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L’òrgan rector aprova la reelecció d’Isidre Fainé, com a President de l’entitat, i de Juan 
José López Burniol, com a Vicepresident, per quatre anys més 
 

José María Álvarez Pallete, Isabel Gabarró, Joaquín 
Gay de Montellá i Pablo Isla s’incorporen al 
Patronat de la Fundació Bancària ”la Caixa” 

 

• El Patronat de la Fundació Bancària ”la Caixa” ha aprovat avui a Barcelona la 
incorporació de José María Álvarez Pallete, Isabel Gabarró, Joaquín Gay de 
Montellá i Pablo Isla. Els nous membres substitueixen en el Patronat Salvador 
Alemany, César Alierta, Antoni Fitó i Javier Solana, els mandats dels quals 
acaben per venciment temporal. 

• A més, el Patronat ha aprovat per unanimitat la reelecció d’Isidre Fainé com a 
President de la Fundació Bancària ”la Caixa” per als propers quatre anys. Juan 
José López Burniol renova també com a Vicepresident. 

• La Fundació ”la Caixa” tindrà el 2022 un pressupost de 515 milions d’euros, de 
manera que es manté per tretzè exercici consecutiu una inversió social 
superior als 500 milions d’euros l’any.  

 
 
Barcelona, 21 de febrer de 2022.- El Patronat de la Fundació Bancària ”la Caixa” ha aprovat 
avui a Barcelona la renovació parcial dels seus membres, i també la reelecció per als quatre 
anys vinents d’Isidre Fainé, com a President de l’entitat, i de Juan José López Burniol, com a 
Vicepresident. 
  
En aquest sentit, el Patronat de la Fundació incorporarà a partir de la seva propera sessió José 
María Álvarez Pallete, Isabel Gabarró, Joaquín Gay de Montellá i Pablo Isla, en substitució de 
Salvador Alemany, César Alierta, Antoni Fitó i Javier Solana, els mandats dels quals acaben per 
venciment temporal. 
 
L’entitat ha volgut agrair als quatre patrons sortints la seva valuosa dedicació i el seu bon 
criteri en la preservació -durant aquests últims anys- del fi últim de la Fundació; la construcció 
d’una societat més justa i amb més oportunitats per a tothom, especialment per a les persones 
que més les necessiten.    
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La Fundació ”la Caixa”, el director general de la qual és Antoni Vila Bertrán, tindrà el 2022 un 
pressupost de 515 milions d’euros, de manera que s’incrementa la dotació de l’exercici passat, 
que va ser de 510 milions. Així, l’entitat consolida el seu compromís social mantenint per tretzè 
any consecutiu un pressupost superior als 500 milions d’euros. 
 
La superació de la pobresa infantil a Espanya (amb 61.244 nens i nenes i les seves famílies 
atesos el 2021), el foment de l’ocupació entre col·lectius amb dificultats (48.758 oportunitats 
laborals creades), la cura de les persones amb malalties avançades (34.670 pacients atesos), el 
suport a les entitats socials, l’impuls de l’educació i la formació de tot tipus de col·lectius, la 
divulgació de la cultura i de la ciència entre públics de totes les edats (5 milions de persones 
van visitar els centres CaixaForum, CosmoCaixa i les exposicions itinerants) i la recerca mèdica, 
continuen sent les prioritats principals. 
 
Dins d’aquesta última línia, l’entitat treballa en el projecte CaixaResearch Institute, un centre 
de recerca dedicat a les ciències de la vida amb una visió majoritàriament preclínica i 
translacional, en particular en els àmbits de les malalties infeccioses, la salut global, l’oncologia 
i les neurociències. El nou centre tindrà una inversió d’uns 60 milions d’euros, i la seva creació i 
desenvolupament seran tutelats per Javier Solana, que continua vinculat a la Fundació 
”la Caixa”, com a President del seu Comitè Científic.  
 
José María Álvarez Pallete, llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universidad Complutense 
de Madrid i per la Université Libre de Brussel·les, és President executiu de Telefónica des de 
l’abril del 2016 i també presideix la Fundació Telefónica. Prèviament va ser CEO de la 
companyia des del 2012 i membre del seu Consell d’Administració des del juliol del 2006. Des 
del març del 2019 és membre del Consell Assessor de SEAT i des del febrer del 2022 president 
del Consell de la GSMA. És Ambaixador Honorari de la Marca Espanya des del 2021.  

 
Isabel Gabarró Miquel, notària de Barcelona, va ingressar al cos notarial l’any 1979. És 
llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona el 1976. Ha format part del Consell 
d’Administració de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, com també de diverses 
empreses cotitzades, com Fuerzas Eléctricas de Cataluña (Fecsa) o Repsol (des del maig de 
l’any 2009 fins al març del 2017 com a consellera independent). És membre de la Societat 
Econòmica Barcelonesa d’Amics del País i coautora de diverses publicacions jurídiques.  
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Joaquín Gay de Montellá Ferrer-Vidal, empresari, va ser president de la patronal catalana 
Foment del Treball Nacional entre 2011 i 2018, i accedeix al Patronat en representació 
d’aquesta entitat dins del torn rotatori que els Estatuts de la Fundació Bancària ”la Caixa” 
reserven a representants de les entitats fundadores de la Caixa de Pensions per a la Vellesa i 
d’Estalvis, ”la Caixa”. El germà del seu besavi, Lluís Ferrer-Vidal i Soler, va ser el primer 
President de l’entitat l’any 1904, i el seu Director general era Francesc Moragas i Barret. 

 
Pablo Isla Álvarez de Tejera, advocat de l’Estat, és llicenciat en Dret per la Universidad 
Complutense de Madrid. Fins a l’1 d’abril vinent, ocupa el càrrec de President executiu del 
grup tèxtil Inditex (al qual es va incorporar com a CEO el 2005). Anteriorment, va presidir 
Altadis (2000-2005), va ser Secretari General del Banc Popular i, prèviament, Director General 
de Patrimoni de l’Estat. Els anys 2017 i 2018 va ser reconegut com el millor President executiu 
del món per la publicació Harvard Business Review.  
 
La composició del Patronat de la Fundació Bancària ”la Caixa” queda de la manera següent:  
 
President 
Sr. Isidre Fainé Casas 
 
Vicepresident 
Sr. Juan José López Burniol 
 
Patrons 
Sr. José María Álvarez Pallete 
Sr. Shlomo Ben-Ami 
Sr. Luis Carreras del Rincón (designat per la Creu Roja Espanyola) 
Sra. Isabel Estapé Tous 
Sra. Isabel Gabarró Miquel 
Sr. Eugenio Gay Montalvo (designat per Càritas Diocesana de Barcelona) 
Sr. Joaquín Gay de Montellá Ferrer-Vidal (designat per Foment del Treball Nacional) 
Sr. Javier Godó Muntañola 
Sr. Francesc Homs Ferret 
Sr. Pablo Isla Álvarez de Tejera 
Sr. Marc Murtra Millar 
Sra. Asunción Ortega Enciso 
Sr. Artur Santos Silva 
 
(Continua) 
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Secretari (no patró) 
Sr. Josep Maria Coronas Guinart 
 
Director general (no patró) 
Sr. Antoni Vila Bertrán 
 
Directora general adjunta (no patrona) 
Sra. Elisa Durán Montolío 
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