Informació per a l'accionista de CaixaBank
Desembre 2017

Pàgina 04
CaixaBank presenta
els seus millors resultats
des de la sortida a borsa

CAIXABANK LIDERA
LA DIGITALItZACIÓ
DE LA BANCA

Pàgina 08
Entrevista a Pere Nebot,
director corporatiu de
Serveis Informàtics

Pàgina 24
Programa Aula: la
importància de planificar
l'estalvi familiar

Informació per a l'accionista de CaixaBank

desembre 2017

Lideratge
04

CaixaBank presenta els seus millors
resultats des de la sortida a borsa

06

Els resultats de CaixaBank convencen
analistes i inversors

07

Remuneració a l'accionista
en l'exercici 2017

08

Entrevista a Pere Nebot, director
corporatiu de Serveis Informàtics

11

Iniciatives de blockchain de
CaixaBank

14

Innovació en mitjans de pagament

Estimat/da accionista:

04
08

Compromís
16

Tercera edició de la campanya
solidària Cap nen sense
bigoti

18

12 anys de la Càtedra
CaixaBank de RSC de l'IESE

20

CaixaBank Research: La
felicitat i l'economia, un
binomi inseparable

14

Valor
24

Programa Aula: la importància de
la planificació en l'estalvi familiar

26

CaixaBank llança la primera
aplicació mòbil de formació
financera de l'IBEX 35

27

Trobades corporatives amb
accionistes

28

Entrevista amb membres del
Comitè Consultiu d'accionistes

30

Mites i realitats del sistema de
l'art, al CaixaForum Barcelona

16

La Revista Accionistes CaixaBank és una publicació de CaixaBank.
Direcció editorial, redacció i coordinació de continguts: Relació amb Accionistes de CaixaBank //
Servei d'atenció a l'accionista: 902 11 05 82 • accionista@caixabank.com
Av. Diagonal, 621 • 08028 Barcelona Segueix-nos a @AccionistasCABK
CaixaBank no es fa responsable de l'opinió dels seus col·laboradors en els treballs publicats ni
s'identifica necessàriament amb la seva opinió. // La informació proporcionada en aquesta revista
no constitueix una recomanació ni de compra ni de venda de l'acció de CaixaBank. // Prohibida
la reproducció total o parcial dels textos, dibuixos, gràfics i fotografies d'aquesta publicació en
qualsevol mitjà de reproducció o suport sense l'autorització prèvia i expressa de CaixaBank.

S'acaba un any complex en què
CaixaBankha superat amb èxit els reptes
als quals s'ha enfrontat, protegint en tot
moment els interessos dels seus clients,
accionistes i empleats.
El 2017 hem consolidat el lideratge en
banca detallista a Espanya amb una franquícia sòlida i una proposta de valor atractiva basada en la proximitat, la qualitat
de servei, una àmplia oferta de productes
i una potent plataforma tecnològica per
als clients i els accionistes. Aquest model
de banca reflecteix la voluntat del nostre
Pla Estratègic 2015-18 de ser líders en
confiança. Un pla que culminarem aquest
2018 amb unes xifres que, en molts
casos, ja compleixen en aquests moments
amb els nostres objectius.
Ara fem front al 2018 amb l'impuls que
ens donen els resultats excel·lents obtinguts durant els primers 9 mesos del 2017,
uns resultats que han estat els millors des
de la nostra sortida a borsa. En aquest
període hem aconseguit augmentar el
nostre benefici un 54,3%, fins als 1.488
milions d'euros, reforçant alhora la solidesa del balanç amb uns actius líquids totals
de 71.581 milions d'euros i una solvència
mesurada per la ràtio Common Equity
Tier 1 Fully Loaded (CET1 FL) de l'11,7%,
quasi 3 punts percentuals per sobre dels
requeriments del supervisor. Així, les
nostres ràtios de solvència, ràting creditici i posició de liquiditat segueixen entre
les millors de la banca europea i ens han
permès mantenir una qualificació en
grau d'inversió per part de les agències
de ràting durant la passada crisi. Per tot
això, els analistes que cobreixen la nostra
acció en segueixen millorant l'opinió, fet
que ens indica la seva confiança en la solidesa i la bona evolució de la companyia
a llarg termini.
Una de les decisions més difícils d'aquest
2017 ha estat, sens dubte, el canvi de la
seu social de Barcelona a València. Atès
que el nostre objectiu sempre és salvaguardar plenament la seguretat jurídica
i reguladora de la nostra activitat en
qualsevol escenari, no podíem deixar de
prendre aquesta decisió en el moment

Carta del President
adequat. La continuïtat a la zona euro ens
garanteix seguir comptant amb condicions òptimes de finançament per, alhora,
mantenir el flux de crèdit a famílies i
empreses, així com preservar la integritat
dels dipòsits dels nostres clients com hem
fet ininterrompudament durant més d'un
segle.
Seguim treballant, com sempre hem fet,
per forjar relacions estables i duradores
amb aquelles persones i empreses que
han dipositat la confiança en nosaltres.
Amb la integració del BPI, vam iniciar
un projecte que ens ajuda a estendre el
nostre lideratge comercial al conjunt de la
península Ibèrica. De fet, podem dir que
la integració del banc portuguès aporta
valor als comptes de l'entitat des del primer dia. En aquest sentit i en relació amb
l'estructura del Grup, vull destacar que,
tal com estava previst, enguany també
hem completat la reestructuració del
Grup “la Caixa” amb la desconsolidació
de CriteriaCaixa a efectes prudencials.
Aquest canvi jurídic i regulador redundarà en una millora addicional de la percepció de l'entitat per part de la comunitat
inversora.
En l'àmbit digital, som conscients dels
reptes i oportunitats actuals, apostem més
que mai per la innovació i les noves tecnologies en la relació amb els nostres clients
i accionistes. La nostra ambició és continuar liderant el procés de transformació
en què es troba immers el sector. En
aquest número de la Revista Accionistes,
presentem algunes de les claus del procés
de digitalització i innovació tecnològica
que hem dut a terme. La combinació de
la nostra àmplia xarxa d'oficines amb una
oferta digital i tecnològica de primer nivell
és una fortalesa essencial per poder oferir
un servei de màxima qualitat als nostres
clients.
Com a entitat cotitzada, la nostra empresa sempre orienta la presa de decisions
cap a l'interès de l'accionista, amb una filosofia d'inversió a llarg termini i amb una
proposta d'alta rendibilitat i un dividend
estable. Amb aquest objectiu, des del departament de Relació amb Accionistes es
duen a terme diferents programes d'atenció i informació a l'accionista pioners
entre les empreses de l'IBEX 35, com el

programa de formació financera Aula i la
seva innovadora aplicació mòbil, estrenada recentment, l'Oficina virtual de l'accionista o el Comitè Consultiu d'accionistes.
No podem oblidar aquí les diferents trobades corporatives que fem per tot el territori, a les quals els inversors minoristes
poden conversar amb els nostres directius
i resoldre de primera mà les consultes que
tinguin respecte a la companyia i l'acció.
Actuem, com a la resta d'àmbits, seguint
la màxima de ser la millor entitat cotitzada
pel que fa a transparència informativa i
qualitat en l'atenció a l'accionista.
La trajectòria d'èxit de CaixaBank s'ha
aconseguit gràcies a una manera de fer
banca fonamentada en uns valors corporatius sòlids que inclouen un compromís
clar amb el conjunt de la societat. Potenciem la inclusió financera per mitjà de
l'activitat de MicroBank i amb la nostra
presència al 93% dels municipis espanyols de més de 5.000 habitants. Hem
demostrat també una sensibilitat especial
a l'hora de gestionar les dificultats de
moltes famílies en l'àmbit de l'habitatge,
buscant solucions per mitjà de la gestió del deute i de programes de lloguer
social. I, per descomptat, mantenim una
col·laboració estreta amb l'Obra Social de
la Fundació Bancaria ”la Caixa”, que és el
nostre principal accionista.

Jordi Gual
President

Els nostres valors i l'excel·lència en el
servei són la garantia per seguir confiant
en CaixaBank. I no em voldria acomiadar sense abans agrair la confiança que
vostès, com a accionistes, han dipositat en
la nostra entitat.

Com a entitat cotitzada, la
nostra empresa orienta la
presa de decisions sempre cap
a l'interès de l'accionista, amb
una filosofia d'inversió a llarg
termini i amb una proposta
d'alta rendibilitat i un dividend
estable
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CaixaBank presenta els seus millors
resultats des de la sortida a borsa
El Grup CaixaBank va obtenir els nou
primers mesos del 2017 un benefici
atribuït de 1.488 milions d’euros
(+53,4% respecte al setembre del
2016), cosa que suposa el millor
resultat en la història del Grup en
aquest període. L’evolució fins al
setembre va venir marcada per la
consolidació dels resultats del BPI des
del mes de febrer, que va impactar
als principals epígrafs del compte de
resultats, i per la intensa activitat
comercial de l’entitat.

Magnituds principals
El marge d'interessos
creix un 15,2%, fins als
3.550 milions (+6,5%
sense el BPI)

En un context de tipus d'interès en mínims, el marge
d'interessos augmenta essencialment per la gestió de
l'activitat minorista i per l'impacte de la incorporació del
negoci del BPI, que aporta un 8,7% de creixement.

El marge brut assoleix
els 6.491 milions
d'euros

L'increment del 9,3% respecte als nou primers mesos
de l'any anterior reflecteix la incorporació del BPI i una
generació d'ingressos del negoci bancari i d'assegurances
més alta.

El BPI aporta 180
milions al resultat
del Grup

Des de l'1 de febrer, CaixaBank integra la participació al BPI (84,5%).
En aquests vuit mesos, el BPI ha contribuït amb 180 milions d'euros al
resultat del Grup CaixaBank (103 milions en el tercer trimestre).

