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Empleats
Margalida Barceló i Artigues
Andreu Beltran Salas
Joan Bibiloni Torrens
Bartomeu Mestre i Sureda
Carme Salas i Vallespir

Consells Insulars 
Carme García Querol
Ángel L. Lloreda Mas
Mateu Martínez Martínez
Pere Mascaró Pons
Bartomeu Nadal Bestard
Joan Riusech Roig
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Fins al 20/12/2002
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Assemblea General

L’Assemblea General va dur a terme tres sessions:
una d’ordinària, el 26 d’abril de 2002; una d’extraor-
dinària, el 30 d’octubre de 2002, i una d’extraordinà-
ria constituent, el 20 de desembre de 2002. 

En la sessió del 26 d’abril de 2002, es varen apro-
var els comptes individuals i consolidats de l’exercici
del 2001, la distribució d’excedents i la gestió del
Consell d’Administració.

En la sessió del 30 d’octubre de 2002, reunida
l’Assemblea en sessió extraordinària, es va acordar
per unanimitat aprovar un Codi Ètic. 

El 20 de desembre de 2002, es va dur a terme una
sessió extraordinària constituent per dur a terme la
renovació estatutària de l’Assemblea, i en què cessa-
ren dos terços dels seus membres i se’n designaren
els nous membres. Aquests canvis varen tenir els seus
efectes en els òrgans delegats de l’Assemblea: el
Consell d’Administració i la Comissió de Control. 

Consell d’Administració

El Consell d’Administració es va reunir 17 vegades. 

Comissió Executiva

Aquest òrgan, delegat del Consell d’Administració,
es va reunir 20 vegades al llarg de l’any. 

Comissió de Control

La Comissió de Control es va reunir 13 vegades
durant l’any 2002. Fetes les anàlisis preceptives de la
gestió econòmica i financera, va presentar els infor-
mes preceptius al Banc d’Espanya, a la Conselleria
d’Hisenda i Pressuposts de les Illes Balears i a
l’Assemblea General. 

Òrgans de Govern
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Em pertoca i em complau, per primera vegada,
introduir l’informe de gestió anual corresponent a
l’any 2002, tot i que la meva elecció com a president
del Consell d’Administració de “SA NOSTRA” data
del passat 13 de gener de 2003. Per aquesta raó, el
director general us explicarà a continuació quin ha
estat l’entorn financer i quins els principals aspectes
que han esdevingut rellevants en la gestió institucio-
nal al llarg del passat exercici.

Això no obstant, m’agradaria avançar-vos quines
fites hem fixat per al futur des dels òrgans de govern
i les propostes de la direcció executiva i, alhora, recor-
dar algunes de les manifestacions que, a manera de
compromisos, vaig fer públiques a l’acte d’obertura
de la primera Assemblea General que em tocà presi-
dir el passat mes de maig. 

L’assumpció dels principis fundacionals —treball,
cultura i estalvi—, sempre d’acord amb els Estatuts i

el Codi Ètic, emmarcarà la meva actuació. També he
anunciat que serviria a la institució amb professiona-
litat, prudència i lleialtat, tot fent meu el compromís
de discreció i confidencialitat en què es fonamenta la
confiança dels nostres clients. He volgut identificar la
Presidència amb un instrument que ha de facilitar
l’harmonització i la cohesió del Consell
d’Administració i que, alhora, ha de propiciar la fluï-
desa entre l’estament de govern i l’executiu. I, final-
ment, ha de servir d’element de projecció de la imat-
ge de l’Entitat. 

Pel que fa al capítol institucional, vull esmentar el
fet que des de l’Assemblea General del passat 20 de
desembre s’han constituït tots els òrgans col·legiats:
Consell d’Administració, Comissió de Control,
Comitè d’Ètica, Comissió Executiva, Patronat de la
Fundació “SA NOSTRA”  i els  consells d’administra-
ció de les diferents empreses participades.

En el decurs d’aquesta darrera Assemblea
General, a més d’aprovar el balanç de resultats de l’e-
xercici anterior i del Pla estratègic 2003-2006, s’ha
portat a terme l’adaptació dels Estatuts i del
Reglament al Decret del Govern derivat de la nova llei
financera, la qual cosa ha estat aprovada per tots els
assistents.

D’altra banda, tots els consellers generals i els
empleats de “SA NOSTRA” s’han adherit, des del
convenciment, al Codi Ètic, que es converteix en una
eina que ha de garantir el bon govern de la institució.
Aquest Codi, que ens compromet a tots, és ben valo-
rat per altres entitats que l’han agafat com a referèn-
cia i ens ha permès avançar-nos a les exigències de
transparència de les autoritats financeres.   

Hem aprovat la proposta de la Direcció General,
referida al Pla estratègic 2003-2006, en què es pale-
sen les línies estratègiques orientades cap al creixe-
ment rendible del negoci; l’increment de la producti-
vitat, l’eficiència i la qualitat del servei; la potenciació
d’oportunitats de creixement no financeres; el reforç

Introducció del President
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de la solvència i la liquiditat, i el foment del màxim
retorn de l’Obra Social. En aquestes coordenades s’hi
troben ben definides les actuacions que s’han de dur
a terme en el marc d’Infocaja, com a plataforma tec-
nològica de suport a tota l’activitat econòmica, i en el
desenvolupament de les empreses participades que
augmenten les potencialitats de negoci del Grup.

Al meu entendre, Infocaja, l’aposta per dur a
terme una aliança de cinc caixes que no competeixen
territorialment, permetrà dur endavant una platafor-
ma tecnològica de suport a tota l’activitat financera i
a les derivades. Aquesta és una eina imprescindible
per ser competitius al nivell que se’ns exigeix actual-
ment. Gràcies a la implicació directa dels professio-
nals de l’Entitat, s’hi treballa de valent i podem con-
siderar que ja és en un estat avançat d’implantació, ja
que es compleixen les passes i els terminis prevists. 

L’estructuració de les empreses participades és
una nova aposta de futur. La millora del negoci del
Grup “SA NOSTRA”, en particular de les d’assegu-
rances, ha constituït el més destacat de l’exercici pas-
sat. Les inversions en les més de 50 societats partici-
pades es fan sota criteris de rendibilitat, control i
transparència, perquè han d’esdevenir impulsores del
teixit productiu de les Illes Balears, han de promoure
la creació de llocs de feina i han de permetre un
increment de la rendibilitat davant els marges finan-
cers tradicionals. 

La voluntat de millorar els resultats de negoci s’a-
dreça a poder augmentar els recursos destinats a
l’Obra Social. Aquesta branca institucional, que recull
l’esperit fundacional de contribució i repercussió
social i cultural, és un camp d’actuació en el qual ha
d’haver-hi el màxim grau d’incidència social. Per
aquesta raó, enllestirem la redacció d’un pla estratè-
gic de l’Obra Social amb el màxim consens possible.
Ho farem a partir d’uns paràmetres, conseqüents
amb el Pla estratègic 2003-2006, que permetin avan-
çar significativament en tot allò que significa apropa-
ment de polítiques internes i participatives entre els
dos grans braços d’actuació institucional: el financer
i el social.

En aquesta definició de futur té un paper primor-

dial la Fundació “SA NOSTRA”, de la qual ja s’ha
renovat el Patronat, en què es vol mantenir la volun-
tat d’aconseguir una representació de les diferents
illes i d’incorporar veus de prestigi des de l’exterior. A
la Fundació hi som tots, perquè hem aconseguit
construir ponts de diàleg que ens han apropat, esper
que definitivament. 

Una entitat de més de 120 anys d’existència ha de
projectar-se necessàriament cap al futur. El passat i
fins i tot el present han de ser pilars sobre els quals
treballar amb vista a l’esdevenidor, i aquest és a les
mans de la població més jove. Fidelitzar la joventut de
les Illes Balears amb “SA NOSTRA” és la manera més
clara d’arribar a un demà amb garanties. Al capda-
vall, i aquest és un aspecte que també vaig anunciar
a la presa de possessió, m’agradaria fer aportacions
en qüestions com l’efecte renovador de les noves
tecnologies per a la inserció en la societat del conei-
xement de tots els col·lectius i, molt especialment,
dels joves. Aquí, la sinergia amb la Universitat ha de
continuar essent efectiva.

La tasca que tenim per endavant és molta, però
també és molt gran la il·lusió de mantenir “SA NOS-
TRA” no tan sols com la primera institució financera
de les Illes Balears, sinó també com la millor a l’hora
de satisfer el client i de derivar uns beneficis cap a la
nostra societat; beneficis econòmics sí, però sobretot
beneficis culturals i socials des de la solidaritat. 

Vull aprofitar les darreres paraules per agrair la
col·laboració rebuda dels òrgans de govern, de l’e-
quip directiu i de la plantilla, vertaders motors que
impulsen el quefer d’aquesta casa. També, vull enco-
ratjar-los en la millora constant de les activitats que
tenen encomanades per servir i atendre els clients, els
ciutadans i totes les entitats, públiques i privades, que
han confiat en “SA NOSTRA”.

Llorenç Huguet

President



L'exercici econòmic de 2002 ha estat, sens dubte,
complex per a les entitats financeres. L'any s'ha vist
marcat per una intensificació en la moderació econò-
mica iniciada l'any 2001 en la majoria d'economies
desenvolupades i que ha afectat de manera especial
l'àrea euro. La reducció en els tipus d'interès oficials,
la incertesa derivada de les tensions geopolítiques i la
caiguda en la confiança de les famílies i les empreses,
han suposat obstacles afegits a la gestió de les enti-
tats. Els tipus d'interès han evolucionat a la baixa
durant tot l'any, la qual cosa ha implicat una impor-
tant pressió sobre els marges financers.

Les borses, després d'una recuperació en el primer
trimestre de l'any, varen canviar a un to molt mode-
rat, sobretot les borses europees. L'índex Euro Stoxx
va perdre més d'un 30% en el conjunt de l'any;

l'Íbex-35, un 28%, i l'índex alemany DAX ho va fer
en un 40%. Aquestes fortes baixades en les cotitza-
cions borsàries han reduït seriosament la rendibilitat
del negoci bancari, amb un efecte negatiu no tan sols
en les inversions directes de l’Entitat mateixa, sinó
també en la conducta dels clients.

Podríem dir que els efectes globals esmentats, pel
que fa  al negoci de “Sa Nostra”, s'han materialitzat
en: la dificultat per retenir i augmentar dipòsits de
clients, a causa del lent creixement de l'economia
balear i dels baixos nivells en els tipus d'interès; la
prolongació del creixement en la inversió, amb un alt
índex d'endeutament en la clientela habitual, i els
nous requeriments de cobertura sobre les inversions
atesa l'adversa evolució dels mercats financers.

L’ECONOMIA MUNDIAL 

L'economia mundial al llarg de l'any 2002 va
registrar un increment del 2%, molt a prop dels regis-
tres de l'any anterior, mentre que el comerç interna-
cional va experimentar un increment idèntic al del PIB
després de l'estancament de les transaccions comer-
cials viscut l'any 2001. L'economia nord-americana,
que, amb un creixement del 2,4% durant el 2002, va
recuperar el vigor perdut durant l'any anterior, enca-
ra arrossega importants desequilibris en la situació
fiscal, en el dèficit per compte corrent o en l'excessiu
endeutament del sector privat. Al Japó, la delicada
situació de l'economia va continuar, llastrada per la
debilitat de la demanda interna, pel procés de defla-
ció, i amb una demanda externa a l'alça que es va
convertir en l'únic sosteniment de l'activitat.

D'altra banda, les incerteses en les principals eco-
nomies van contagiar també la majoria de països
menys avançats, llevat de les economies emergents
d'Àsia (la Xina, Taiwan, Corea del Sud), que van con-
tinuar donant mostres d'una gran vitalitat. L'àrea lla-
tinoamericana, per la seva banda, va tancar l'any
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amb un decreixement de l'1,1%, amb països com
l’Argentina o Veneçuela en crisi i, d’altres, com l'eco-
nomia brasilera o la mexicana, que van experimentar
una evolució més favorable.

L’EVOLUCIÓ DE L’ECONOMIA ESPANYOLA
EN EL MARC DE LA UE

La Unió Europea, sense excepció, va veure com
s'intensificava el procés de desacceleració iniciat l'any
2001. El PIB de la zona euro només va poder créixer
un tímid 0,8% al llarg de l'exercici, des de l'1,4% de
l'any anterior. Les causes provenen sobretot de l'es-
tancament de l'economia d'Alemanya (acostant-se,
de fet a la recessió) i d'Itàlia, mentre que Espanya i
França van perdre impuls de manera més moderada.
La desacceleració del consum privat i la caiguda de la
inversió, que han mostrat els pitjors registres des de
1993, afegits a la falta de dinamisme del sector exte-
rior, es van configurar com els principals causants
d'aquesta situació. Des d'una perspectiva més gene-
ral, val a dir que les economies europees continuen
condicionades per la seva excessiva rigidesa estructu-
ral, agreujada pel risc de ruptura entre el Pacte
d'Estabilitat i Creixement.

L'economia espanyola, en sintonia amb la dels
seus socis europeus, va continuar instal·lada en la
senda de la desacceleració i va aconseguir un creixe-
ment del 2%, el més baix des de 1993. El manteni-
ment del pols en els serveis i, especialment, en la
construcció va sostenir l'activitat i va permetre con-
servar l'estabilitat en el creixement de l'ocupació, si
bé el ritme de creixement del PIB no va ser suficient
per evitar que la desocupació evolucionàs a l'alça, a
causa de l'augment de la població activa. Per això, i
atès el diferencial de creixement respecte de la zona
euro (1,2 punts percentuals), l'economia espanyola
va continuar durant el 2002 amb el seu procés de
convergència real respecte de l’UME. 

El continuat diferencial d'inflació espanyol res-
pecte dels països de la zona euro, experimentat des
de l'any 1999 i que durant el 2002 es va aproximar
a la cota del 2%, pot trencar tot aquest procés,

atesa la pèrdua de competitivitat associada. Això
pot conduir, en cas de no corregir-se, a una reduc-
ció de les quotes de mercat espanyoles en el comerç
mundial.

L’ECONOMIA DE LES ILLES BALEARS

L'economia balear va tancar l'any amb un creixe-
ment mitjà molt moderat (0,6%), lluny dels registres
espanyols, però en sintonia amb el comportament de
la zona euro, a causa de l'elevada dependència de
l'activitat balear dels mercats europeus. El debilita-
ment de l'activitat macroeconòmica va tocar fons
durant el segon trimestre, per passar a experimentar
una tímida recuperació al llarg del tercer, amb un
creixement del 0,6% interanual, que es va repetir
durant els últims tres mesos de l'any. Enfront de la
debilitat del sector exterior, la demanda interna es va
mostrar més vigorosa, per convertir-se en l'únic
suport de l'activitat. De fet, l'increment de la pobla-
ció va mantenir el creixement de consum per sobre
del ritme d'augment de la producció.

Per sectors, els principals responsables del pols
dèbil varen ser la construcció, que va veure com es
tallava el seu creixement fins a l'1,3%, des del 3,1%
de l'any anterior, a causa de l'abatiment de la
demanda privada, i els serveis, que només varen
incrementar la seva activitat en un 0,4% interanual,
afectats per una fluixa temporada turística en què es
va reduir el nombre de turistes en un 7,6%, a causa
de la caiguda del 16% dels visitants provinents
d'Alemanya.

Tot i així, l'economia balear va continuar creant
ocupació durant el 2002, encara que a un ritme més
dèbil que l'any anterior (1,6% enfront d'un 3,9% el
2001), i gràcies al dinamisme del sector serveis (2,3%
de creixement interanual), mentre que la indústria va
destruir llocs de treball per primera vegada des de
l'any 94.

Igual que l'economia espanyola, el comportament
dels preus a les Balears no va ser tampoc l'òptim
durant el 2002. Així, el 4,5% d'inflació amb què es
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va tancar l'any va implicar un diferencial amb
Alemanya de gairebé 3,5 punts, la qual cosa, amb el
descens de la productivitat aparent del treball, impli-
ca una disminució de la competitivitat de la nostra
comunitat i planteja seriosos interrogants amb vista a
l'evolució de l'economia balear durant el 2003.

“SA NOSTRA”

Tot i l'evolució de la conjuntura econòmica balear,
espanyola i mundial, que el 2002 han viscut un pro-
cés de desacceleració i d'estancament, el negoci del
Grup "SA NOSTRA" en el darrer exercici ha presentat
una millora en el marge d'intermediació, de negoci
tradicional, de recursos gestionats, d’inversió credití-
cia i de solvència.

La baixa rendibilitat dels mercats financers —amb
tres anys consecutius de pèrdues borsàries— i les
dotacions per a fons d'insolvències i de fluctuació —
al voltant dels 32 milions d'euros— també han incidit
en la generació dels resultats, tal com ha passat en
tot el sector financer. Així, els principals indicadors de
l'exercici 2002 reflecteixen un creixement moderat,
satisfactori en termes absoluts i positiu en termes
relatius a causa, sobretot, de l'aplicació de les políti-
ques de millora impulsades i de contenció de costs
dutes a terme per tal de complir les directrius esta-
blertes per l'Assemblea General.

Amb vista a quatre anys, "SA NOSTRA" ha bastit
el nou Pla Estratègic amb l'objectiu de consolidar-se
com a entitat financera de referència a les Illes
Balears. L'acompanyament i la fidelització dels clients
(famílies, particulars i empreses), les rendes altes i el
suport als joves en seran una primera iniciativa. El
creixement del negoci —potenciant l'activitat comer-
cial, de tresoreria i dels mercats de capitals— així com
la incorporació de nous mercats de fora de les Balears
seran uns altres aspectes bàsics per diversificar la
generació de resultats.

Un altre pilar en què sustentar el creixement futur
és l'increment de la productivitat i de l'eficiència a
través, entre d'altres, de la cooperació tecnològica.

D'altra banda, el reforç de la solvència de l'entitat i la
potenciació del Grup d'Empreses, mitjançant una
diversificació de les carteres de negoci, són factors
que han d'assegurar la consolidació de la Caixa de
Balears. Tot plegat, per fomentar el màxim retorn en
obra social i cultural.

INFOCAJA: LA IMPORTÀNCIA DE LA
COOPERACIÓ

Després de la valoració econòmica i financera, m'a-
gradaria, per la seva importància estratègica, ja comen-
tada pel president, fer esment del projecte Infocaja.

Cal recordar que es tracta de la unificació de la
plataforma tecnològica de 5 caixes (Astúries,
Castella-la Manxa, Múrcia, les Canàries i “SA NOS-
TRA”). Això vol dir que les operacions fetes amb
clients es duran a terme de la mateixa manera i amb
els mateixos mitjans en aquestes cinc caixes, que, en
conjunt, representen el tercer grup d'Espanya. 

Aquest any 2002 hem consolidat el projecte i, a
més de firmar els contractes amb els proveïdors, s'han
desenvolupat amb l'última tecnologia ofimàtica les ins-
tal·lacions de la societat, en què treballen més de 200
persones. Al trasllat de l'ordinador central, amb un
estalvi de costs proper al 20%, s'hi han incorporat gra-
dualment el terminal financer, el mòdul de persones, la
comptabilitat, el quadre i les autoritzacions. També
està prevista la implantació dels comptes a termini com
a vertader inici del canvi. Hem de destacar, així mateix,
el sistema de formació assistida per ordinador (FAO),
per portar a terme el nou canvi operatiu i que estan
seguint tots els empleats d'una manera satisfactòria.

Infocaja suposa un important esforç humà i eco-
nòmic, ja que, momentàniament, té el cost de l'es-
tructura anterior i de la nova; però una acció d'aquest
tipus era imprescindible, perquè aportarà eficiència,
ens ajudarà a donar resposta comercial immediata a
qualsevol acció de la competència i a complir amb
eficàcia l'important repte que tenim, com a institució
financera, amb els clients que, dia a dia, ens donen la
seva confiança. 
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No vull acabar el meu informe sense fer referència
al Codi Ètic, un projecte que va ser presentat i aprovat
per l’Assemblea General. A més, d'acord amb el seu
contingut, enguany hem constituït el preceptiu
Comitè d'Ètica, l’òrgan que, entre altres funcions, té
assignades les d’interpretació, control i desenvolupa-
ment dels principis continguts en aquest Codi. 

En definitiva, i malgrat les incerteses que han sig-
nificat bona part dels darrers exercicis del sector
financer, el trajecte recorregut per “SA NOSTRA” no
s’ha allunyat gens dels principis que la regeixen:
millorar el servei en benefici dels nostres clients i des-
envolupar la vocació social amb propostes que respo-
nen a les iniciatives que provenen de la societat. 

Pere J. Batle
Director General
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El Director General i el President de “SA NOSTRA”
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Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares 
i Societats que componen el Grup “Sa Nostra”

Comptes Anuals Consolidats 
de l’Exercici Acabat
el 31 de desembre de 2002 i
Informe de Gestió Consolidat
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A l’Assemblea General de
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares:

Hem auditat els comptes anuals consolidats de CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE
LAS BALEARES i Societats que componen el Grup “SA NOSTRA”, que comprenen el balanç de
situació a 31 de desembre de 2002 i el compte de pèrdues i guanys i la memòria corresponents a l’e-
xercici anual acabat en aquesta data, la formulació dels quals és responsabilitat dels Administradors
de l’Entitat. La nostra responsabilitat és expressar una opinió sobre els esmentats comptes anuals con-
solidats en el seu conjunt, basada en el treball realitzat d’acord amb les normes d’auditoria general-
ment acceptades, que requereixen l’examen, mitjançant la realització de proves selectives, de l’evi-
dència justificada dels comptes anuals i l’avaluació de la seva representació, dels principis comptables
aplicats i de les estimacions realitzades.

D’acord amb la legislació mercantil, els Administradors presenten, a efectes comparatius, amb cadas-
cuna de les partides del balanç, del compte de pèrdues i guanys i del quadre de finançament consoli-
dats, a més de les xifres de l’exercici 2002, les corresponentes a l’exercici anterior. La nostra opinió
es refereix exclusivament als comptes anuals consolidats de l’exercici 2002. Amb data 7 de març de
2002 vàrem emetre el nostre informe d’auditoria sobre els comptes anuals consolidats de l’exercici
2001 en el qual vàrem expressar una opinió favorable.

Segons la nostra opinió, els comptes anuals consolidats de l’exercici 2002 adjunts expressen, en tots
els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de las Balears i Societats que componen el Grup “SA NOSTRA” a 31 de desembre
de 2002, i dels resultats de les seves operacions i dels recursos obtinguts i aplicats durant l’exercici
anual acabat en aquesta data, i contenen la informació necessària i suficient per a la seva interpretació
i comprensió adequades, de conformitat amb principis i normes comptables generalment acceptats que
guarden uniformitat amb els aplicats l’exercici anterior.

L’informe de gestió consolidat adjunt de l’exercici 2002 conté les explicacions que els Administradors
consideren oportunes sobre la situació del Grup, l’evolució dels seus negocis i sobre altres assumptes,
i no forma part integrant dels comptes anuals consolidats. Hem verificat que la informació comptable
que conté l’esmentat informe de gestió concorda amb la dels comptes anuals consolidats de l’exerci-
ci 2002. El nostre treball com a auditors es limita a la verificació de l’informe de gestió amb l’abast
esmentat en aquest mateix paràgraf i no inclou la revisió d’informació diferent de l’obtinguda a partir
dels registres comptables de les Societats consolidades.

DELOITTE & TOUCHE ESPAÑA, S.L.
Inscrita en el ROAC núm.S0692

Miguel Antonio Pérez
3 de març de 2003
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CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALEARES I
SOCIETATS QUE COMPONEN EL GRUP “SA NOSTRA”

MEMÒRIA CONSOLIDADA
CORRESPONENT A L’EXERCICI ANUAL ACABAT
EL 31 DE DESEMBRE DE 2002

1. NATURALESA DE CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALEARES I DEL SEU GRUP

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares (d’ara endavant, la Caixa, l’Entitat o “Sa Nostra”) és una ins-
titució beneficosocial amb personalitat jurídica autònoma, representació privada i durada il·limitada, fundada el
18 de març de 1882.

L’Entitat està exempta de tota aspiració de lucre, i les seves funcions primordials consisteixen a fomentar l’estal-
vi, la seva captació i administració, crear i donar suport a obres beneficosocials i promoure i realitzar  totes les ini-
ciatives i inversions que serveixin per promoure els nivells cultural, social i econòmic dins del seu àmbit d’influèn-
cia.  A 31 de desembre de 2002, l’Entitat disposa d’una xarxa de 202 oficines operatives, 43 oficines automàti-
ques a les Illes Balears, dues oficines operatives a Madrid, una oficina a Canàries i una altra a València.

Ateses les activitats a què es dedica el Grup, aquest no té responsabilitats, despeses, actius, ni provisions ni con-
tingències de naturalesa mediambiental que puguin ser significatius en relació amb el seu patrimoni, la seva situa-
ció financera i els seus resultats.  Per aquest motiu, no s’inclouen desglossament específics en aquesta memòria
dels comptes anuals consolidats respecte a informació de qüestions mediambientals.

La gestió i la utilització dels recursos aliens captats i administrats per les caixes d’estalvis estan subjectes a deter-
minades normes legals que regulen, entre altres, els aspectes següents:

a) El manteniment en forma de dipòsits en el Banc d’Espanya d’un percentatge dels recursos computables 
de clients, per a la cobertura del coeficient de reserves mínimes.

b) La distribució del 50%, com a mínim, de l’excedent net de l’exercici a reserves, i l’import restant al fons 
de l’Obra beneficosocial.

c) El manteniment d’un volum de recursos propis mínims que vénen determinats en funció de les inversions 
realitzades i els riscos assumits.

d) La contribució al Fons de Garantia de Dipòsits de les caixes d’estalvis, si s’escau, la finalitat del qual con
sisteix a garantir als dipositants la recuperació de cert import dels dipòsits constituïts a l’Entitat.

