’Obra Social 
de Caixa Girona promoure accions en benefici dels pobles i 
nacions més desfavorits. Aquest 2008 s’han subvencionat 
programes a Cuba, Guinea Equatorial, Pakistan, Burundi, 
Bòsnia i Hercegovina, Nicaragua i República Dominicana, 
entre d’altres. 



Programes de suport a sectors agrícoles, forestals i rama-
ders
Les col·laboracions en les actuacions forestals engegades 
per la Diputació de Girona amb l’objectiu de fomentar la 
gestió forestal sostenible i la prevenció d’incendis forestals; 
els programes de ramaderia ecològica de la Unió de Page-
sos, o el Campionat d’Arada, són un exemple de l’interès de 
Caixa Girona per dos sectors arrelats tradicionalment a les 
comarques catalanes.

Programes d’ajudes a l’esport, la infància i la joventut
Caixa Girona coopera amb moltes associacions i enti-
tats de les comarques que tenen com a prioritat el fo-
ment d’activitats destinades a la infància i a la joventut, 
i col·labora amb organitzacions que treballen per a pro-
moure la pràctica esportiva. En són exemples els conve-
nis signats amb el GEiEG o amb Fira de Girona que es 
materialitzen en la realització de Lleuresport i la Pista de 
Gel de Nadal, o el Trofeu Caixa Girona de BTT, una prova 
esportiva d’àmbit estatal i amb un alt nivell participatiu, 
considerada una plataforma de llançament per accedir als 
grans circuits.



In
fo

rm
e 

an
ua

l 2
0
0
8

48
|4

9

Àrea Mediambiental

Dins els projectes que tenen com a prioritat la protecció del 
medi ambient, l’Obra Social de Caixa Girona continua diri-
gint la seva labor en dues vies: el manteniment i projecció 
del Jardí de Cap Roig i la cooperació en programes gestats 
des d’altres entitats. 

Considerat un dels indrets més bells de la costa cata-
lana, el Jardí de Cap Roig, situat als penya-segats de 
Cap Roig entre els municipis de Palafrugell i Mont-ras, és 
avui dia un exemple de paisatge construït per la mà de 
l’home. Espècies botàniques pròpies de la Mediterrània 
conviuen amb d’altres procedents de països molt diver-
sos construint un hàbitat de gran atractiu didàctic i tu-
rístic. Un recompte atent pot descobrir al visitant més de 
1.000 espècies diferents, un paradís creat pel matrimoni 
Woevodsky i nodrit al llarg dels anys per l’Obra Social de 
Caixa Girona seguint el mateix esperit que va moure els 
seus fundadors.

També en col·laboració amb entitats i estaments que tre-
ballen amb temes de media mbient i sostenibilitat s’ha 
gestionat la recuperació de la finca municipal de Mas Gor-
goll, a Mont-ras, un paratge ubicat dins l’Espai d’Interès 
Natural Castell-Cap Roig i recuperat ara per a ser visitat. 
Altres actuacions han estat la subvenció de la fira ecològi-
ca Eco-si i la promoció del turisme rural, entre d’altres.



Caixa Girona inverteix també en educació ja que estableix 
les bases del coneixement. Molts dels programes desenvo-
lupats des de l’àrea cultural i mediambiental tenen ja com 
a base l’educació, tanmateix l’Obra Social de Caixa Girona 
vertebra la creació o coparticipació de programes d’ajudes, 
beques, seminaris... adreçats a tots els àmbits educatius. 

El programa educatiu per ensenyar els nens i nenes les pau-
tes per a la vigilància, seguiment i control del mosquit tigre, 
engegat per la Diputació de Girona i finançat per la Funda-
ció Caixa Girona, s’ha dut a 276 escoles gironines i hi han 
participat més de 6.400 alumnes de la demarcació.

Entre les beques que atorga l’Obra Social de Caixa Girona 
cal assenyalar, per la seva singularitat, la beca Isidre Bons-
homs, creada per la mateixa Caixa Girona en homenatge a 
la memòria del prestigiós economista. Aquesta beca fomen-
ta i promou treballs de recerca i d’investigació econòmics i 
sociològics, centrats a les comarques de Girona.