Gran millora
del resultat
abans
d'impostos

Marge d'interessos:
És la diferència entre els interessos
cobrats pels préstecs concedits i els
interessos pagats pels dipòsits dels
clients.

Marge brut:
És la suma de tots els ingressos
corrents de l’entitat (marge
d’interessos, comissions, resultat
d’operacions financeres, etc.).

Compte de resultats
Gener-setembre
2017

Gener-setembre
2016

Marge d'interessos

3.550

3.080

15,2%

Marge brut

6.491

5.939

9,3%

Marge d'explotació

3.039

2.821

7,7%

RESULTAT ABANS
D'IMPOSTOS

1.862

1.314

41,7%

ResultaT atribuÏT al Grup

1.488

970

53,4%

Dades en
milions d'euros

Variació
interanual
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Solidesa del balanç
Manteniment dels nivells de solvència i Liquiditat
CET1 fully loaded

Solvència

11,7%

El Grup CaixaBank assoleix una ràtio Common Equity Tier 1
(CET1) fully loaded de l'11,7% amb data 30 de setembre,
en línia amb el rang que es fixa al Pla Estratègic 2015-2018
(11%-12%), i gairebé 3 punts percentuals per sobre dels
requeriments del supervisor del 8,75%.

8,75%*

El capital total, en termes fully loaded, se situa en el 15,8%,
per sobre de l'objectiu que es fixa al Pla Estratègic del 14,5%.
Durant els nou primers mesos de l'any, aquesta ràtio s'ha
reforçat amb l'emissió de 1.000 milions d'AT1 i amb algunes
emissions de deute subordinat, per un import total de 2.150
milions, entre febrer i juliol.

Dades a 30/09/2017
*Requeriment SREP de l'EBA

Liquiditat

71.581

Els actius líquids totals se situen en 71.581 milions. Durant
l'exercici, s'ha reforçat la posició de liquiditat del Grup,
amb una Liquidity Coverage Ratio (LCR) del 213%, molt
per sobre del mínim que es requereix del 80%.

BPI: 8.796

50.408
62.785

31/12/2016

30/09/2017

Dades en milions d'euros

Líder en banca minorista a Espanya
CaixaBank manté el lideratge en banca retail a
Espanya, amb una quota de penetració com
a primera entitat del 26,7% (+100 punts
bàsics en els últims dotze mesos), i la primera
posició en nòmines domiciliades, amb una

quota del 26,6%, i en assegurances, plans i
fons per recursos gestionats, amb una quota
del 21,8%. L'entitat també té el lideratge en
banca online, amb 5,6 milions de clients, i en
banca mòbil, amb 4,1 milions. La tecnologia

i la digitalització donen suport al model de
negoci de CaixaBank, amb 29.500 smartPCs
desplegats i 42 milions de signatures digitals.

La rÀtio de morositat del Grup se situa en el 6,4%
La ràtio de morositat del Grup CaixaBank se situa
en el 6,4% (6,9% amb data 31 de desembre de
2016), molt per sota de la mitjana del sector, i la
ràtio de cobertura de la cartera dubtosa millora
fins al 50% (47% al tancament del 2016).
Les dotacions per a insolvències se situen en
658 milions (-5,5% respecte al mateix període
del 2016 i un -16,0% en l'evolució trimestral).
L'apartat d'altres dotacions a provisions augmenta
a 800 milions i inclou, principalment, el registre de
455 milions associats a prejubilacions (152 i 303
milions en el primer i segon trimestre de l'exercici,
respectivament) i 154 milions de sanejament a la
Sareb.

Evolució de la ràtio de morositat

8,5%
Sector

7,1%

6,9%

6,4%

30/06/2016

31/12/2016

30/09/2017

Grup CaixaBank
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Els resultats de CaixaBank
convencen analistes i inversors
CaixaBank va obtenir els nou primers mesos del 2017 el millor resultat de la història
del Grup en aquest període, ja que es va superar en un 25% el que havia previst el
consens d’analistes, és a dir, la mitjana de les estimacions sobre resultats publicades pels
diferents analistes financers que segueixen la companyia.
El passat 24 d'octubre es van presentar els resultats del tercer trimestre via webcast a analistes i inversors. Van dirigir la presentació
el conseller delegat de l'entitat, Gonzalo Gortázar, el director executiu de Finances, Javier Pano, i el director corporatiu de Relació
amb Inversors, Edward O’Loghlen.

L'acció de CaixaBank està coberta per 31 analistes de renda variable, dels quals, al tancament d'aquesta edició, el 52% recomanava “comprar”, el 29% “mantenir” i el 19% “vendre” el valor.
Aquests analistes atorgaven un preu objectiu mitjà o, el que és el
mateix, una valoració a l'acció de CaixaBank de 4,35 €*.

Els directius van destacar que l'evolució fins al 30 de setembre
ha estat marcada per la consolidació per integració global dels
resultats del BPI des de febrer, que impacta en els principals epígrafs del compte de resultats, i per la intensa activitat comercial
de l'entitat.
A la webcast es va destacar que la fortalesa comercial permet una
elevada capacitat per generar ingressos a l'entitat, amb 6.491 milions de marge brut. La seva evolució interanual (+9,3%) reflecteix
la incorporació del BPI i una generació d'ingressos bàsics
més gran del negoci bancari, que augmenten un
19,4% al Grup.

L'opinió dels analistes
Temes destacats pels principals analistes que cobreixen l'acció de CaixaBank,
després de la presentació dels resultats del tercer trimestre:
El benefici net de CaixaBank se situa per damunt
de les expectatives, gràcies a uns ingressos més elevats
i unes provisions més baixes, fet que els analistes van
valorar molt positivament. Cal destacar la percepció de
“qualitat” dels resultats, amb millores al negoci core (marge
d'interessos, comissions i negoci d'assegurances) i del
control de la línia de costos.
“El benefici net de Caixabank ha batut sòlidament les
expectatives, per més ingressos i menys provisions. Aquest
benefici net de 649 M€ ha superat el que s’esperava per
part del Consens i del Deutsche Bank”
(Deutsche Bank, 24/10/2017),
“Sòlida evolució operativa de CaixaBank. El resultat net de
649 M€ és un 25% superior al que s’esperava per part del
consens per una combinació d'ingressos més alts i menys
provisions” (Barclays, 24/10/2017)

*(Dades a 21/11/2017)

La qualitat creditícia continua millorant de manera
sòlida. Els analistes valoren positivament no només
la caiguda de crèdits morosos, sinó també les vendes
d'immobles, el volum i plusvàlues dels quals es van
accelerar i van millorar el tercer trimestre. El missatge de
prudència a la gestió de mora i de cobertures, tant de
cartera morosa com d'immobles, guanya profunditat.
“La qualitat creditícia hauria de seguir millorant. El
percentatge de morosos a Espanya es va mantenir
pla trimestralment en part gràcies a l’alentiment de
les recuperacions, que la Direcció espera que creixin
el 2018. Les plusvàlues per vendes d'immobles van
ser de 61 M€, xifra que s’utilitza per accelerar les
vendes, que han augmentat un +41% anual, fins als
380 M€”
(Morgan Stanley, 24/10/2017)
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Política de remuneració
a l'accionista per al 2017
La remuneració a l'accionista és una prioritat i
un compromís de CaixaBank amb la seva base
accionarial. La Junta General Ordinària d'Accionistes 2017 va aprovar modificar la política
de remuneració i passar de quatre a dos pagaments anuals amb periodicitat semestral i en
efectiu.

2 NOV.

ABR.

0,07 €

Efectiu

2017

El 2 de novembre es va liquidar el primer
pagament a càrrec dels resultats del 2017,
pel qual els accionistes van rebre 0,07 euros
bruts l'acció. Es liquidarà un segon pagament,
previsiblement a l'abril, que queda pendent de
l'aprovació pertinent.

bruts l'acció

CaixaBank, que segueix el Pla Estratègic 20152018, reitera la intenció de remunerar els
accionistes distribuint un import (payout) en
efectiu igual o superior al 50% del benefici net
consolidat.

2018

Pendent
d'aprovació

Pagat

CALENDARI DE PAGAMENT DEL DIVIDEND EN EFECTIU
després de LA REFORMA DEL MERCAt DE VALORS
Després de l'arribada del nou Sistema de
Compensació, Liquidació i Registre de Valors,
i continuant amb l'homogeneïtzació de les
pràctiques i dels estàndards europeus, des del
29/09/16 totes les operacions contractades
a la borsa espanyola (dia D) han passat a

3

dies abans
Últim dia per comprar
accions amb dret
al cobrament del
dividend

Data de contractació
D

liquidar-se dos dies després (D+2). Per tant,
tindran dret al cobrament del dividend en
efectiu aquelles operacions contractades
amb una antelació mínima de 3 dies hàbils
que hagin estat liquidades abans del dia
d'abonament.

2

1

dies abans

dia abans

L'acció cotitza sense
dret a dividend
(ex date)

Es determinen les
posicions amb dret a
dividend (record date)

D+1

Data de liquidació
D+2

Pagament
del dividend
Dia d'abonament
del dividend
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PERE NEBOT, DIRECTOR CORPORATIu DE serveis INFORMàTICS DE CAIXABANK

“Les dades són l'or del segle XXI”
En l’actual societat de la informació, la digitalització de la banca és una adaptació
obligada. CaixaBank va assumir aquest objectiu com a fonamental i el recull com
un dels eixos principals dins del seu Pla Estratègic 2015-18. Pere Nebot, director
corporatiu de serveis informàtics, ens explica com s’està produint aquesta revolució
i com l’èxit d'aquesta estratègia afecta l’atractiu financer de l’entitat.