2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS I PRINCIPIS DE CONSOLIDACIÓ

2.1 Bases de presentació

El balanç de situació i el compte de pèrdues i guanys consolidats adjunts de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de las Baleares i  Societats que componen el grup “Sa Nostra” (d’ara endavant, “Sa Nostra” o el Grup) es pre-
senten seguint els models, els principis comptables i les normes de valoració establerts per la Circular 4/1991, del
Banc d’Espanya, i adaptacions posteriors, de manera que mostren la imatge fidel del patrimoni, de la situació
financera i dels resultats del Grup.  Aquests comptes anuals s’han preparat a partir dels registres de comptabili-
tat individuals de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares i de les societats que componen el seu grup,
i inclouen certs ajustos i reclassificacions per homogeneïtzar els principis de comptabilitat i normes de valoració i
de presentació seguits per les Societats amb els de la Caixa (vegeu la Nota 4).

Els comptes anuals de la Caixa i els consolidats del Grup han estat formulats pel Consell d’Administració de la Caixa
en la reunió celebrada el 28 de febrer de 2003 i estan pendents d’aprovació per l’Assemblea General.  Els correspo-
nents a les Societats consolidades estan pendents d’aprovació per les seves respectives Juntes Generals d’Accionistes.
No obstant això, s’estima que tots ells seran aprovats sense canvis significatius.  Els comptes anuals de la Caixa i els
consolidats del Grup de l’exercici 2001 varen ser aprovats a l’Assemblea General el 26 d’abril de 2002.
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Per a l’elaboració dels comptes anuals s’han seguit els principis comptables generalment acceptats descrits a la
Nota 4, que guarden uniformitat amb els aplicats l’exercici anterior.  No hi ha cap principi comptable obligatori
amb un efecte significatiu en els comptes anuals que s’hagi deixat d’aplicar en la seva elaboració.

2.2 Principis de consolidació

La definició del Grup “Sa Nostra”, i per tant la definició de les Societats que s’han consolidat pel mètode d’in-
tegració global, s’ha efectuat d’acord amb el que s’estableix a la Llei 13/1985 de 25 de maig i amb el contin-
gut de la Circular 4/1991 de Banc d’Espanya, pel qual es regula la consolidació dels estats financers de les enti-
tats de crèdit.

Les societats consolidables per la seva activitat, respecte de les quals no hi ha una relació de control, però de les
quals el Grup té almenys un 20% del capital o dels drets de vot, s’han consolidat pel mètode d’integració pro-
porcional en el cas que siguin gestionades conjuntament amb altres persones o entitats (vegeu l’Annex I).

Les empreses del Grup no consolidables per la seva activitat, i les empreses associades (amb participacions del
20% com a mínim, o del 3% si l’empresa associada cotitza a la Borsa), s’han integrat en els comptes anuals con-
solidats pel procediment de posada en equivalència (vegeu l’Annex II).

Les principals variacions en el perímetre de consolidació del Grup per a l’exercici 2002 corresponen a la inclusió de les
societats Eido do Mar VI, AIE, Naviera Toralla, AIE, Zoco Inversiones, S.L. i “Sa Nostra” Preference Limited, participa-
des en un 27%, 33%, 25% i 100%, respectivament.  La integració d’aquestes societats no ha suposat efectes signi-
ficatius en els estats financers consolidats adjunts, a causa de la seva constitució recent (vegeu les Notes 11 i 12).

Així mateix a l’exercici 2002, Fibanc Energías Renovables, S.A. ha sortit del perímetre de consolidació per haver-
se reduït la seva participació del 20% al 12,79%.

A l ‘exercici 2002 s’ha produït un canvi en el criteri de consolidació d’Ivernostra, S.L., i ha passat a consolidar-se
pel mètode d’integració global en lloc de per posada en equivalència, a causa de l’activitat d’aquesta societat i
del seu increment.

Tots els comptes i transaccions importants entre les societats consolidades s’han eliminat en el procés de conso-
lidació.

3. COMPARACIÓ DE LA INFORMACIÓ

Els estats financers consolidats adjunts a 31 de desembre de 2002 i 2001 es presenten basant-se en les estruc-
tures i principis comptables establerts per la normativa vigent del Banc d’Espanya.

A l’exercici 2002 no s’ha produït cap modificació rellevant en la normativa aplicable que afecti la comparació de
la informació entre exercicis.

4. PRINCIPIS DE COMPTABILITAT I NORMES DE VALORACIÓ APLICATS

En la preparació dels comptes anuals consolidats adjunts s’han aplicat els següents principis de comptabilitat i
normes de valoració:

a) Principi de la meritació

Els ingressos i despeses es reconeixen comptablement en funció del seu període de meritació, i s’aplica el mèto-
de financer per a aquelles operacions amb terminis de liquidació superior a dotze mesos.  No obstant això, seguint
el principi de prudència i d’acord amb el que disposa la normativa del Banc d’Espanya, els interessos meritats pels
deutors classificats com a dubtosos es reconeixen com a ingrés en el moment del seu cobrament.
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b) Principi del registre

Segons la pràctica bancària a Espanya, les transaccions es registren en la data en què es produeixen, que pot no
coincidir amb la corresponent data valor, a partir de la qual es calculen els ingressos i les despeses per interessos.

c) Transaccions en moneda estrangera

Els actius i passius en moneda estrangera i les operacions de compravenda de divises al comptat i a termini con-
tractades i no vençudes, que són de cobertura, s’han convertit a euros utilitzant els tipus de canvi mitjans del mer-
cat de divises de comptat espanyol corresponent al tancament de l’exercici 2002.

En les operacions de cobertura, els imports pendents de cobrament o de pagament es periodifiquen de forma
simètrica als resultats dels elements coberts.

Les operacions de compravenda de divises a termini contractades i no vençudes, que no són de cobertura, es valo-
ren al tipus de canvi de mercat de divises a termini publicat al tancament de cada exercici.

Les diferències de canvi, que es produeixen com a conseqüència de l’aplicació dels criteris anteriors, es registren
íntegrament pel net en el capítol “Resultats d’operacions financeres” del compte de pèrdues i guanys consolidat
adjunt, i amb contrapartida en els capítols “Altres actius” i “Altres passius” del balanç de situació consolidat
adjunt, per la part corresponent a operacions a termini.

El contravalor dels elements de l’actiu i del passiu expressats en moneda estrangera convertits a euros 

d) Fons de provisió d’insolvències

Els fons de provisió per a insolvències, que es presenten minorant els saldos dels capítols “Entitats de crèdit”,
“Crèdits sobre clients” i “Obligacions i altres valors de renda fixa” de l’actiu del balanç de situació consolidat
adjunt, tenen per objecte cobrir les pèrdues que, si s’escau, poguessin produir-se en la recuperació íntegra dels
riscos de tot tipus, excepte els de firma, contrets pel Grup en el desenvolupament de la seva activitat.

Els fons d’insolvències s’han determinat d’acord amb els criteris següents:

1. Provisions per a riscos nacionals i estrangers, excepte risc-país:

a) Provisions específiques: d’acord amb el que requereix la Circular 4/1991, de manera individual en funció de les expec-
tatives de recuperació dels riscos i, com a mínim, per aplicació dels coeficients establerts en aquesta Circular i en les
seves posteriors modificacions.  El saldo d’aquestes provisions s’incrementa per les dotacions registrades amb càrrec als
resultats de cada exercici i es minora per les cancel·lacions de deutes considerats com a incobrables, o que hagin res-
tat més de tres anys en situació de morositat (més de sis anys en el cas d’operacions hipotecàries amb cobertura efi-
caç) i, si s’escau, per les recuperacions que es produeixin dels imports prèviament provisionats (vegeu la Nota 8).
b) Provisió genèrica: a més, i seguint la normativa del Banc d’Espanya, hi ha una provisió genèrica, equiva-
lent a l’1% de les inversions creditícies, títols de renda fixa del sector privat, passius contingents i actius dub-
tosos sense cobertura obligatòria (essent el percentatge 0,5% per a determinats crèdits hipotecaris), desti-
nada a la cobertura de pèrdues no identificades específicament al tancament de l’exercici.

2. Provisions per a risc-país: en funció de la classificació estimada del grau de dificultat financera de cada país
(vegeu la Nota 8).

3. Fons per a la cobertura estadística d’insolvències: addicionalment, des de l’1 de juliol de 2000 el Grup està
obligat a dotar trimestralment, amb càrrec al compte de pèrdues i guanys consolidat, la diferència positiva entre
una quarta part de l’estimació estadística de les insolvències globals latents a les diferents carteres de riscos homo-
genis (risc creditici de cada cartera multiplicat pels coeficients establerts per la Circular 4/1991 basats en l’expe-
riència històrica del sistema creditici espanyol, que estan compresos entre el 0% i l’1,5%), com a minuend, i les
dotacions netes per a insolvències realitzades en el trimestre, com a subtrahend.  Si aquesta diferència fos negati-
va, el seu import s’abonaria al compte de pèrdues i guanys consolidat amb càrrec al fons constituït per aquest con-
cepte en la mesura que hi hagués saldo disponible (vegeu la Nota 8).



23

I N F O R M E A N U A L

2002

e) Distribució de la cartera de valors

La cartera de valors es classifica d’acord amb el que disposa la Circular 4/1991 i posteriors actualitzacions del Banc
d’Espanya:

Cartera de negociació

S’inclouen en aquest concepte aquells valors que el Grup manté en el seu actiu amb la finalitat de beneficiar-se
a curt termini de les variacions dels seus preus, incorporant únicament aquells valors que cotitzin públicament i
la negociació dels quals sigui àgil i profunda.

Cartera d’inversió a venciment

S’inclouen en aquest concepte aquells valors de renda fixa que el Grup ha decidit mantenir fins a la seva amor-
tització, sempre i quan es compti amb capacitat financera per fer-ho i es compleixin les normes establertes a l’e-
fecte.

Cartera de participacions permanents

S’inclouen dins d’aquesta cartera les participacions en el capital d’altres societats destinades a servir de manera
duradora les activitats del Grup.

Cartera d’inversió ordinària

S’inclouen dins d’aquesta cartera aquells valors que no hagin estat assignats a cap altra cartera.

f) Deutes de l’Estat, obligacions i altres valors de renda fixa

Els valors que constitueixen la cartera de renda fixa del Grup a 31 de desembre de 2002 es presenten, atesa la
seva classificació, segons els criteris següents:

a) Els valors assignats a la cartera de negociació es presenten valorats al seu preu de mercat al tancament
de l’exercici o, si no n’hi ha, al de l’últim dia hàbil anterior a aquesta data.  Les diferències que es produei-
xin per les variacions de valoració es registren (sense incloure el cupó corregut) pel net, en el capítol
“Resultats d’operacions financeres” del compte de pèrdues i guanys consolidat de l’exercici.

b) Els valors assignats a la cartera d’inversió a venciment es presenten valorats al seu preu d’adquisició corre-
git (el preu d’adquisició es corregeix mensualment per l’import resultant de periodificar financerament la
diferència entre el preu d’adquisició i el valor de reemborsament).
Els resultats de les alienacions que puguin produir-se es portaran al compte de pèrdues i guanys consolidat
com a resultat extraordinari, però en cas de guany es dotarà una provisió específica pel mateix import i es
disposarà linealment d’aquesta provisió al llarg de la vida residual del valor venut.

c) Els valors assignats a la cartera d’inversió ordinària es presenten valorats al seu preu d’adquisició corre-
git, segons es defineix a l’apartat anterior.  Per a cada classe de valor es calcula la diferència entre el valor
de mercat (determinat aquest, en el cas de títols cotitzats, en funció de la cotització de l’últim dia hàbil de
l’exercici) i el valor denominat preu d’adquisició corregit.  Dels càlculs resultants, el sumatori de les diferèn-
cies negatives es carrega a un compte periodificador d’actiu, mentre que el sumatori de les diferències posi-
tives s’abonarà a l’esmentat compte periodificador fins a l’import de les diferències negatives.  La contra-
partida d’aquests moviments és el fons de fluctuació de valors.  Aquest fons minora els capítols “Deutes de
l’Estat” i “Obligacions i altres valors de renda fixa” del balanç de situació consolidat adjunt.  En cas d’alie-
nació, els beneficis i les pèrdues respecte del preu d’adquisició corregit es portaran a resultats, i en el cas dels
primers es dotarà una provisió, a integrar en el fons de fluctuació de valors pel seu import.  Aquestes provi-
sions s’apliquen, al tancament del trimestre, al compte de periodificació activa esmentat en el paràgraf ante-
rior fins al saldo calculat en aquest moment i se n’alliberarà l’excés; no obstant això, les provisions allibera-
des tornaran a constituir-se en trimestres posteriors del mateix exercici si es produeix un augment de l’es-
mentat compte de periodificació.
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g) Valors representatius de capital

Els títols assignats a la cartera de negociació es presenten valorats al seu preu de mercat al tancament de l’exer-
cici o, si no n’hi ha, al de l’últim dia hàbil anterior a aquesta data.  Les diferències que es produeixen per les varia-
cions de valoració es registren pel net en el capítol  “Resultats d’operacions financeres” del compte de pèrdues i
guanys consolidat de l’exercici.

Els títols de renda variable diferents dels de negociació es registren en el balanç consolidat, d’acord amb els cri-
teris següents: 

Les participacions en empreses del grup no consolidables i les participacions en altres empreses (societats asso-
ciades), en les quals es posseeixi una participació del 20% com a mínim (si no cotitzen a la Borsa) o del 3% (si
cotitzen), es registren pel valor de la fracció que representen del net patrimonial de la filial o empresa associada,
corregit en l’import de les plusvàlues tàcites assignades a elements patrimonials concrets existents en el moment
de la compra que després de la seva corresponent amortització encara perdurin.
La resta de participacions es registren pel seu preu d’adquisició o al seu valor de mercat, el menor.  El valor de
mercat es determina d’acord amb els criteris següents:

- Títols cotitzats: cotització mitjana de l’últim trimestre, o cotització de l’últim dia hàbil de l’exercici, la que
sigui menor.
- Títols no cotitzats: es determina per la fracció que representen del net patrimonial de la Societat, corregit
en l’import de les plusvàlues tàcites existents en el moment de la compra que encara perdurin, aplicant els
mateixos criteris que en les participacions en empreses del Grup no consolidables i en societats associades.
Per tal de reconèixer les minusvàlues corresponents a la regla general, s’ha constituït un fons de fluctuació
de valors que es presenta disminuint el saldo dels corresponents capítols de l’actiu del balanç de situació con-
solidat adjunt (vegeu les Notes 10, 11 i 12).

h) Fons de comerç de consolidació

El capítol “Fons de comerç de consolidació” recull les diferències de consolidació, una vegada considerades les
plusvàlues tàcites assignables als actius de la societat participada, pendents d’amortitzar i que s’originen en l’ad-
quisició d’accions de societats consolidades.

El saldo del fons de comerç de consolidació a 31 de desembre de 2002 correspon principalment a les inversions
a TAC Servicios Palma, S.A. per import de 2.310 milers d’euros i Sol Melià, S.A. per import de 2.265 milers d’eu-
ros que posseeixen directament les societats Invernostra, S.L. i Adamante Inversiones, S.L., respectivament.  La
resta correspon a altres participacions que mantenen aquestes societats i la societat Zoco Inversiones, S.L.
L’amortització del fons de comerç en l’exercici 2002 ha estat de 185 milers d’euros.

i) Actius materials i immaterials

L’immobilitzat material propi i l’afecte a l’Obra Social es troben valorats a preu de cost actualitzat d’acord amb diverses dis-
posicions legals net d’amortitzacions i fons específics (vegeu la Nota 13).  La Caixa va ser l’única entitat del Grup consolida-
ble que es va acollir a l’actualització de balanços establerts en el Reial Decret 7/1996  (vegeu la Nota 13).

L’amortització es calcula aplicant el mètode lineal en funció dels anys de vida útil estimada com a mitjana dels diferents ele-
ments de l’actiu immobilitzat.  Les dotacions anuals realitzades equivalen als percentatges d’amortització següents:

Percentatges

Immobles 1,5% - 2%
Mobiliari 10%
Instal·lacions 8%-12%
Vehicles i maquinària 10% -15%
Equips per a processament de dades 15% - 25%
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L’increment del valor resultant de les operacions d’actualització s’amortitzarà en els períodes impositius que res-
tin fins a completar la vida útil dels elements patrimonials actualitzats.

Les despeses de conservació i manteniment produïdes durant l’exercici es carreguen en el compte de pèrdues i
guanys consolidats.

Els béns adjudicats en pagament de deutes es comptabilitzen generalment pel valor comptable dels béns aplicats
o el valor de mercat dels actius si fos inferior, deduït inicialment per les provisions que cobreixin els actius aplicats
en un mínim del 25% d’aquest valor.  Així mateix, el Grup dota les corresponents provisions per als immobles
adjudicats en pagament de deutes, d’acord amb l’antiguitat d’aquests en funció dels percentatges establerts a la
Circular 4/1991 del Banc d’Espanya.  Addicionalment, la Caixa registra una provisió per a la cobertura de les
minusvàlues d’immobles en règim de lloguer respecte al seu valor comptable, calculades a partir de les rendes
percebudes.

L’immobilitzat immaterial es correspon bàsicament amb les despeses de desenvolupament i instal·lació de soft-
ware de la societat participada Infocaja, S.L.  Aquesta societat acaba de posar-se en funcionament i l’amortitza-
ció corresponent a l’exercici 2002 no és significativa.

j) Fons de pensions

D’acord amb el conveni col·lectiu vigent, la Caixa ha de complementar les percepcions de la Seguretat Social que corres-
ponen als seus empleats en cas de jubilació, viduïtat, orfandat, incapacitat permanent o gran invalidesa.

L’acord laboral per instrumentar els compromisos per pensions amb el seu personal actiu a través d’un pla de
pensions del sistema d’ocupació de prestació definida, de conformitat amb el Reial Decret 1588/1999 de 15
d’octubre, que s’està negociant des de l’exercici 2000, va ser subscrit el 28 de març de 2001 (vegeu la Nota
18).  Aquest pla de pensions s’integra dins del “Fons de pensions d’empleats Sa Nostra” que gestiona la
Societat del Grup, “Sa Nostra” Compañía de Seguros de Vida, S.A.  De conformitat amb el reglament d’aquest
fons, en cas de no arribar a la rendibilitat necessària per fer front a les obligacions meritades, serà la Caixa qui
haurà de fer-se càrrec del dèficit resultant.

La substitució del sistema de previsió anterior va suposar el reconeixement d’uns drets per serveis passats supe-
riors als fons constituïts.  La Caixa va registrar amb efectes 31 de desembre de 2000 una part molt significati-
va d’aquest dèficit.  Una vegada finalitzat el procés d’externalització, en l’exercici 2001, la Caixa amortitza el
dèficit resultant en desenes parts, d’acord amb el que permet la Circular 5/2000 del Banc d’Espanya.  A l’e-
xercici 2002, “Sa Nostra” ha registrat una desena part amb càrrec a l’epígraf “Despeses extraordinàries”
(vegeu la Nota 18). 

Per al personal passiu i per al personal en situació de "Llicència retribuïda", l’Entitat té subscrites amb “Sa Nostra”,
Compañía de Seguros de Vida, S.A. diverses pòlisses d’assegurances que han estat adaptades al Reial Decret 1588/1999
en el moment de la formalització del pla de pensions (vegeu la Nota 18). 

Les primes necessàries per a la cobertura de la totalitat dels compromisos per pensions per al personal passiu, junta-
ment amb el cost normal meritat pel personal actiu, han estat registrades a l’epígraf "Despeses de personal" del comp-
te de pèrdues i guanys consolidat adjunt. 

Addicionalment, per al personal en situació de "Llicència retribuïda" l’Entitat manté registrat un fons intern per a pen-
sions i obligacions similars (vegeu la Nota 18) per l’import total actualitzat corresponent als pagaments futurs a realit-
zar fins al moment de la jubilació, en concepte de sous, salaris i cotitzacions a la Seguretat Social.

k) Impost sobre Societats

La despesa per Impost sobre Societats de cada exercici es calcula en funció del resultat econòmic abans d’impos-
tos, augmentat o disminuït, segons correspongui, per les diferències permanents amb el resultat fiscal, enteses
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aquestes com les produïdes entre la base imposable i el resultat comptable abans d’impostos que no reverteixen
en períodes subsegüents.

El benefici fiscal corresponent a les deduccions per doble imposició, bonificacions i deducció per inversions es con-
sidera com un menor import de l’Impost sobre Societats de cada exercici.  Per tal que aquestes deduccions siguin
efectives s’hauran de complir els requisits establerts en la normativa vigent.

L’efecte impositiu de les diferències temporals s’inclou, si s’escau, en les corresponents partides d’impostos anti-
cipats o diferits del balanç de situació consolidat adjunt.

l) Fons de garantia de dipòsits

Les contribucions al fons de garantia de dipòsits en caixes d’estalvi establertes pel Reial Decret-Llei 3047/1977,
el Reial Decret-Llei 18/1982 i l’Ordre Ministerial de 27 de febrer de 1995 s’imputen a resultats de l’exercici en
què se satisfan.  L’aportació de l’exercici 2002 ha suposat un càrrec en el compte de pèrdues i guanys conso-
lidat de 1.360 milers d’euros.

m) Operacions de futur

Es consideren com a comptes d’ordre, a més dels inclosos en el capítol “Comptes d’ordre” del balanç de situa-
ció consolidat adjunt, els imports corresponents a les operacions denominades de futur per la normativa del Banc
d’Espanya.  Aquestes operacions es registren tal i com es descriu tot seguit:

- Les compravendes de divises no vençudes i les permutes financeres de monedes es comptabilitzen  segons
el que s’indica a la Nota 4-c). 

- Les compravendes de valors no vençudes es comptabilitzen pel valor contractat dels valors, que s’assoleixi
en el contracte.

- Els futurs financers sobre valors i tipus d’interès recullen, pel seu principal, les operacions d’aquesta classe
contractades en mercats organitzats.

- Les opcions comprades o emeses es valoren pel valor d’exercici de l’instrument financer subjacent.  A les
opcions sobre tipus d’interès, s’entén per element subjacent l’import sobre el qual es calculen els interessos
pactats.  A les opcions comprades o emeses, les primes cobrades o pagades es registren en comptes diver-
sos com a actiu per al comprador i passiu per a l’emissor.

- Els acords sobre tipus d’interès futurs (FRA), permutes financeres d’interessos i altres contractes de futur con-
trets fora de mercats organizats es comptabilitzen pel principal de l’operació.

Les operacions que han tingut per objecte i per efecte eliminar o reduir significativament els riscos de canvi, d’in-
terès o de mercat, existents en posicions patrimonials o en altres operacions, s’han considerat com de cobertura.
En aquestes operacions els beneficis o menyscaptes generats es periodifiquen de forma simètrica als ingressos o
costos de l’element cobert.

Les operacions que no siguin de cobertura, també denominades operacions de negociació, contractades en mer-
cats organitzats, s’han valorat d’acord amb la seva cotització, i les variacions en les cotitzacions s’han registrat
íntegrament en el compte de pèrdues i guanys consolidat.

Els resultats de les operacions de negociació contractades fora dels mercats organizats no es reconeixen en el
compte de pèrdues i guanys consolidat fins a la seva liquidació efectiva.  No obstant això, al final de cada perío-
de s’efectuen valoracions de les posicions, i es provisionen amb càrrec a resultats les pèrdues potencials netes per
cada classe de risc que, si s’escau, hagin resultat d’aquestes valoracions.  Les classes de riscos que es consideren
a aquests efectes són el de tipus d’interès, el de preu de mercat i el de canvi.
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n) Indemnitzacions per acomiadament

Excepte en el cas de causa justificada, les Entitats, d’acord amb la legislació vigent, tenen l’obligació d’indemnit-
zar els seus empleats quan cessin en els seus serveis.

Davant de l’absència de qualsevol necessitat previsible d’acabament anormal de l’ocupació i com que no reben
indemnitzacions aquells empleats que es jubilin o cessin voluntàriament en els seus serveis, els pagaments per
indemnitzacions, quan sorgeixen, es carreguen a despeses en el moment en què es pren la decisió d’efectuar l’a-
comiadament. 

No hi ha cap pla de reducció de personal que faci necessària la creació d’una provisió per aquest concepte.
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5. DETERMINACIÓ DEL PATRIMONI I DISTRIBUCIÓ DE RESULTATS

Els estats financers consolidats adjunts es presenten d’acord amb els models establerts pel Banc d’Espanya per a
les entitats de crèdit i estalvi.  Amb l’objecte d’avaluar el patrimoni net del Grup a 31 de desembre de 2002 s’han
de considerar els següents epígrafs del balanç de situació consolidat adjunt:

Milers d’euros

Reserves:

Reserves 243.890
Reserves de revalorització 16.644
Reserves en societats consolidades 25.484

Pèrdues en societats consolidades (1.100)
284.918

Més- Benefici net de l’exercici 
atribuït al Grup 27.212

Patrimoni net comptable 312.130
Menys - Dotació prevista al fons de

l’Obra Social (4.700)
Patrimoni net després de la

distribució de resultats 307.430

L’aplicació dels resultats de l’exercici 2002 de la Caixa derivada de la proposta que es presentarà a l’Assemblea
General per a la seva aprovació és la següent:

Milers d’euros

Dotació al fons de l’Obra Social 4.700
Dotació a reserves 18.948

23.648

Els resultats de les Societats consolidades es distribuiran en la forma que aprovin les respectives Juntes Generals
d’Accionistes.

6. DEUTES DE L’ESTAT

La composició del saldo d’aquest capítol del balanç de situació consolidat adjunt és la següent:

Milers d’euros

Lletres del Tresor 136.829
Altres deutes anotats 158.168

294.997

La inversió de l’Entitat s’ha classificat de la forma següent:

Milers d’euros

Inversió ordinària 274.349
Inversió a venciment 20.648

294.997
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Durant l’exercici 2002 no s’han produït traspassos entre carteres.

L’import efectiu de deutes de l’Estat que ha estat cedit a tercers a 31 de desembre de 2002 és de 280.229 milers
d’euros, i figura comptabilitzat en el passiu del balanç de situació consolidat adjunt en els capítols “Entitats de
crèdit” i “Dèbits a clients”.

El valor de mercat de “Lletres del Tresor” i “Altres deutes anotats” a 31 de desembre de 2002 és de 137.390 i
168.954 milers d’euros, respectivament.