Les ajudes al Màster en Comunicació i Crítica d’Art de la 
UdG, a la Facultat de Belles Arts de Barcelona, a l’Institut 
Català de Recerca del Patrimoni Cultural o a l’Escola Oficial 
d’Idiomes constitueixen un mosaic que reflecteix abasta-
ment l’interès de Caixa Girona per l’educació i la investi-
gació.

Àrea Educació 
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Directori d’oficines 

Oficina Adreça Telèfon

ALT EMPORDÀ  
AGULLANA Pl. Major, 6 972 535 486
BÀSCARA Ctra. de Girona, s/n 972 560 095
CADAQUÉS Pl. Frederic Rahola, 3 972 258 213
CAMALLERA C. Josep de Ribot, 13 972 794 411
CASTELLÓ D’EMPÚRIES C. Antoni Agramunt, 17 972 250 003
CASTELLÓ D’EMPÚRIES - EMPURIABRAVA C. Sant Mori, 16 972 450 963
EL PORT DE LA SELVA C. Moll d’en Balleu, 1 972 387 002
FIGUERES - LLERS C. Avinyonet, s/n 972 507 650
FIGUERES - MARCA DE L’HAM C. Sagitari, 1 972 671 403
FIGUERES - MARIGNANE Av. Marignane, 18 972 502 976
FIGUERES - MONTURIOL C. Monturiol, 15 972 501 959
FIGUERES - SANT PAU C. Sant Pau, 37 972 505 698
GARRIGUELLA C. Gran, 29 972 530 000
LA JONQUERA Ctra. N-II, km 772,5 972 556 040
LA JONQUERA - CARRER MAJOR C. Major, 28, baixos 972 556 319
L’ARMENTERA C. Nou, 8 972 520 426
L’ESCALA C. Ave Maria, 23 972 770 322
L’ESCALA - RIELLS Av. Montgó, 43 972 770 322
LLANÇÀ Pl. Major, 7 972 380 180
ROSES - JAUME I C. Jaume I, 13 972 255 811
ROSES - SANT ELM C. Sant Elm, 6 972 256 898
SANT CLIMENT SESCEBES C. Espolla, 22 972 563 197
SANT PERE PESCADOR Pl. Catalunya, 1 972 520 022
VILAFANT Ctra. d’Olot, 11 972 510 591
VILAJUÏGA C. Figueres, 2 972 530 212

ALT URGELL  
LA SEU D’URGELL C. Pau Claris, 1 973 350 189

ANOIA  
IGUALADA Rbla. Sant Isidre, 34 938 048 251

BAGES  
MANRESA - BONAVISTA Pg. Pere III, 92-94 938 776 795
MANRESA - CENTRE Pg. Pere III, 7 938 754 037
SANT JOAN DE VILATORRADA C. Major, 14-16 938 767 867

BAIX CAMP  
CAMBRILS C. Pau Casals, 19 977 368 769

BAIX EBRE
TORTOSA C. Cervantes, 6 977 448 579

BAIX EMPORDÀ  
BEGUR C. Onze de setembre, 8 972 622 153
LA BISBAL - CARME C. Carme, 19 972 641 966
LA BISBAL - LES VOLTES Av. Les Voltes, 27 972 641 034
L’ESTARTIT Pg. Marítim, 60 972 752 599
PALAFRUGELL - CAMP D’EN PRATS C. Sagunt, 2 972 304 650



Oficina Adreça Telèfon

PALAFRUGELL - SANT ANTONI C. Torres Jonama, 13 972 300 671
PALAMÓS - CENTRE C. Cervantes, 39-41 972 315 052
PALAMÓS - VINCKE C. Enric Vincke, 19 972 319 474
PALS C. Enginyer Algarra, 60 972 636 776
PLATJA D’ARO Av. de S’Agaró, 46 972 817 765
SANT ANTONI DE CALONGE C. Sant Antoni, 165 972 651 332
SANT FELIU DE GUÍXOLS - S. ESPRIU Pl. Salvador Espriu, s/n 972 328 189
SANT FELIU DE GUÍXOLS - SANT JOAN Pl. Sant Joan, 23-25 972 323 150
SANT FELIU DE GUÍXOLS - VILARTAGUES C. Durban, 17, xamfrà c. Rufo, 13 972 322 050
SANTA CRISTINA D’ARO C. Teulera, 27 972 837 267
TORROELLA DE MONTGRÍ Pl. dels Dolors, 3 972 758 493
VERGES C. Francesc Cambó, 4 972 780 000