Comencem pel principi. Què
s'entén per digitalització
de la banca? Entenem per
digitalització l'ús de la tecnologia
en dos grans àmbits. Primer,
proporcionar als nostres clients
la capacitat d'interactuar amb
CaixaBank pels canals electrònics,
on i quan ells vulguin, i aportarlos serveis de valor amb la millor
experiència d'usuari. En aquest
sentit, el desenvolupament de
les aplicacions i els mètodes de

pagament a l'smartphone són un
valor afegit per als nostres clients.
Segon, aplicar la tecnologia a
tots els processos i potenciar les
tasques dels nostres empleats
per continuar desenvolupant
i incorporant la innovació a
CaixaBank. L'aportació d'un kit
complet d'eines de mobilitat
(smartPC i smartphone) als
empleats els permet oferir
un millor servei on sigui més
convenient per als nostres clients.

La digitalització forma
part del Pla Estratègic de
CaixaBank. En quina part del
camí ens trobem?
Estem encarant l'últim any del pla i
la majoria dels indicadors ja s'estan
complint. En destacaria algunes
xifres: més del 90% dels processos
es realitzen de manera totalment
digital, cada mes es fan més de 7
milions de signatures digitals i, per
primera vegada, hem sobrepassat
les 8.000 operacions per segon,
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xifra que dona una idea clara del
nivell de servei que oferim als
nostres clients.
Com pot millorar la
digitalització el model de
negoci de CaixaBank?
Només hi ha un camí, i és
buscar el millor servei per
als nostres clients. Hem de
centrar més la nostra força en
les accions d'assessorament
i acompanyament al client i
aportar-li productes i serveis
de qualitat. Addicionalment,
amb tècniques Big Data podem
personalitzar aquest servei a tot
el que el client necessiti i arribar
fins a la personalització individual
que més s'ajusti a cada cas. El
client sempre ha d'estar al centre
de la solució i hem d'oferir
tots els canals, digitals o físics,
disponibles perquè, segons la
seva conveniència, decideixi quin
vol fer servir.
Posem exemples de com
els nous processos poden
canviar aviat la manera
d'interaccionar dels clients
amb CaixaBank.
Un dels aspectes en què estem
invertint, amb un retorn clar
per a l'entitat i els clients, és la
intel·ligència artificial. Facilitar
la interacció a través d'eines de
llenguatge natural o assistents
virtuals en els diferents canals és
la millor innovació que podem
oferir als clients. Oferir serveis
de valor afegit, com Les Meves
Finances o totes les alternatives
de pagament per mòbil, els
ajuda en les seves tasques diàries
i ho valoren molt positivament.
CaixaBank és un dels
referents pel que fa a la
digitalització de la banca;
diversos premis internacionals
ho constaten. Com es
transforma aquest fet en
valor per a l'accionista?
La digitalització és una eina que
permet aportar valor a tots els

elements de l'entitat, tant en
el vessant dels costos com dels
ingressos. Gràcies a l'eficiència
que aporta, permet seguir
incrementant volums i oferint
nous productes i reduir la base
de costos. Addicionalment,
és una mesura excel·lent per

Data. Com està modificant i
millorant el negoci bancari
aquesta tecnologia?
El Big Data és poder gestionar
de forma immediata un gran
volum d'informació provinent de
diverses fonts. L'ús que en fem
dins de l'entitat se centra en tres

“La digitalització és una eina que permet aportar
valor a tots els elements de l'entitat, tant en el
vessant dels costos com dels ingressos”
assegurar el compliance de les
operacions, cosa que reverteix en
una millor transparència amb el
client i una millor reputació amb
el regulador. En el vessant dels
ingressos, tenir una plataforma
digital que permeti entrar de
manera àgil en nous models de
negoci és una fórmula excel·lent
per participar en nous negocis.
La digitalització ha multiplicat
el nombre de dades
emmagatzemades, i això ha
obert noves possibilitats i
millorat la presa de decisions.
Aquí entra en joc el Big

eixos: un millor servei al client,
per aportar-li només el que és
conforme a les seves necessitats i
personalitzar la nostra interacció
amb ell; un millor control de
l'organització, utilitzant les
dades per millorar tots els
nostres processos i, finalment,
utilitzar tota la seva potència
per continuar amb els alts nivells
de seguretat que un servei al
client excel·lent ha de tenir.
Actualment, estem tractant més
de 16 petabytes de dades, que
correspondrien a la suma de més
de 17.000 milions d'exemplars
d'El Quixot en format digital.
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TraJectòria
ProfesSional
Pere Nebot és director corporatiu de
Serveis Informàtics de CaixaBank (CIO).
Des del 1999 forma part de CaixaBank
i sempre ha tingut una trajectòria lligada a la tecnologia i a la innovació. Un
dels reptes més importants que l'entitat
ha hagut d'afrontar ha estat la transformació digital, amb la irrupció dels
canals electrònics i la integració de diferents entitats financeres en els últims
anys. En tots dos casos, la tecnologia
ha estat una bona palanca per superar
aquests reptes amb èxit. Pere Nebot
és enginyer informàtic per la UPC,
Màster en Finances per ESADE, Master
of Science in Banking per la University
of London i ha cursat el Programa de
Desenvolupament Directiu de l'IESE.

transferència internacional de
diners, la possibilitat de fer
operatives especialitzades de
comerç exterior de manera
senzilla o la capacitat de donar
seguretat a contractes signats
per diferents parts són només
algunes de les aplicacions
que veurem. CaixaBank està
participant activament en
consorcis on estem innovant
amb noves solucions,
capdavanteres al mercat,
que un cop més ens han de
servir per millorar el servei als
nostres clients.

Social
Pere Nebot col·labora activament
en el voluntariat corporatiu, tant en
les activitats nacionals com en cooperació internacional, ja que forma
part del programa Cooperants Caixa.
Aquest programa participa en projectes que ajuden col·lectius vulnerables
en països amb necessitats de desenvolupament.

Estem entrant en un camp
fins fa poc reservat a les
pel·lícules i la literatura: la
intel·ligència artificial (IA).
Podem dir que la IA ja és
una realitat a CaixaBank?
La IA és una gran oportunitat
per donar valor als nostres
clients i a l'entitat. Es tracta
de poder utilitzar tècniques
de machine learning, on la
tecnologia pot aprendre i
millorar molts processos. Per
exemple, basar els nostres
serveis d'atenció en assistents
virtuals que permetin
respondre perfectament a
les necessitats que el client o
l'empleat pugui tenir; oferir
recomanacions segons les
característiques del client; i
permetre al client fer les seves
operatives directament amb
aquests assistents virtuals,
si així ho desitja, cosa que li

farà la vida molt més fàcil. Es
tracta que les persones rebin
el millor servei aprofitant les
possibilitats de la intel·ligència
artificial; en definitiva, les
màquines al servei de les
persones.
Sempre que es parla de
noves tecnologies, s'aixeca
alguna veu que invoca la
pèrdua de confidencialitat i
els problemes de seguretat.
I aquests són problemes que
una entitat financera ha
de solucionar sense marge
d'error. Ens ajudarà la IA a
millorar aquests àmbits?
Fa temps que els bancs, a part
de custodiar diners, custodien
dades. Les dades són l'or
del s. XXI, motiu pel qual les
mesures de seguretat han de
ser tan importants o més que
amb els diners físics. La IA

és només una peça més dins
d'un ecosistema de protecció.
Amb la IA podem detectar
comportaments anòmals no
esperats i actuar com sigui
necessari molt abans que
l'amenaça es transformi en un
problema.
S'està parlant molt de la
moneda virtual bitcoin, en
part pel fenomen financer
que ha inaugurat, però en
part també per la tecnologia
en què es fonamenta: el
blockchain. En què consisteix
i com es posiciona CaixaBank
davant d'aquest nou repte.
Blockchain és la tecnologia
que hi ha darrere del bitcoin.
Creiem que és una tecnologia
excel·lent que permetrà
oferir nous serveis al client.
La capacitat de reduir el
temps de disponibilitat d'una

Finalment, l'emergència
de tots aquests processos
està fent possible l'aparició
de nous actors al sector
financer. Es parla que
Google, Apple o Amazon
podran competir en
determinats nínxols de
mercat amb les seves
fintech i introduir-se als
nostres smartphones.
Variarà això el model de
negoci al sector financer?
El món dels negocis sempre ha
patit canvis: no és el mateix el
sector financer d'ara que el de
fa 10 anys, i evidentment no
serà el mateix d'aquí 5 anys. El
que és important, com a entitat,
és estar permanentment al
dia de les noves oportunitats,
valorar escrupolosament les que
poden aportar valor al client
i implementar amb agilitat
aquells canvis que el sector
requereixi. Tinc confiança en
què l'entitat està immersa i
preparada no només per actuar
quan el canvi arribi, sinó, encara
més, per liderar-lo i ser un factor
de canvi.
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El 'blockchain' suposarà per als diners el
que Internet per a la informació
Paral·lelament al Big Data o a la intel·ligència artificial, irromp al món financer el concepte de
‘blockchain’, que té l’origen en monedes virtuals com el bitcoin. Veus expertes comencen a percebre
que aquesta tecnologia no serà un altre nom més, sinó que l’adopció del ‘blockchain’ marcarà un
abans i un després per a la indústria financera.

Un sistema de blockchain —també conegut com Distributed Ledger Techno
logy (DLT)— és un registre d'informació distribuït entre diferents partícips.
Funciona com un repositori d'informació vinculant on totes les parts (nodes)
validen cada transacció basant-se en
algun dels diferents protocols de consens existents, de manera que no hi ha
necessitat que una entitat central actuï
com a proveïdora de confiança.
La informació present en aquesta
tecnologia s'introdueix mitjançant
un registre inalterable (garantit mit-

jançant criptografia) que es replica a
través d'un protocol de comunicacions
estàndard accessible a tots els participants; així s'elimina la necessitat de
justificants de recepció i conciliacions.
Per aquest motiu, es parla del block
chain com una de les tecnologies més
disruptives dels últims anys, que crearà “l'Internet del valor”. És a dir, es
tracta de la tecnologia que permetrà
fer amb els diners i altres actius el que
Internet ha fet amb la informació.
Perquè això passi, cal crear els protocols (com ara l'Interledger o ILP) i

estàndards que permetran a les xarxes
connectar-se i operar entre elles. En
l'últim any, la principal millora ha estat
la creació de xarxes privades o “permissionades“. Aquestes xarxes, juntament amb solucions de tokenització,
són les que han obert l'oportunitat
de crear aplicacions de blockchain en
l'àmbit empresarial.