El tipus d’interès mitjà anual de les Lletres del Tresor durant l’exercici 2002 ha estat del 3,28%.
El compte "Altres deutes anotats" recull obligacions, bons i deutes de l’Estat, essent el tipus d’interès  mitjà anual
del 6,67% durant l’exercici 2002.

El desglossament per venciments, sense considerar el fons de fluctuacions de valors, dels saldos que componen
aquest capítol és el següent:

Milers d’euros

Fins a 3 Entre3 mesos Entre 1 any Més de
mesos i 1 any i 5 anys 5 anys Total

Lletres del Tresor - 136.829 - - 136.829
Altres deutes anotats 35.991 95.387 6.043 20.747 158.168

35.991 232.216 6.043 20.747 294.997

Durant l’exercici 2002 no s’han produït moviments ni han estat necessàries dotacions al fons de fluctuació de
valors.

Miles de Euros
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7. ENTITATS DE CRÈDIT

El detall d’aquests capítols de l’actiu i passiu del balanç de situació consolidat adjunt és el següent:

Milers d’euros

Actiu Passiu
A la vista:
Altres comptes 25.835 9.926

25.835 9.926
Altres:
Comptes a termini 55.987 464.875
Adquisició/cessió temporal d’actius - 15
Altres comptes 10.500 -

66.487 464.890
92.322 474.816

Fons de provisió per a insolvències (1.560) -
90.762

Els comptes a termini d’actiu i passiu inclouen 6.664 i 50.421 milers d’euros, respectivament, en moneda estrangera.

El detall per venciments, del saldo a 31 de desembre de 2002 per als epígrafs "Comptes a termini", com també els tipus
d’interès mitjans, és el següent:

Milers d’euros

Entre Entre Tipus
Fins a 3 mesos i 1 any Més de 5 d’interès mitjà

3 mesos 1 año i 5 anys Anys Total de l’exercici

Comptes a termini d’actiu 33.368 24 3.005 19.590 55.987 3,428%
Comptes a termini de passiu 30.060 118.889 308.202 7.724 464.875 3,676%

El moviment durant l’exercici 2002 en el saldo de “Provisions per a insolvències” és el següent:

Milers d’euros

Saldo a l’inici de l’exercici -
Més:

Dotacions netes 1.560
Saldo al tancament de l’exercici 1.560
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8. CRÈDITS SOBRE CLIENTS

El desglossament d’aquest capítol del balanç de situació consolidat adjunt, atesa la moneda de contractació i el
sector que l’origina, és el següent:

Milers d’euros

Per moneda:
Crèdits en euros 4.373.983
Crèdits en moneda estrangera 42.713

4.416.696
Menys:
Fons de provisió per a insolvències (52.095)
Fons de risc país (1.634)
Fons de cobertura estadístic per a insolvències (21.814)

(75.543)
4.341.153

Per sectors: (*)
Administracions Públiques 105.100
Altres sectors residents 4.192.672
No residents 118.924

4.416.696

(*) Sense considerar les provisions constituïdes.

El detall dels crèdits sobre clients a 31 de desembre de 2002, per terminis de venciment i per modalitat del crè-
dit, sense considerar les provisions constituïdes, és el següent:

Milers d’euros

Per terminis de venciment:
Fins a 3 mesos 417.633
Entre 3 mesos i 1 any 442.903
Entre 1 any i 5 anys 1.302.960
Més de 5 anys 2.153.474
Resta 99.726

4.416.696
Per modalitat i situació del crèdit:
Arrendament financer 153.859
Cartera comercial 182.812
Deutors amb garantia real 2.745.310
Altres deutors a termini 1.150.367
Deutors a la vista i diversos 128.902
Actius dubtosos 55.446

4.416.696

El moviment que s’ha produït durant l’exercici 2002 en el saldo d’“Actius dubtosos” ha estat el següent:

Milers d’euros

Saldo a l’inici de l’exercici 33.668
Més:
Addició de nous actius 230.291
Menys:
Actius normalitzats (194.166)
Traspàs a fallides (14.347)
Saldo al tancament de l’exercici 55.446
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Aquests saldos corresponen als moviments realitzats al llarg de l’exercici.  Els moviments d’addicions i actius nor-
malitzats poden incloure un mateix actiu, que en un exercici passa de situació dubtosa a normal en diverses oca-
sions.

El moviment dels fons de provisió per a insolvències durant l’exercici 2002 que inclou les provisions específiques
i genèriques i el fons de cobertura estadística relatius als saldos de “Crèdits sobre clients” i “Obligacions i altres
valors de renda fixa” (vegeu la Nota 9) ha estat el següent:

Milers d’euros

Saldo a l’inici de l’exercici 60.041
Més:

Dotacions netes 36.258
Menys:

Fons disponibles (12.425)
Utilització de fons (8.015)
Ajustos per diferències de canvi (78)

Saldo al tancament de l’exercici 75.781

Les dotacions de l’exercici inclouen 6.339 i 140 milers d’euros de dotacions al fons de cobertura estadística d’in-
solvències corresponents a “Crèdit sobre clients” i “Obligacions i altres valors de renda fixa”, respectivament
(vegeu les Notes 4 i 9).

El saldo al tancament de l’exercici inclou 905 milers d’euros corresponents a la provisió addicional de caràcter
genèric per a “Obligacions i altres valors de renda fixa” (vegeu les Notes 4 i 9).  Addicionalment s’inclouen 967
milers d’euros corresponents al fons de cobertura estadística.

El moviment del fons de risc país durant l’exercici 2002 ha estat el següent:

Milers d’euros

Saldo a l’inici de l’exercici 14
Més:

Dotacions netes amb càrrec
als resultats de l’exercici 2.166

Menys:
Fons disponibles (10)
Utilització de fons (346)
Traspassos (190)

Saldo al tancament de l’exercici 1.634
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El detall de l’epígraf “Amortització i provisions per a insolvències net” del compte de pèrdues i guanys consoli-
dat adjunt és el següent:

Milers d’euros

Dotacions netes al fons de provisió
per a insolvències 37.818

Dotacions netes al fons de provisió
per a insolvències de riscos de firma 590

Dotacions netes al fons per a
risc país 2.166

Més:
Amortització de préstecs sense fons 854

Menys:
Fons disponibles d’insolvències (12.425)
Fons disponibles de riscos de firma (266)
Fons disponibles de risc país (10)
Recuperació d’actius en suspens (5.520)

Total 23.209
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9. OBLIGACIONS I ALTRES VALORS DE RENDA FIXA

La composició per sector, admissió o no a cotització i naturalesa del saldo d’aquest capítol del balanç de situació
adjunt, és la següent:

Milers d’euros

Per sectors:
D’emissió pública

Administracions Públiques 5.011
Administracions Públiques, no residents -

5.011
Altres emissors

D’entitats oficials de crèdit 3.800
D’altres entitats de crèdit residents 1.482
D’entitats de crèdit no residents 6.032
D’altres sectors residents 8.021
De no residents 85.383

104.718
109.729

Menys
Fons de provisió per a insolvències (905)
(Nota 8)

Fons de cobertura estadística (967)
d’insolvències (Nota 8)

(1.872)
Total 107.857
Per cotització:
Cotitzats 103.550
No cotitzats 6.179

109.729
Per naturalesa:
Fons públics 5.011
Bons i obligacions 104.718

109.729

A 31 de desembre de 2002, tota la cartera d’obligacions i altres valors de renda fixa correspon a inversió ordinà-
ria, dels quals 23.400 milers d’euros són en  moneda estrangera.

La partida "Altres emissors-D’altres sectors residents" inclou bons de titulizació de TDA 7, fons de titulització
hipotecària per 2.197 milers d’euros, corresponents a l’emissió realitzada per l’Entitat en l’exercici 1999 per
import de 60.101 milers d’euros.

A 31 de desembre de 2002, el valor del mercat de la cartera d’inversió ordinària és de 117.021 milers d’euros.
Aquests valors han meritat durant l’exercici una rendibilitat mitjana anual del 3,45%.

El moviment que s’ha produït en el saldo d’aquest capítol del balanç de situació adjunt durant l’exercici 2002,
sense considerar el fons de fluctuació de valors, la provisió per a insolvències ni el fons de risc país, es mostra tot
seguit:
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Milers d’euros

Saldo a l’inici de l’exercici 121.456
Periodificació del preu 

d’adquisició corregit
i diferències de valoració de fixing (6.294)

Compres 32.519
Vendes i amortitzacions (37.952)
Saldo al tancament de l’exercici 109.729

Durant l’exercici 2002 no s’han produït moviments ni han estat necessàries dotacions al fons de fluctuació de
valors.

10. ACCIONS I ALTRES TÍTOLS DE RENDA VARIABLE

Aquest capítol del balanç de situació consolidat adjunt recull bàsicament les accions i els títols que representen
participacions en el capital d’altres societats inferiors al 20%, o al 3% si cotitzen a la Borsa amb les quals l’Entitat
no manté una vinculació duradora, i les participacions en fons d’inversió mobiliària.

El desglossament del saldo d’aquest capítol, en funció de la seva admissió o no a cotització, s’indica tot seguit:

Milers d’euros

Cotitzats 121.604
No cotitzats 14.173

135.777
Menys – Fons de fluctuació de valors: (20.087)

115.690

El saldo a 31 de desembre de 2002 inclou 4.300 milers d’euros en moneda estrangera.

A 31 de desembre de 2002, 1.221 milers d’euros corresponen a cartera de negociació, 118.413 milers d’euros a
cartera d’inversió ordinària i 16.143 milers d’euros a participacions permanents.  Dels saldos anteriors, 978 milers
d’euros corresponen a inversions mantingudes en entitats de crèdit.

El valor de mercat de la cartera d’inversió ordinària i de participacions permanents és de 100.832 i 16.286 milers
d’euros, respectivament.  Així mateix, el cost d’adquisició de la cartera de negociació, a 31 de desembre de 2002,
és de 1.258 milers d’euros.

Tot seguit s’indica el moviment que s’ha produït en el saldo d’aquest capítol del balanç de situació consolidat
adjunt durant l’exercici 2002 sense considerar el fons de fluctuació de valors:

Milers d’euros

Saldo a l’inici de l’exercici 121.765
Compres 96.803
Vendes (63.672)
Diferències de canvi i traspassos (19.119)
Saldo al tancament de l’exercici 135.777
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Les accions i altres títols de renda variable més significatius, a 31 de desembre de 2002, es detallen a l’Annex III.

D’altra banda, el moviment que s’ha produït en el saldo del compte "Fons de fluctuació de valors" durant l’e-
xercici 2002 s’indica tot seguit:

Milers d’euros

Saldo a l’inici de l’exercici 11.924
Més:

Dotació neta  amb càrrec als
resultats de l’exercici 11.154

Menys:
Utilització del fons (253)
Fons disponibles (2.738)

Saldo al tancament de l’exercici 20.087

11. PARTICIPACIONS

Aquest capítol del balanç de situació consolidat adjunt recull els drets sobre el capital d’altres societats que, sense
formar part del Grup, mantenen una vinculació duradora amb l’Entitat dominant, i estan destinades a contribuir
a la seva activitat.  La totalitat del saldo correspon a cartera de participacions permanents.

El desglossament del saldo d’aquest capítol, en funció de la seva admissió o no a cotització, és el següent:

Milers d’euros

Cotitzats 13.376
No cotitzats 25.643

39.019
Menys- Fons de fluctuació de valors (3.045)

35.974

Tot seguit s’indica el moviment que s’ha produït en el saldo d’aquest capítol del balanç de situació consolidat
adjunt durant l’exercici 2002:

Milers d’euros

Saldo a l’inici de l’exercici 20.481
Compres 18.186
Vendes (16)
Efecte posada en equivalència 368
Saldo al tancament de l’exercici 39.019

A l’exercici 2002 s’han produït 3 ampliacions de capital de la societat Adamante, S.L. per un import total de
14.788 milers d’euros, íntegrament subscrites i desemborsades per “Sa Nostra” mitjançant aportacions d’accions.

Així mateix, en l’exercici 2002 s’ha produït una ampliació de capital de la societat Inversora de Hoteles
Vacacionales, S.A. per un import de 1.000 milers d’euros, íntegrament subscrita i desemborsada per la Caixa mit-
jançant aportacions dineràries.
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El desembre de 2002 l’entitat dominant del Grup ha constituït, juntament amb altres entitats, dues agrupacions
d’interès econòmic, Eido do Mar VI, AIE i Naviera Toralla, AIE, les activitats de les quals són l’adquisició i arren-
dament d’un vaixell.

Finalment s’ha constituït la societat Zoco Inversiones, S.L. en la qual l’Entitat ha subscrit i desemborsat mitjançant
aportacions d’accions 1.552 milers d’euros.

El detall de les principals inversions a 31 de desembre de 2002 amb la informació més significativa es detalla a l’Annex II. 

D’altra banda, el moviment que s’ha produït en el compte “Fons de fluctuació de valors” durant l’exercici 2002
s’indica tot seguit:

Milers d’euros

Saldo a l’inici de l’exercici 2.431
Més:

Dotació neta amb càrrec als
resultats de l’exercici 649

Menys:
Fons disponibles (35)

Saldo al tancament de l’exercici 3.045

12. PARTICIPACIONS EN EMPRESES DEL GRUP

En aquest capítol del balanç de situació consolidat adjunt es mostra la inversió en societats del Grup.  La totali-
tat d’aquest saldo a 31 de desembre de 2002 correspon a la cartera de participacions permanents.

El desglossament del saldo d’aquest capítol, en funció de la seva admissió o no a cotització, és el següent:

Milers d’euros

Cotitzats 10.866
No cotitzats 57.953

68.819
Menys:

Fons de fluctuació de valors (575)
68.244

Tot seguit s’indica el moviment que s’ha produït en el saldo d’aquest capítol del balanç de situació consolidat
adjunt durant l’exercici 2002, sense tenir en compte el fons de fluctuació de valors:

Milers d’euros

Saldo a l’inici de l’exercici 74.286
Ampliacions de capital 1.203
Canvi de mètode de consolidació (11.361)
Efecte de la posada en equivalència 4.691
Saldo al tancament de l’exercici 68.819
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Els canvis de mètodes de consolidació corresponen, principalment, al canvi produït a Invernostra, S.L. (vegeu la
Nota 2.2).

Així mateix, s’han produït quatre ampliacions de capital d’aquesta societat per un import total de 26.815 milers
d’euros, íntegrament subscrites i desemborsades per “SA NOSTRA” mitjançant aportacions dineràries.

En l’exercici 2002 s’ha produït una ampliació de capital a Reciclados de Brik de Baleares, S.A., de la qual “SA NOS-
TRA” ha subscrit i desemborsat 1.203 milers d’euros en funció de la participació mantinguda.

El moviment del “Fons de fluctuació de valors” durant l’exercici 2002 s’indica tot seguit:

Miles d’euros

Saldo a l’inici de l’exercici 814
Més:

Traspassos de consolidació 575
Menys:

Fons disponibles (814)
Saldo al tancament de l’exercici 575

A l’Annex I es detalla: denominació social, activitat, domicili, percentatge de participació, capital social, reserves,
resultats, cost de participació i dividends rebuts en l’exercici de les participacions en empreses del grup.
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13. ACTIUS MATERIALS

El moviment dels comptes d’actius materials durant l’exercici 2002 i de les seves corresponents amortitzacions
acumulades ha estat el següent:

Milers d’euros

Saldo inicial Altes Baixes Traspassos Saldo final

Terrenys i edificis d’ús propi: 65.605 (520) (100) 419 65.404
Valor de l’actiu 77.167 784 (109) 275 78.117
Fons d’amortització (11.562) (1.304) 100 144 (12.713)
Altres immobles: 14.312 21.925 (1.496) (973) 33.768
Valor de l’actiu en explotació i venda 17.957 22.804 (1.805) (755) 38.201
Valor de l’actiu  de l’Obra Social  (Nota 25) 9.089 - - - 9.089
Fons d’amortització dels immobles en explotació (881) (183) 49 218 (1.233)
Fons d’amortització dels immobles de l’Obra Social  (Nota25) (2.029) (131) - - (2.160)
Fons específics (Notes 4-i i 8) (9.824) (565) 260 - (10.129)
Mobiliari, instal·lacions i altres: 28.853 454 (266) 554 29.595
Valor de l’actiu en ús propi i en explotació 71.751 7.465 (9.848) 480 69.848
Valor de l’actiu en l’Obra Social 6.304 - - - 6.304
Fons d’amortització de l’actiu en ús propi i en explotació (45.920) (6.736) 9.582 74 (43.000)
Fons d’amortització de l’immobilitzat de l’Obra Social (Nota 25) (3.282) (275) - - (3.557)
Total 108.770 21.859 (1.862) - 128.767

A les altes de l’epígraf “Altres immobles” s’inclouen 1.875 milers d’euros per adjudicacions d’immobles en paga-
ment de deutes.

L’increment dels immobles d’explotació i venda és produït principalment pel canvi de la consolidació
d’Invernostra, S.L. que ha aportat en l’exercici 2002 unes altes de 16.417 milers d’euros.

A 31 de desembre de 2002 el saldo de l’epígraf “Altres immobles” de l’immobilitzat no afecta a l’Obra Social
inclou 12.577 milers d’euros corresponents a les adjudicacions d’immobles en pagament de deutes.

Els beneficis i pèrdues per la venda d’actius materials en l’exercici 2002 han estat de 7.111 i 259 milers d’euros,
respectivament, i es presenten en els capítols de “Beneficis extraordinaris” i “Menyscaptes extraordinaris” del
compte de pèrdues i guanys consolidat adjunt  (vegeu la Nota 28).

El detall i moviment de “Fons específics” durant l’exercici 2002 és el següent:

Fons de 
Fons per a sanejament Fons  
immobles immobles d’immobles Total
adjudicats alienació en lloguer

Saldos a l’inici de l’exercici 8.725 511 588 9.824
Dotacions amb càrrec a resultats de l’exercici, 

netes de recuperacions d’actius provisionats 1.057 - - 1.057
Disponibilitats (520) - (176) (696)
Utilitzacions (56) - - (56)
Traspàs del fons d’insolvències  - - - -
Saldos al tancament de l’exercici 2002 9.206 511 412 10.129

Conforme s’indica a la Nota 4-i, l’Entitat va procedir a l’actualització dels valors del seu immobilitzat material a
l’empara de diverses disposicions legals, entre altres, el Reial Decret-Llei  7/1996, de 7 de juny.
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Els comptes afectats per l’actualització emparada en el Reial Decret-Llei 7/1996, de 7 de juny, i el seu efecte a 31
de desembre de 2002, són els següents:

Milers d’euros

Increment net Amortització acumulada Efecte net
Terrenys i edificis d’ús propi 11.340 (1.543) 9.797
Altres immobles 1.370 (200) 1.170

12.710 (1.743) 10.967

14. ALTRES ACTIUS I ALTRES PASSIUS

El detall del compte d’“Altres actius” del balanç de situació consolidat adjunt a 31 de desembre de 2002 és el
següent:

Milers d’euros

Hisenda Pública:
Impost sobre benefici anticipat de

la matriu (Nota 29) 34.525
Altres conceptes 5.942
Operacions en camí 2.560
Xecs a càrrec d’entitats de crèdit 21.978
Diferències en el fons de pensions

(Nota 18) 6.018
Altres conceptes 20.677

91.700

El saldo de “Xecs a càrrec d'entitats de crèdit” inclou fonamentalment l'import del truncament de xecs proce-
dents d'altres entitats de crèdit i ingressats a clients.

El detall del compte d’"Altres passius" del balanç de situació consolidat adjunt a 31 de desembre de 2002 és el
següent:

Milers d’euros

Hisenda Pública
Impost sobre benefici diferit de la matriu  (Nota 29) 1.330
Comptes de recaptació matriu 19.235
Altres 2.782
Obligacions a pagar 22.018
Fons d'Obra Social (Nota 25) 10.363
Comptes especials 9.174
Fons de bloqueig de beneficis 2.610
Altres 8.697

76.209
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Els comptes de recaptació comprenen els saldos transitoris per impostos, taxes o arbitris i quotes de la Seguretat
Social recaptats de tercers per l'entitat o retinguts (fins i tot l'IVA repercutit) a la clientela i al personal propi, men-
tre no es produeixi l'ingrés definitiu en l'organisme corresponent.

Els comptes especials corresponen bàsicament a ordres de pagament emeses per la pròpia entitat que no s’han
fet efectives i a subscripcions de valors pendents de liquidar.

El fons de bloqueig de beneficis correspon a la provisió per bloqueig de beneficis que la Caixa va constituir en l'e-
xercici 2001 per la venda d'Obligacions de l'Estat incloses a la cartera a venciment, per import de 58.130 milers
d'euros, generant a la data un benefici de 6.304 milers d'euros. Seguint els criteris establerts en la Circular 4/91
del Banc d'Espanya, aquesta provisió es disposa linealment al llarg de la vida residual de cadascun dels valors alie-
nats. Al llarg de l’exercici 2002 la Caixa ha disposat de 2.918 milers d'euros del fons de bloqueig de beneficis a
càrrec de “Beneficis extraordinaris” del compte de pèrdues i guanys consolidats adjunts (vegeu la Nota 28).

15. COMPTES DE PERIODIFICACIÓ

La composició d’aquests capítols de l’actiu i del passiu del balanç de situació consolidat a 31 de desembre de
2002 adjunt és la següent:

Milers d’euros

Actiu:
Productes meritats no vençuts
d’inversions no preses a descompte -

De la cartera de renda fixa (resta) 20.528
D’inversions creditícies 27.085
Despeses financeres diferides 2.253
Despeses pagades no meritades 2.164
Altres 227

52.257
Passiu:

Productes avançats d’operacions
actives a descompte 3.263

Meritació de costos no vençuts de
recursos no presos a descompte 20.528

Despeses meritades no vençudes 11.287
35.078
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16. DÈBITS A CLIENTS

A 31 de desembre de 2002, el desglosssament per sectors d’aquest capítol del balanç de situació consolidat
adjunt, atesa la moneda de contractació i el sector que l’origina, és el següent:

Milers d’euros

Per moneda:
En euros 4.090.754
En moneda estrangera 14.026

4.104.780
Per sectors:
Sector públic 102.263
Sector privat

Comptes corrents 605.441
Comptes d’estalvi 952.422
Dipòsits a termini 2.067.353
Cessió temporal d’actius 268.123

3.847.339
Sector no resident 109.178

4.104.780

En l’exercici 2001 la Caixa va procedir a l’emissió de cèdules hipotecàries nominatives per 150.253 milers d’euros
a un tipus d’interès del 5,25% amb un venciment de 10 anys.  En l’exercici 2002 la Caixa ha procedit a l’emissió
de noves cèdules hipotecàries per import de 235.000 milers d’euros a un tipus d’interès de 5,258% amb un ven-
ciment de 10 anys.  Ambdues emissions es varen subscriure íntegrament per Ahorro Corporación, S.A. i figuren
registrades a la partida “Dipòsits d’estalvi – A termini”.

Addicionalment, en l’exercici 2002 la Caixa ha procedit a l’emissió de cèdules hipotecàries, subscrites íntegrament
i a través de la societat Ahorro Corporación, S.A., pel Banc Europeo de Inversión, amb venciment 12 anys i un
interès de l’Euríbor a 1 any més dotze punts bàsics.  Figuren registrades, així mateix, a la partida “Dipòsits a ter-
mini” de passiu per import de 46.000 milers d’euros.

El desglossament per venciments dels saldos que figuren registrats en els epígrafs "Dipòsits d’estalvi a termini"
i "Altres dèbits a termini  -  Cessió temporal d’actius" s’indica tot seguit:

Milers d’euros

Dipòsits d’estalvi a termini:
Fins a 3 mesos 658.767
Entre 3 mesos i 1 any 948.604
Entre 1 any i 5 anys 28.748
Més de 5 anys 431.234

2.067.353
Cessió temporal d’actius:
Fins a 3 mesos 243.745
Entre 3 mesos i 1 any 13.317
Entre 1 any i 5 anys 5.468
Més de 5 anys 5.593

268.123
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17. DÈBITS REPRESENTATS PER VALORS NEGOCIABLES

El detall d’aquest epígraf del balanç de situació consolidat adjunt a 31 de desembre de 2002 és el següent:

Milers d’euros

Bons i obligacions 250.000
Pagarés i altres valors 3.447

253.447

A l’exercici 2000, l’Entitat va emetre 100 milions d’euros dins del programa “Caixes espanyoles d’estalvi Multi-
Caja Euromedium Term Note” conjuntament amb altres caixes, a través de la societat “Sa Nostra” International
Limited, companyia filial de “Sa Nostra”, que ha ampliat fins als 250.000 milers d’euros a l’exercici 2002.

18. FONS DE PENSIONISTES

En virtut de l’acord signat el 28 de març de 2001, amb efectes a partir del 31 de desembre de 2000, es modificaren els
compromisos i riscos per pensions assumits amb el personal actiu, i se’n va acordar l’exteriorització mitjançant un pla de
pensions i diverses pòlisses d’assegurances subscrites amb “Sa Nostra”, Compañía de Seguros de Vida, S.A. (vegeu la
Nota 4-j).  Els serveis passats del personal en actiu reconeguts com a conseqüència de l’esmentat acord, segons l’estudi
actuarial realitzat per actuaris independents, calculat a partir del mètode de capitalització individual, utilitzant les taules
de mortalitat GR-95 i un tipus d’actualització del 4% anual, varen suposar un increment considerable sobre els fons prè-
viament constituïts.  Seguint amb el que s’ha permès per la circular 5/2000 del Banc d’Espanya, a partir de l’exercici 2001
el dèficit resultant es dota contra el compte de resultats de l’any en curs en desenes parts, la qual cosa ha suposat en l’e-
xercici 2002 un càrrec a l’epígraf “Menyscaptes extraordinaris” de 752 milers d’euros (vegeu la Nota 28).  A 31 de des-
embre de 2002 l’import meritat pendent de reconèixer com a resultat és de 6.018 milers d’euros i figura registrat a l’e-
pígraf “Altres actius” del balanç de situació consolidat adjunt.

D’altra banda, en l’exercici 2002, s’ha registrat amb càrrec a despeses del personal l’import meritat a l’any per 6.333
milers d’euros. 