BAIX LLOBREGAT  
CASTELLDEFELS C. Arcadi Balaguer, 39 936 642 569
CORNELLÀ DEL LLOBREGAT C. Rubió i Ors, 140-142 934 750 988
EL PRAT DE LLOBREGAT C. Verge Montserrat, 69, baixos 933 788 197
ESPARREGUERA C. Gran, 20 937 080 183
GAVÀ C. Sant Pere, 40-42, baixos local 2 936 388 106
MARTORELL Rbla. Bòbiles, 16-18, baixos 937 735 421
MOLINS DE REI Av. Barcelona, 2 936 803 159
SANT ANDREU DE LA BARCA C. Major, 27-29 936 828 495
SANT BOI DE LLOBREGAT Av. 11 de setembre, 6-8 936 528 209
SANT FELIU DE LLOBREGAT C. Laureà Miró, 179-181, xamfrà c. J. Maragall 936 327 028
SANT JOAN DESPÍ C. Bon viatge, 21 934 776 150
SANT JUST DESVERN C. Bonavista, 45-47 933 723 993
SANT VICENÇ DELS HORTS C. Jacint Verdaguer, 52, baixos 936 568 041
VILADECANS Rbla. Modolell, 34-36 936 472 240

BARCELONÈS  
BADALONA - F. LAYRET C. Francesc Layret, 102 933 843 434
BADALONA - MERCAT TORNER C. Güell i Ferrer, 64-66 933 870 894
BADALONA - NOVA LLOREDA Ptge. Riu Mogent, s/n 934 610 779
BADALONA - SUD C. Francesc Teixidor, 5 (Granland) 933 205 696
BARCELONA BALMES DIAGONAL C. Balmes, 175 933 689 686
BARCELONA - DIAGONAL Av. Diagonal, 429 934 141 020
BARCELONA - BANCA PRIVADA C. Balmes, 175 932 921 577
BARCELONA - AV. MADRID Av. Madrid, 197 934 118 277
BARCELONA - BALMES C. Balmes, 53 934 511 933
BARCELONA - BONANOVA C. Muntaner, 555 934 340 803
BARCELONA - GARRIGÓ Pl. Garrigó, 18 933 112 511
BARCELONA - GRÀCIA C. Gran de Gràcia, 64 932 185 437
BARCELONA - HORTA Pl. Eïvissa, 19-20 934 074 131
BARCELONA - MERCAT DEL NINOT C. Mallorca, 134 934 527 131
BARCELONA - PARAL·LEL Av. del Paral·lel, 115 934 437 620
BARCELONA - POBLENOU C. Pujades, 228 934 850 036
BARCELONA - SAGRADA FAMÍLIA C. València, 470 932 455 424
BARCELONA - SANTS C. Sants, 147 934 911 414
L’HOSPITALET - CENTRE C. Barcelona, 117 932 602 145
L’HOSPITALET - COLLBLANC C. Progrés, 94 934 471 352
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Oficina Adreça Telèfon

L’HOSPITALET - LA FLORIDA Av. Masnou, 57 bis, baixos 934 470 012
L’HOSPITALET - SANTA EULÀLIA C. Santa Eulàlia, 172 934 329 483
SANT ADRIÀ DE BESÒS C. Bogatell, 15 934 605 164
SANTA COLOMA DE GRAMENET Rbla. Sant Sebastià, 41-45 934 665 452

BERGUEDÀ
BERGA C. Pere III, 5 938 216 725

CERDANYA  
ALP C. Nord, 17 972 890 028
LLÍVIA C. Raval, 20 972 896 047
PUIGCERDÀ Pl. Ajuntament, 2 972 880 298

GARRAF  
SITGES Pg. Vilafranca, 16 938 113 634
VILANOVA I LA GELTRÚ Rbla. Salvador Samà, 44 938 149 301