Xarxes permissionades
L'origen de la tecnologia blockchain es
troba en el desenvolupament del bitcoin el 2009, una criptomoneda o moneda virtual de caràcter descentralitzat
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(no té el suport de cap govern ni depèn
de la confiança en un emissor central
i de caràcter públic. És a dir, qualsevol
pot accedir a visualitzar l'històric de
transaccions fetes). Les xarxes privades
o “permissionades“ de blockchain
conserven els avantatges d'aquesta
tecnologia sense la necessitat que tots
els agents validin totes les operatives.
Per tant, permet l'ús en entorns empresarials, on no cal compartir tota la
informació.

Principals avantatges d'un sistema 'blockchain':

Uns nodes actuen com a validadors,
mentre que d'altres són participants
que no accedeixen a tota la informació. A més, es pot simplificar/ajustar
la manera de consens amb algoritmes
que facilitin l'escalabilitat.

L'origen de la tecnologia 'blockchain' es troba en el
desenvolupament del bitcoin el 2009, una moneda
virtual de caràcter descentralitzat

El desenvolupament d'aquesta tipologia de solucions requereix la formació
de consorcis per a la coordinació i
col·laboració entre els diferents agents/
partícips. Al món, ja hi ha molts consorcis (més de 100), tant per al desenvolupament de la tecnologia (p. ex.,
Quorum, Hyperledger, etc.) com per a
la construcció de casos d'ús.

Les aplicacions de més impacte són
les relatives a casos on diferents parts
necessiten fer transaccions i/o intercanviar informació segons unes condicions
establertes (smart contracts). Això
passa en situacions de pagaments internacionals, en la gestió de la identitat
digital, en sistemes de vot i en molts
altres casos.

• Registre inalterable (garantit mitjançant criptografia).
• Registre replicat en tots els participants, per mitjà d'un protocol de comunica
cions estàndard.
• Registre accessible a tots els participants, per eliminar la necessitat de justificants de recepció i conciliacions.
• Garanteix la seguretat i la privacitat.
• Permet la supervisió directa i enllaçar informació externa assegurant la inalterabilitat d'aquesta informació.

En l'àmbit financer, hi ha múltiples
casos d'ús amb tecnologia blockchain:
• Pagaments internacionals:
transferències de fons entre
institucions financeres en temps
real, cosa que n'accelera el procés
gràcies a la reducció de temps de
verificació.
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• Comerç exterior: gestió simplificada
i automàtica de crèdits documentaris
i altres productes de finançament
imprescindibles en operacions de
comerç exterior, amb monitorització
i seguiment de totes les fases del
procés (incloent-hi el transport).
• Mercats de capitals: simplificació
i coordinació de la supervisió entre
reguladors per a l'emissió de nous
productes financers (per exemple,
warrants).

• Identitat digital: repositori amb la
informació personal d'identificació
per accelerar processos d'identificació i validació de dades entre les
parts.
• Registre de propietat: repositori
de dades de propietat sobre béns
materials que permet i agilitza les
transaccions en evitar les validacions
de tercers.

• Assegurances i gestió de riscos:
sistema de registre d'assegurats i
condicions que permet una tramitació
simple i correcta dels sinistres.
• Reporting regulador: automatització i coordinació del reporting
regulador, per agilitzar la preparació entre les diferents parts de
l'organització.

Iniciatives en 'blockchain' de CaixaBank
•B
 atavia: consorci creat amb UBS,
Des de l'any 2016, CaixaBank particiCommerzbank, Bank of Montreal,
pa activament en diferents iniciatives
Erste Bank i CaixaBank per crear una
basades en blockchain. Des de l'àrea
xarxa que faciliti i agilitzi les operacions
d'Innovació i Transformació de Negode comerç exterior.
ci, juntament amb l'àrea de Sistemes
d'Informació i àrees de negoci com ara
 lastria: consorci espanyol per a la
Comerç Exterior, s'han concretat i impul- • A
creació d'una xarxa que garanteixi la
sat diverses iniciatives en col·laboració
identitat digital dels particulars i faciliti
amb altres entitats. Entre les que ja s'han
la construcció de diversos casos d'ús.
fet públiques, cal destacar:

En paral·lel, s'estan fent també exploracions i proves de concepte en altres
àmbits. Per això, s'estan creant les
capacitats internes necessàries que fomenten el desenvolupament d'aquests
projectes per posar-los en producció,
amb l'objectiu d'aconseguir guanys
importants en eficiència i millora de
l'experiència de client de nombrosos
processos crítics per a CaixaBank.
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El repte de donar resposta als nous hàbits de consum

CaixaBank impulsa un ‘hub’
d'innovació en comerç
i mitjans de pagament
CaixaBank s’ha unit a les empreses Global Payments Inc., Samsung, Visa i Arval (Grup BNP Paribas)
per crear el Payment Innovation Hub, el primer ’hub’ d'innovació en comerç i mitjans de pagament
d’Espanya i un dels primers del món en què diversos ’partners’, tots ells líders dels seus respectius
sectors, s’uneixen per impulsar conjuntament projectes d’R+D+I.
El Payment Innovation Hub neix amb
la missió de posar a disposició de la
societat les millors experiències de
compra, tant online com offline.
El centre, situat a Barcelona, està
especialitzat en la recerca i el
desenvolupament de les noves
solucions de comerç per donar resposta
als nous hàbits de consum.
Mitjançant la creació del hub, les
empreses integrants tenen l'objectiu
de donar respostes conjuntes als
reptes i a les oportunitats que el món
dels mitjans de pagament oferirà en
els pròxims anys, gràcies als avenços
tecnològics, els canvis normatius, la
presència de nous players i, sobretot,
els canvis en les expectatives i les
necessitats dels usuaris. Però, a

més, el hub neix amb la vocació
d'estar obert a la col·laboració amb
altres empreses (startups, pimes o
grans corporacions) i institucions
vinculades a la investigació per
avançar conjuntament cap als
mitjans de pagament del futur. Per
posar en marxa el centre, es preveu
una inversió de cinc milions d'euros
en els pròxims tres anys.

Innovació i divulgació
La seu del Payment Innovation Hub es
troba al Pier 01 del Barcelona Tech City,
un clúster de negocis digitals ubicats en
un edifici emblemàtic construït el 1881
com a magatzem portuari.
El hub comptarà amb tota l'experiència
i els coneixements de cada una de les

empreses que integren el projecte, ja
que totes són referents d'innovació
en els seus sectors, així com amb un
equip multidisciplinari d'alt rendiment
que treballarà en els reptes plantejats i
que estarà complementat amb equips
externs segons la naturalesa de cada
projecte.
Al Payment Innovation Hub també
hi ha espai per a la divulgació i la
formació. Per aquest motiu, el centre
disposa d'una zona per a conferències
i master classes, així com d'un espai
de test i d'exhibició de novetats
tecnològiques.

Líder a Espanya
CaixaBank és líder en mitjans de
pagament a Espanya, amb 15,6
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L'espai compta amb
una zona d'exhibició
permanent on exposar els
últims desenvolupaments
en innovació dels partners
que formen el hub

milions de targetes en circulació,
una quota de mercat per facturació
del 23,3% i més de 368.000 TPVs
instal·lats, dels quals el 88% són
contactless.

la instal·lació dels primers caixers
automàtics a Espanya i l'emissió de
les primeres targetes. D'aquesta
manera, entre altres projectes,
l'entitat, en col·laboració amb Visa,

El centre posarà a disposició de la societat les millors
experiències de compra, tant online com offline
L'entitat ha rebut reconeixements
internacionals per ser el primer
banc del món a impulsar alguns
projectes clau en innovació en
mitjans de pagament dels últims
anys. El compromís arrenca ja a finals
dels anys 70 i principis dels 80 amb

va ser una de les primeres a Europa
a apostar pel contactless de forma
comercial.

Visa contactless, un wearable per
portar la targeta al canell.
Així mateix, l'entitat va ser una de
las primeres d'Europa a llançar el
pagament mòbil i una de les primeres
del món a arribar a un acord amb
Samsung per incorporar a la seva
oferta de mitjans de pagament el
servei de pagaments mòbils Samsung
Pay. Més recentment, ha arribat
també a un acord amb Apple per
oferir els seus serveis de pagament a
través d'Apple Pay.

L'èxit d'aquest sistema ha permès
desenvolupar altres projectes
d'innovació pioners, com les polseres

Àrees d'investigació
Les línies de recerca del Payment Innovation Hub s'estendran
des de l'ús de tecnologies biomètriques fins a les solucions en
el sector de l'Internet of things, passant per l'exploració de
tecnologies revolucionàries com blockchain o machine
learning. El treball s'enfocarà, principalment, en l'experiència
del client, la seguretat i les noves oportunitats de negoci en el
món dels pagaments.