Respecte al personal passiu i al personal en situació de "Llicència retribuïda", l’Entitat té subscrites amb “Sa Nostra”,
Compañía de Seguros de Vida, S.A. diverses pòlisses d’assegurances que cobreixen els compromisos per pensions, els
quals a 31 de desembre de 2002 són de 45.401 milers d’euros, calculats a partir d’un estudi actuarial utilitzant taules GR-
95 i un tipus d’actualització del 4% anual. 

19. PROVISIONS PER A RISCOS I CÀRREGUES

El detall d’aquest epígraf del balanç de situació consolidat adjunt a 31 de desembre de 2002 és el següent:

Milers d’euros

Fons de pensionistes intern 598
598

Altres provisions i fons específics-
Fons per a riscos de firma 3.613
Fons per a contingències diverses 1.866

5.479
6.077

El fons de pensions intern correspon a l’import total actualitzat dels pagaments futurs a realitzar al personal en
situació de "Llicència retribuïda" fins al moment de la seva jubilació, en concepte de sous, salaris i cotitzacions a
la Seguretat Social.
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El “Fons riscos de firma” inclou 1.541 milers d’euros corresponents al fons de cobertura estadística per a insol-
vències.  La resta correspon a la provisió genèrica d’insolvències de passius contingents.

El “Fons per a contingències diverses” correspon a les provisions constituïdes, bàsicament, per a la cobertura de
riscos relacionats amb l’activitat de l’Entitat.  El moviment en aquest fons a l’exercici 2002 ha estat el següent:

Milers d’euros

Saldo a l’inici de l’exercici 1.595
Més:

Dotacions netes amb càrrec a
resultats de l’exercici 271

Menys:
Fons disponibles -

Saldo al tancament de l’exercici 1.866

20. FONS PER A RISCOS BANCARIS GENERALS

El saldo del capítol “Fons de riscos bancaris generals” és de 4.505 milers d’euros a 31 de desembre de 2002 sense
que s’hagi produït cap moviment durant l’exercici.

21.PASSIUS SUBORDINATS

El saldo d’aquest epígraf del balanç de situació consolidat adjunt correspon a obligacions subordinades emeses
per la Caixa el novembre de 1999 per un import de 60 milions d’euros amb un nominal de 1.000 euros cadas-
cuna.  El tipus d’interès nominal de l’emissió és l’Euríbor a 3 mesos més el 0,1% anual.  El venciment de l’em-
prèstit serà el 15 de gener de 2010; no obstant això, a partir del cinquè any la Caixa tindrà la possibilitat de rea-
litzar amortitzacions anticipades.

Aquesta emissió va rebre la qualificació necessària pel Banc d’Espanya per tal que pogués computar, amb les limi-
tacions previstes per la Circular 5/1993 del Banc d’Espanya, com a recursos propis de segona categoria del grup
consolidat (vegeu la Nota 23).

22.INTERESSOS MINORITARIS

El saldo d’aquesta partida inclou l’emissió de participacions preferents realitzades a l’exercici 2002 per “Sa
Nostra” Preference Limitede, filial al 100% de “Sa Nostra”.  L’emissió es va realitzar amb data 26 de juny per
import nominal de 100 milions d’euros i té el caràcter de perpètua.  El dividend és variable, i és referenciat a
l’Euríbor a 3 mesos, més un diferencial de 25 punts bàsics, amb un mínim anual del 4,60% nominal des de l’e-
missió fins a la primera revisió amb data 26 de febrer de 2003.

“Sa Nostra” Preference Limited és una entitat filial al 100% de “Sa Nostra” i té la garantia irrevocable i solidària
d’aquesta.

La resta correspon al patrimoni net de les entitats filials compreses en la consolidació corresponent a accionistes
o socis externs al grup consolidat, de les entitats filials SM2 Baleares, S.A. i Emsercom, S.L. per import de 1.035
i 240 milers d’euros, respectivament.
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21.RESERVES 

Tot seguit es desglossa el detall i moviment de les reserves durant l’exercici 2002:

Milers d’euros
Reserves Actualització
generals Llei 7/1996 Total

Saldo a 31 de desembre de 2001 218.478 16.644 235.122
Aplicació de l’excedent de 2001 27.092 - 27.092
Ajustos de consolidació (1.680) - (1.680)
Saldo a 31 de desembre de 2002 243.890 16.644 260.534

En ajustos en el procés de consolidació s’inclouen tots els que, segons la Circular 4/1991 del Banc d’Espanya, són
atribuïbles a la societat dominant, considerant bàsicament els dividends complementaris de l’exercici anterior
cobrats per “Sa Nostra” en aquest exercici, les amortitzacions dels fons de comerç de societats del Grup i els fons
de fluctuació de valors dotats en exercicis anteriors.

Segons determina la Circular 5/1993 de Banc d’Espanya, del 26 de març, els grups consolidables d’entitats de
crèdit han de mantenir en tot moment un volum suficient de recursos propis per cobrir la suma de les exigències
per risc de crèdit, en funció dels actius, compromisos i altres comptes d’ordre que presenten aquest risc; per risc
de canvi, en funció de la posició global neta en divises, i per risc de mercat de la cartera de negociació, com també
per donar cobertura als riscos derivats de ser un grup mixt compost.  Els recursos propis són suficients sempre
que es mantingui un coeficient de solvència no inferior al 8%, i aquest coeficient de solvència es defineix com el
quocient entre els recursos propis del Grup i els riscos abans indicats, ponderats de la manera que estableix l’es-
mentada Circular.

Aquesta circular constitueix el desenvolupament, en l’àmbit de les entitats de crèdit, de la legislació sobre recur-
sos propis i supervisió en base consolidada de les entitats financeres a partir de la Llei 13/1992, de l’11 de juny,
del Reial Decret 1343/1992, del 6 de novembre, i de l’Ordre Ministerial del 30 de desembre de 1992.

Així mateix s’estableix el còmput del deute subordinat com a recurs de segona categoria (vegeu la Nota 19) per
la part que no excedeix del 50% dels recursos propis bàsics, i sempre que la totalitat dels recursos propis de sego-
na categoria no excedeixi del 100% dels recursos propis bàsics en la part que aquest excés no s’hagi eliminat per
la primera limitació.

A 31 de desembre de 2002, el Grup “Sa Nostra” compleix aquest requisit legal.

Reserves de revalorització

Durant l’exercici 1999 l’Administració Tributària va comprovar i acceptar el saldo del compte “Reserves d’ac-
tualització Reial Decret-Llei 7/1996, de 7 de juny”, per la qual cosa aquest saldo podrà destinar-se, sense que
es meritin impostos, a eliminar els resultats comptables negatius que es puguin produir en el futur.  A partir
de l’1 de gener de 2007 es podran destinar a reserves de lliure disposició, sempre que la plusvàlua necessària
hagi estat realitzada.  S’entendrà realitzada la plusvàlua en la part corresponent a l’amortització comptable-
ment practicada, o quan els elements patrimonials actualizats hagin estat transmesos o donats de baixa dels
llibres de comptabilitat.

Si es disposés del saldo d’aquest compte de forma diferent a la prevista en el Reial Decret-Llei 7/1996, aquest
saldo passaria a estar subjecte a tributació.
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24.RESERVES I PÈRDUES EN SOCIETATS CONSOLIDADES

El desglossament per societats d’aquests capítols del balanç de situació consolidat adjunt al tancament de l’exer-
cici 2002 s’indica tot seguit:

Milers d’euros

Reserves en societats consolidades:
Per integració global i proporcional:
Sa Nostra de Inversiones, EFC, S.A. 1.625
SM2 Baleares, S.A. 483
Invernostra, S.L. 14
Servicios de Administración e Informática Balear, S.A. 207
Altres societats i ajustos de consolidació 58

2.387
Per posada en equivalència:
Sa Nostra, Compañía de Seguros de Vida, S.A. 18.486
Serbrok, Correduría de Seguros, S.A. 3.068
Sa Nostra de Renting, S.A. 63
Cooperación Tecnológica de Cajas Ahorros, S.L. 24
Despliegue de Tecnología de Gestión, S.L. 23
Inversora de Hoteles Vacacionales 724
AYCO Grupo Inmobiliario, S.A.. 707
Altres companyies i ajustos de consolidació 2

23.097
Pèrdues en societats consolidades:
Adamante S.L 11
Infocaja S.L 3
EMSERCOM, S.L. 99
Bittravel, S.A. 643
Reciclado de Brik de Baleares, S.A. 328
Altres ajustos de consolidació 16

1.100

El moviment de les reserves de consolidació durant l’exercici 2002 ha estat el següent:

Milers d’euros

Reserves en Reserves en
societats societats

consolidades per consolidades per Pèrdues
integració global posada en en societats

i proporcional equivalència consolidades

Saldo a l’inici de l’exercici 2.425 19.974 (470)
Aplicació de resultats de 2001 1.640 7.973 (601)
Dividends amb càrrec

a resultats d’exercicis anteriors (2.180) (4.084) -
Ajustos en el procés de consolidació (458) 194 (29)
Canvi del perímetre de consolidació 960 (960) -
Saldo a 31 de desembre de 2002 2.387 23.097 (1.100)
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25. FONS DE L’OBRA SOCIAL

La normativa que regula l’obra social de les caixes d’estalvis indica que aquestes destinaran al finançament d’o-
bres socials pròpies, o en col·laboració, la totalitat dels excedents que, de conformitat amb les normes vigents,
no hagin d’integrar les seves reserves.

El fons de l’obra social figura en el capítol “Altres passius” del balanç de situació consolidat adjunt (vegeu la Nota
14).  La part que finança els immobles afectes forma part dels recursos propis del Grup i és de 9.666 milers d’eu-
ros (vegeu la Nota 13).  La despesa per amortització de l’immobilitzat afecta a l’obra social registrat amb càrrec
al compte “Despeses de manteniment” es determina seguint els mateixos criteris  que la resta d’immobilitzat del
Grup (vegeu la Nota 4-i) i ha estat de 407 milers d’euros.

El moviment d’aquest fons durant l’exercici 2002 ha estat el següent:

Milers d’euros

Saldo a l’inici de l’exercici 19.971
Aplicació de l’excedent de 2001 6.311
Despeses de manteniment de 2001 (9.618)
Altres moviments 20
Saldo al tancament de l’exercici 16.684

26. COMPTES D’ORDRE

Els principals compromisos i contingències contrets en el curs normal de les operacions del Grup per a l’exercici
2002 són els següents:

Milers d’euros

Passius contingents:
Avals i caucions 195.216
Altres passius contingents 1.501

196.717
Compromisos:
Disponibles per tercers 785.025
Altres compromisos 32.805

817.830
1.014.547
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27. OPERACIONS DE FUTUR I DERIVATS FINANCERS

Respecte a les operacions de futur i derivats financers, tot seguit es detallen les operacions a termini no vençudes,
a 31 de desembre de 2002:

Tipus de l’operació Operació Tipus de risc a cobrir MonedaDivises/Euros Milers d’euros

Compra de divises a termini no vençudes Cobertura Canvi Divises 8.892
Venda de divises a termini no vençudes Cobertura Canvi Divises 8.892
Venda de divises a termini no vençudes Cobertura Interès/canvi Divises 12.673
Opcions comprades sobre valors Cobertura Interès Divises 3.099
Opcions comprades sobre valors Cobertura Interès Euros 4.500
Opcions  venudes sobre valors Cobertura Interès Divises 7.152
Opcions venudes sobre valors Cobertura Cobertura Euros 14.999
Opcions venudes sobre valors Negociació Interès/canvi Euros 13.998
Swaps sobre tipus d’interès/canvi Cobertura Interès/canvi Divises 15.889
Swaps sobre tipus d’interès/canvi Cobertura Interès/canvi Euros 3.036
Swaps sobre tipus d’interès Cobertura Interès Divises 10.727
Swaps sobre tipus d’interès Cobertura Interès Euros 464.233
Swaps sobre tipus d’interès Negociació Interès Euros 30.030
Saldo  a 31 de desembre de 2002 598.120

El saldo a 31 de desembre de 2002 correspon a l’import nocional dels contractes formalitzats, per la qual cosa
no suposa el risc total assumit per l’Entitat, ja que la posició neta en aquests instruments és la compensació i/o
combinació d’aquests.

De les operacions de futur a 31 de desembre de 2002, únicament 4 operacions d’import nominal de 9.500 milers
d’euros tenen el seu venciment durant l’exercici 2003.
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28. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

Naturalesa de les operacions

El detall de determinats capítols del compte de pèrdues i guanys consolidat adjunt, atesa la naturalesa de les
operacions que l’originen, s’indica tot seguit:

Milers d’euros

Interessos i rendiments assimilats:
De la cartera de renda fixa 17.464
Resta

De Banc d’Espanya 2.273
D’entitats de crèdit 6.729
D’administracions públiques 3.047
De crèdits sobre clients 220.023
D’actius dubtosos 7.661
Altres 267

240.000
257.464

Comissions percebudes:
De passius contingents 2.119
De canvi de divises i bitllets 773
De serveis de cobraments i pagaments 24.876
De serveis de valors 1.829
D’altres operacions 3.692

33.289

Resultats d’operacions financeres:
Renda fixa espanyola i estrangera 479
Renda variable (8.302)
Canvis, derivats i altres 945

(6.878)
Interessos i càrregues assimilades:

De Banc d’Espanya (129)
D’entitats de crèdit (19.569)
Resta creditors (100.899)

(120.597)
Comissions pagades:

Comissions cedides (5.605)
Altres comissions (2.980)

(8.585)

Despeses generals d’administració- Despeses de personal

La composició del saldo de despeses de personal del compte de pèrdues i guanys adjunt corresponent a l’exerci-
ci 2002 es detalla tot seguit:

Milers d’euros

Sous i salaris 57.806
Càrregues socials 19.093
Altres despeses 2.313

79.212



50

I N F O R M E A N U A L

2002

Les retribucions per sous als empleats que són membres dels Òrgans de Govern de la Caixa han estat de 284
milers d’euros durant l’any 2002.

El nombre mitjà d’empleats en l’exercici 2002 distribuït per categories ha estat el següent:

Nombre de persones

Direcció 11
Caps 309
Oficials administratius 450
Auxiliars administratius 486
Titulats 18
Ajudants d’estalvi 8
Personal informàtic 164
Altres 16

1.462

A l’epígraf “Despeses generals d’administració” s’inclouen, a 31 de desembre de 2002, 34.961 milers d’euros en
concepte d’”Altres despeses d’explotació”.  D’aquest import, 96 milers d’euros corresponen als honoraris meri-
tats per l’auditor en concepte d’auditoria dels comptes anuals individuals i consolidats del Grup “Sa Nostra”.

A més, s’inclouen 12 milers d’euros per altres serveis prestats per l’auditor i les seves societats vinculades.

Resultats extraordinaris

A continuació es detalla la composició dels beneficis extraordinaris corresponents a l’exercici 2002:

Milers d’euros

Beneficis per alienació 7.111
d’immobilitzat (Nota 13)
Beneficis per alienació 
de participacions permanents 3
Disponibilitat neta per venda immobilitzat

a termini ajornat 470
Disponibilitat neta de venda de cartera

a venciment (Nota 14) 2.918
Rendiments per prestació 

de serveis atípics 431
Altres productes 606

11.539

El benefici extraordinari per l’alienació d’immobilitzat procedeix principalment de vendes realitzades per l’entitat
del grup Invernostra, S.L. amb uns beneficis de 5.760 milers d’euros.
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El detall de l’epígraf  “Menyscaptes extraordinaris” es presenta tot seguit:

Milers d’euros

Pèrdues per alienació 
d’immobilitzat (Nota 13) 259

Dotacions netes a fons específics 361
Aportacions extraordinàries a fons 

de pensions externs (Notes 4 i 18) 752
Menyscaptes d’exercicis anteriors 198
Altres menyscaptes 398

1.968

29. SITUACIÓ FISCAL

De conformitat amb la normativa mercantil i les disposicions de Banc d’Espanya, l’Impost sobre Societats cor-
responent al resultat comptable es registra com a despesa en el compte de resultats de l’exercici, atenent el
principi de meritació.

Com a conseqüència de les diferències existents entre les normes comptables i les tributàries, l’Impost correspo-
nent al resultat comptable no coincideix amb l’import de la liquidació tributària que determina la quota a satisfer
a la Hisenda Pública.  Això condueix a comptabilitzar l’Impost sobre beneficis anticipats per l’excés entre l’impost
pagat i l’impost meritat, o el diferit, per l’excés entre l’impost sobre beneficis meritat i l’impost a pagar.

Només han estat objecte de comptabilització com a impostos anticipats els que es preveu que seran recuperats
abans de transcórrer el termini de 10 anys, a comptar des de la data de la seva activació. 

La conciliació entre el resultat comptable de l’exercici i la base imposable és la següent:

Milers d’euros

Augments Disminucions Total

Resultat comptable de l’exercici abans
d’impostos 28.086

Diferències permanents 6.418 (17.689) (11.271)
Base comptable de l’Impost 16.815
Diferències temporals:

De l’exercici 9.246 - 9.246
D’exercicis anteriors - (11.615) (11.615)

Base imposable fiscal 15.664 (29.304) 14.446

El càlcul de la despesa per Impost sobre Societats de la Caixa és el següent:

Milers d’euros

Base comptable de l’impost 16.815
Quota,  al 35% 5.885
Menys bonificacions, deduccions i altres (1.445)
Despesa per Impost sobre Societats 4.438
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Els augments per diferències permanents més significatives corresponen a les dotacions genèriques de crèdits
coberts amb garantia real per import de 4.427 milers d’euros i les disminucions corresponen a la dotació del fons
de l’obra social i a la imputació de la participació de l’Entitat en dues agrupacions d’interès econòmic, la principal
activitat de les quals correspon al lloguer a buc nu de dos vaixells.  L’import net de la participació de la Caixa en
aquestes agrupacions ha suposat una menor despesa per Impost de Societats d’únicament 154 milers d’euros.

Els augments per diferències temporals més significatius corresponen a les dotacions per al fons per a la cober-
tura estadística d’insolvències per import de 6.033 (vegeu la Nota 8). Les disminucions més significatives es pro-
dueixen per aportacions a fons de pensions d’exercicis anteriors per import de 8.803 milers d’euros.

La Llei 24/2001 substitueix el règim de diferiment per una deducció del 17% dels beneficis obtinguts, i es manté
l’obligació de reinversió.  Com a conseqüència, l’Entitat ha procedit a revertir l’impost diferit corresponent, regis-
trant una deducció per 174 milers d’euros.

En el quadre següent s’indiquen els paràmetres principals d’acord amb els articles 34 i 38 del Reglament de
l’Impost:

Milers d’euros

2001 2000 1999

Resultat acollit a diferiment per reinversió 1.397 6.148 1.106
Resultat incorporat 12.664 - -
Resultat pendent d’incorporar - 6.148 1.106
Elements de reinversió Actius Actius Actius

Materials Materials Materials
Mètode d’incorporació Setenes Setenes Setenes

parts parts parts

La diferència entre la càrrega fiscal corresponent a l’exercici i a exercicis anteriors, i la càrrega fiscal ja pagada o
que es pagarà en el futur, ha representat que el saldo a 31 de desembre de 2002 d’impostos anticipats i diferits
sigui el següent:

Milers d’euros

Impost anticipat:
Per dotacions al fons de pensions extern 23.418
Per dotacions al fons estadístic d’insolvències 7.980
Altres 3.127

34.525
Impost diferit 1.330

A 31 de desembre de 2002, l’Entitat té oberts a inspecció fiscal per part de l’Administració Tributària els últims
quatre exercicis per a tots els impostos que els són aplicables.   No s’espera que es meritin passius addicionals sig-
nificatius com a conseqüència d’una eventual inspecció.
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30.RETRIBUCIONS I ALTRES PRESTACIONS ALS ÒRGANS DE GOVERN

Els membres dels diferents Òrgans de Govern de la Caixa i el seu grup han percebut, durant l’exercici 2002, 361
milers d’euros en concepte de dietes per assistència, i no hi ha hagut remuneracions prefixades ni un altre tipus
de despesa durant l’exercici en qualitat de membre dels Òrgans de Govern.

L’import dels avançaments i crèdits concedits per la Caixa a 31 de desembre de 2002 al conjunt dels membres
dels seus Òrgans de Govern era de 6.240 milers d’euros.  Aquests préstecs han meritat un tipus d’interès anual
entre el 2% i el 6%.

31.SALDOS AMB SOCIETATS VINCULADES

Els saldos més significatius mantinguts amb  Societats del Grup no consolidables i Societats associades a 31 de
desembre de 2002 es detallen tot seguit:

Milers d’euros 
Empreses del grup Societats

no consolidable Associades

Actiu:
Crèdits sobre clients 26.481 9.993
Comptes de periodificació - 19
Passiu:
Dèbits a clients 60.159 1.731
Pèrdues i guanys:
Deure

Interessos i càrregues assimilades 2.619 13
Despeses d’explotació 126 1.765

Haver
Interessos i rendiments assimilats 849 384
Productes diversos 396 -
Beneficis extraordinaris 129 -

Comptes d’ordre 9.318 11.198
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QUADRE DE FINANÇAMENT DELS EXERCICIS 2002 I 2001

Tot seguit es presenta el quadre de finançament del Grup Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares
(Milers d'euros) :

APLICACIONS 2002 2001 ORÍGENS 2002 2001

Inversió menys finançament en Recursos generats de les 
Banc d'Espanya i entitats de operacions-
crèdit i estalvi (variació neta) - 22.738 Resultat de l'exercici 27.212 32.942 

Més:
Inversió creditícia (increment net) 632.038 599.434 Amortitzacions 8.827 7.725 

Variació neta fons fluctuació
de valors d'altres accions 8.791 6.511 
Sanejament d'immobilitzacions  

Títos de renda fixa (increment net) - - financeres (net) 271 868 
Sanejament de renda fixa - (481)
Dotació neta al fons

Accions i altres títols de renda 14.265 35.924 d'insolvències i risc país 27.699 24.693 
variable (increment net) - Dotació/(Disponibilitat) neta a fons especials (3.670) (2.082)

Sanejament directe d'actius - 188 
Dotació al fons de bloqueig de beneficis - 5.521 
Pèrdues en vendes d'immobilitzat

material i participacions 
permanents 259 141 

Amortització del fons de comerç 577 168 
Menys:

Adquisició d'inversions Beneficis en vendes d'immobilitzat
permanents- material i participacions permanents (7.311) (1.559)

Compra de participacions en 62.655 74.635 
empreses del Grup i altres
participacions 13.087 25.499 Finançament menys inversió en 

Compra d'elements Banc d'Espanya i entitats de
d'immobilitzat material i immaterial 40.796 16.540 crèdit i estalvi (variació neta) 124.569 -

Creditors 250.115 605.705 
Préstecs (increment net) 151.725 
Títols de renda fixa (disminució neta) 11.864 -
Accions i altres títols de renda variable

(disminució neta) - 30.658 
Venda d'inversions permanents-
Vendes de participacions en empreses

del Grup i altres participacions 16 -
Vendes d'elements d'immobilitzat

Altres conceptes actius menys material i immaterial 8.874 18.026 
passius (variació neta) 10.038 28.889 

Interessos minoritaris (increment net) 100.406 -

Altres conceptes passius menys actius
(variació neta) - -

TOTAL APLICACIONS 710.224 729.024 TOTAL ORÍGENS 710.224 729.024
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CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALEARES I SOCIETATS
QUE COMPONEN EL GRUP "”SA NOSTRA”"
BALANÇOS DE SITUACIÓ  CONSOLIDATS A 31 DE DESEMBRE DE 2002 I 2001
(Milers d'euros)

Les Notes 1 a 32 descrites a la Memòria formen part integrant del balanç de situació a 31 de desembre de 2002.