GARROTXA  
BESALÚ Av. Lluís Companys, 3 972 590 054
CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Ctra. d’Olot, 29 972 294 150
LES PLANES D’HOSTOLES Pl. Nova, 1 972 448 586
LES PRESES Ctra. Santa Coloma, 17 972 693 436
OLOT - MASBERNAT C. Volcà Croscat, 19 972 276 444
OLOT - MULLERES C. Mulleres, 19 972 265 050
OLOT - PASSEIG BARCELONA Pg. Barcelona, 4 972 264 904
OLOT - PEKÍN Av. Santa Coloma, 93 972 260 475
OLOT - PLA DE DALT Ctra. Ridaura, 52 972 264 400
OLOT - SANT MIQUEL Av. Girona, 47 972 266 450
SANT ESTEVE D’EN BAS C. Ample, 22 972 690 388
SANT FELIU DE PALLEROLS Pl. El Firal, 1 972 444 092
SANT JOAN LES FONTS C. Aiguanegra, 1 972 290 850
SANTA PAU C. Major, 25 972 680 161

GIRONÈS  
BESCANÓ C. Assumpta, 10 972 440 234
BORDILS Ctra. Girona-Palamós, 107 972 491 020
CASSÀ DE LA SELVA C. Major, 15 972 461 049
CELRÀ Ctra. de Juià, 84 972 492 057
FLAÇÀ C. Comerç, s/n 972 488 150
FORNELLS DE LA SELVA Ptge. dels Horts, 1 972 475 425
GIRONA - AGUDES C. Agudes, 24 972 234 761
GIRONA - BANCA PRIVADA Av. Sant Francesc, 36 972 426 577
GIRONA - CAN GIBERT DEL PLA C. Güell, 190 972 232 514
GIRONA - CARRER NOU C. Nou, 33-35 972 426 551
GIRONA - DEVESA Pl. Prudenci Bertrana, 6 972 417 653
GIRONA - FONTAJAU-DOMENY Rbla. Xavier Cugat, 40 972 206 936
GIRONA - GERMANS SÀBAT C. Nobel, 6 972 217 366
GIRONA - JOAN MARAGALL C. Joan Maragall, 27 972 227 371
GIRONA - LA CREU C. de la Creu, 31 972 201 723
GIRONA - LA RAMBLA C. Argenteria, 2 972 222 570
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GIRONA - MAS XIRGU 1 Av. Sant Narcís, 130 972 400 072
GIRONA - MAS XIRGU 2 Pl. de Salt, 1 972 405 604
GIRONA - MERCAT Pl. Calvet i Rubalcaba, 10 972 206 204
GIRONA - MIGDIA C. Migdia, 121-127 972 223 080
GIRONA - MONTILIVI C. Tuyet Santamaria, 25 972 205 510
GIRONA - PEDRET C. Pedret, 1 972 227 472
GIRONA - PERICOT Av. Lluís Pericot, 48 972 411 133
GIRONA - PONT MAJOR C. Pont Major, 20 972 209 632
GIRONA - SANT AGUSTÍ Pl. Independència, 18 972 222 224
GIRONA - SANT NARCÍS Av. Sant Narcís, 36 972 406 958
GIRONA - SANTA EUGèNIA C. Santa Eugènia, 23 972 210 158
GIRONA - UDG LES ÀLIGUES C. Pedret, 1 972 227 472
GIRONA - UDG MONTILIVI Campus de Montilivi, s/n 972 207 804
GIRONA - VILARROJA C. Planura, 10 972 212 812
LLAGOSTERA Pl. Catalunya, 8 972 830 576
OFICINA 24 HORES C. de la Creu, 31 972 182 247
QUART Ctra. de Girona, 65 972 469 136
SALT - ÀNGEL GUIMERÀ C. Àngel Guimerà, 76 972 400 765
SALT - MAJOR C. Major de Salt, 164 972 233 411
SALT - MARQUèS DE CAMPS Pg. Marquès de Camps, 10 972 234 099
SALT - PAÏSOS CATALANS C. Països Catalans, 153-155 972 400 233
SALT- PARC GIRONèS C. Pla de Salt, 1 972 439 440
SANT GREGORI Av. Girona, 29 972 428 127
SARRIÀ DE TER - AV. DE FRANÇA Av. de França, s/n 972 173 314