Un equip interdisciplinari d'especialistes digitals afrontarà els diferents reptes aplicant metodologies d'avantguarda, com Agile i
Lean Startup, amb una filosofia centrada en l'usuari.
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Acció solidària deLs professionals de CaixaBank

25.000 famílies amb “bigoti”

Voluntaris
de ”la Caixa”

La tercera edició de la campanya solidària ’Cap nen sense bigoti’, que impulsen anualment
l’Obra Social ”la Caixa” i CaixaBank a favor de la Federació Espanyola de Bancs dels
Aliments (FESBAL), ha permès reunir 1,2 milions de litres de llet, que han estat donats
a les famílies en situació de vulnerabilitat ateses pels bancs d’aliments en el marc de la
campanya solidària.
En aquesta tercera edició de Cap
nen sense bigoti, la quantitat de
llet recollida permetrà a més de
25.014 famílies en risc d'exclusió
social arribar al consum mínim
de llet recomanat —un litre per

persona a la setmana— fins a finals d'any. Els donatius altruistes
dels ciutadans s'han recollit en
5.070 centres de tot el territori
espanyol, principalment l'àmplia
xarxa d'oficines de CaixaBank,

1,2

25.014

milions de litres de
LLET Recollits*

famílies amb les SEVES
necessitats de llet cobertes
fins A finalS d'aNY

Entre la donació física de brics i les aportacions econòmiques.
Conversió en litres de llet: 1 € = 2 litres

*

els 63 centres de gent gran de
l'Obra Social ”la Caixa”, els
CaixaForum de Madrid, Barcelona, Sevilla, Palma, Saragossa,
Lleida, Girona i Tarragona, el
CosmoCaixa i el Palau Macaya.
Els voluntaris de ”la Caixa” han
prestat ajuda per distribuir les
donacions.
Els ciutadans també han pogut
contribuir a la causa a través de
donatius econòmics a les oficines de CaixaBank i a través de
diferents canals electrònics, com
la pàgina de microdonatius de
”la Caixa”, l'enviament de SMS,
el portal de ”la Caixa”, Línia
Oberta CaixaBank i CaixaMòbil.
Per la seva banda, l'Obra Social
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a tot Espanya

L'any 2016, els 56 bancs
d'aliments provincials integrats
a la FESBAL, que treballen a
tot el territori espanyol, van
distribuir 25,5 milions de litres
de llet. Tot i això, es considera
una xifra insuficient, ja que
existeix un dèficit de 57,5
milions de litres per arribar a
l'objectiu mínim recomanat pels
experts d'un litre per persona i a
la setmana.

”la Caixa” ha fet una aportació
addicional de 200.000 litres de
llet.

Complicitat de les
empreses i del món de
l'esport
La campanya ha comptat amb la
complicitat i solidaritat d'empreses del sector de la restauració,
així com de famosos del món
cultural, com els actors Santi
Millán, Macarena Gómez i Pablo
Rivero, els cantants Edurne i Leiva i les televisives Adriana Abenia
i Patricia Conde.

La FESBAL i els bancs d'aliments
van atendre, el 2016, 1.511.805
persones a Espanya
—de les quals més de
350.000 són infants— que
tenen dificultats per accedir
regularment al consum
d'aliments bàsics per portar una
dieta equilibrada, com la llet.
Segons les dades de l'Enquesta
de Condicions de Vida de
l'Institut Nacional d'Estadística
(INE), actualment un de cada tres
infants espanyols viu per sota del
llindar de la pobresa.

Des del món de l'esport s'han
sumat a la campanya els futbolistes Andrés Iniesta i Xavi Hernández, la nedadora de natació
sincronitzada Gemma Mengual
i el tennista Àlex Corretja, que
han difós la causa a les xarxes
socials “posant-se el bigoti” per
als més desafavorits. Per la seva
banda, les futbolistes de l'equip
infantil de l'AEM de Lleida, que
han fet història aquesta temporada perquè han guanyat la Lliga
de segona divisió infantil masculina, han estat les ambaixadores
de la campanya.

Balanç de la campanya de recollida de llet 2017
Punts de recollida
Oficines de CaixaBank

litres
931.399

Centres de la Fundació Bancària ”la Caixa”

10.022

Serveis Centrals i filials del Grup ”la Caixa”

18.221

Voluntaris ”la Caixa”

28.636

Canals electrònics / SMS

12.382

Aportació addicional de la Fundació Bancària ”la Caixa”
Total litres

200.000
1.200.660
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Jornada CaixaBank Empresa a Pamplona

Càtedra CaixaBank de RSC de l'IESE:

12 anys fomentant
la gestió ètica i sostenible
Creada el novembre del 2005, la Càtedra CaixaBank de Responsabilitat Social Corporativa respon
al compromís de CaixaBank i la prestigiosa escola de negocis IESE Business School de fomentar,
promocionar i divulgar nous coneixements sobre la responsabilitat social corporativa (RSC), tant
en el vessant acadèmic com en l’aplicació efectiva a les empreses.

Un dels principals objectius de la
política de responsabilitat corporativa de CaixaBank és l'extensió dels principis i pràctiques
responsables al si de la societat,
per avançar conjuntament cap
al progrés en matèria social i
mediambiental. Amb aquesta
premissa, CaixaBank va crear el
2005 una de les primeres càtedres d'investigació a Espanya
sobre responsabilitat social de
les empreses, amb 36 quaderns
de recerca publicats, així com
articles a revistes internacionals i

obres col·lectives de caràcter científic. El titular de la càtedra és
Antonio Argandoña, professor
dels departaments d'Economia i
Ètica empresarial de l'IESE.

Quaderns de recerca
Els quaderns de la càtedra giren
al voltant de la comprensió del
paper que les empreses tenen a
la societat espanyola i l'impacte
de la seva activitat en els seus
grups d'interès, de la qual es
deriva una responsabilitat social
corporativa.

Les primeres publicacions es
van centrar en el fonament
ètic de l'RSC. Abans de
l'esclat de la crisi, es relacionava l'RSC amb una manera
de netejar la reputació de les
empreses a partir d'activitats
relacionades en gran part
amb el medi ambient. La crisi
va marcar un punt d'inflexió,
i per a les companyies que
creuen en aquesta disciplina,
l'RSC ha passat a ser una part
imprescindible en l'estratègia
de negoci de les empreses,
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ja que repercuteix positivament en la competitivitat de
les corporacions en aportar
criteris econòmics, socials,
ètics i ambientals de forma
sistemàtica, per mantenir
d'aquesta manera la qualitat
del producte o servei i atendre
les demandes dels seus grups
d'interès (clients, accionistes,
etc.). Amb tot, encara queda
molt per fer per arribar al sentit últim de la gestió responsable, la millora de la societat en

Involucració de les
empreses
En una Jornada CaixaBank Empresa celebrada recentment a
Pamplona, en el marc del Fòrum
Expert i sota el títol “La responsabilitat social, una oportunitat per a
les empreses”, empresaris experts
en responsabilitat corporativa van
participar en una taula rodona
moderada pel professor Argandoña. Durant la seva intervenció
en l'obertura de l'esdeveniment,
Ana Díez Fontana, directora

clients, accionistes, empleats i el
conjunt de la societat”, a la vegada que va afegir que “només
una actuació empresarial ètica
i responsable sostinguda en el
temps construeix i reforça la
confiança i el compromís”.
El titular de la càtedra és el
professor Antonio Argandoña
(a la imatge de sota)

L'RSC ha passat a ser imprescindible en
l'estratègia de negoci, ja que repercuteix
positivament en la competitivitat de les
empreses
general. Per això, i malgrat els
avanços que s'han produït en
aquests dotze anys, la Càtedra CaixaBank seguirà contribuint a la seva de definició,
debat i solució.
En el cas del Grup “la Caixa”,
aquesta disciplina sempre hi
ha estat integrada, des dels
seus orígens, mitjançant l'Obra
Social, i des de fa uns anys,
directament des de la mateixa CaixaBank, amb aquesta
manera diferent de fer banca
que el caracteritza, una banca
socialment responsable.

territorial de CaixaBank a Navarra,
va defensar davant un auditori
de més de 100 professionals la
importància de l'ètica i la responsabilitat corporativa en la gestió
empresarial al segle XXI: “Sense
uns comportaments empresarials
profundament ètics, no és possible
el funcionament harmònic de les
economies modernes. En la conducta empresarial, no n'hi ha prou
amb complir la legalitat”.
Díez Fontana va assegurar que
“CaixaBank es basa en una visió
i objectius que integren els interessos de tots els stakeholders:

Jornada CaixaBank Empresa a Pamplona
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La felicitat i
l'economia:
un binomi inseparable
L’objectiu final de les polítiques econòmiques és el de maximitzar la felicitat dels ciutadans.
Per això, la felicitat s’està situant en una posició central de l’anàlisi econòmica i es troba
inextricablement lligada a l’economia. Cal destacar que, encara que és inevitable associar la
felicitat amb els diners, els economistes han començat a anar més enllà i a estudiar la relació
de la felicitat amb altres indicadors com la salut, la situació laboral o la qualitat mediambiental,
amb la finalitat de dilucidar que és el que realment ens fa feliços.

Per poder donar una resposta satisfactòria a aquesta pregunta és necessari
explicar abans que és el que entenem
per felicitat; també en aquest camp hi
ha hagut progressos importants i, en
les seves anàlisis, els economistes ja
distingeixen entre l'avaluació de la
vida en el seu conjunt (satisfacció
vital) i les emocions momentànies que
sorgeixen en el dia a dia (benestar
emocional).
Tal com s'explica al monogràfic “A la
recerca de la felicitat“, a l'Informe
mensual de CaixaBank Research de
juliol-agost del 2017, les investigacions sobre la relació entre el nivell de
renda i la felicitat han estat fructíferes

seu nivell absolut d'ingressos, sinó de
la comparació amb les persones de
l'entorn o amb el seu passat. Aquesta
teoria és confirmada per diversos
estudis que documenten que, en un
moment determinat del temps,
existeix una relació estreta entre renda
i felicitat, tant entre països com entre
individus del mateix país. Aquestes
idees destaquen el paper de les
percepcions: com que la felicitat és un
concepte relatiu, la comparació amb
altres persones depèn d'on se situï el
llistó i de factors com la cultura o els
valors que cada un tingui.
Alguns investigadors assenyalen que
si no hem vist augments importants

Com que la felicitat és un concepte relatiu, la comparació
amb altres persones depèn d'on se situï el llistó i de factors
com la cultura o els valors que cada un tingui
i han donat lloc a resultats que ajuden
a entendre les subtileses de la felicitat.
Així, en els darrers 50 anys, a la
majoria de països occidentals s'ha
produït un increment molt important
del PIB per càpita que no ha anat
acompanyat d'un augment similar del
nivell mitjà de felicitat, el qual s'ha
mantingut relativament estable. No
obstant això, a partir d'aquest resultat
sorprenent no es pot concloure que
els diners no importen: sembla que la
felicitat d'una persona no depèn del

del nivell de felicitat al llarg del temps
—malgrat els augments espectaculars
dels ingressos— és perquè els humans
tenim un nivell de sacietat. En altres
paraules, sembla que a partir d'un
nivell determinat d'ingressos (al
voltant de 75.000 dòlars als EUA) les
persones no veuen que el benestar
emocional augmenti encara que
siguin més riques. I és que, al final, els
éssers humans ens acabem adaptant a
un augment dels ingressos. De fet,
s'han elaborat estudis que mostren

que, un cop s'ha esvaït l'eufòria inicial
en rebre el premi, les persones premiades amb la loteria no són més felices
que individus similars que no han
estat tan afortunats.