ACTIU 2002 2001 PASSIU 2002 2001

CAIXA I DIPÒSITS EN BANCS ENTITATS DE CRÈDIT (Nota 7):
CENTRALS: A la vista 9.926 26.188

Caixa 49.206 41.182 A termini o amb preavís 464.890 345.711
Banc d'Espanya 43.968 99.525 474.816 371.899
Altres bancs centrals - -

93.174 140.707 DÈBITS A CLIENTS (Nota 16):
Dipòsits d'estalvi- 3.831.558 3.598.792

DEUTES DE L'ESTAT (Nota 6) 294.997 208.919 A la vista 1.694.135 1.661.623
A termini 2.137.423 1.987.169

ENTITATS DE CRÈDIT (Nota 7): Altres dèbits- 273.222 255.873
A la vista 25.835 2.805 A la vista - -
Altres crèdits 64.927 148.154 A termini 273.222 255.873

90.762 150.959 4.104.780 3.854.665
DÈBITS REPRESENTATS PER

CRÈDITS SOBRE CLIENTS (Nota 8): 4.341.153 3.736.490 VALORS NEGOCIABLES (Nota 17):
Bons i obligacions en circulació 250.000 100.000

OBLIGACIONS I ALTRES VALORS Pagarés i altres valors 3.447 1.722
DE RENDA FIXA (Nota 9): 253.447 101.722

D'emissió pública 5.011 4.987
Altres emissors- ALTRES PASSIUS (Nota 14) 76.209 106.549

Títols propis - -
Altres 102.846 114.734

107.857 119.721
ACCIONS I ALTRES TÍTOLS DE

RENDA VARIABLE (Nota 10) 115.690 109.841 COMPTES DE PERIODIFICACIÓ (Nota 15) 35.078 29.430

PARTICIPACIONS (Nota 11): PROVISIONS PER A RISCOS I
En entitats de crèdit 9.757 10.336 CÀRREGUES (Nota 19):
Altres participacions 26.217 7.714 Fons de pensionistes (Nota 18) 598 760

35.974 18.050 Provisió per a impostos - -
PARTICIPACIONS EN EMPRESES Altres provisions 5.479 4.951

DEL GRUP (Nota 12): 6.077 5.711
En entitats de crèdit - - FONS PER A RISCOS
Altres 68.244 73.472 GENERALS (Nota 20): 4.505 4.505

68.244 73.472

ACTIUS IMMATERIALS (Nota 4i): DIFERÈNCIA NEGATIVA DE
Despeses de constitució i de primer CONSOLIDACIÓ 190 14

establiment - -
Altres despeses amortitzables 5.551 647 BENEFICIS CONSOLIDATS

5.551 647 DE L'EXERCICI:
Del Grup 27.212 32.942
De minoritaris 2.547 461

FONS DE COMERÇ DE 29.759 33.403
CONSOLIDACIÓ:

Per integració global i proporcional - - PASSIUS SUBORDINATS (Nota 21) 60.000 60.000
Per posada en equivalència (Nota 4h) 4.928 -

4.928 - INTERESSOS MINORITARIS (Nota 22) 101.275 869

ACTIUS MATERIALS (Nota 13): FONS DE DOTACIÓ - -
Terrenys i edificis d'ús propi 65.404 65.605
Altres immobles 33.768 14.312 PRIMES D'EMISSIÓ - -
Mobiliari, instal·lacions i altres 29.595 28.853

128.767 108.770 RESERVES (Nota 23) 243.890 218.478

ALTRES ACTIUS (Nota 14) 91.700 109.858
RESERVES DE REVALORACIÓ (Nota 23) 16.644 16.644

COMPTES DE PERIODIFICACIÓ (Nota 15) 52.257 48.384 RESERVES EN SOCIETATS
CONSOLIDADES (Nota 24):

PÈRDUES EN SOCIETATS Per integració global i proporcional 2.387 2.425
CONSOLIDADES (NOTA 24) 1.100 470 Per posada en equivalència 23.097 19.974

Per diferències de conversió - -
PÈRDUES CONSOLIDADES DE 25.484 22.399

L'EXERCICI - - RESULTATS D'EXERCICIS
ANTERIORS

TOTAL ACTIU 5.432.154 4.826.288 TOTAL PASSIU 5.432.154 4.826.288
COMPTES D'ORDRE (Nota 26): 1.014.547       1.013.306
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2002 2001

INTERESSOS I RENDIMENTS ASSIMILATS (Nota 28) 257.464 253.400 
De la cartera de renda fixa 17.464 22.754 
Resta 240.000 230.646 

INTERESSOS I CÀRREGUES ASSIMILADES (Nota 28) (120.597) (122.638)
RENDIMENT DE LA CARTERA DE RENDA VARIABLE 5.425 3.107 

D'accions i altres títols de renda variable 528 857 
De participacions 463 286 
De participacions en el grup 4.434 1.964 

A)  MARGE D'INTERMEDIACIÓ 142.292 133.869 
COMISSIONS PERCEBUDES (Nota 28) 33.289 28.867 
COMISSIONS PAGADES (Nota 28) (8.585) (7.103)
RESULTATS D'OPERACIONS FINANCERES (Nota 28) (6.878) (4.144)

B)  MARGE ORDINARI 160.118 151.489 
ALTRES PRODUCTES D'EXPLOTACIÓ 10.688 7.542 
DESPESES GENERALS D'ADMINISTRACIÓ (114.173) (101.995)

De personal (79.212) (73.644)
De les quals: sous i salaris (Nota 28) (57.806) (52.979)
De les quals: càrregues socials (Nota 28) (19.093) (16.718)

de les quals: pensions  (Nota 18) (6.333) (4.881)
Altres despeses administratives (34.961) (28.351)

AMORTITZACIÓ I SANEJAMENT D'ACTIUS  
MATERIALS I IMMATERIALS (8.420) (7.822)
ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ (1.906) (1.249)

C)  MARGE D'EXPLOTACIÓ 46.307 47.965 
RESULTATS GENERATS PER SOCIETATS POSADES 
EN EQUIVALÈNCIA 9.368 9.244 

Participació en beneficis de societats posades en equivalència 14.323 11.812 
Participació en pèrdues de societats posades en equivalència (482) (589)
Correccions de valor per cobrament de dividends (4.473) (1.979)

AMORTITZACIÓ DEL FONS DE COMERÇ
DE CONSOLIDACIÓ (185) -
BENEFICIS PER OPERACIONS GRUP 577 180 

Beneficis per alienació de participacions en entitats 577 180 
consolidades per integració global i proporcional - -

Beneficis per alienació de participacions posades en equivalència - -
MENYSCAPTES PER OPERACIONS GRUP - -

Pèrdues per alienació de participacions en entitats  - -
consolidades per integració global i proporcional - -

Pèrdues per alienació de participacions posades en equivalència - -
AMORTITZACIÓ I PROVISIONS

PER A INSOLVÈNCIES (NET) (Nota 8) (23.209) (15.688)
SANEJAMENT D'IMMOBILITZACIONS

FINANCERES (NET) (1.659) (868)
DOTACIÓ AL FONS

PER A RISCOS BANCARIS GENERALS - -
BENEFICIS EXTRAORDINARIS (Nota 28) 11.539 11.194 
MENYSCAPTES EXTRAORDINARIS (Nota 28) (1.968) (4.874)

D)  RESULTATS ABANS D'IMPOSTOS 40.770 47.153 
IMPOST SOBRE BENEFICIS (Nota 29) 11.011 13.750 
ALTRES IMPOSTOS -

E)  RESULTAT CONSOLIDAT DE L'EXERCICI 29.759 33.403 
Del Grup 27.212 32.942 
De minoritaris 2.547 461 

CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALEARES
I SOCIETATS QUE COMPONEN EL GRUP "”SA NOSTRA”"
COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS CONSOLIDATS
CORRESPONENTS ALS EXERCICIS ANUALS ACABATS 
EL 31 DE DESEMBRE DE 2002 I 2001 (NOTES 1, 2 I 3)
(Milers d'euros)

Les Notes 1a 32 descrites en la Memòria formen part integrant del compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2002.
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SOCIETATS CONSOLIDADES PELS MÈTODES D’INTEGRACIÓ GLOBAL I PROPORCIONAL

Miles de euros %

Cost de la 
Companyia Capital Reserves Resultats participació Dividends Percentatge de

Social 2002 de la Caixa rebuts en Participació
l’exercici

Invernostra, S.L.  (IG) 53.500 27 4.778 53.500 5.259 100%
Ramon Llull,2
Palma de Mallorca
(Tenidora d’actius)

Sa Nostra de Inversiones, EFC, S.A. (IG) 8.115 1.623 1.117 8.115 2.152 99,99%
Ramon Llull, 2
Palma de Mallorca
(Arrendament financer)

Sa Nostra International Finance Limited (IG) 1 47 48 1 - 100%
Ugland House P.O., BOX 309
Georgetown, Gran Cayman (Cayman Islands)
(Activitat financera)

Servicios de Administración e Informática
Balear, S.A (IG) 60 293 435 132 - 100%

16 de juliol, 49
Palma de Mallorca
(Serveis administratius i informàtics)

Sa Nostra Preference Limited (IG) 10 0 2.359 10 - 100%
Ugland House P.O., BOX 309
Ugland House, South Church Street, (Cayman Islands)
(Activitat financera)

SM2  Baleares, S.A. (IG) 276 1.273 285 31 28 33,26%
Arrom Cuart, 3
Palma de Mallorca
(Serveis informàtics)

Emercom,S.L. (*) (IG) 240 (99) 2 - - 94,99%
Ramon Llull, 2
Palma de Mallorca
Serveis de seguretat

Infocaja, S.L. (IP) 700 (14) 13 140 - 20%
Av. de Bruselas, 37
Madrid
(Desenvolupament, explotació i manteniment de
projectes tecnològics i informàtics)

Adamante, S.L. (IP) 74.553 (53) (2.658) 14.911 - 20%
Paseo de la Castellana, 89
28046 Madrid
(Societat tenidora d’accions)

Zoco Inversiones, S.L. (IP) 6.215 0 0 1.552 - 25%
Paseo de la Castellana, 89
Madrid 
(Societat tenidora d’accions)

(*) Societat  participada a través de “Sa Nostra” Compañía de Seguros de Vida, S.A. 
(IG) Societats consolidades pel mètode d’integració global
(IP)Societats consolidades pel mètode d’integració proporcional

ANNEX I
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SOCIETATS INTEGRADES PEL PROCEDIMENT DE POSADA EN EQUIVALÈNCIA

Miles de euros %

Cost de la 
Societat Capital Reserves Resultats participació de Dividends Percentatge de

Social 2002 la Caixa rebuts participació

Sa Nostra, Compañía de Seguros de Vida, S.A. 9.016 19.540 7.837 8.564 4.193 94,99%
Ramon Llull,2
Palma de Mallorca
(Assegurances)

Serbrok, Correduría de Seguros, S.A. 72 3.837 885 59 - 80%
Patronat Obrer, 30-B
Palma de Mallorca
(Assegurances)

Sa Nostra  de Renting, S.A. 601 63 87 601 - 100%
Ramon Llull,2
Palma de Mallorca
(Societat de renting)

Reciclado de Brik de Baleares, S.A. 3.286 (240) (546) 1.849 - 49,80%
Ter, 16 
Palma de Mallorca
(Reciclatge de residus)

Eido do Mar Vi, A.I.E. 4.440 0 (894) 1.199 - 27%
Avenida Buenos Aires, 68 1º.Ofic.. B
38003 Santa Cruz de Tenerife
(Activitat d’arrendament de vaixells)

Naviera Toralla, A.I.E. 3.600 0 (833) 1.188 - 33%
Avenida Buenos Aires, 68 1º.Ofic.. B
38003 Santa Cruz de Tenerife
(Activitat d’arrendament de vaixells)

Despliegue de Tecnología de Gestión, S.L. 301 115 60 60 - 20%
General Riera, 37
Palma de Mallorca
(Assessorament a empreses)

BitTravel, S.A. 150 (1.260) (38) 77 - 51%
Gral. Riera, 39
Palma de Mallorca
(Agència de viatges majorista)

Cooperación Tecnológica  de Cajas de Ahorros , S.L. 1.050 170 40 150 - 14,29%
Cooperación Tecnológica  de Cajas de Ahorros, S.L.
Alcalá, 27
Madrid
(Desenvolupament, explotació i manteniment de sistemes) 

Ayco Grupo Inmobiliario, S.A.  (*) 13.385 14.366 2.538 10.866 241 41,70%
Plaza de las Cortes, 4
Madrid
(Immobiliària)

Servicios Insulares de Cobro, S.A., Incosa 60 12 251 15 39 20%
Manuel Azaña, 1
Palma de Mallorca
(Serveis de cobrament)

Inversora de Hoteles vacacionales, S.A. 26.646 3.615 539 5.575 - 20,75%
Bonaire, 21
Palma de Mallorca
(Activitat Hotelera)

(*) Societat cotitzada a la Borsa

ANNEX II
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Accions i altres títols de renda variable

Milers d’euros

Valor net Percentatge de
Societat en llibres participació

Cajas Españolas de Ahorro, SICAV  II 23.242 100%
20, Bd. Emmanuel Servais L-2535
Luxembourg  B.P. 474 L – 2014 Luxembourg
(Fons d’inversió mobiliària)

ESTRATEGIAS DE BAJO RIESGO CLASE A 20.441 9,37%
FG Asset Management Ireland LTD
5 Th Floor, Fitzwilton House,
Dublín - Irlanda

A.C. Multiestrellas Selección 20 FIMF 19.348 16,78%
Ahorro Corporación Gestión SGIIC S.A.
Pº Castellana 89, 28046 Madrid
(Fons d’inversió mobiliària)

IBERIA,S.A. 5.930 0,56%
Calle Velázquez 130, Madrid
(Transport aeri)

CORPORACIÓN MAFRE,C.I.R.,S.A. 5.117 0,39%
Paseo de Recoletos 25, Madrid

UBP SELECTINVEST EURO 6.000 3,75%
Union Bancaire Privée Asset Management
Hargourg Centre PO Box 896
Georgetown – Cayman Islands 

MID CAPS EURO INSTITUC. FILMS 4.500 6,77%
Sogecapital SGIIC S.A.
Génova, 26 – 28004 Madrid

EBM ALISMA FRC 4.456 9,45%
Sociedad española de Banca de Negocios
Probanca S.A.
Almagro, 46 – 28010 Madrid

A.C. Capital  Premier Participaciones 4.207 6,66%
Ahorro Corporación Desarrollo, S.G.E.C.R., S.A.
Pº Castellana 89, 28046 Madrid
(Fons d’inversió mobiliària)

ANNEX III
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Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de las Baleares i Societats
que componen el Grup “Sa Nostra”

Informe de Gestió Consolidat
Corresponent a l’Exercici Anual Acabat
el 31 de desembre de 2002

MARC CONJUNTURAL

Aspectes determinants:

El desenvolupament de l’exercici 2002 ha estat marcat per a “Sa Nostra” pels efectes derivats dels cinc aspectes fona-
mentals següents:

• Estancament en l'economia de l'eurozona, amb contracció de l'activitat.

• Els primers símptomes de recuperació en la producció industrial espanyola no s'aprecien fins a l'últim trimestre
de 2002.

• A Espanya l'atur registrat es va incrementar el 2002 per primera vegada des de 1994, i es va registrar un dete-
riorament en els mesos finals de l'any.

• La inflació de desembre es va elevar al 4% interanual, si bé va baixar en mitjana anual (3’5%) respecte a 2001.

• Finalment, en el transcurs de l'any pesen els factors d'incertesa que afecten l'economia global: tensió en els
preus de l'energia, amenaça de conflicte internacional, germen d'un xoc desestabilitzador greu per a l'econo-
mia mundial.

Efectes macroeconòmics:

El conjunt d’aquests factors s’ha traduït, en el nostre àmbit econòmic, i de negoci, en els efectes següents:

• Un creixement econòmic estimat per a les Balears del 0,6%, dos punts per sota els l’any passat, i quasi 1,5
menor a la mitjana nacional, amb la reducció de la demanda turística i una nova desacceleració en el sector de
la construcció; juntament amb una moderació en la despesa de les famílies i descensos continuats en les expor-
tacions del sector industrial balear.

• Els tipus d'interès han anat a la baixa durant tot l'any, amb una caiguda de l'euríbor any, referència més uti-
litzada, d'unes quatre desenes en el conjunt de l'any, la qual cosa ha implicat una important adaptació de les
operacions a termini i gestió de les revisions de tipus d'interès.

• Les Borses han experimentat una sensible recuperació durant el primer trimestre de l'any, però a partir d'a-
questa data han canviat a un to molt moderat, sobretot a les Borses europees. L'índex Eurostoxx ha perdut més
d'un 30% en el conjunt de l'any, l'Ibex-35 un 28%, mentre l'índex alemany DAX ho ha fet en un 40%. Aquestes
fortes baixades en les cotitzacions borsàries han minvat seriosament la rendibilitat del negoci bancari, sobretot
quan s'ha pres una orientació d'obertura en els mercats financers.

• Aquesta situació ha tingut un notable efecte negatiu no sols en les inversions directes de la pròpia Caixa, sinó
en la conducta dels nostres clients de fons d’inversió i dipositaris de carteres que lògicament retiraren les seves
inversions per a reconduir-les cap a altres inversions més segures (termini, operacions d’assegurança i immobles),
o destinar-les cap al consum directe.
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Repercussions a “Sa Nostra”:

Podríem dir que els anteriors efectes globals pel que fa al negoci de “Sa Nostra” s’han materialitzat en:

• Gran dificultat per retenir i augmentar dipòsits de clients atès el lent creixement de l'economia balear i els bai-
xos nivells en els tipus d'interès. Aquest fet es mostra molt sensible en els dipòsits a termini fix. 

• Prolongat creixement en la inversió creditícia, amb un alt índex d'endeutament en la clientela habitual.

• Nous requeriments de cobertura sobre les inversions per l'adversa evolució dels mercats financers.

Anàlisi de les principals partides del balanç

1.  Recursos gestionats

El volum total de recursos de clients és de 4.155,7 M €, amb un decrement de 114,2 M €,  578 M menys que
l’any 2001, i equivalent a una retallada del 2,68% interanual, davant del +12,19% del passat exercici.

Aquesta reducció se sustenta exclusivament en les rúbriques de recursos en balanç de clients que, amb el descens
ja comentat de l'activitat econòmica i caiguda de tipus, traslladen una reducció de 187,7 M €, enfront de l'augment
de 495,8 de l'exercici anterior, equivalent a un taxa interanual de -5,15%, enfront del +15,73% de 2001; destaca la
caiguda neta d'IPF (excloses les cèdules hipotecàries), per valor de 81 M €, i la causa de la qual han estat els traspas-
sos a participacions preferents (100 M €) i a operacions d’assegurança, buscant millors retribucions; com també l'es-
càs pols de creixement en l'estalvi a la vista, per sota del 2%.

Pel que fa als recursos fora de balanç, el creixement dels productes d’assegurança-inversió han anat millorant pro-
gressivament, i han compensat amb amplitud la curta disminució en fons (-13 M €) mentre mostraven estabilitat els
dipòsits de valors de clients; per la qual cosa el total de recursos desintermediats es col·loca en 696,2 M €, amb un
augment de l'11,80% respecte a 31 de desembre de 2001.

Amb això, i tenint en compte la resta de recursos financers gestionats, entre els quals es troba l'emissió  de 281 M de
cèdules hipotecàries i 150 M en euronotes, el  total de dèbits a clients i passius subordinats del nostre balanç
públic consolidat és de 4.165 M €, amb un increment de 250 M €, i una taxa interanual del  6,4%, enfront del 18,3%
de 2001. 

2. Tresoreria

La tresoreria neta, que inclou Caixa, Deute de l'Estat i net en establiments en crèdit, presenta un reduït saldo deutor
al tancament de l'any, per valor de 4,1 M €, i la seva caiguda anual és de 124,6 M €, prolongant el retrocés de saldos
iniciat el 1996, només interromput momentàniament en el passat exercici.

3.Crèdits sobre clients

Com assenyalàvem a l'inici d'aquest informe, la demanda creditícia sosté l'impuls que s’arrossega durant els darrers
anys, i els compromisos del Grup “Sa Nostra” es manifesten formalitzant un total de 35.404 operacions (791 opera-
cions més que el 2001), per import de 1.641 M € (un 11,83% més que el 2001) que, un cop descomptades les amor-
titzacions, i valorat en termes de “Balanç públic consolidat”, representen un creixement de crèdit de 604,7 M € (+625
M sense calcular el valor net dels fons d'insolvència), equivalent a un lleuger augment d'imports absoluts sobre l'any
anterior, i a una caiguda en la seva taxa de variació des d'un 18’30% l’any 2001 a un 16’18% l’any 2002.

Sectorialment, els majors creixements absoluts continuen produint-se a l'habitatge, amb un creixement de 290 M €

(+18’4%), i un pes relatiu del 35,6% sobre el nou finançament concedit a l'any; encara que és el finançament al sec-
tor productiu, amb una ampliació de 234 M, el que lidera el creixement en registrar una taxa de variació del 29’5%
en la inversió, i es reté un 28’7% del finançament anual concedit en préstec directe. Cal afegir-hi la inversió associa-
da al descompte comercial i als comptes de crèdit, molt actius, amb taxes d'augment respectives del 26’1 i 13’8%. 
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4. Actius dubtosos

Durant l’exercici que ha finalitzat s'ha incrementat el volum total comptable dels nostres actius dubtosos, que asso-
leixen la xifra de 58,6 M €, i eleven el nostre índex de morositat per sobre de l’1% (1,325%), i retallen la cobertura
que presenten els fons d'insolvència (sobre crèdits i valors), en assolir un 138,22%, la qual cosa  suposa 50 punts
menys que al tancament de 2001.

5. Cartera de títols (exceptuant Deute Públic)

L'evolució de la nostra cartera de títols al llarg de l'exercici 2002 és emmarcada per tres aspectes o fets significatius:

• D'una banda, ha prosseguit l'adversa evolució en els mercats borsaris, nacional i internacionals, a causa de
circumstàncies ja assenyalades al començament de l'informe que no sols han produït una disminució notable de
les valoracions dels títols cotitzats, sinó que han anat propiciant també una prudent fugida de les inversions en
aquests mercats. 

• En segon lloc, pel que fa a la renda fixa, reduïm per segon any consecutiu la inversió, principalment en emis-
sions privades, aquesta vegada en 11’9 M, la qual cosa representa una retallada del 9’9%. 

• Quant a la renda variable, encara que se segueix potenciant la línia estratègica de diversificació del nostre
negoci tradicional a través d'un reforç d'inversió en empreses participades, per import superior als 47,7 M €, la
qual cosa representa incrementar aquesta cartera en un 51’4%, quan consolidem els balanços, neutralitzem
aquests encreuaments d'inversió. L'aplicació neta consolidada a cartera variable ha estat de 6,7 M € durant l'e-
xercici, principalment destinats a participacions fora d'entitats de crèdit.

Amb això, al final d'exercici el volum total de la nostra cartera és de 327,8 M €,  davant dels 321,1 M amb què va
tancar l’exercici anterior.

6. Immobilitzat 

L'immobilitzat del Grup experimenta un augment considerable al llarg de l'any perquè s’ha ampliat en 20 M €, la qual
cosa equival a una taxa de variació d'un 18’38%. La major part d'aquest augment, 17,5 M €, s'atribueix a la filial
Invernostra, no sols per la seva política seguida d'inversions durant l'any, sinó també pel canvi produït en la seva forma
d'integració, ara global, quan l’any passat va consolidar per posada en equivalència, la qual cosa equival a dir que no
aportava la seva inversió en la integració de balanços. 

El seguiment del pla d'expansió ens ha portat a obrir 12 noves oficines tradicionals durant l'any, com també 4 auto-
màtiques, sense que cap d'elles formi part d’empreses filials. 

Compte de resultats consolidat

1. Marge d'intermediació

El marc financer que ha caracteritzat el nostre negoci al llarg de l'exercici és definit per:

• Una prolongada caiguda en els tipus d'interès que propicia estrènyer els marges d'intermediació. Els efectes
col·laterals són una necessària adaptació de la rendibilitat històrica de l'actiu a les noves operacions i l'obligada
adaptació competitiva a les entitats que busquen augmentar la seva quota de penetració al mercat balear, a tra-
vés d'una agressiva política de preus.
• La pressió competitiva unida a la debilitat que presenta el creixement econòmic a la nostra regió està traslla-
dant increments mes suaus en els dipòsits. El restabliment del marge s'aconsegueix durant aquest any, en bona
mesura, amb una gestió adequada a les empreses participades i la seva conseqüent obtenció de beneficis.
• El major creixement de la inversió creditícia sobre els dipòsits, que ha suposat un requeriment de finançament
interbancari  i alternatiu a clients, es dóna lògicament a preus superiors a la mitjana de retribució dels dipòsits
tradicionals.
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Malgrat els factors descrits, una gestió adequada de preus i de polítiques comercials està propiciant un important
increment de massa i rendibilitat de negoci que, compensant per volum els aspectes assenyalats (creixement de la
inversió creditícia molt superior al de dipòsits de clients), ha permès aconseguir un marge de 142,3 M €, superior en
8,4 M € als d'un any abans, equivalent a un creixement del 6,29%; si bé, deixant el pes s/ATM’s en el 2,66%  davant
del 2,90% de 2001.

2. Comissions  netes (percebudes – pagades)

Les comissions netes ingressades per la prestació de serveis presenten una notable millora respecte a l'exercici ante-
rior, amb un increment de 2,94 M de € (13,51%).  Arriben a assolir els 24,7 M en termes absoluts.

Atesos els diferents capítols de comissions, milloren substancialment les provinents de serveis de cartera, de crèdit i
avals, les derivades de la gestió i custòdia de carteres de clients, com també les vinculades a dipòsits tant en la seva
comissió de manteniment com sobre la domiciliació de rebuts. D'altra banda, es mantenen més estables, aquest any,
els ingressos procedents de mitjans de pagament, per rebaixa de comissions associada a la integració de xarxes, com
també les derivades de la gestió amb fons d'inversió, com a lògic efecte de la disminució dels patrimonis administrats
de fons.

3. Marge bàsic

La positiva variació tant del marge financer com de comissions comentades anteriorment permeten que el marge bàsic
assoleixi un import de 167 M €, amb un increment del 7,3% sobre desembre 2001, exhibint un percentatge del
3,13% sobre ATM’s.do un porcentaje del  3,13% sobre ATM’s

4. Resultats per operacions financeres  i marge ordinari

La dependència d'aquesta partida a la volatilitat dels mercats i a la contínua erosió en la cotització de valors dels prin-
cipals nuclis financers ha traslladat la necessitat de cobertura en la nostra cartera d'inversió ordinària fins al tancament
d'any. El mateix passa en la valoració de la cartera de negociació. Ambdues carteres han precisat cobrir les seves minus-
vàlues a càrrec de resultats per valor de 9,5 M, quan l’any passat ja van reconèixer una pèrdua que es va valorar en
6,2 M. D'aquesta forma el marge ordinari queda amb 160,1 M, la qual cosa representa un augment de 8,6 M davant
de l’any passat, equivalent al 5,7%, i un pes sobre ATM’s  del  3,0%

5. Despeses d'explotació

Els costos de transformació continuen sota vigilància, conscients de la urgent necessitat de millorar l'índex d'eficièn-
cia, i ateses les dificultats trobades per a la millora dels marges financer i ordinari. La política de contenció de despe-
ses es trasllada tant a la nòmina com a les despeses administratives, i es vigila l'eficàcia de qualsevol ampliació d’a-
quests. El resultat d'aquestes actuacions es manifesta en una retallada contínua i ininterrompuda en la proporció de
despeses generals d'administració sobre volum mitjà de balanç, des d'una proporció que se situava en un 2,24% al
tancament de l’any 2000, fins al 2,13% a l'últim tancament, indicatiu d'una normalització amb la despesa de la resta
de caixes, i en la línia d'alleugerir els costos de la intermediació financera.

Les despeses de personal incrementen 5,6 M (+7’56%) amb una revisió salarial equivalent a la variació de l’IPC,
les baixades en curs i pagaments puntuals per adaptació a l'euro. Part important del seu augment (+1,45 M)
s'atribueix a compromisos amb el fons de pensions en raó a l'actualització de provisions i assegurances com-
plementàries per risc de vida i invalidesa. Les altres despeses generals administratives presenten major amplia-
ció, de l'ordre del +23,31% per prioritats atorgades a la modernització de la plataforma tecnològica en un pro-
jecte de desenvolupament comú amb les altres quatre caixes, denominat INFOCAJA. El cost del projecte en
aquesta primera etapa ha representat uns tres milions d'euros, en línia amb el que ja teníem previst, i que dóna
la mesura justa a l'esforç realitzat en el conjunt de les altres despeses administratives, amb les quals es creix
3,6 M.