LA SELVA  
AMER Ctra. d’Olot a Santa Coloma 972 430 106
ANGLèS C. Indústria, 48-50 972 420 654
ARBÚCIES C. Camprodon, 34 972 860 479
BLANES - ELS PAVOS Av. Els Pavos, 18 972 354 510
BLANES - MERCAT C. Mas Enlaire, 3 972 358 036
BLANES - MURALLA C. Muralla, 7 972 331 012
BLANES - PLANTERA Av. Catalunya, 8 972 335 800
BLANES - SAGARRA C. Josep M. Sagarra, 1 972 331 008
BREDA Ctra. Arbúcies, 64-68 972 870 949
CALDES DE MALAVELLA C. Prim, 1 972 470 561
HOSTALRIC Av. de la Fortalesa, 10 972 864 301
LA CELLERA DE TER C. Major, s/n 972 421 750
LLORET DE MAR - CATALUNYA Av. Vidreres, 42 972 346 175
LLORET DE MAR - EL MOLÍ Av. Vidreres, 122 972 349 336
LLORET DE MAR - RIERAL C. Can Guidet, 1, xamfrà c. Josep Pla 972 346 239
LLORET DE MAR - SANT PERE C. Sant Pere, 34 972 349 070
MAÇANET DE LA SELVA C. Camp de la Fira, 4 972 165 230
RIUDARENES Ctra. Sils, 2 972 856 153
RIUDELLOTS Av. Països Catalans, s/n 972 478 001
SANT HILARI SACALM Pl. Verdaguer, 2 972 868 900
STA. COLOMA FARNERS - CAN MALLADÓ C. Joaquim Ruyra, 5 972 841 711
STA. COLOMA DE FARNERS - MORAGAS C. Francesc Moragas, xamfrà c. Malva, s/n 972 843 964
STA. COLOMA DE FARNERS - MAJOR C. Major, 3 972 840 136
SILS C. Major, 22 972 853 202
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TOSSA DE MAR Av. Costa Brava, 17 972 340 171
VIDRERES C. Costa Brava, 158 972 850 275
VILOBÍ D’ONYAR Pl. Nova, 11 972 473 237

MADRID  
MADRID C. Alcalá, 27 915 324 041

MARESME 
ARENYS DE MAR C. Riera del pare Fita, 20-22, baixos 937 924 093
CALELLA C. Església, 286 937 660 829
EL MASNOU C. Sant Miquel, 28-30, local 2, baixos 935 405 224
MALGRAT DE MAR C. del Mar, 10 937 653 294
MALGRAT - AV. COSTA BRAVA Av. Costa Brava, 70 937 654 970
MATARÓ - AV. MARESME Av. Maresme, 147 937 416 054
MATARÓ - LA RIERA La Riera, 50 937 901 451
MATARÓ - PERAMÀS Rda. O’Donnell, 34-36 937 577 502
MATARÓ - ROCAFONDA C. Pau Picasso, 37 937 907 822
MATARÓ - VIA EUROPA C. Via Europa, 83-89, baixos 937 411 598
PALAFOLLS Av. Pau Casals, 3 937 657 819
PINEDA DE MAR Pl. de les Mèlies, 30 937 672 300
PREMIÀ DE MAR Gran Via de Lluís Companys, 123 937 525 232
TORDERA Camí Ral, 166-168 937 642 938
VILASSAR DE MAR C. Narcís Monturiol, 49 a, local 3 937 540 593

OSONA  
MANLLEU Av. Puigmal, 50 938 515 903
VIC - BARRI DEL REMEI Pg. de la Generalitat, 34 938 834 513
VIC - CENTRE Rbla. del Passeig, 42 938 866 958
VILADRAU Pl. Major, 9 938 849 125

PLA DE L’ESTANY  
BANYOLES - INDÚSTRIA Pg. de la Indústria, 13-19 972 570 973
BANYOLES - PAÏSOS CATALANS Av. Països Catalans, 252 972 571 462
BANYOLES - RONDA MONESTIR Rda. Monestir, 70-72 972 584 036
CORNELLÀ DEL TERRI C. Major, 7 972 594 178
PORQUERES - LES PEDRERES C. Colom, 53 972 572 808
PORQUERES - MATA C. Sant Andreu, 44 972 574 500