La felicitat als EUA
comparada amb la felicitat
a Europa
En definitiva, la relació entre la felicitat
i els diners és certament important,
però no tant com es podria pensar. En
aquest sentit, els economistes tenen
cada cop més clar que hi ha altres
factors com la salut, les relacions
socials, la situació laboral o la llibertat
individual, que són tant o més importants. Un parell d'exemples ho il·
lustren. El primer és que als EUA
existeix una relació positiva entre el
nivell de felicitat i el fet de poder tenir
accés a la sanitat i rebre atenció
mèdica. El segon és que els individus
mai s'aconsegueixen adaptar al fet
d'estar a l'atur, i els efectes negatius
d'aquesta situació persisteixen fins i tot
després de trobar una altra feina.
Aquestes consideracions són clau, per
exemple, a l'hora de comparar el nivell
de benestar dels EUA i Europa: encara
que el PIB per càpita és molt més alt
als EUA, un cop es té en compte més
temps d'oci, una esperança de vida
més elevada i un nivell de desigualtat
menor dels països europeus, s'obté
que el nivell de benestar d'Europa és
similar al dels EUA.
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Finalment, també cal destacar que la
felicitat depèn críticament del cicle
vital. D'aquesta manera, la felicitat
decreix fins que les persones arriben al
nivell més baix de felicitat entre els 40
i els 59 anys (la mitjana a escala
global és de 46) i, a mesura que
s'envelleix, torna a augmentar de
manera sostinguda. Per explicar
aquesta troballa impactant, els economistes han argumentat que a la
mitjana edat és quan les persones

gaudeixen de salaris més alts i ho
aprofiten treballant amb molt esforç
per estalviar per a la jubilació, mentre
que les persones més grans no es
preocupen tant del futur i valoren més
els aspectes positius de la vida actual.
Quines conclusions es desprenen
d'aquest article? Principalment dues.
La primera és que investigar que és el
que ens fa feliços és una tasca més
difícil del que es podia preveure, pel

fet que el concepte de felicitat és molt
ampli i transcendeix l'àmbit dels
diners. La segona és que elements
com l'educació, la sanitat o la lluita
contra l'atur han de ser pilars fonamentals d'un estat que tingui com a
objectiu maximitzar el benestar dels
seus ciutadans. No en va, els països
nòrdics, que prioritzen aquest tipus de
polítiques, es troben al capdamunt de
totes les classificacions internacionals
de benestar.

PIB per càpita i satisfacció vital
(Mitjana mòbil 12 mesos, GEN-2000=100)
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La felicitat i el cicle vital als eua
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Passem a l'acció?
Subscrigui's a l'Informe setmanal

servei d'informació a l'accionista
Passi a l'acció i subscrigui's online als nostres canals
d'informació per mantenir-se al dia de totes les novetats
sobre el valor i la companyia.
Informe setmanal de l'acció, Newsletter Accionistes,
Revista Accionistes, alertes SMS, novetats corporatives
i l'Informe Anual Integrat.
www.CaixaBank.com > Espai de l'accionista > Informació per a accionistes
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La importància de la planificació
en l'estalvi familiar
La planificació financera de l’estalvi familiar ha de seguir un pla metòdic
i organitzat amb el propòsit de descobrir la nostra situació patrimonial,
per tal de determinar els objectius que volem aconseguir i aplicar un
programa per al seu compliment.
A les classes que imparteixo tant
a l'Instituto BME com a l'Aula de
CaixaBank, demano als assistents un
petit exercici de reflexió personal: que
pensin si saben els diners que gasten
a l'any. La gent, habitualment, no en
té ni idea. Elaborar un full amb els
ingressos, les despeses i l'històric dels
últims anys facilitarà enormement
l'elaboració d'un pressupost, peça clau
per al nostre pla.

el nostre ritme de vida, o el dels
nostres familiars, com ara accidents,
defuncions o pèrdua de la feina, entre
d'altres. La millor manera de considerar-les és tenir assegurances que les
cobreixin.

Estalviar diners sense cap
sentit ni propòsit concret
fa que la gent inverteixi
els diners de manera
ineficient

D'altra banda, sense entrar en detalls,
hem de considerar les contingències
importants que podrien fer perillar

Una vegada que coneguem l'estat
dels comptes i siguem conscients de
la capacitat d'estalvi determinarem el
nostre objectiu. En el camí a recórrer
per aconseguir-lo tindrem enemics,
com la inflació i els impostos, però
també algun amic, com l'interès compost, que serà el que faci créixer els
nostres diners. L'interès compost no
és més que la reinversió dels interessos
que es van generant.

Certeses i estimacions
Un cop sapiguem l'estat financer i si
el nostre objectiu és realista, disse-

CiclE vital de l'estalvi

Fase 1

Aportació de rendes
dels pares

+

Fase II

Fase III

Generar rendes
+
Acumulació de patrimoni

Emancipació
27,5 anys

Fase IV

Acumulació addicional
de patrimoni

Conversió
del patrimoni en
fluxos de rendes
Esperança de vida
lliure de discapacitats
74,1 anys

Fi de pagament
hipoteca 55-60 anys

Primera feina
21,4 anys

Posició
monetària

Primer fill
31,5 anys

–

30
Finalització
dels estudis
19,8 anys
Compra de l'habitatge
30-35 anys

Jubilació efectiva
64,1 anys

50

65
Esperança de vida
83 anys
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nyarem l'estratègia per aconseguir-lo.
Fem-ho amb un petit exemple.
Suposem que vull estalviar diners per
a la jubilació. Faré un petit supòsit:
em jubilaré als 67 anys (ara en tinc
40). Sé quan em moriré? Òbviament
no, però sé per les estadístiques que
no és una bogeria pensar que puc
viure fins als 95 anys. Per tant, tinc 27
anys per estalviar els diners que em
gastaré durant els altres 28. Puc fer
una petita estimació del que gastaré
al mes quan em jubili? És clar que sí,
he analitzat els meus comptes amb
detall i sé quines seran, més o menys,
les meves despeses fixes. La diferència entre la pensió prevista i el nivell
de despeses estimat quan em jubili
serà el meu objectiu.

tant que augmentarien moltíssim les
probabilitats de no aconseguir-ho.
El que està clar és que si el risc ens
sembla molt alt, cal replantejar els
càlculs:
1. Haurem d'augmentar l'aportació
inicial. Podem fer-ho?
2. Haurem d'augmentar les aportacions anuals. Caldrà estalviar més. Puc
fer-ho?
3. Haurem de viure amb menys diners
al mes quan ens jubilem.

Una vegada que hem quantificat
l'objectiu total, amb uns càlculs
senzills sabrem també quin és l'objectiu d'estalvi anual i la rendibilitat
que necessito obtenir. Llavors podré
establir el pla d'inversió.

I no hi ha res més. Cal ser realista i
reconèixer la nostra situació.
A partir d'ara el problema serà en
què puc invertir per obtenir una
rendibilitat suficient. Però aquest
és un problema fàcil de resoldre gràcies a l'ajuda d'un assessor financer
professional. Probablement li cobrin
alguna cosa per assessorar-lo; no
s'espanti, és normal, a tots ens
agrada cobrar quan fem la nostra
feina. En tot cas, segur que li farà
un qüestionari complet per saber
quin és el seu perfil d'inversió i si
encaixa amb l'objectiu de rendibilitat que li està demanant.

Objectiu de rendibilitat
Però i si el tipus d'interès que necessito per aconseguir l'objectiu
d'estalvi fos, per exemple, del 10%?
És realista que puguem obtenir una
rendibilitat anual del 10% consistent
en el temps? La resposta és que difícilment ho aconseguirem. Podríem
intentar-ho, però hauríem d'arriscar

En definitiva, sovint la gent no sap ni
el que estalvia ni per què, no tenen un
objectiu d'estalvi. Estalviar diners sense
cap sentit ni propòsit concret fa que
la gent inverteixi els diners de manera
ineficient, en productes que no són els
correctes pel simple fet que generen
més rendibilitat sense tenir en compte
el risc que assumeixen ni la liquiditat
que tenen.
La millor inversió no és la que genera
més rendibilitat, sinó la que més s'ade-

Si anticipem els objectius amb temps i són objectius
realistes, la rendibilitat que hem d'exigir a la inversió
serà més baixa i factible d'assolir
qua a les nostres necessitats, recursos,
capacitats i objectius. Si anticipem els
objectius amb temps i són objectius
realistes, la rendibilitat que hem d'exigir a la inversió serà més baixa i, per
tant, més factible d'assolir. No hem
d'estar obsessionats per guanyar diners
amb les nostres inversions, hem d'estar
obsessionats per no perdre'ls.