Partides de despesa, com ara dietes i desplaçaments, òrgans de govern, despeses operacionals, resten per sota de cos-
tos de l’any passat, i es congelen altres partides com les reparacions i manteniments, el material d'oficina i les asse-
gurances.
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6. Marge d'explotació

Del resultat conjunt de tots els factors anteriorment comentats es dedueix un marge d'explotació de 46,31 M €, un
3’46% inferior al de 2001, i amb una variació absoluta de -1,66 M. En conseqüència, no es manté el pes específic
sobre ATM’s, que baixa de l'1,04% de 2001 al  0,87% en aquest exercici.

7. Amortitzacions i provisions per insolvències

Els efectes ja comentats de l'evolució dels mercats, el dèbil creixement en el producte interior brut de l'economia en
què ens basem, la persistent expansió de la nostra inversió creditícia i de la corresponent demora, com també les exi-
gències del FONCEI, determinen que durant l'exercici complet s'acumula una exigència de dotacions important, amb
un volum total provisionat de 23,21 M €, la qual cosa representa una taxa de variació del 47’94% sobre la correspo-
nent provisió de l'exercici anterior. Aquest augment ja havia estat de l’ordre del 39’29% l’any 2001.

El seu corresponent pes sobre ATM’s és de l'ordre del 0,43% (any anterior: 0,34% ATM’s).

8. Sanejaments d'immobilitzacions financeres

Prop d'1,66 M €, que gairebé dobla l'any anterior, ha estat la quantitat que a 31 de desembre de 2002 llançava aques-
ta rúbrica del compte de resultats, com a factor resultant de la negativa evolució dels mercats de valors davant de les
nostres participacions permanents. 

9. Beneficis  i  menyscaptes  extraordinaris

L'efecte conjunt dels diferents conceptes que integren aquest bloc de la presentació escalar del compte de resultats
consolidat suposa una aportació global positiva de 9,57 M €. Més de la meitat d'aquest import, 5,4 M, correspon a
beneficis per vendes d'Invernostra. Els altres 2,92 M corresponen a beneficis periodificats procedents de la venda de
deute a venciment realitzada a final de setembre de 2001. Els altres conceptes de caràcter extraordinari han anat a la
baixa: menor benefici per venda i recuperació de fons d'immobles (-1’12 M), i amortització de la desena part del dèfi-
cit de pensions.

10.  Resultats abans d'impostos (BAI)

Com a conseqüència del conjunt de circumstàncies comentades fins al moment, podríem resumir de forma global que
els resultats finals del Grup queden condicionats per:

• Una bona evolució en el negoci tradicional de la Caixa: s’estima que el “marge minoritari” ha estat superior
als 116,3 M €, amb un increment del 12,9% respecte a desembre 2001

• Una mala evolució dels mercats borsaris, prolongant la caiguda iniciada el 2000.  La seva repercussió en les
diferents rúbriques del compte de resultats ja ha estat àmpliament comentada.

• La creixent exigència de fons i sanejaments derivada no sols de les normes comptables que s’hi relacionen,
sinó de la nostra forta expansió creditícia i de diversificació de negoci que col·loquen el BAI en 40,77 M davant
dels 47,15 del tancament de 2001, o sigui, amb una caiguda de 6,38 M i retallada en un 13’54%. Aquest nivell
de benefici representa un pes de 0,76% sobre els ATM’s. 
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11.  Resultat de l'exercici : beneficis després d'impostos  

La comparació de resultats finals després d'impostos millora respecte a la comparació realitzada amb el BAI, atesa la
característica especial del notable ingrés de dividends procedents de participacions permanents ja retingudes amb
l'Impost. A més, figura el positiu impacte d'una operació iniciada en la modalitat tax-lease.

Pel que fa a aquest exercici, el resultat líquid després d'impostos és de 29,76 M €, amb una caiguda del 10’91% res-
pecte a l'exercici precedent, i la distribució de la qual ha estat de 4,700 M € com a aportació a obra social, i 25,06 M
€ al reforç de  reserves.

12.  Flux de caixa (Cash-Flow)

Després de la xifra màxima històrica de “Sa Nostra” aconseguida l'any anterior, 74,18 M, en aquest any el volum de
recursos generats per l'Entitat ha trobat el seu límit en 71,19 M amb una caiguda del 4,03%, que pel seu ampli volum
avala la bondat de fons de l'activitat ordinària del nostre negoci.

13. Recursos propis 

Un cop tinguda en compte l'aplicació del benefici net de l'exercici 2002, els recursos propis computables, determinats
sobre la base dels criteris establerts a la Circular 5/1993 del Banc d'Espanya, queden situats en  444,55 M €, i es deter-
mina un excés de 83 M sobre els nivells mínims exigits.

Els recursos propis augmenten 102,25 M sobre l'exercici anterior, a causa bàsicament de la col·locació de 100 M en
participacions preferents, la qual cosa permet una millora del coeficient de solvència fins a aconseguir un 9’84%. 

14.  Xarxa comercial i plantilla

La pressió de la competència ens estimula a seguir creixent en xarxa comercial. Així, el nombre total d'oficines al final
de 2002 són de 249, de les quals 43 són automàtiques. Al llarg de l'any s'han obert 16 noves oficines, 12 a la xarxa
operativa,  i 4 a l'automàtica; el nombre de caixers se situa en 327, amb un increment de 20 respecte a l’any passat.

Al tancament de 2002 la plantilla es componia de 1.387 empleats, sense comptar amb el personal en situació de lli-
cència retribuïda, la qual cosa representa una retallada de 2 persones en comparació amb l'any anterior. 

Amb això, el volum d'actius totals mitjans per oficina operativa passa de 19,80 M € l’any 2001, a 21,46 M en aquest exer-
cici analitzat, la qual cosa equival a un augment del  8,38%, mentre el volum d'ATM per empleat passa de 3,32 M € a
3,85 M,  equivalent a un  16,0%.

15.  Control  del risc

S'ha continuat adaptant la nostra tasca i organització a les orientacions de Basilea II sobre el control i gestió global del
risc,  amb el suport del desenvolupament del projecte sectorial de SECA.

Com que en la memòria de l’any passat ja es va explicitar l'enfocament i contingut  del projecte sectorial de SECA,
n’hi ha prou amb dir que en aquest any s'han rebut les primeres eines quantitatives de scoring i rating, pel que fa al
risc de crèdit, i l'eina Panorama pel que fa al risc de mercat; i s'ha seguit aprofundint en el desenvolupament i com-
prensió de la resta de mòduls del projecte

Aquesta recepció dels models sectorials permetran, amb la incorporació de les dades pròpies, adaptar i validar els nos-
tres propis models interns (IRB).

Així mateix, s'ha posat en marxa, en el si d'Infocaja, el desenvolupament de l'expedient electrònic, com a sistema bàsic
per a la gestió integral del procés de crèdit, mitjançant la integració adequada de les eines quantitatives, la informa-
ció externa, i les dades internes del client i de l'operació
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• Paral·lelament al desenvolupament del nou sistema, se segueixen aplicant les mesures ordinàries de control
de riscos que està utilitzant “Sa Nostra” en els darrers anys, com a aplicació de la “política de riscos” fixada pel
Consell d'Administració el 20-09-99, actualitzada periòdicament. Cada mes s'elaboren els quadres següents,
que són analitzats a les reunions periòdiques del CAP, com també supervisats per l'àrea d'auditoria.

• Risc d'interès
➘ Gap de sensibilitat.
➘ Simulació de l’evolució del marge financer.
➘ Seguiment del coeficient de solvència.

• Risc de liquiditat
➘ Model del Consell de Supervisió Bancària de Basilea
➘ Gap de venciments
➘ Liquiditat  “bàsica”
➘ Liquiditat “estructural”

• Risc de mercat

➘ Risc de canvi
➘ Límit cartera d'inversió a venciment
➘ Límit cartera d'inversió ordinària
➘ Límit cartera renda fixa privada

• Límit posicions cartera renda variable
• Límit minusvàlues latents
• Límits pèrdues en les diferents carteres
• Risc de crèdit
• Límits i consum línies de derivats i dipòsits bancaris

Com s'ha indicat, aquest conjunt de quadres tenen un seguiment mensual per part del CAP, qui pren les mesures de
reconducció que calguin en cas d'excés dels límits aprovats, i dóna compte periòdicament al Consell d'Administració
de la seva evolució i mesures adoptades.
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Aquests comptes anuals consolidats corresponents a l’exercici 2002 de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las
Baleares i Societats que componen el Grup “”SA NOSTRA”” que inclouen el balanç, el compte de pèrdues i
guanys i la memòria, com també l’informe de gestió, són formulats pel Consell d’Administració en la seva reunió
del dia 28 de febrer de 2003 i consten en el revers de 59 folis de paper timbrat de l’Estat de classe 8ª números
OG4320001 a OG4320059, ambdós inclusivament, en primera còpia; dels números OG4320060 a OG4320118,
ambdós inclusivament, en segona còpia i dels números OG4320119 a OG4320177, ambdós inclusivament, en
tercera còpia.



FUNDACIÓ

”SA NOSTRA”



FUNDACIÓ “SA NOSTRA”, CAIXA DE BALEARS

MEMÒRIA 2002

Les despeses i inversions del 2002 van sumar un
total de 4.915.261,82 €, distribuïts en les àrees assis-
tencial i sanitària (39,93%), patrimoni històric i natu-
ral (13,09%) i cultural (46,99%). 

El compromís de servei i promoció sociocultural
que “SA NOSTRA”, Caixa de Balears, té amb els ciu-
tadans de les illes, va continuar essent, durant l’any
2002, la clau d’interpretació i comprensió de les ini-
ciatives duites a terme, tant pròpies com en col·labo-
ració. En aquest sentit, cal destacar la consolidació de
les activitats de la Fundació “SA NOSTRA”, Caixa de
Balears, per tal de mantenir el compromís amb el des-
envolupament social, cultural i mediambiental de les
Illes Balears.

El 2002 va esser el primer exercici anual complet
de la Fundació, les activitats de la qual es van iniciar
el desembre de 2001.

Així mateix, destacam la continuïtat de les dues
noves convocatòries d’ajuts per a entitats no lucrati-
ves: ajuts per a projectes culturals i ajuts per a projec-
tes de conservació de la biodiversitat. D’aquesta
manera, les tres àrees d’acció de la Fundació van aug-
mentar la seva implicació en la promoció d’iniciatives
socials per millorar la qualitat de vida de tots els ciu-
tadans. D’altra banda, la convocatòria d’ajuts per a
projectes solidaris va assolir la seva setena edició, amb
la participació de 141 entitats, que presentaren un
total de 204 projectes, dels quals 108 reberen ajut.

a) Àrea assistencial i sanitària

Els 108 projectes que van rebre ajut responien a
necessitats de tots els sectors socials.

Al sector anomenat “Infància i família” se selec-
cionaren 15 projectes, d’entre els que volem destacar
el “Programa d’intervenció socioeducativa a domicili
amb educadors familiars”, del GREC.

Onze projectes van rebre ajuts dins el sector de
“Joventut”. Aquest sector pretén donar resposta a la
realitat social actual. Els joves, ara com ara, presenten
una problemàtica ben diferenciada de la dels infants
i les famílies. Analitzar els projectes que els tenen
com a destinataris de forma separada i diferenciada
va permetre donar major i millor suport a les aporta-
cions que impliquen formació sociolaboral, alternati-
ves d’oci i altres aspectes formatius necessaris per al

jovent d’avui. Destaca el projecte “Oferta d’oci posi-
tiu per als joves”, del Fòrum Tercer Mil·lenni, de
Menorca.

En el sector anomenat “Marginació social” van
esser premiats 27 projectes, d’entre els quals cal
esmentar els següents: “Creació i actualització de la
pàgina web de la FAIB: autoaprenentatge del català”,
de la Federació d’Associacions d’Immigrants a les
Balears i “SENSE LÍMITS. Grups de suport social per a
la promoció sociolaboral de dones en situació de risc
social i per conciliar vida familiar i laboral”, de
l’Associació Ateneu Alcari.

Del sector de “Persones amb discapacitat” van
esser seleccionats 22 projectes. “Entre tots feim oci
Projecte integral d’oci i temps lliure”, de l’Associació
AMITICIA, i el projecte “Construcció del nou centre
ocupacional ISLA”, del Centre Mater Misericordiae,
van esser dos dels projectes que reberen ajuts.

Es van atorgar ajuts a 7 projectes del sector de
“Persones grans”, com el presentat per Càritas
Diocesana de Menorca “Casa meva és casa teva”.

A l’apartat de “Malalties cròniques”, en el qual
foren premiats 25 projectes, sobresortien: “Activitats
d’atenció a les persones cuidadores de malalts
d’Alzheimer”, de l’Associació de familiars de malalts
d’Alzheimer d’Eivissa i Formentera, i “Casa d’acollida
de persones afectades de SIDA”, de l’Associació
Siloé. Cal fer una menció especial del projecte
“T’escoltam”, promogut i gestionat per sis entitats
menorquines (ALBA, AEMIM, ALCER, ASAB, ADIME i
la Lliga Reumatològica), en el qual compartir serveis
els permet rendibilitzar despeses, personal i espais.

Finalment, a l’apartat de “Drogodependències”,
va esser seleccionat un projecte: “Acollida a indigents
i a toxicòmans actius”, de l’Associació Zaqueo.

Evolució de la convocatòria d’ajusts per a
Projectes Solidaris (1996-2002):
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207

108



Per tal d’aprofundir en el coneixement de la reali-
tat dels sectors més desprotegits de la societat i pro-
moure la reflexió col·lectiva, es van fer públics els
següents informes de la Fundació “SA NOSTRA”,
Caixa de Balears:

- Realitat i perspectives de les ONG assistencials a
les Balears.

- La força i el futur de l’associacionisme: els joves.
- El respecte dels Drets Humans: font d’inserció

social.

L’esperit que anima la Convocatòria d’ajuts per a
projectes solidaris, també va empènyer la Fundació “SA
NOSTRA” a aportar el 0,7% del seu pressupost per
col·laborar amb projectes de Cooperació Internacional.
L’ajut es va canalitzar a través dels tres Fons de
Cooperació. El Fons Mallorquí de Solidaritat i
Cooperació va rebre un ajut destinat al projecte promo-
gut per la Fundació DIAGRAMA: “Suport a la reinserció
sociolaboral dels/les adolescents de l’HOGAR ZACARÍAS
GUERRA”, de Managua (Nicaragua). El Fons Menorquí
de Cooperació i el Fons Pitiús de Cooperació van rebre
un ajut per al finançament de diversos projectes.

Pel que fa a publicacions d’anàlisi de la realitat
social, al llarg del 2002, es va publicar l’estudi “Joves
balears”, dirigit per Javier Elzo, sociòleg de reconegut
prestigi a l’Estat espanyol. El ressò i la demanda d’a-
quest llibre han estat importants. De fet, fins alesho-
res, no hi havia cap estudi integral sobre la joventut
de les Balears. A més, el seu enfocament des de la
perspectiva dels valors humans, la seva profunditat i
amplitud, tant per la mostra com pels temes analit-
zats i, finalment, l’anàlisi en paral·lel de la realitat
juvenil balear i l’espanyola, han fet d’aquest estudi un
referent per al coneixement dels joves de les illes.

D’altra banda, es col·laborà també amb nombro-
ses entitats socials amb assessorament tècnic, apor-

tació de material per a la celebració de diversos actes
i amb la cessió d’espais i instal·lacions de la Fundació
“SA NOSTRA” per a la realització d’exposicions benè-
fiques, cursos, conferències, trobades i congressos.
En són una mostra les exposicions d’obres realitzades
per nins discapacitats de les associacions Gaspar
Hauser i Taller ISLA, al Centre de Cultura “SA NOS-
TRA”, de Palma.

Pel que fa al col·lectiu de persones grans, es va
mantenir l’objectiu d’arribar a totes les associacions
de gent gran, i per això es va mantenir una línia de
col·laboració amb totes i cada una d’aquestes, mit-
jançant distintes opcions.

La publicació setmanal “SA NOSTRA” D’OR va
permetre, al llarg de l’any, publicar les activitats cul-
turals, socials i recreatives que realitzaven totes les
associacions, en crear un espai de referència per al
col·lectiu. La major part de totes aquestes activitats
van rebre el suport de la Fundació “SA NOSTRA”.

Les col·laboracions amb les associacions de
Mallorca van esser molt nombroses i diverses: festes,
conferències, sortides culturals, excursions, setmanes
culturals, homenatges a centenaris, noces d’or i altres
subvencions. Els “Encontres intergeneracionals”,
organitzats en col·laboració amb l’Associació Santa
Maria del Camí, es van ampliar amb la construcció
d’una sitja i l’ensenyament dels padrins als néts del
procés d’obtenció de carbó i la “festa des batre”.

Pel que fa a les associacions de Menorca, cal
esmentar el manteniment i seguiment de l’actual
conveni signat amb 7 de les 11 associacions existents
i la bona relació que es manté amb la Federació
d’Associacions de Menorca. Podem esmentar, com a
actuacions més concretes, la col·laboració directa
amb l’Associació d’es Castell (Villacarlos), que té un
ampli ressò social. Feim menció especial de la
col·laboració amb l’Associació Democràtica de
Pensionistes i Jubilats de Ciutadella, amb la qual es va
mantenir l’estreta col·laboració d’altres anys.

Quant a les associacions d’Eivissa i Formentera, es
van mantenir els convenis ja existents, amb 12 asso-
ciacions d’un total de 14. Les associacions recent-
ment creades a Sant Carles i a Santa Agnès signaran
convenis de col·laboració durant l’any. D’entre les
actuacions concretes podem destacar la col·laboració
amb la revista Es major i sa majora.

Dins el programa “Entre Residències”, a través del
qual es col·labora amb altres cinc residències de per-
sones grans, es va mantenir la celebració de debats
sobre temes relacionats amb la vida diària dels resi-
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Els hivernacles de sa Canova són també una aula d’aprenentatge per
als escolars



dents i de les persones grans en general, en els quals
hi participen representants de totes les residències del
programa. Aquesta activitat, iniciada el 2001, s’ha
consolidat durant el 2002. 

Els programes “Gent gran en marxa”, “Ball de
Saló”, “Danses del Món” i “Natació”, realitzat en
col·laboració amb el Consell de Mallorca, van conti-
nuar amb una gran participació d’associacions.

La celebració del Dia Universal del Padrí es va rea-
litzar amb molt d’èxit al campus de la UIB, amb
actuacions de balls regionals i un àpat. Hi va assistir
el rector de la UIB i es va disposar de la col·laboració
del Centre Balears Europa.

Quant a formació, en el marc del conveni amb la
UIB, cal remarcar la col·laboració amb la Universitat
Oberta per a Majors a Mallorca, amb la celebració de
dues conferències al Centre de Cultura “SA NOS-
TRA”, que permet obrir la Universitat amb una ofer-
ta específica per a persones grans, fomentar la seva
participació en la societat actual a través dels dife-
rents camps de la cultura.

El “Curs pràctic de seguretat vial i perfecciona-
ment de la conducció per a conductors de més de 65
anys”, en col·laboració amb la Prefectura Provincial
de Trànsit, tengué la participació de més de 350 pen-
sionistes.

A la Residència per a persones grans “SA NOS-
TRA”, la capacitat es va mantenir en 209 places, amb
un nivell d’ocupació en plantes d’un 99% i d’un 93%
a la infermeria. Durant aquest any es van produir 20
altes i 13 baixes. Cal dir que la llista d’espera el
31/12/02 registrava un total de 719 sol·licituds.

Són nombroses les activitats que es van oferir als
residents: excursions i sortides culturals (22), confe-
rències (14) i altres activitats (27), així com una sèrie
d’activitats permanents com gimnàstica, pintura,
ceràmica i el taller de memòria, a més de les activitats
religioses. 

Es van realitzar, durant l’any, tallers setmanals per
als residents: comunicació, psicomotricitat, estimula-
ció, memòria. També, 53 intervencions de teràpia
individual al llarg de l’any. 

Dins aquesta àrea s'inclou l'aportació que va fer la
Fundació “SA NOSTRA”, Caixa de Balears, a l'esport
base, amb la intenció d'ajudar a la incorporació dels
joves al món esportiu. L'articulació dels ajuts anava
enfocada al recolzament de les institucions mitjan-
çant ajuts directes dirigits a l'impuls del programa de

la Direcció General d'Esports del Govern de les Illes
Balears, i coordinat pels consells insulars, “L'esport
per a l'edat escolar 2002”. En total hi van participar
més de 40.000 nins d'entre 5 i 16 anys, tots benefi-
ciaris de les nostres ajudes.

b) Àrea patrimoni natural i artístic

Patrimoni natural

La Fundació “SA NOSTRA”, el 2002, va presentar
una àmplia oferta d’activitats i propostes de caràcter
ambiental: programes d’educació ambiental, publica-
cions, exposicions, seminaris de formació, projectes
de col·laboració amb entitats i institucions i va conti-
nuar la línia d’actuació encetada l’any 2001, de suport
directe a projectes de conservació de la biodiversitat.

Aquest suport es va materialitzar amb la segona
edició de la “Convocatòria d’Ajuts per a Projectes de
Conservació de la Biodiversitat”. El seu objectiu és
contribuir a la conservació d’aquest patrimoni natural,
a través de projectes finalistes engegats per entitats
sense ànim de lucre de les Illes Balears. Els àmbits d’a-
questa convocatòria són: l’estudi i la conservació de la
biodiversitat, la conservació d’hàbitats i d’espècies
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L’informe Joves balears , dirigit pel sociòleg Javier Elzo i realitzat
per encàrrec de la Fundació “SA NOSTRA”, ha estat molt ben
valorat pels col·lectius socials 



amenaçades, la conservació de varietats tradicionals
agrícoles i de races autòctones i l’ús sostenible de la
biodiversitat. A aquesta convocatòria es van presentar
17 projectes d’arreu de les Balears i se’n van dotar 8,
d’entre els quals cal destacar els següents:

- “Gestió ambiental de les microreserves biològi-
ques de s’Empriu i de les Veles de Cura”, de
l’Associació Balear d’Amics dels Parcs.

- Edició i elaboració de l’Atles dels aucells nidifi-
cants de Mallorca, 2003-2005. Accions previstes per
als anys 2002 i 2003, del Grup Balear d’Ornitologia i
Defensa de la Naturalesa (GOB-Mallorca).

- “La biodiversitat microfaunística com a indicador
ambiental de la pradera de Posidonia oceanica: estu-
di sistemàtic i ecològic dels foraminífers bentònics del
litoral de Calvià”, de l’Associació Museu Balear de
Ciències Naturals.

Dins el Programa d’activitats educatives de “SA
NOSTRA”, l’any 2002 es van oferir 23 propostes edu-
catives de caràcter ambiental que, en el seu conjunt,
arribaren a 23.553 alumnes de les Illes Balears. Els
centres on es dugueren a terme són: a Mallorca, Can
Tàpera, sa Canova, el Museu Balear de Ciències
Naturals, el Jardí Botànic de Sóller, la Trapa,
l’Observatori Astronòmic de Mallorca; a Menorca, el
Museu de la Natura de Menorca i a Eivissa, la sala de
Cultura d’Eivissa, la sala d’exposicions sa Cooperativa
i sa Punta des Molí, aquests dos darrers espais a Sant
Antoni de Portmany.

A Can Tàpera es van dur a terme els programes
educatius “Entenguem el paisatge mediterrani”, amb
541 alumnes i “Viu el bosc”, amb 4.484 escolars.
També, des d’aquest centre es van coordinar les acti-
vitats educatives desenvolupades al Centre de
Cultura de Palma, a sa Canova, a Eivissa i a Menorca.

Per altra banda, a Can Tàpera també es va orga-
nitzar el seminari de formació “Educar per a la inte-
gració i la igualtat d’oportunitats” durant el mes d’a-
bril, amb 188 inscrits. D’entre els ponents destaquen
Manuel Delgado, professor d’Antropologia Social de
la Universitat de Barcelona, Amina Bargach, psiquia-
tra infantil i experta en migracions, i Jurjo Torres,
catedràtic de Didàctica i Organització Escolar, de la
Universidade da Coruña.

A sa Canova, s’han continuat oferint les unitats
didàctiques Quin temps fa?, Jornada agrícola;
Investigam i les activitats Biodiversitat, les mil i una
formes de la vida i Treballam l’hort. El nombre d’a-
lumnes que han participat en aquestes activitats és
de 5.644.

Al Museu Balear de Ciències Naturals (Sóller) i al
Jardí Botànic de Sóller, es van oferir 6 activitats en les
quals hi participaren 4.807 escolars. A les activitats
de la Trapa hi van assistir 1.392 alumnes.

A Eivissa, l’exposició “Etnobotànica a les Balears.
Els arbres i arbusts al servei de l’home”, oberta des de
l’octubre de 2002 fins al gener de 2003 a l’Espai
Cultural de sa Punta des Molí, a Sant Antoni de
Portmany, va tenir una assistència de gairebé 3.400
persones, de les quals 1.453 van correspondre als
alumnes que la visitaren sota el guiatge de monitors
i la resta foren adults. L’altra exposició que s’oferí a la
Sala de Cultura d’Eivissa, “Llengües, universos en
perill”, fou vista per 1.342 persones, de les quals 643
eren alumnes. D’altra banda, a la Sala de Cultura de
Formentera, l’activitat “Les praderies de posidònia,
patrimoni de tots” va arribar a 794 alumnes. A Maó
i a Ciutadella, l’exposició “Llengües, universos en
perill” va tenir 774 visitants.

Al Centre de Cultura de Palma, relacionat amb
l’exposició “Llengües, universos en perill”, se celebrà
el cicle de conferències amb el mateix títol. Hi assisti-
ren 230 persones.

Al Centre Social de Ciutadella va tenir lloc el semi-
nari “Vivint el paisatge. Tècniques d’anàlisi, interpre-
tació, comunicació i intervenció en el paisatge”. El fet
d’esser un seminari de caràcter pràctic va implicar
una limitació del nombre d’assistents, que va esser de
33 professionals de l’educació.

