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Contribuir al  
 
 
 
 
 

dels associats 

Fomentar l’esperit de 
COMPANYONIA 
entre els associats 

desenvolupament 
INTEL·LECTUAL 
CULTURAL 
FÍSIC i ESPORTIU 

Mantenir relacions de 
COOPERACIÓ AMB "la Caixa"
i amb d’altres entitats del grup, en la 
consecució de les seves finalitats socials. 

VALOR SOCIAL 

Una associació moderna i 
oberta a la societat, amb 
vocació territorial global, un 
referent responent amb 
innovació i creativitat, als 
reptes del nou entorn 
econòmic. 

VISIÓ  

VALORS
 

Relació 
Solidaritat 
Participació 
Iniciativa 
Respecte 
Companyonia 

QUÈ ÉS LA SOCI ?

1
2

3

M
IS

S
IÓ

L’Associació del personal de “la Caixa” és una ENTITAT amb 
personalitat jurídica pròpia, SENSE ÀNIM DE LUCRE, i amb la 
missió de millorar la qualitat de vida i el benestar dels empleats 
de “La Caixa”, tant actiu com passiu, i dels seus familiars.
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MODEL D’INNOVACIÓ CONTÍNUA
 

Des dels inicis, la Soci s’ha caracteritzat pel seu 
dinamisme i per estar en constant transformació. A 
tal efecte, l’autogestió dels associats és un element 
fonamental, ja que a partir d’aquesta s’han pogut 
aconseguir i definir els aspectes més convenients 
d’acord al moment i etapa que s’està vivint. 

D’aquesta manera, el nostre Model d’Innovació 
Contínua fa de l’Associació ÚNICA en el seu gènere. 

AU
TO

GE
ST

IÓ
DINAM

ISM
E

TRANSFORMACIÓ

INNOVACIÓ



DADES GENERALS I HISTÒRIQUES 
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Mapa censal d’associats per
direccions territorials de CaixaBank
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Evolució nombre d’associats i beneficiarisFundació de 
l’Associació del 

Personal de
La Caixa,
“La Soci”

Creació de l’Ajuda
a l’Orfenesa

Creació de la
Mútua de

Previsió Social

Creació de l’Àrea
de Comunicació i 

Màrqueting de
“La Soci”

Inici de la
Comunicació
en las Xarxes 

Primer número 
de la Revista

Pla d’Acció 
Cultural 
(PAC)

Creació
del Pla d’Acció 
Social (PAS)

1931

1965

Creació de la
Secció de Cirurgia

1973

Creació de la
Secció

Mèdico-Quirúrgica

1978

1993

2011

1935

1974

2013

1994



XIFRES DESTACADES 

222 seccions

175
esportives

47
culturals
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Mapa censal d’associats per
direccions territorials de CaixaBank

Evolució nombre d’associats i beneficiaris

29%
Quotes

40%
Despeses d’explotació

Incrits en Seccions

2.239 Associats

758 Beneficiaris

9.404 Associats

2.928 Beneficiaris

INGRESSOS INGRESSOS DESPESESDESPESES

1%
Despeses financeres

5%
Altres despeses

14%
Amortització
d’immobilitzat

18%
Despeses de personal 21%

Ajuts a seccions

45%
Aportació

CaixaBank

2%
Ingressos financers

24%
Altres ingressos
per les activitats
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PLA D’ACCIÓ CULTURAL (PAC) 1974-1994

20 anys d’impuls, compromís i complicitat amb la cultura
Des de 2013 compartint i contribuint amb i per la societat

4.063
conferències

Total 

338
cursets

13.972
actes

3.533.836
espectadors

Tenint en compte els costos de totes aquestes activitats i la mitjana 
d’assistència en cada acte, es calcula que l’aportació hauria
representat entre 0,5€ i 3€ per persona i acte.

4.857
actes

1.094
obres de

teatre

2.641 
concerts

cant coral
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2%
Altres

PLA D’ACCIÓ SOCIAL (PAS)

20 anys d’impuls, compromís i complicitat amb la cultura
Des de 2013 compartint i contribuint amb i per la societat

99
seccions adherides

(45% del total)

+ de 200
activitats culturals, esportives i lúdiques 
compartides amb diferents col·lectius i 

associacions

Des de l’inici del PAS al juny de 2013, la Soci ha recaptat més de 100.000 €
en benefici d’entitats del tercer sector social i per als col·lectius socials més 

desafavorits, a través d’activitats solidaries organitzades pels propis associats, 
amb un total de més de 10.000 participants, entre associats i beneficiaris de la 

Soci, així com beneficiaris de les ONG receptores. 

Mira’m als ulls
Concurs de relats orientat
a la conscienciació social

Fundació Exit
Reinserció de joves en risc

d’exclusió social

Tallers de formació en noves 
tecnologies per a gent gran

 Institut d’Estudis Financers
Educació financera a joves de 4t d’ESO

Et fem costat
Servei d’acompanyament

per a emprenedors
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#CoachExit

58%
Contributives

32%
Compartides

8%
Acollida
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BON GOVERN, CODI ÈTIC I COMPLIANCE

LA POLÍTICA DE QUALITAT DE LA SOCI

La Soci, en el seu camí cap a la transparència i professionalització, està adherida al codi ètic 
d’associacions i disposa d’un canal de bon govern corporatiu, i respòn als requeriments de 
compliance: auditories internes de CaixaBank, auditories de qualitat ISO 9001 i auditories de 
compliance.