Enrique Castellanos (@kiquekas)
Responsable de Formació de l'Instituto
BME i professor col·laborador del
Programa Aula de CaixaBank.
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CaixaBank llança la primera aplicació
mòbil de formació financera de l'IBEX 35
CaixaBank amplia la seva oferta d’aplicacions per a mòbils amb el llançament de l’aplicació Aula,
la primera app de formació financera entre les empreses de l’IBEX 35. A través d’aquesta app,
l’usuari pot consultar, de manera àgil y gratuïta, els continguts principals del programa Aula, el
programa de formació sobre economia i finances per als accionistes de CaixaBank.
L'app Aula, disponible per a terminals
de qualsevol operador mòbil i els sistemes operatius iOS i Android, neix amb
vocació de convertir-se en un recurs
d'autoformació perquè els usuaris amb
inquietuds financeres puguin accedir-hi
en qualsevol moment i des de qualsevol lloc.
Per aquest motiu, a través d'aquesta
app, el banc ofereix un ampli catàleg
de formació amb vídeos, píndoles i
materials de consulta sobre economia i
renda variable, macroeconomia, anàlisi
fonamental i tècnica o fiscalitat, entre
d'altres. A més, l'usuari també podrà
trobar-hi un glossari de termes financers per complementar els seus coneixements i diversos continguts formatius
multimèdia.
A través d'Aula, a la qual es pot accedir sense restriccions a través del
web corporatiu www.CaixaBank.com,
CaixaBanktambé posa a l'abast dels
accionistes formació interactiva amb
vídeos i tests d'autoavaluació perquè
els usuaris puguin avaluar els seus
coneixements.

L'app Aula és un recurs
d'autoformació perquè
els usuaris amb inquietuds
financeres puguin accedirhi en qualsevol moment i
des de qualsevol lloc

L'usuari podrà trobar
un glossari de
termes financers per
complementar els seus
coneixements i diversos
continguts formatius
multimèdia.

L'usuari també pot consultar,
de manera àgil i gratuïta,
els continguts principals
del programa Aula de
formació per a accionistes
de CaixaBank.
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Compromís amb els
nostres accionistes
Les trobades corporatives amb inversors minoristes que
organitza Relació amb Accionistes de CaixaBank reforcen
el compromís de l’entitat amb un dels seus principals
‘stakeholders’: l’accionista.
L'objectiu d'aquestes reunions és
apropar als inversors minoristes les
últimes novetats sobre la companyia, l'acció i tot allò que li pugui
ser d'interès per la seva condició
d'accionista; alhora, poden traslladar les seves inquietuds a l'equip
directiu.

“gràcies per la
confiança”

Fregant l'excel·lent
Els accionistes que assisteixen a les
trobades corporatives de CaixaBank
les puntuen amb un 8,6 sobre 10,
com a nota mitjana en el primer
semestre del 2017. És més, el 94%
dels accionistes recomanarien a un
altre inversor assistir a les reunions. I

Aquest 2017 Relació amb Accionistes ha visitat
pràcticament la totalitat de les comunitats
autònomes i ha organitzat 17 trobades
corporatives amb accionistes clients
El programa de trobades corporatives
es va iniciar amb la sortida a borsa
de l'entitat el 2011 i ha anat incrementant-ne l'abast fins el 2017. En
concret, enguany s'han dut a terme
17 trobades corporatives amb accionistes. Així, Relació amb Accionistes
ha visitat durant l'any pràcticament
la totalitat de comunitats autònomes
en diferents trobades en les quals s'ha
respost els dubtes de més de 1.300
accionistes.

Carta de l'IR

no només és una xifra estadística: les
trobades generen un vincle més gran
dels accionistes amb l'entitat perquè
entenen millor què fa i per què ho fa.
Aquest tipus de programes i esdeveniments són poc habituals entre les
empreses de l’IBEX 35 i es fonamenten
en els principis de transparència i rigor
que han de sustentar tota les relacions
entre la companyia i un dels seus principals públics objectius, l’accionista.

Edward O’Loghlen, director corporatiu de
Relació amb Inversors de CaixaBank

“L'aposta per la transparència i la
proximitat ens obliga a estar cada dia
més a prop dels nostres accionistes.
Amb aquest objectiu, les iniciatives
que CaixaBank posa a disposició dels
accionistes estan pensades perquè
l'inversor minorista tingui tota la
informació que necessita per prendre
les seves decisions d'inversió en relació
amb CaixaBank. A més, la informació
s'adapta al canal que millor s'ajusti
a les seves necessitats: revista, news
letter, SMS o reunions presencials. La
informació es complementa amb un
programa formatiu, Aula, que ajuda
l'accionista minorista que ho necessiti
a interpretar la informació financera
que se li presenta.
En aquest marc, l'increment del nombre de trobades corporatives respon a
unes necessitats creixents d'informació per part dels nostres accionistes
minoristes, que demanen més que
mai estar actualitzats pel que fa a la
política de dividends, els objectius del
Pla Estratègic 2015-2018, l'OPA sobre
el BPI o l'escenari previst de tipus
d'interès.
Per al futur tenim enfocada l'agenda en superar-nos en qualitat en
l'atenció i informació a l'accionista. A
aconseguir-ho ens ajudarà el nostre
Comitè Consultiu d'accionistes, amb
el qual ens reunim semestralment per
parlar sobre les noves iniciatives que
es preveuen posar en marxa. Ells ens
aporten la visió, sempre necessària, de
l'inversor minorista”.
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Drets: Carlos J. Artaiz (Madrid), María de los Ríos Jurado (Andalusia), José A. Díaz Salanova (Catalunya), Julián Gómez del Campo (Madrid), Jordi Gual
(president de CaixaBank), María del Mar Santana (Canàries), Meritxell Soler (directora de Relació amb Accionistes), Edward O’Loghlen (director corporatiu de
Relació amb Inversors), José Antonio Conde (Castella i Lleó) i Josep F. Moragrega (Catalunya). Asseguts: Xavier Martínez (Catalunya), Pablo García (Madrid),
Mónica de Quesada (València), Gabriel Puig (Catalunya), Antonia Mesa (Canàries), Teodoro Palacios (Cantàbria) i Antonio Valle (Andalusia).

“El Comitè Consultiu és un gran exercici
de transparència cap als accionistes per
part de CaixaBank”
El Comitè Consultiu d’accionistes és un òrgan consultiu no vinculant format per accionistes de
CaixaBank que vol contribuir a la millora continuada de la relació entre la companyia i els seus
accionistes, una iniciativa pionera a l’IBEX 35 que busca assegurar la màxima transparència.
Entrevistem tres dels seus membres, que ens expliquen la seva experiència al Comitè.
Quins són els motius que
us van portar a presentar la
vostra candidatura al Comitè Consultiu?
María de los Ríos Jurado:
Em motivava formar part
d'un òrgan consultiu on alguna de les meves idees pogués
ajudar a millorar la comunicació amb els accionistes.
I també m'atreia la idea de
viure una experiència enriquidora tant a nivell professional
com personal.
José Gabriel Martín: Per la
meva part, vaig considerar que

la meva trajectòria personal i
professional podria ser útil per
traslladar l'opinió de l'accionista als òrgans de direcció de
CaixaBank. I, per descomptat,
també tenia curiositat per
conèixer millor el meu banc de
tota la vida.

de direcció. Crec que quan
una empresa té accionistes
satisfets i alineats, és més fàcil
gestionar-ne el futur. Personalment, tenia interès per aportar
la meva experiència i conèixer
més l'entitat de la qual soc
accionista.

Mónica de Quesada: La
meva motivació prové del fet
que considero la pràctica del
Comitè Consultiu com un gran
exercici de transparència per
part de CaixaBank. És un espai
de trobada i diàleg entre els
accionistes i els més alts nivells

Com definiríeu la vostra
participació al Comitè?
JGM: En tres paraules: sorprenent, constructiva i profitosa. Sorprenent perquè es té
accés directe a l'alta direcció.
Constructiva i impactant perquè s'escolten i s'atenen els

nostres suggeriments. I profitosa perquè, en part, hem
contribuït a millorar la news
letter, la Revista Accionistes
o el call center d'atenció, en
col·laboració amb l'equip de
Relació amb Accionistes.
MRJ: Jo diria que ha estat
clarificadora, tant per a mi
com per a l'entitat. M'agrada
pensar que les meves opinions com a petita accionista
puguin ajudar el departament
de Relació amb Accionistes a
enfocar els diferents projectes
que porta a terme.
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Entrevista a 3 membres del Comitè Consultiu de CaixaBank

José Gabriel Martín
Aguilar

María de los Ríos
Jurado

Mónica
de Quesada

Membre del Comitè
Consultiu d'accionistes del
2014 al 2017. Barceloní
de 67 anys, és enginyer
aeronàutic i PDG per l'IESE.
Actualment és president
de Prohabitat, va ser
vicepresident executiu del
grup Áreas i durant més de
20 anys alt executiu a la SEAT.

Membre del Comitè
Consultiu d'accionistes des
de l'any 2015. Malaguenya
de 36 anys, és llicenciada
en Administració i Direcció
d'Empreses. Va treballar com
a auditora de comptes i, des
de fa 10 anys, es dedica a la
gestió i direcció d'empreses
familiars.

Membre del Comitè Consultiu
d'accionistes des del 2017. Valenciana de 42 anys, és llicenciada en Administració d'Empreses
i en Economia, a més de GPEFM
per la Universitat Pompeu Fabra. És consellera delegada del
grup Pavasal i ha estat professora de la UPF i de la Universitat
Politècnica de València.