Dins l’apartat de publicacions destaquen els títols
Actes del curs “Educar per a la integració i la igualtat
d’oportunitats” i el catàleg de l’exposició Mobilitat
sostenible: l’altra manera de moure’s. De la revista
Gea. Quaderns de la Terra, van esser publicats els
números 9 (Objectiu: educar per al medi ambient) i
10 (Insularitat i medi ambient, dependència mútua).
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La UIB i “SA NOSTRA” inauguraren el Centre de Recerca Econòmica
(CRE). La presentació va comptar amb l'assistència de (d'esquerra a
dreta): Eugeni García, vicerector d'Investigació i Política Científica de la
UIB; Llorenç Huguet, rector de la UIB; Pere Batle, director general de
"SA NOSTRA"; Antoni Riera, director del CRE, i Carles Manera, vicerec-
tor de Planificació Econòmica Administrativa de la UIB



A més, s’ha col·laborat en la publicació del llibres Les
aus de s’Albufera: la nostàlgia del fang i Els cetacis a
la mar balear.

Participants a les activitats 2002 Nre.
Centres i programes propis (alumnes)
Mallorca 12.292
Menorca 1.224
Pitiüses 2.893
Centres i programes en col·laboració 7.326
Assistents als seminaris i jornades 451
Assistents a exposicions (públic en general)       2.996

TOTAL 27.182

Patrimoni artístic

La recuperació del patrimoni continua essent una
línia important de la tasca de la Fundació “SA NOS-
TRA”. El conveni amb el bisbat de Mallorca va per-
metre col·laborar en la restauració, la recuperació i
millora dels temples parroquials de l’Encarnació
(Palma), de l’Immaculat Cor de Maria (Palma), del
Toro (Calvià), del Pil·larí (Palma), de Santa Maria
(Andratx), la capella de Sant Gabriel del Port Nou
(Son Servera), així com en la darrera fase de la ins-
tal·lació de dos finestrals de la parròquia Mare de
Déu de Montserrat (Palma) i la restauració de la pin-
tura de Sant Joan Baptista (s. XVII) de la parròquia de
Sant Joan Baptista (Muro).

Dins la Convocatòria d’Ajuts per a Projectes
Culturals, es van signar convenis de col·laboració per
a la difusió del patrimoni amb l’Associació per a la
Revitalització dels Centres Antics (ARCA), la
Comunitat de Clarisses Caputxines (Palma), l’APA de
l’Escola Nova (Porreres) i, pel que fa al patrimoni
etnològic, amb el Centre d’Estudis Locals - Fòrum
Tercer Mil·lenni (Menorca), entre d’altres.

Es va adquirir una obra fotogràfica de l’artista
Carles Congost.

c) Àrea docent i de recerca

Docent

La Fundació “SA NOSTRA” va continuar oferint el
seu programa d’activitats educatives, adreçat als cen-
tres escolars de les Illes Balears, com també els cursos
i seminaris de formació per a educadors, esmentats ja
més amunt. També, mitjançant el programa de
beques de cooperació formativa de la Fundació

Universitat-Empresa (FUEIB), la Fundació “SA NOS-
TRA” va tenir el suport de dos becaris: un a la finca
de sa Canova i l’altre al Servei de Dinamització de la
Part Forana de Mallorca.

Recerca

A la finca experimental agrícola sa Canova s’ha
continuat amb el projecte de recerca sobre agricultu-
ra ecològica realitzat conjuntament amb el
Departament de Biologia de la Universitat de les Illes
Balears. Mitjançant aquest projecte s’ha estudiat l’e-
ficiència de les dosis de rec, així com la contaminació
de nitrats en el cultiu de la patata a sa Pobla. 

d) Àrea cultural

Durant l’any 2002, als diferents centres de la
Fundació “SA NOSTRA”, es van organitzar 1.548
activitats culturals, amb un total de 370.724 assis-
tents.

Es va fer la segona edició de la “Convocatòria
d’Ajuts per a Projectes Culturals”. Amb aquesta ini-
ciativa, la Fundació “SA NOSTRA” complementava la
programació pròpia mitjançant la col·laboració amb
entitats sense ànim de lucre de les Illes Balears que
treballen en el desenvolupament cultural i social de la
nostra comunitat. Les àrees que abasta aquesta con-
vocatòria són: Arts escèniques, Arts plàstiques i crea-
ció audiovisual, Música, Llengua i Literatura i
Patrimoni històric i artístic.

Van esser presentats 78 projectes, dels quals en
foren seleccionats 35. Cal destacar, d’entre aquests,
els projectes presentats pel Teatre de Vilafranca, pel
Centre d’Estudis Locals - Fòrum Tercer Mil·lenni, de
Menorca, per l’Associació cultural “lacasadelcactus” i
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Els representants dels projectes guanyadors de la convocatòria d’Ajuts per a
Projectes Culturals que convoca anualment la Fundació “SA NOSTRA” al pati
del Centre de Cultura de Palma



pel Centre d’Investigació Musical de la Seu de
Mallorca.

A més de les activitats pròpies, cal destacar els
convenis establerts amb les administracions de les
Illes Balears, per tal de contribuir a la creació d’una
cultura que impulsàs la reflexió i que no esdevingués
una simple manera d’entreteniment. En col·laboració
amb el Govern de les Illes Balears es va participar en
les activitats pròpies de l’Espai de Formació, l’exposi-
ció de Robert Graves i la realització de les maletes
didàctiques per a escolars arran de l’exposició
“Llengües, universos en perill”, produïda per la
Fundació. També es va col·laborar en el programa de
“Dinamització cultural” i en els circuits CIM – “SA
NOSTRA”. Quant a la promoció de joves artistes, es
va recolzar l’exposició resultant de la “I Beca de
Creació Artística Auditòrium Sa Màniga”, en
col·laboració amb el Consell de Mallorca i
l’Ajuntament de Sant Llorenç.

Exposicions

Les exposicions van esser les activitats més relle-
vants i que tengueren una major assistència de
públic. Se’n van realitzar, en total, 151. Al Centre de
Cultura de Palma podem destacar la d’“Antoni
Gelabert (1877-1932)”, una exposició d’una de les
figures més rellevants de la pintura balear de tots els
temps. La mostra presenta una important selecció de
l’obra. Comissariada per José M. Pardo va esser el
resultat d’un projecte d’investigació i treball que va
aportar un complet catàleg raonat. D’altra banda,
“Parc humà. Una exposició sobre criatures globals”
va reunir l’obra de desset artistes contemporanis
internacionals amb una reflexió sobre alguns dels
problemes que preocupen i afecten l’home d’avui: la
mundialització, la immigració i la manipulació genèti-

ca. Aquesta exposició tengué gran acollida entre el
públic més jove. Finalment, “De l’art povera fins els
nostres dies”, va representar una revisió històrica
sobre un dels períodes artístics italians més impor-
tants de la segona meitat del segle XX, inèdita a
l’Estat espanyol. 

A la Sala de Paper destacaríem l’exposició
“Mateo Maté. Viajo para conocer mi geografía”,
creada per un dels artistes espanyols més actuals,
que incloïa instal·lacions, peces en suport videogrà-
fic i altres obres que permeteren la participació acti-
va dels espectadors més joves. A final d’any, es va fer
una exposició de fotografies de l’artista resident a
Nova York, Camilo José Vergara, titulada “El nou
guetto americà”.

Del conjunt d’exposicions fetes a Menorca en des-
taquen dues per l’interès que van despertar en el
públic: “El segle XVIII i nosaltres”, visitada per més de
5.000 persones, i “d’Arquitectures”, a la qual hi
varen assistir 5.600 persones.

A la Sala de Cultura d’Eivissa cal destacar la mos-
tra “Wifredo Lam. L’ull del tigre”, que constava de 30
dibuixos, 19 dels quals eren inèdits i, quant a la crea-
ció més actual, les exposicions de les obres de Mateo
Maté i de Carlos Pazos. D’altra banda, a la Sala de
Cultura de Formentera destaca pel seu interès la
mostra de “Marino Benejam. La mirada del ninotai-
re”. També, pel nombre de visitants que van atreure,
destacam les exposicions “Elements”, de Gilbert
Herrenys i, dins la col·lecció “Fotògrafs a les Illes”,
“Ciutats”, de Mario Ayguavives.

A la Part Forana de Mallorca es van fer 57 exposi-
cions, tant a sales pròpies com a espais municipals.
D’aquestes, 20 van esser itinerants, amb un total de
43 moviments. El conveni de col·laboració amb
l’Ajuntament de Manacor va permetre continuar amb
el “Projecte Torre”, en el marc del qual es realitzaren
9 exposicions. Al Centre d’Art sa Quartera d’Inca es
van exposar 8 mostres. Dins el conveni amb Can
Planes, Espais d’Art i Cultura, de l’Ajuntament de sa
Pobla, es van realitzar 5 exposicions, d’entre les quals
cal destacar la mostra de ceràmiques de Picasso, a
més d’altres activitats relacionades amb les Belles
Arts. El “Projecte Llevant”, inicialment impulsat pels
ajuntaments del llevant mallorquí, la Fundació “SA
NOSTRA” i el Consell de Mallorca, s’ha consolidat i
enriquit amb la incorporació d’altres entitats i institu-
cions. Quatre exposicions van itinerar per 16 munici-
pis. Per mà del COFUC, van sortir a l’exterior:
Barcelona, Alemanya i Rússia.
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En el decurs de la Convenció d’Empleats es varen lliurar els premis del con-
curs d’idees i projectes presentats pels professionals de “SA NOSTRA”



Cinema

El cinema va esser una de les activitats que la
Fundació “SA NOSTRA” va promocionar durant l’any
2002. Es van fer 193 projeccions als nostres espais,
amb la presència de 21.655 espectadors. Cal desta-
car el cicle de “Cinema a la fresca en català”, que
s’organitzà juntament amb la Conselleria d’Educació
i Cultura i que va permetre fer 93 projeccions a 44
municipis de Mallorca i Formentera. A través de la
Convocatòria d’Ajuts per a Projectes Culturals, es va
col·laborar amb l’Associació Artífex Cultural per a les
mostres de cinema i de vídeo de la Part Forana (VII) i
de Palma (V).

Al Centre de Cultura de Palma, la programació de
cinema va revisar les filmografies d’alguns dels més
grans directors com Billy Wilder, Charles Chaplin,
Buster Keaton i Eric Rohmer. Es van projectar un total
de 100 pel·lícules, en 20 cicles, d’entre els quals des-
taquen: “Cinema i immigració” i “Cinema i treball”.
El Centre de Cultura també va acollir el II Certamen
de Curtsmetratges de ficció en versió original que va
organitzar la Direcció General de Política Lingüística
del Govern de les Illes Balears. 

Conferències i cursos

Quant a les conferències, se’n van fer un total de
156. Els cicles i els seminaris s’adreçaren a diferents
segments de públic. Així, als centres de la Fundació,
tant per iniciativa pròpia o en col·laboració, s’han
exposat i debatut temes relatius a l’art contempora-
ni, la literatura, el medi ambient, l’arquitectura, els
problemes socials i les noves tecnologies. El Centre de
Cultura va programar 41 conferències de les quals
destacam els cicles “Humanitats i noves tecnolo-
gies”, en col·laboració amb la UIB i el Centre de
Professors de Palma, i “Aproximació a la cultura islà-
mica”, en col·laboració amb l’Observatori de la
Mediterrània. Dins el cicle “Immigració i racisme des
de la comunicació”, en col·laboració amb el Sindicat
de Periodistes de les IB, mereix menció especial la
conferència impartida per Sami Naïr. Quant a les con-
ferències adreçades al públic més jove va tenir lloc la
quarta edició de “Còmic Nostrum”. 

A Menorca es van fer 40 conferències, cursos i
presentacions de llibres, que tractaren sobre la divul-
gació del patrimoni i temes socioassistencials, a les
quals hi assistiren 3.500 persones. 

A les Pitiüses es varen fer 34 conferències,
emmarcades en diversos cicles, a les quals hi van
assistir 1.776 persones. A més, es va dur a terme la

quarta edició del Curs de Cultura Popular de les Illes
Pitiüses, amb el propòsit de donar a conèixer dife-
rents aspectes de la cultura popular, i el Curs Eivissenc
de Cultura, que enguany va arribar a la seva XXVIII
edició.

A la Part Forana de Mallorca es van fer 41 confe-
rències, tallers i lectures poètiques, programades a 23
municipis, amb l’assistència de 1.898 persones.
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Un dels actes més emotius és el que aplega els empleats que porten 25
anys treballant per a la institució

“SA NOSTRA” va actuar d’amfitriona de la II Convenció Anual de Control
Global del Risc de CECA. L’acte de recepció va tenir lloc al castell de Bellver 



Arts escèniques

El teatre és una de les activitats que gaudeix de
major acceptació a la Part Forana de Mallorca. El con-
veni entre el Consell de Mallorca i la Fundació “SA
NOSTRA” per dur endavant el Circuit d’Arts
Escèniques va permetre, per setè any consecutiu, que
els municipis gaudissin d’una programació estable i
de qualitat. Pel que fa al Circuit d’Arts Escèniques
Professional, es feren 62 representacions. El Circuit
d’Arts Escèniques No Professional en va fer 27. El
nombre total d’espectadors als 42 municipis que par-
ticiparen en aquests circuits fou de 12.945. Cal fer
esment, també, de la col·laboració a la VIII Fira de
Teatre de Manacor i, a través de la Convocatòria
d’Ajuts per a Projectes Culturals, es van recolzar les
iniciatives per a la formació de joves actors del Teatre
d’Artà, les reformes de l’espai escènic de l’Associació
Culturals Sans i les programacions anuals del Teatre
de Vilafranca i del Teatre del Mar a Palma.

Al Centre de Cultura de Palma van continuar les
representacions de titelles. Es va col·laborar amb el
Festival Internacional de Teatre de Titelles acollint
dues representacions. A final d’any es va iniciar el
cicle “Teresetes, teresines i bubotes” amb l’especta-
cle titulat “Ja vénen les teresetes”.

Premis literaris i publicacions

Per sisè any consecutiu, es va dur a terme l’edició
dels Premis “Miquel Àngel Riera” de Poesia i Narrativa,
que va tenir 25 participants a la secció de narrativa i 15
a la de poesia. Les obres guanyadores, “La darrera
hora”, d’Antoni Seguí Barroso, i “En blanc”, d’Alfons
Navarret i Xapa, van esser publicades a les col·leccions
“Tià de sa Real” i “El Turó”, respectivament. A més,

dins aquestes col·leccions es van publicar: “La meva
experiència creativa”, de Miquel Àngel Riera; “L’Infern
de l’Illa”, de Pere Rosselló Bover; “Temps, pintura men-
tal”, de Bartomeu Ribes i Guasch; i, finalment,
“L’inquilí del gel”, de Miquel Àngel Lladó.

A la col·lecció “Poesia de Paper” s’editaren 8 qua-
derns de poemes, fruit de 9 lectures poètiques fetes
al Centre de Cultura, en col·laboració amb la UIB.

Les exposicions pròpies i en col·laboració han
comportat l’edició de 28 catàlegs. Vuit d’aquests van
esser publicació exclusiva de la Fundació. Destaca el
catàleg raonat del pintor mallorquí Antoni Gelabert i
els de les exposicions col·lectives “De l’art povera als
nostres dies” i “Parc humà. Una exposició sobre cria-
tures globals”. De la col·lecció “Fotògrafs a les Illes”,
s’ha editat Mario de Ayguavives.

A més, es va editar del número 79 al 88 de la
revista monogràfica de cinema Temps Moderns, de
distribució gratuïta.

Per tal de fomentar la cultura i la llengua de les
Illes Balears, a més de les publicacions pròpies, la
Fundació “SA NOSTRA” va signar convenis de
col·laboració amb el Govern de les Illes Balears, amb
els consells insulars i amb altres entitats, com l’Obra
Cultural Balear i l’Obra Cultural de Menorca. Aquesta
darrera col·laboració permeté continuar amb l’edició
de l’Enciclopèdia de Menorca. 

Música

L’activitat musical que la Fundació “SA NOSTRA”
va dur a terme a les 4 illes fou molt intensa: 300 con-
certs, amb 40.420 espectadors.

A la XXXII edició de la Setmana Internacional
d’Orgue hi varen actuar Miquel González (Espanya) i
Jean-Pierre Lecaudey (França), que feren, en total, 4
concerts: 2 a Palma i 2 a Menorca. Pel que fa a l’en-
senyament dels estudis d’orgue clàssic entre els més
joves, la Fundació va signar un conveni amb l’Escola
d’Orgue Antoni Martorell d’Inca, a través d’un ajut
per a Projectes Culturals.

Al Centre de Cultura de Palma, en el marc del
cicle “Música a “SA NOSTRA”” es realitzaren 26 con-
certs. A la programació habitual de música clàssica,
es van incorporar nous cicles i concerts de música per
a joves. En aquest sentit, s’ha d’esmentar el cicle
“Música pel XXI” amb els concerts d’Andrea Volpini,
emès al programa “Discópolis” de Ràdio 3, i els con-
certs del cicle “Waiting for waits” o de “La
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A través del programa Balears Jove, “SA NOSTRA” va organitzar moltes
activitats per apropar-se al públic juvenil
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Búsqueda”. De la programació de música clàssica
podem destacar els cinc concerts de la Camerata ”SA
NOSTRA” i el recital del pianista Ramon Coll.

Dirigits al públic més jove, van continuar els
Concerts escolars al Centre de Cultura. Es programa-
ren 47 audicions, distribuïdes en cinc cicles: “Vine a
cantar cançons del món”, “Dansar, dansar, dansar!”,
“De l’esclavitud al jazz”, “Elegguà. Percussió ètnica”
i “Franco Bombelli, quartet”, adreçats als escolars
d’entre 4 i 16 anys. Hi van participar un total de
5.755 alumnes.

Un any més, cal destacar la gran acceptació del
cicle “Música sense Fronteres”, que va acollir músi-
ques ètniques i populars d’arreu del món. Es van pre-
sentar 5 concerts al llarg de l’any.

A la Part Forana, a més dels concerts de música
clàssica, entre els que destaquen els oferts per la
Camerata ”SA NOSTRA” a Campanet i a Muro, es va
continuar amb la col·laboració anual amb el Consell
de Mallorca, per al Circuit de Música Tradicional
Mallorquina, dins el qual es van realitzar 74 actua-
cions a 29 municipis, amb la participació de 16.700
espectadors. També en col·laboració amb el Consell,
va continuar funcionant el Circuit de Música Jove
CIM – “SA NOSTRA”, amb 26 concerts a 16 munici-
pis. El VIII Festival de Jazz de sa Pobla, que reuní més
de 9.000 persones entre els quatre concerts, va asso-
lir una gran qualitat en aquesta edició.

A Menorca, la majoria dels 80 concerts realitzats
es dugueren a terme en col·laboració amb les
Joventuts Musicals de Maó, les Joventuts Musicals de
Ciutadella i les Joventuts Musicals d’Alaior, cosa que
permeté gaudir de l’actuació dels millors joves intèr-
prets d’aquest circuit.

Les Sales de Cultura d’Eivissa i de Formentera rea-
litzaren 20 concerts durant l’any, amb la participació
de 1.857 assistents.

La Camerata ”SA NOSTRA” va fer 10 concerts a
les illes: 5 al Centre de Cultura de Palma, 1 al Palau
Vivot (programa de festes del Corpus de
l’Ajuntament de Palma), 1 a Campanet –amb motiu
de la inauguració de la nova oficina de “SA NOSTRA”
–, 1 a Muro –en homenatge al músic Miquel Tortell,
amb motiu del 200è aniversari del seu naixement–, 1
a l’església de Sant Domingo (el Convent) d’Eivissa i
1 a l’església de Sant Francesc de Xavier de
Formentera.

A través de la Convocatòria d’Ajuts per a Projectes
Culturals es va formalitzar la col·laboració amb la
Fundació ACA per a la celebració del “XXIII Encontre
Internacional de Compositors”, per al “Simpòsium
sobre els orgues històrics de les Illes Balears” i per a
la “XII Nit Bielenca”, dedicada al compositor Baltasar
Moyà (1861-1923), acompanyada de l’edició d’un
CD amb una petita mostra del repertori d’aquest
músic, enregistrat per la Banda Municipal de Palma.
Es va mantenir la col·laboració amb el Centre
d’Investigació Musical de la Seu per tal de recuperar
la música del segle XVIII.

Nombre d’usuaris i activitats culturals 
1997-2001
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OFICINES DE PALMA

Oficina Nom Adreça Població CP Núm. telèfon Núm. Fax

0088 ARAGÓ c/ d'Aragó, 20 Palma 07006 971775380 971775381
0209 ARAGÓ-EMPRESES c/ d'Aragó, 20 Palma 07006 971463562-971770927 971467378
0072 ARXIDUC LLUÍS SALVADOR c/ de l'Arxi. LLuís Salvador, 91 Palma 07004 971764700 971763968
0123 Av.  SANT FERRAN Av. de Sant Ferran, 25 Palma 07011 971450579-971450761 971450761
0142 Av. ARGENTINA Av. de l'Argentina, 36 Palma 07013 971451316-971450177 971284509
0019 AVINYÓ c/ de Bartomeu Rosselló-Pòrcel, 1 Palma 07014 971285628 971285712
0002 BLANQUERNA c/ de Blanquerna, 53 Palma 07003 971498056 971498100
0165 CAN PASTILLA c/ de Tit Livi, 1 Palma 07610 971745907 971745932
0228 CARRER MANACOR c/ de Manacor, 79 Palma 07005 971246798 971256114
0158 CARRETERA VALLDEMOSSA Ctra. de Valldemossa, 14 Palma 07010 971764788 971764531
0210 CA'S CAPISCOL c/ de San Vicenç de Paül, 71 Palma 07010 971763499 971763366
0004 COLL D'EN RABASSA c/ del Cardenal Rossell, 74-A Palma 07007 971745901 971745854
0011 COTLLIURE c/ de Cotlliure, 28 Palma 07010 971498097 971498098
0167 DRAGONERA c/ de Dragonera, 25 Palma 07014 971220898 971221794
0003 EL TERRENO Av. de Joan Miró, 28 Palma 07014 971736930-971280399 971452506
0234 ES CAMP RODÓ c/ de Cotlliure, 7 Palma 07010 971498189 971498190
0078 ES MOLINAR c/ de Cal Saül, 1 Palma 07006 971242318 971256126
0073 ES PIL·LARÍ c/ de Muntanya, 375 Palma 07603 971745902 971745856
0095 ES RAFAL VELL c/ de la Verge de Montserrat, 36 Palma 07008 971474002 971478719
0144 ES RAFAL NOU c/ de Selva, 1 Palma 07008 971475111 971470726
0018 ES VIVER c/ de Baltasar ValentÍ Palma 07008 971471744-971471931 971478452

cant. Mestre Chapí
0091 ESTABLIMENTS Ctra. d'Esporles, 25 Palma 07010 971765572 971765533
0230 EUSEBI ESTADA c/ d'Eusebi Estada, 79 Palma 07004 971498043 971763983
0129 GABRIEL ALOMAR Av. Gabriel Alomar i Villalonga, 25 Palma 07006 971775090 971774937
0130 GENERAL RIERA c/ del General Riera, 52 Palma 07010 971764774 971498198
0010 GÉNOVA c/ del Barranc, 19 Palma 07015 971707675 971707461
0005 JAUME III Av. de Jaume III, 18 Palma 07012 971724501-971715382 971727837
0155 JESÚS Camí de Jesús, 9 Palma 07003 971764787 971763657
0006 JOAN ALCOVER c/ de Joan Alcover, 24 Palma 07006 971774184 971774867
0101 JOAN CRESPI c/ de Joan Crespí, 13 Palma 07014 971454494-971739632 971730262
0256 JULIÀ ÀLVAREZ c/ Julian Álvarez, 5 Palma 07004 971498413 971498414
0017 LA SOLEDAT c/ dels Reis Catòlics, 6 Palma 07007 971243420-971246947 971242202
0007 LUCA DE TENA c/ de Torcuato Luca de Tena, 48 Palma 07005 971278800-971278804 971242203
0238 MARQUÈS DE LA FONTSANTA c/ del Marquès de la Fontsanta, 50 Palma 07005 971775275 971775276
0157 MERCAT VELL Pl. del Mercat, 2 Palma 07001 971718194-971710488 971727316
0128 METGE DARDER c/ de Josep Darder, Metge, 20 Palma 07008 971256502 971256503
0106 OMS c/ dels Oms, 35 Palma 07003 971716560-971716561 971722017
0189 PARELLADES c/ de les Parellades,12 Palma 07003 971718940 971720755
0093 PERE GARAU Pl. de Pere Garau, 11 Palma 07007 971276454-971276212 971272603
0195 PLAÇA DE SES COLUMNES c/ de Francesc Barceló i Combis, 18 Palma 07006 971774034 971774804
0140 PLAÇA FLEMING c/ de Balmes, 60 Palma 07004 971764779 971763597
0217 PLAÇA MAJOR Pl. Major, 5 Palma 07002 971425443 971425444
0102 PLAÇA PROGRÉS Pl. del Progrés, 5 Palma 07013 971451211-971451450 971780091
0001 PLAÇA ROSSELLÓ Pl. del Comtat del Rosselló, 14-A Palma 07002 971711717-971727051 971721681
0086 PLAÇA SERRALTA Pl. de Serralta, s/n Palma 07013 971732822-971732855 971780233
0177 POLÍGON CAN VALERO c/ de Poima, 10 Palma 07011 971763789 971763674

(Polígon de Can Valero)
0124 POLÍGON DE LLEVANT Av. de Mèxic, 1 Palma 07007 971775400 971775401
0138 POLIGON SON CASTELLÓ c/ del Setze de Juliol, 49 Palma 07009 971433864 971433889
0175 PORTO PI c/ de Porto Pi Palma 07015 971404864-971404883 971707948