PLA D’URGELL  
MOLLERUSSA C. Ferrer i Busquets, 74 973 712 121

RIPOLLÈS  
CAMPDEVÀNOL Pl. Anselm Clavé, 3 972 730 068
CAMPRODON C. València, 32 972 740 331
LLANARS C. de la Font, 5 972 741 132
RIBES DE FRESER C. Major, 5 972 727 097
RIPOLL - CTRA. BARCELONA Ctra. Barcelona, 24 972 701 800
RIPOLL - LLIBERTAT Pl. de la Llibertat, 16 972 700 153
SANT JOAN DE LES ABADESSES C. Mossèn Masdeu, 1 972 720 053
SANT PAU DE SEGÚRIES Av. de la Vall, 12 972 747 279
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SEGRIÀ
LLEIDA C. Príncep de Viana, 78 973 254 143

TARRAGONÈS
TARRAGONA Av. Catalunya, 22 977 248 180
TORREDEMBARRA C. Francesc Moragas, 2 977 130 333

VALLÈS OCCIDENTAL  
BARBERÀ DEL VALLèS Pg. Doctor Moragas, 171 937 296 032
CASTELLAR DEL VALLèS Av. Sant Esteve, 56-58 937 472 426
CERDANYOLA DEL VALLèS Rbla. Montserrat, 3 935 948 450
MONTCADA I REIXAC C. Jaume I, 16-18 935 651 940
RIPOLLET Rbla. Sant Jordi, 51, baixos 935 910 034
RUBÍ Av. Barcelona, 15-19 935 861 000
SABADELL - CA N’ORIAC Av. Matadepera, 138-b 937 243 355
SABADELL - CAN RULL C. Demóstenes, 8 937 171 458
SABADELL - CENTRE C. Sallarés i Pla, 6 937 466 267
SABADELL - CREU DE BARBERÀ Av. Barberà, 345, baixos 937 464 331
SABADELL - LA CONCÒRDIA Av. Concòrdia, 27, baixos 937 247 019
SANT CUGAT DEL VALLèS Av. Rius i Taulet, 21 935 442 450
SANTA PERPèTUA DE MOGODA Pl. de la Vila, 7 935 443 866
TERRASSA - CA N’ANGLADA Av. Barcelona, 204 937 360 120
TERRASSA - CAN ROCA Pg. Lluís Muncunill, 8-10 937 349 730
TERRASSA - ESCOLA INDUSTRIAL Ctra. de Castellar, 5 937 361 180
TERRASSA - FRANCESC MACIÀ Rbla. Francesc Macià, 149 937 349 020
TERRASSA - SANT ROC Portal de Sant Roc, 48 937 339 011

VALLÈS ORIENTAL  
CANOVELLES C. Camí vell de Canovelles, 57 938 409 075
CARDEDEU Pl. Sant Joan, 6 938 444 515
GRANOLLERS - PERPINYÀ Pl. Lluís Perpinyà, 14-15 938 793 384
GRANOLLERS - TRES TORRES C. Camp de les Moreres, 5-7 938 600 648
MOLLET DEL VALLèS C. Berenguer III, 8 935 795 840
MONTORNèS DEL VALLèS Av. Onze de setembre, 6 935 722 049
PARETS DEL VALLèS Av. Catalunya, 98, baixos 935 731 282
SANT CELONI C. Torres i Bages, 1 938 485 128

REGNE UNIT 
16, Waterloo Place, UK-Londres SW1Y4AR  44 207 9252560
ALEMANYA 
Schaumainkai, 69, D-60596 Frankfurt del Main 49 69 230964
BENELUX 
3-4-5, Av. des Arts, B-1210 Brussel·les  32 2 2194940
FRANÇA 
14, Av. du Président Wilson, F-75116 París  33 1 47235801
SUÏSSA 
64, Rue du Grand-Pré, CH-1210 Ginebra  41 22 73 29 9120
HONG-KONG 
9 a/F, Two Harbourfront 22 Tak Fung Street, Hunghom, Kowloon Hong Kong
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