“És fonamental oferir un programa de formació financera
que ajudi els accionistes a entendre la complexitat d'una
entitat cotitzada”
En aquest sentit, en quins
projectes esteu treballant
ara els membres del
Comitè.
MRJ: En línies generals, s'està
treballant en com millorar
el contingut i els canals que
es fan servir per fer arribar a
l'accionista la informació que
li és rellevant. S'intenta que
siguin més atractius i senzills,
i alhora es mira que tinguin
més difusió. Un capítol a part
mereix el programa Aula de
formació financera, al qual
prestem especial atenció per la
importància estratègica que té
per a l'entitat.
Més enllà de CaixaBank,
cap on creieu que haurien
de dirigir-se les polítiques
d'atenció a l'accionista de les
entitats cotitzades?
MdQ: Les entitats cotitzades,
pel seu volum i complexitat, són difícils d'entendre.
Interpretar-ne els informes

comptables i financers no és
una tasca senzilla per a qui no
té certa especialització en el
sector; per tant, considero que
és molt important promoure
la formació financera. D'altra
banda, la transparència i una
bona política de comunicació
em semblen elements fonamentals a l'hora de generar
confiança, especialment en
aquest sector. En resum: tots
els accionistes volen que

l'empresa generi un dividend
raonable i sostenible; per això,
les entitats cotitzades han
d'informar de la seva estratègia
al respecte.
MRJ: Jo també penso que els
accionistes han de comprendre la informació financera
que tenen a la seva disposició
i les operacions que porta a
terme el banc del qual són
propietaris.

CaixaBank és pionera a
Espanya a implementar un
Comitè Consultiu d'accionistes. Quins són els beneficis
que destacaríeu?
MRJ: El primer i més important
és l'increment de confiança.
Que els directius traslladin la
informació directament, sense
intermediaris, als accionistes minoristes i que aquests
tinguin la possibilitat de traslladar-los qualsevol dubte genera
confiança en el banc del qual
són propietaris.
MdQ: Efectivament, CaixaBank
és una entitat propera a l'accionista i al client. Forma part de la
seva cultura. Aquest òrgan reafirma aquesta voluntat d'escoltar i acostar-se als que en són,
amb més o menys percentatge,
els propietaris. Incrementa la
transparència en la relació.
JGM: Un dels beneficis que he
detectat amb més claredat en
els meus 3 anys com a membre
del Comitè Consultiu és que és
una iniciativa enriquidora per
a tothom. He pogut treballar
amb diversos perfils de persones que han aportat punts
de vista diferents o, fins i tot,
distants. A tota entitat cotitzada
li hauria d'interessar conèixer
les opinions dels accionistes, ja
siguin particulars, empresaris,
institucions o reguladors. Tinc
el convenciment que el Comitè
Consultiu és imprescindible. Per
a les cotitzades, hauria de ser
obligat per llei disposar-ne d'un.

reunió de treball amb Jordi Gual
i Antoni Massanell
El Comitè Consultiu d'accionistes de CaixaBank es va reunir el passat 16 de novembre
amb el president de l'entitat, Jordi Gual. Durant la jornada, en què també va participar
el vicepresident de CaixaBank, Antoni Massanell, i el director corporatiu de Relació amb
Inversors, Edward O'Loghlen, es van repassar els últims resultats del tercer trimestre del
2017 i es van mantenir diverses reunions de treball sobre els projectes que l'entitat duu
a terme per millorar la informació i l'atenció als seus accionistes. A la reunió es van presentar els 5 nous membres del Comitè: Xavier Martínez Sierra (Reus), Josep Antoni Díaz
Salanova (Barcelona), Mónica de Quesada Herrero (València), Julián Gómez del Campo
(Madrid) i Josep Francesc Moragrega Font (Móra la Nova).
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Acte exclusiu per al Cercle d'accionistes de CaixaBank

'Mites i realitats del sistema de l'art'
al CaixaForum Barcelona
El passat 24 d’octubre, el CaixaForum Barcelona va acollir la conferència-diàleg
‘Mites i realitats del sistema de l’art‘, a la qual va assistir un grup de més de 60
accionistes de CaixaBank. L’acte, exclusiu per al Cercle d’Accionistes de l’entitat,
va comptar amb ponents com la directora de la Col·lecció d’Art Contemporani de
”la Caixa”, Nimfa Bisbe, i la directora de Foment del Mecenatge de la Fundació
Bancaria ”la Caixa”, Mercedes Baso.

El món de l'art és elitista i mou milers
de milions d'euros dins un mercat opac
i especulatiu. Aquest és un dels mites
que Nimfa Bisbe i Mercedes Baso van
voler rebatre a la ponència conjunta
al CaixaForum: accedir a l'art només
requereix coneixement, ja que al mercat
hi ha una gran varietat de preus. És cert
que les èpoques de bonança econòmica
són propicies per a l'especulació, però
la distribució del valor al mercat de l'art
es troba molt polaritzada, de manera
que pot ser accessible per a totes les
butxaques.
Com a resposta a la pregunta de l'auditori sobre si l'art és un valor refugi,
Mercedes Baso va ser taxativa: “Sí, pot
ser-ho, així com ho poden ser l'or o els
diamants”, però a continuació va afegir les circumstàncies que han de concórrer perquè això succeeixi: “S'ha de
poder transformar en diners de manera
immediata, i això només és possible
amb obres icòniques d'artistes indiscu-

tibles que no hagin estat restaurades i
de les quals se'n conegui el recorregut
que han tingut fins als nostres dies”. A
més, l'obra en qüestió ha de tenir una
temàtica, segons Mercedes Baso, a la
qual futures generacions “no oposin
resistència”. Conclusió: “Ara mateix
n'hi ha molt poques”.
Segons el parer de les ponents, la
diferència entre un col·leccionista d'art
i un inversor és la intencionalitat que

Però, com fer-ho per detectar un
artista sobrevalorat quan estem
parlant d'art contemporani? Nimfa
Bisbe va reconèixer que aquesta
és una tasca complicada fins i tot
per als experts: “És difícil perquè
no tens el filtre del temps”. Com a
responsable de la Col·lecció d'Art
Contemporani de ”la Caixa”, Bisbe
va assegurar: “Nosaltres investiguem
l'artista, parlem amb ell, esbrinem
què aporta la seva obra i si aquesta

L'art pot ser un valor refugi, com l'or o els diamants,
però només si l'obra es pot transformar en diners
immediatament
mostra cada un. L'inversor sempre preveu la futura venda de l'obra, mentre
que el col·leccionista té motivacions
estètiques i socials, sense perjudici que
també sigui conscient que està fent
una inversió: “Sempre cal comprar bé”.

és original i sincera”. Aquesta és la
manera de lluitar contra un altre dels
mites, el que diu que a l'art contemporani sembla que tot s'hi val: “L'art
és innovador, però allò que no val
dura poc”.
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L'opinió de l'accionista

“No contemplo l'art com a inversió”

“Una experiència recomanable”

“Soc aficionada a l'art i tinc quadres a casa, però ni soc
col·leccionista ni contemplo l'art com a inversió. Soc una
visitant habitual de les exposicions de CaixaForum, per això
la part de la conferència que més m'ha agradat és la que
ajudava a entendre, amb
exemples, l'obra d'alguns
artistes contemporanis.
També ha estat interessant l'opinió expressada
que no tot s'hi val a l'art
contemporani; l'artista és
algú que innova. Si pogués
assistir a una altra xerrada
com aquesta en el futur,
m'agradaria que s'explorés
el tema de les imitacions i
les falsificacions en el món
de l'art”.

“Francament interessant, sobretot el lapse de temps que
existeix entre la concepció d'una obra d'art per part d'un
autor i el moment en el qual es determina que allò, efectivament, és una obra d'art i se li posa un preu de mercat.
Soc visitant assidu de museus i m'agrada saber quins
criteris utilitzen els seus responsables per seleccionar els
artistes que formaran part d'una exposició o en què es basen a l'hora d'invertir en la compra d'una obra per a la seva
col·lecció. Evidentment, les
ponents d'avui son expertes
en aquest tema. Per altra
banda, ha estat la primera
vegada que he assistit a
un acte organitzat per a
accionistes de CaixaBanki la
veritat és que recomanaria
l'experiència a altres accionistes de l'entitat”.

Estrella Vázquez

“M'ajudarà en futures compres”
“Ja havia assistit a diverses conferències sobre art, però
aquesta m'ha agradat especialment perquè anava enfocada a entendre el mercat de l'art. En aquest sentit, les
falsificacions em preocupen, perquè a mi m'han ofert de
vegades obres d'artistes com Dalí que he rebutjat per no
tenir la convicció que fossin autèntiques. En qualsevol cas,
jo em guio únicament pel meu gust personal: compro
obres que m'agraden i que
no són massa cares. Tal
com s'ha exposat aquí, no
tot l'art és car. De fet, jo he
comprat en subhastes obres
per 200 euros que m'encanten. Encara que em falten
experiència i coneixements
en aquest sector, estic segur
que tot el que s'ha explicat
a la conferència m'ajudarà
a l'hora de valorar futures
compres”.

Lorenzo Roncero

“Tenim quadres pel pur plaer de contemplar-los”
“Les conferenciants han parlat de manera molt clara i intel·
ligible sobre com funciona realment el mercat de l'art per
tal de desmitificar-lo. Tan interessant resultava, que lamento que no s'hagi pogut allargar una mica més la conferència. Nosaltres no tenim art modern, sinó quadres d'un període anterior, però ens agrada molt l'art en general. No som
col·leccionistes, només ens agrada poder contemplar-los a
casa, per pur plaer estètic, com va dir una de les ponents.
Venim sovint a visitar les exposicions d'art de CaixaForum,
però ha estat el primer cop que assistíem a una d'aquestes
conferències. Ha complert les nostres expectatives”.

Lino Díez
Francisco Daban I María Dolores Guajardo

Tota la formació financera
d'Aula ara a les seves mans

Aconsegueix-ho a

DESCARREGUI LA NOVA APP Aula caixabank
Consulti de manera àgil i en qualsevol lloc tots els materials
docents del programa Aula, els continguts multimèdia i
l'agenda de les sessions presencials.
CaixaBank amplia la seva oferta d'aplicacions per al mòbil
amb el llançament de la primera app de formació financera
entre les empreses de l'IBEX 35.
www.CaixaBank.com > Espai de l'accionista > Aula > App Aula