Només les auditories de CaixaBank són 
d’obligat compliment, la resta són 

voluntàries de cara a augmentar els 
estàndards d’ètica i qualitat de 

l’associació.

Auditories internes CaixaBank, auditories
qualitat ISO 9001 i auditories compliance.

Bon govern corporatiu

Codi ètic tra
ns

pa
rèn

cia
 i p

rofessionalització

Prestació de servei ordenada, 
organitzada i estable

Comunicació transversal, 
transparent i assertiva

Responsabilitat social, generant 
impacte positiu sobre la societat

Aposta per
la innovació

Compliment de la legislació
vigent i requisits dels associats

Satisfer i superar les expectatives
dels nostres associats Detectar desviacions i

oportunitats de millora



Considerant als diferents actors
del seu entorn i centrant-se en les necessitats 

del col·lectiu al que atén,
la Soci aconsegueix impactar directa i 

indirectament en cada un d’ells.
Així doncs, continua encaminant els

seus esforços per a generar
impacte a través dels serveis

i activitats que ofereix.
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IMPACTE EN LA SOCIETAT

COMPROMÍS AMB ELS ODS

Em
pl

ea
ts

SOCIETAT

entitats
3r sector

associats

La Soci

familiars
beneficiaris

CaixaBank

pr
of

es
sio

nal
s    

                             usuaris

Compromesa amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, la Soci adopta mesures, tant 
en la gestió com en els serveis i activitats que ofereix, a fi i efecte de garantir la seva 

contribució en la lluita per mitigar els grans problemes del planeta. 

ACTIVIT
ATS E

SP
O

R
TI

V
ES

  
  

 S
ERV E I S

 I  B E N E F I C I S      A C T I V I T A T S  C U L T U R A L S      P A S      ÈT ICA
 I  G

O
V

ERN
 CORPORATIU
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RESULTATS ENQUESTA SATISFACCIÓ

RESULTATS ENTREVISTA ASSOCIATS

Companyonia

El 100% dels 
associats 

entrevistats 
ressalten la 

companyonia com 
un dels valors més 

importants
de la Soci

Família

Almenys el 85% dels 
associats 

entrevistats 
mencionen que les 

seves famílies 
coneixen la Soci i 

han participat en les 
activitats

Impacte laboral

El 100% dels 
associats 

entrevistats 
consideren que 
participar en les 

activitats és molt 
positiu per a les 

relacions laborals

Quota de 
part ic ipació

Respecte a la quota, 
almenys el 90% dels 

associats 
entrevistats la 

consideren simbòlica 
i creuen que la labor 
de la Soci no té preu

Novembre 2017

Estiu 2016

71,5%Revista

53,5%Avantatges

56%Esdeveniments

 Coneixement i valoració dels serveis de la soci
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CANALS DE COMUNICACIÓ

telèfon

app

pàgina
web

revista
online

newsletter

carta
revista

8.902 exemplars

1.156
descàrregues

base de dades
14.757 correus

trobades i
reunions

institucionals

atenció
presencial

offline

online

canals de
comunicació

15.841
seguidors

3.119 contactes
168 seguidors

2.148
seguidors

2.223
seguidors

+ 10.000
visualitzacions

xarxes
socials
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A través de les activitats i els serveis que ofereix la plataforma “Cuidem de tu”, la Soci fa un 
acompanyament constant durant tot el Cicle Vital dels seus associats. Dona resposta a les 
possibles necessitats d’acord a la seva etapa de vida, des del moment en que inicia la seva 
relació laboral amb CaixaBank i considerant tots els seus àmbits com a persona, incloent la seva 
família.
D’aquesta manera, contribueix a millorar la qualitat de vida i benestar global dels seus 
associats, no només durant la seva vida professional activa, sinó també posteriorment.

CUIDEM DE TU: CICLE VITAL DE L’ASSOCIAT
qu

al
ita

t d
e 

vi
da

tr
an

qu
il·

lit
at

be
ne

st
ar

 fís
ic

cicle vital

benestar em
ocional

benestar relacional

BENESTAR GLOBAL
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TESTIMONIS: LA SOCI EN EL FUTUR…

“ Que segueixi mantenint els mateixos
valors, que fomenti

la companyonia…
estic content ”

“ Que la Soci continués, que seguís amb el 
seu camí, modernitzant-se i 
adaptant-se als nous temps per a 

progressar, tal i com ja s’està fent ”
“ M’agradaria que ningú es plantegés el 
pertànyer o no a la Soci, que fos una cosa 
natural, que pertànyer a La Soci fos una 

condició afí al seu treball. Si tu estàs 
treballant en una entitat en la que ho dones 

tot, que et cuida al màxim, hauria de ser 
una cosa automàtica ”

“ El que més m’agradaria és que
es mantingués en el temps

i que tota la  gent que està en actiu pogués participar i 
que l’empresa pogués beneficiar-se de tenir aquesta 
associació, que tingui un valor social cap a dins, igual 

que ho té de cara a enfora ”

“ La Soci és el servei a les persones en el sentit més 
ampli, acompanyament i enriquiment personal, 

oportunitat d’estar en contacte amb els altres.
La casa de tots ”

“ Jo crec que el treball que ha realitzat i
l’esperit amb el que s’ha creat

és bastant positiu. Crec que amb que continuï amb aquests valors i 
apostant per la companyonia ja estaria bastant bé,

i si pogués créixer i diversificar-se
més, doncs molt millor ”

“ La veig molt bé,
estic involucrat, conec molta gent...
Fa una feina molt bona ”



Informe realitzat per:

www.lasoci.org
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