
    

    

                 

Nota de premsa 

 
L’any 2010, ”la Caixa” destina 16 milions d’euros al pressupost de 
programes socials, educatius, mediambientals i culturals, com a mostra del 
compromís que manté amb els ciutadans bascos 
 

”la Caixa” aferma l’Obra Social al País 
Basc per als anys 2010 i 2011 

 
 

• El lehendakari, Patxi López, i el president de ”la Caixa” i de la 
Fundació ”la Caixa”, Isidre Fainé, han signat avui a Vitòria un acord 
que recull la col·laboració entre les dues institucions en matèria 
d’acció social, educativa, mediambiental i cultural durant els anys 
2010 i 2011.  

 
• A finals de l’any 2010, ”la Caixa” haurà destinat 16 milions d’euros al 

pressupost de la seva Obra Social al País Basc, i mantindrà al llarg de 
l’any 2011 el mateix nivell d’activitat. 

 
• Aquesta quantitat és sensiblement superior als 13,6 milions d’euros 

que, per llei, correspon a ”la Caixa” destinar per desenvolupar 
programes d’acció social al País Basc i eleva la dotació 
pressupostària de l’Obra Social “la Caixa l’any 2010 respecte a 
l’assignada al 2009, que va ser de 12,4 milions d’euros. 

 
• L’Obra Social ”la Caixa” reforçarà el compromís que té amb les 

necessitats dels ciutadans bascos i potenciarà en la conjuntura 
econòmica actual els projectes socials adreçats a superar la pobresa 
infantil (CaixaProinfància) i a facilitar un lloc de feina a col·lectius en 
situació d’exclusió (Incorpora).  

 
• En el conveni, ”la Caixa” inclou la construcció de tres noves 

promocions d’habitatges de lloguer assequible per a famílies a 
Biscaia i a Àlaba.  

 
• En el terreny mediambiental, l’entitat mantindrà la preservació dels 

espais naturals del País Basc, en conveni amb el Govern basc, i 
prioritzarà la contractació de persones en risc d’exclusió per dur a 
terme les tasques de gestió forestal. 

 



    

    

• “Europa va ser camí”, “Parlem de drogues”, “Homenatge a Toulouse-
Lautrec” i “Hi havia una vegada... La parla!” són algunes de les nou 
exposicions que la Fundació ”la Caixa” organitza l’any 2010 al País 
Basc, amb la finalitat d’apropar el coneixement a públics de totes les 
edats i els nivells de formació. 

 
Vitòria, 7 de setembre de 2010. El lehendakari, Patxi López, i el president de ”la 
Caixa” i de la Fundació ”la Caixa”, Isidre Fainé, han signat avui a Vitòria un 
conveni de col·laboració en els camps social, educatiu, mediambiental i cultural 
pel qual ”la Caixa” dedicarà a acció social al País Basc 16 milions d’euros l’any 
2010. Aquesta quantitat és sensiblement superior a la que, per llei, correspondria 
invertir a l’entitat, xifrada enguany en 13,6 milions d’euros. Fruit del conveni signat 
avui, ”la Caixa” es compromet a mantenir el mateix volum d’activitat l’any 2011. 
 
A més, el pressupost de l’Obra Social ”la Caixa” al País Basc s’eleva respecte a la 
dotació assignada al 2009, que va ser de 12,4 milions d’euros. 
 
En el marc d’aquests quatre programes estratègics, algunes de les magnituds que 
fan palès el compromís de ”la Caixa” amb les necessitats dels ciutadans bascos 
són les següents:  
 

- El programa de Foment de l’ocupació entre col·lectius amb dificultats, 
Incorpora, ja ha promogut la inserció laboral de 1.937 persones en les 694 
empreses basques adscrites al programa. 

- L’entitat ha invertit fins ara 2,6 milions d’euros per desenvolupar el seu 
programa CaixaProinfància, adreçat a pal·liar la pobresa infantil, del qual 
s’han beneficiat 2.350 infants a Bilbao. 

- Més de 6.250 persones grans participen anualment en els tallers de foment 
de l’autonomia, envelliment saludable i prevenció de la dependència 
impulsats per la Fundació ”la Caixa” als 20 centres de gent gran del Govern 
basc amb els quals té vigent un conveni de col·laboració. 

- Els equips dels Hospitals de Santurtzi (Biscaia) i de la Fundación Matia 
(Guipúscoa) que treballen dins del programa d’atenció a persones amb 
malalties avançades i als seus familiars ja han atès 717 pacients i 1.311 
familiars. 

 
A més, dins del programa Habitatge Assequible, adreçat a facilitar l’accés a una 
llar a col·lectius com ara joves menors de 35 anys i persones de més de 65 anys a 
preus de lloguer sensiblement inferiors als del mercat, ”la Caixa” preveu la 
construcció de tres promocions noves a Àlaba i Biscaia. Aquests habitatges, 
orientats a famílies especialment, s’afegiran als 148 pisos de la promoció 
d’Arrasate (Guipúscoa) destinats a joves, dels quals ja disposen els beneficiaris. 
 



    

    

La prevenció del consum de drogues, el suport al voluntariat i la formació, la 
concessió de microcrèdits, el suport a la infància hospitalitzada, així com als 
projectes propis de les ONG i les associacions basques, també són objectius 
prioritaris als quals l’Obra Social ”la Caixa” destinarà esforços al País Basc. 
  
En matèria mediambiental, l’entitat ha reforçat aquest 2010 el seu programa de 
conservació dels parcs naturals del País Basc, com a resposta al conveni 
signat amb el Govern basc per millorar l’entorn natural dels espais protegits. 
Aquest projecte prioritza, a més, la contractació de col·lectius en risc d’exclusió 
per dur a terme les tasques mediambientals. A hores d’ara, l’Obra Social ”la 
Caixa” ja ha impulsat 78 projectes al País Basc que han permès, a més, la 
inserció laboral de 148 persones amb dificultats.  
 

En el terreny de la divulgació de la cultura, ”la Caixa” impulsarà el creixement 
de les persones mitjançant el coneixement a través de les nou exposicions 
programades al País Basc durant aquest exercici. “Europa va ser camí”, 
“Homenatge a Toulouse-Lautrec” i “Hi havia una vegada... La parla!” són els noms 
d’algunes de les mostres. A més, l’Obra Social continuarà promovent 
l’apropament de les humanitats, de les arts escèniques i de la música als 
ciutadans bascos per mitjà de conferències, tallers i concerts escolars, familiars i 
institucionals. 
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Sala de premsa multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 