Local 1403- P. Marítim s/n.
0252 ROVER MOTTA                    c/ J. Alcover, cant. Josep Rover Motta Palma 971774546 971774659
0099 RAMON LLULL c/ de Ramon Llull, 2 Palma 07001 971717546 971727273
0239 SON RUL·LAN c/ Aragó, 342 Palma 07008 971706667 971706668
0014 SA VILETA Camí de Sa Vileta, 154 Palma 07011 971792835-971792926 971799851
0170 SANT AGUSTÍ Av. de Joan Miro, 348 Palma 07015 971700683-971700923 971702694
0188 SANT JORDI c/ de Berenguer de Giralt, 1 Palma 07199 971785045 971785135
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0096 SANT MIQUEL Av. de Joan March, 11 Palma 07004 971726417-971726418 971719714
0211 SANT MIQUEL-EMPRESES Av. de Joan March, 11 Palma 07004 971719656-971718472 971712708
0008 S'ARENAL c/ de Milà, 20 Palma 07600 971261763-971260967 971268860
0186 SECAR DE LA REAL Pl. del Pare Antoni Ramon Pasqual,7 Palma 07010 971765079-971768854 971765581
0171 SES CASES NOVES c/ de Francesc Frontera, 13 Palma 07007 971269312 971494418
0087 S'INDIOTERIA c/ d'Eduardo Urgorri, locals 1,2 i 3 Palma 07009 971432017-971432852 971431181
0013 SON CLADERA c/ de Cala Marçal, 3 Palma 07009 971470254-971470523 971470471
0015 SON COTONER Pl. de Sant Cosme, 10 Palma 07011 971286124-971739283 971780040
0081 SON DURETA c/ d'Andrea Doria,  60 Palma 07014 971732072-971732012 971734785
0012 SON ESPANYOLET c/ del Rosselló, 5 Palma 07014 971280478-971737691 971286706
0070 SON FERRIOL c/ de Blatera, 16 Palma 07198 971429248-971429429 971428292
0154 SON FORTESA c/ d'Aragó, 153 Palma 07005 971256419 971256044
0100 SON FUSTER c/ del Ter, 16 Palma 07009 971171975 971171794
0009 SON GOTLEU c/ d'Indalecio Prieto, 18 Palma 07008 971279826-971270217 971242300
0245 SON PERETÓ c/  Bartomeu Sureda Palma 07013 971783162 971783163

Miserol cant. Mateu Fiol
0090 SON OLIVA c/ d'Eusebi Estada, 113-D Palma 07009 971764796 971764038
0016 SON RAPINYA Camí de Son Rapinya, s/n Palma 07013 971793875-971793443 971790811
0085 SON ROCA c/ del Cap Enderrocat, local nº. 7 Palma 07011 971790892-971790767 971799824
0071 SON SARDINA Camí de Passatemps, 89 Palma 07120 971439066-971438818 971438569
0232 TOMÀS RUL·LAN c/ de Tomàs Rul·lan, 49, Palma 07008 971256505 971256506

cant. Sant Fulgenci
0131 TOUS FERRER c/ de Josep Tous Ferrer, 12 Palma 07002 971214130 971214113
0092 31 DESEMBRE Pl. de Abu Yahya, 2 Palma 07003 971764798 971764056
0199 GESTIÓ COMPTES EMPLEATS c/ del Ter, 16 Palma 07009 971171998 971171794
0198 GESTIÓ EMPRESES PARTICIPADES c/ de Ramon Llull, 2 Palma 07012 971724501-971715382 971727837
0800 CENTRE FINANCER Pl. Comtat de Rosselló, 14 A Palma 07002 971214228 971214122

OFICINES AUTOMÀTIQUES DE PALMA

Oficina Nom Adreça Població CP Núm. telèfon Núm. Fax

0097 AEROPORT  PALMA Palma 07000
0108 ANTONI MAURA Av. d'Antoni Maura, 26 Palma 07012 971714571
0116 ARX. LLUÍS SALVADOR c/ de l'Arxi.Lluís Salvador, 7 (H. Cerdà) Palma 07004
0117 CALA MAJOR Av. de Joan Miró, 281, local 35 Palma 07015
0122 CAPRABO c/ de Caprabo (Aragó s/n) Palma 07005
0134 CONTINENTE c/ Continente Palma 07007
0164 CORTE INGLÉS-Av. Av. d'Alexandre Rosselló, 12 Palma 07005
0173 CORTE INGLÉS-JAIME III Av. de Jaume III, 15 Palma 07012
0182 ESTACIÓ SERV. RAFAL c/ d'Aragó, Palma 07008

cant. Verge de Monserrat
0203 GALERIES PLAÇA MAJOR Galeries de la Plaça Major Palma 07002
0165 HOTEL OASIS (CAN PASTILLA)Av. Bartomeu Riutort, 25 Palma 07610
0204 PASSEIG MALLORCA Passeig de Mallorca, 32 Palma 07012
0216 PASSEIG MARÍTIM Passeig Marítim, 12 (Can Planas) Palma 07014
0218 PLAÇA DE CORT Pl. de Cort Palma 07001
0220 POLICLÍNICA MIRAMAR Camí de la Vileta, 30 Palma 07013
0224 CARREFOUR c/ de CARREFOUR (Gral.Riera) Palma 07010
0225 RESIDENCIA BONANOVA c/ de Francesc Vidal i Sureda, 72 Palma 07015
0237 SINDICAT c/ del Sindicat, 16 Palma 07002
0243 SON DURETA-Clínica c/ d'Andrea Doria,55 Palma 07014
0151 UNIVERSITAT Ctra. de Valldemossa, km. 7,5 Palma
0184 OFICINA MÒBIL c/ del Setze de Juliol, 49 Palma 07009 909608842-909656269 909656269

OFICINES DE MALLORCA

Oficina Nom Adreça Població CP Núm. telèfon Núm. Fax

0020 ALARÓ Pl. de l'Ajuntament, 2 Alaró 07340 971518576 971518531
0137 ALCÚDIA Pg. de la Mare de Déu de la Victòria, 3 Alcúdia 07400 971548863-971546218 971546109
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0172 ALGAIDA c/ Sa Plaça, 7 Algaida 07210 971665727 971665718
0023 ANDRATX c/ Maura, 39 Andratx 07150 971136103-971136241 971136590
0022 ARTÀ c/ S'Estrella, 4 Artà 07570 971829674 971829675
0178 BADIA GRAN c/ Almir. Bierna Llucmajor 07609 971786156 971786157

cant. Almir. Oquendo
0064 BINISSALEM Passeig des Born, 2 Binissalem 07350 971886622 971886623
0066 BÚGER c/ Major, 8 Búger 07311 971516012 971509045
0098 BUNYOLA c/ de Sa Plaça, 3 Bunyola 07110 971613401-971615443 971148228
0068 CALA D'OR Av. Benvinguts,24 Cala d'Or 07660 971648136 971648137
0107 CALA MILLOR c/ Colón, 12 Cala Millor 07560 971585601-971585651 971585610
0062 CALA RATJADA c/ Elionor Servera, 77 Cala Ratjada 07590 971564068 971564026
0025 CALVIÀ c/ Major, 33 Calvià 07184 971670018-971670561 971670729
0156 CAMPANET Plaça Major, 27 Campanet 07310 971509577 971509521
0024 CAMPOS c/ Bisbe Tallades, 13 Campos 07630 971650182-971652570 971650552
0063 CA'N PICAFORT Passeig de Colón, 117 Can Picafort 07458 971852728 971852642
0058 COLÒNIA DE SANT JORDI Av. Marquès del Palmer, 11 Colònia 07638 971166048 971166049

Sant Jordi
0153 CONSELL Ctra. De Palma, 1 Consell 07330 971142000 971142191
0076 COSTITX Pl. des Jardí, 24 Costitx 07144 971513019 971513315
0176 DEIÀ c/ Felip Bauçà, 1 Deià 07179 971639256 971639257
0193 EL TORO c/ Gran Via,1 (urb. El Toro) Urb. El Toro 07182 971237104 971237136
0026 ES CAPDELLÀ c/ Coll de n'Esteva, 2 Capdellà 07196 971233077 971233061
0163 ES PLA DE NA TESA c/ Weyler, 29-b Marratxí 07009 971795477-971795462 971795587
0139 ES PLA DE PEGUERA c/ Sabina, 7 Peguera 07160 971687512-971687214 971689676
0149 ES PONT D'INCA c/ Antoni Maura Marratxí 07141 971600746-971795243 971795337

cant. Francesc Salva
0049 ESPORLES Pl. Espanya, 4 Esporles 07190 971610329 971611771
0050 FELANITX c/ Jorge Sabet, 9 Felanitx 07200 971581616 971582702
0029 INCA c/ Jaume Armengol, 69 Inca 07300 971500106 971502576
0109 INCA-CRIST REI c/ Poeta Costa i Llobera, 156 Inca 07300 971505563 971504192
0148 INCA-SON AMONDA c/ Pare Bartomeu Coc, 22 Inca 07300 971507367 971507368
0031 LLOSETA c/ Mestre Antoni Vidal, 10 Lloseta 07360 971873075 971873008
0089 LLUBÍ c/ Sa carretera, 56 Llubí 07430 971521527 971521528
0032 LLUCMAJOR c/ Sa Constitució, 30 Llucmajor 07620 971669180 971669169
0229 LLUCMAJOR-RONDA CARLES V Ronda Carles V, 13 Llucmajor 07620 971669219 971669220

cant. Cardenal Rossell
0115 MAGALLUF Av. de s'Olivera, 1 Calvià 07184 971132747 971132706
0213 MAIORIS Centre comercial Marina, local 4 Urb. Maioris 07609 971786092 971786031

Decima
0033 MANACOR c/ Oleza, 5 Manacor 07500 971847345 971846385
0111 MANACOR-PLAÇA SA MORA Pl. Sa Mora, 1 Manacor 07500 971554711 971846223
0067 MANCOR DE LA VALL Pl. de Baix, 10 Mancor 07312 971502015 971505454

de la Vall
0034 MARIA DE LA SALUT Pl. des Pou, 11 Mª de la Salut 07519 971525054 971525686
0181 MERCAT DE S'ARENAL c/ Mª. Antonia Salvá, 71 S'Arenal 07600 971440102-971440076 971443387
0112 MONTUïRI c/ Major, 11 Montuïri 07230 971646311 971644072
0051 MURO c/ Joan Carles I, 9 Muro 07440 971537289-971537917 971538100
0047 PALMA NOVA Av. del Mar, 42 Palma Nova 07181 971134628 971135114
0185 PALMANYOLA Av. de les Dàlies (Ctre. comercial) Palmanyola 07193 971617796-971617186 971617186
0052 PEGUERA Av. de Peguera, 52 Peguera 07160 971686232 971689694
0059 PETRA c/ Sol, 43 Petra 07520 971561014 971561255
0196 POLIGON  MARRATXI c/ Ollers (solar 108) Marratxí 07141 971226293 971226284
0036 POLLENÇA Pl. de ca les Munnares, s/n Pollença 07460 971532311-971532350 971532354
0161 POLLENÇA-CENTRE c/ Colón, 4 Pollença 07460 971530630-971530188 971534100
0053 PORRERES Pl. d'Espanya, 15 Porreres 07260 971647169-971168036 971168036
0125 PORT D'ALCÚDIA c/ Passeig Marítim, 30 Port d'Alcúdia 07410 971547911-971547951 971546360
0038 PORT D'ANDRATX Av. M. Bosch, 15 Port d'Andratx 07157 971671642-971671726 971672751
0039 PORT DE POLLENÇA Pl. de Miquel Capllonch, 4 Port de Pollença07470 971868149 971868386
0055 PORT DE SÓLLER c/ Marina, 38 Port de Sóller 07108 971631837-971633151 971633151
0121 PORTALS NOUS Pl. Alcázar, s/n Portals 07015 971679369 971679370
0212 PORTO COLOM c/ Togores, 5 Porto Colom – Felanitx 971826119 971826120
0037 PORTO CRISTO c/ Sant Jordi, 16 Porto Cristo 07680 971815055 971815056
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0054 PÒRTOL c/ Ntra. Sra. del Carmen, 8 Pòrtol 07141 971797468 971797195
0079 PUIGPUNYENT c/ Ctra. Nova d'Estallencs, 18 Puigpunyent 07194 971147041 971147042
0150 SA CABANA c/ Vicari Valcaneras, 1 Sa Cabana 07009 971795068-971794994 971601279
0080 SA CABANETA c/ Oleza, 51 Sa Cabaneta 07141 971602440 971797467
0030 SA POBLA c/ Mercat, 19 Sa Pobla 07420 971540996 971541553
0249 SA POBLA- CAN FAT c/Antoni Maura, 8 Sa Pobla 07420 971544145 971544146
0135 S'ALQUERIA BLANCA Pl. Gral. Franco, 12 S'Alqueria Blanca07691 971164259 971164329
0143 SANT ELM c/ Jaime I, 16 a Sant Elm 07159 971239134 971239131
0041 SANT JOAN c/ Palma, 16 Sant Joan 07240 971858514 971858521
0141 SANT LLORENÇ D'ES CARDASSARc/ Major, 48 Sant Llorenç 07530 971569480-971569499 971569846

d'es Cardessar
0077 SANTA EUGÈNIA Pl. Bernat de Sta. Eugenia, 8 Sta. Eugènia 07142 971620201 971144084
0103 SANTA MARGALIDA c/ Constitució, 11 Sta. Margalida 07450 971523547-971523637 971856069
0044 SANTA MARIA DEL CAMÍ c/ Hostals, 18-A Sta. Mª del Camí 07320 971620377-971620400 971620400
0126 SANTA PONÇA Av. Rei Jaume I, 107 Santa Ponça 07180 971690629-971693621 971699630
0045 SANTANYÍ Pl. Mayor, 9-B Santanyí 07650 971642076 971642040
0065 S'ARRACÓ c/ França, 74 S'Arracó 07159 971671985 971673247
0194 SELVA c/ Cirers, 24 Selva 07313 971515576 971515649
0040 SENCELLES c/ Antonio Maura, 7 Sencelles 07140 971872566 971872794
0061 SINEU Pl. des Mercat, 6 Sineu 07510 971520239 971855268
0046 SÓLLER c/ Sa Mar, 5 Sòller 07100 971630557 971634647
0187 SON BAULÓ c/ Isaac Peral 108 (Son Bauló) Sta. Margalida 07458 971852268-971850951 971852635
0207 SON CALIU c/Córdoba. esq. Castellón de la Plana Calviá 07184 971135151 971135152
0145 SON FERRER c/ Tudo, s/n Calvià 07182 971230348-971230559 971230241
0075 SON SERVERA Pl. Espanya, 7 Son Servera 07550 971567852-971817362 971817362
0160 TORRENOVA c/ Punta ballena, 22 Palma Nova 07181 971134533 971135118

(Edifici Sirocco)
0057 VALLDEMOSSA c/ Via Blanquerna, 2 Valldemossa 07170 971612868 971612814
0060 VILAFRANCA DE BONANY Ctra. de Palma, 72 Vilafranca 07250 971560187 971560229

de Bonany

OFICINES AUTOMÀTIQUES DE MALLORCA

Oficina Nom Adreça Població CP Núm. telèfon Núm. Fax

0169 ALCAMPO Autovia Inca, Km-7 Marratxí 07141
0240 AV.NACIONAL Av. Nacional, 59 S'Arenal (Palma) 07600 971266110
0235 CALVIÀ AJUNTAMENT Calvià 07184
0166 CAN BUADES (BINISSALEM) c/ Conquistador, Km.22,4 Binissalem 07350
0236 GALATZÓ Av. Son Pillo, 11 Urb. Galatzó 07184

(Calvià)
0202 HOSPITAL DE MANACOR Ctra. Palma-Manacor s/n Manacor 07500
0214 LEROY MERLIN Autovia Inca, Km-7 Marratxí 07141
0205 LLUC Monestir de Lluc Escorca 07315
0221 MAGALUF Av. Magaluf, 18, local 15 (Edif. Royal) Magaluf 07181
0241 MARINELAND c/ Garcilaso de la Vega, 5 Portals Nous 07181

(Calvià)
0231 MARINERS-PORT D'ALCUDIA c/ Mariners, 1 Port d'Alcúdia 07410
0212 PORTOCOLOM c/ Togores, 5 Portocolom 07200

OFICINES DE MENORCA

Oficina Nom Adreça Població CP Núm. telèfon Núm. Fax

0021 ALAIOR c/ Es Ramal, 36 Alaior 07730 971371329-971372692 971378444
0027 CIUTADELLA c/ Carrer de Maó, 1 Ciutadella 07760 971381162-971381166 971383704
0147 CIUTADELLA-CAMÍ DE MAÓ Av. Palma de Mallorca, 9 Ciutadella 07760 971385598 971385793
0105 CIUTADELLA-COLON Pça. dels Pins, 32 Ciutadella 07760 971385072-971385174 971480366
0048 ES CASTELL c/ Victory, 50-A Es Castell 07720 971365206 971355550
0127 ES MERCADAL c/ Carrer Nou, 26 Es Mercadal 07740 971375550-971375579 971375579
0083 ES MIGJORN GRAN c/ Major, 61 Es Migjorn Gran07749 971370040-971370209 971370336
0094 FERRERIES c/ Pablo Pons, 2 Ferreries 07750 971373102-971373197 971374153
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0120 FORNELLS c/ Gabriel Gelabert, 4 Fornells 07748 971376525-971376344 971376493
0084 MAÓ-ANDREA DORIA c/ Francesc Femenias, 2 Maó 07702 971363412 971355543
0114 MAÓ-AVINGUDA MENORCA c/ Maria Luisa Serra, 32 Maó 07703 971369258 971355547
0035 MAÓ-Dr. Orfila c/ Ses Moreres, 26 Maó 07702 971365206 971355550
0215   MAÓ-MALBUGER                         c/ Malbuger, 1 edifici Biosfera  Maó 07703  971355719-971355720
0162 MAÓ-SANT ESTEVE c/ Sant Esteve, 5 Maó 07703 971353212 971354203
0152 SANT CLIMENT c/ San Jaime, 40 Sant Climent 07712 971153423-971153432 971153432
0056 SANT LLUÍS c/ Sant Lluís, 72 Sant Lluís 07710 971150277-971150503 971151315

OFICINES AUTOMÀTIQUES DE MENORCA

Oficina Nom Adreça Població CP Núm. telèfon Núm. Fax

0183 AEROPORT MENORCA Maó 07700
0219 PL. DEL CARME - MAÓ Pl. del Carme, 8 (Gabinet Orfila, S.L.) Maó 07701
0201 POLÍGON  IND. POIMA (MAÓ) c/ D (Supermercat Mercoisa) Maó 07714
0233 SYP-SANT LLUÍS Ctra. Maó-Sant Lluís, km.11 Sant Lluís 07710

ALTRES COMUNITATS AUTÒNOMES

Oficina Nom Adreça Població CP Núm. telèfon Núm. Fax

0208 LAS PALMAS c/ José Franchy Roca, 9 Las Palmas 35007 928262049-928226884 928261952
(Gran Canaria)

0253 PINTO c/  Bélgica, 20   Pinto Madrid 28320     916926636                     916926637

0200 MADRID c/ Cedaceros, 10 Madrid 28014 914292862-914293643 914294878
0247 VALÈNCIA                          c/ Pza. Alfonso el Magnánimo 5-6 València 46003    963509376                     963509387

OFICINES D’EIVISSA

Oficina Nom Adreça Població CP Núm. telèfon Núm. Fax

0028 EIVISSA Av. Espanya, 2 Eivissa 07800 971303158 971398808
0074 EIVISSA-ANIBAL c/ Aníbal, 2 -Cant. Montgrí Eivissa 07800 971312004-971312014 971312014
0180 EIVISSA-AVINGUDA ESPANYA Av. Espanya, 46 Eivissa 07800 971390845-971300361 971300361
0190 EIVISSA-IGNACI WALLIS c/ Ignaci Wallis,34 Eivissa 07800 971316578-971316612 971316612
0104 EIVISSA-ISIDOR MACABICH c/ Isidoro Macabich, 26 Eivissa 07800 971312611-971312650 971192499
0082 EIVISSA-MERCAT c/ Catalunya, 27 Eivissa 07800 971303555 971398439
0146 FIGUERETES c/ Asturias, 24 Eivissa 07800 971306761-971306954 971303964
0197 JESUS (STA.EULARIA-EIVISSA) Ctra. Cap Martinet Sta.Eularia 07819 971192679-971192680 971192802

Edifici Orinoco- local nº 1
0159 PUIG D'EN VALLS c/ Vicente Marí Mayans, 17 Santa Eulària 07819 971190659-971190660 971190660
0042 SANT ANTONI Av. Portus Magnus, 1 Sant Antoni 07820 971340568-971342711 971345597

de Portmany
0110 SANT ANTONI-SOLEDAT c/ Soledad, 62 Sant Antoni 07820 971342662 971341110

de Portmany
0192 SANT CARLES DE PERALTA Edificis" Ses Oliveres" Edifici I bloc-A Santa Eulària 07850 971335841-971335903 971335903
0246 SAN JOAN DE LABRITJA c/ de Sa Cala, 15 San Joan 07810    971337334                     971337335

de Labritja    
0244 SAN JOSEP DE SA TALAIA Av. Pedro Escanellas, s/n San Josep 07830   971801552                     971801548

de Sa Talaia 
0179 SANT RAFEL Av. Isidor Macabich Sant Antoni 07816 971198512-971198521 971198520

(Ctra. S. Antoni s/n) de Portmany
0043 SANTA EULÀRIA c/ San Jaime, s/n Santa Eulària 07840 971330778-971330425 971339172
0132 SANTA EULÀRIA-MERCAT c/ Sol, 8 Santa Eulària 07840 971331313-971331351 971331351
0206 STA. GERTRUDIS c/ San Mateo, s/n Sta. Gertrudis 07814 971197131-971197574 971197575
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OFICINES AUTOMÀTIQUES D’EIVISSA

Oficina Nom Adreça Població CP Núm. telèfon Núm. Fax
0226 ES CANAR Av. Punta Arabí, 95 Santa Eulària 07849 Automàtica

OFICINES DE FORMENTERA

Oficina Nom Adreça Població CP Núm. telèfon Núm. Fax

0069 SANT FERRAN Av. Joan Castello, s/n Formentera 07871 971328085-971328104 971328243
0113 S. F. XAVIER c/ Jaume I, 15 Formentera 07860 971322301-971322302 971322755

DIRECTORI DE CENTRES

Nom Població Telèfon

Fundació “SA NOSTRA”, Caixa de Balears 971 707421
Servei Dinamització Cultural Part Forana 971 707951
Centre Can Tàpera 971 401001
Centre de Cultura de Palma 971 725210
Residència de Persones Grans "”SA NOSTRA”" 971 498500
Finca experimental Sa Canova 971 540866
Sala de Cultura “SA NOSTRA” Sa Pobla 971 707951
Sala de Cultura “SA NOSTRA” Campos 971 707951
Sala de Cultura “SA NOSTRA” Lloseta 971 707951
Sala de Cultura “SA NOSTRA” Sant Llorenç 971 707951
Sala de Cultura “SA NOSTRA” Ciutadella 971 480686
Centre Social “SA NOSTRA” Ciutadella 971 384271
Sala de Cultura “SA NOSTRA” Maó 971366854
Sala de Cultura “SA NOSTRA” Eivissa 971 305239
Sala de Cultura “SA NOSTRA” Formentera 971 323227
Club de Majors Sa Calatrava (“SA NOSTRA”) 971 719477
Club de Majors Coll d'en Rebassa (“SA NOSTRA”) 971
Club Majors La Soledat(“SA NOSTRA”) 971 243866
Club Majors Son Rapinya (“SA NOSTRA”) 971 735876
Club Majors Son Gotleu (“SA NOSTRA”) 971 417212
Club Majors Son Sardina (“SA NOSTRA”) 971 735876
Club de Majors Son Espanyolet (“SA NOSTRA”) 971 737701
Assoc. Democràtica Jubilats i Pensionistes de Ciutadella (“SA NOSTRA”) 971 384271

OBRES EN COL·LABORACIÓ

Nom Població Telèfon

Universitat de les Illes Balears 971 17 30 00
Espai de formació cultural (Govern Balear - Fundació “SA NOSTRA”) 971 72 50 50
Observatori astronòmic de Mallorca Costitx 649 99 77 52/689 68 65 57
Centre d’art Sa Quartera Inca 971 88 01 50
Obra Cultural Balear 971 72 32 99
Societat arqueològica Lul·liana 971 71 39 12
Societat d’Història Natural 971 71 96 67/971 71 96 67
Camerata "”SA NOSTRA”" 971 22 03 36
Bisbat de Mallorca 971 71 46 01
Museu balera de ciències naturals de Sóller 971 63 40 64/971 63 82 49
Fundació Jardí botànic de Sóller 971 63 40 14/971 63 47 81
Torre de Ses Puntes Manacor 971 84 91 02
Torre dels Enagistes Manacor 971 84 30 65
Can Planes. Espais d’art i cultura Sa Pobla 971 54 23 89

CENTRES DE DIA PER A PERSONES GRANS

Nom Població Telèfon
PALMA
Club Majors La Vileta 971 79 33 35
Club Majors Son Ferriol 971 42 71 04
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Club de Majors El Vivero
Club de Majors Sta. Pagesa
Club de Majors Son Cladera

MALLORCA Part Forana
Club Majors de Pollença 971 53 30 53
Club de Majors Port de Manacor Porto Cristo
Club IBAS Manacor
Club de Majors de Santa Eugènia

MENORCA
Club de Jubilats de Maó "Casal Gent Gran"
Club de Jubilats de Fornells
Associació de Jubilats i Pensionistes des Migjorn Gran
Club de Jubilats de Sant Lluís
Club de Jubilats d'Es Castell
Club de Jubilats de Ferreries

EIVISSA
Federació d'Associacions de Persones Majors d'Eivissa i Formentera Eivissa
Associació de Persones Majors de Sant Rafel Sant Rafel de Sa Creu
Associació de Majors de Sant Mateu d'Aubarca
Associació de Persones Majors de Santa Gertrudis de Fruitera
Casa Cultural Tercera Edat de Sant Josep de Sa Talaia
Associació de Majors de Sant Agustí d'Es Vedrà
Associació Casa Cultural de Majors de Sant Jordi i Sant Francesc
Club de Jubilats i Pensionistes del Mar d'Eivissa i Formentera Eivissa
Associació des Majors de Puig d'en Valls
Associació de Persones Majors de Jesús
Associació de Persones Majors de Sant Joan de Labritja
Associació de Persones Majors de Sant Carles (Sant Carles de Peralta)
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