
    

    

 

                 

Nota de premsa 

 

El 2010, ”la Caixa” destina 5,5 milions d’euros al desenvolupament de 

programes socials, educatius, mediambientals i culturals com a mostra del 

compromís amb els ciutadans extremenys 

 

”la Caixa” reforça l’Obra Social a 
Extremadura per al 2010 i el 2011 

 

 

• El president de la Junta d’Extremadura, Guillermo Fernández Vara, i el 

president de ”la Caixa” i de la Fundació ”la Caixa”, Isidre Fainé, han 

firmat avui a Mèrida un acord que recull la col·laboració entre totes 

dues institucions en matèria d’acció social, educativa, mediambiental 

i cultural durant el 2010 i el 2011.  

 

• A finals del 2010, ”la Caixa” haurà destinat 5,5 milions d’euros al 

pressupost de l’Obra Social a Extremadura, i mantindrà, al llarg del 

2011, el mateix nivell d’activitat.  

 

• Aquesta quantitat és sensiblement superior als 2,5 milions d’euros 

que per llei correspon a ”la Caixa” destinar al desenvolupament de 

programes d’Obra Social a Extremadura. 

 

• L’Obra Social ”la Caixa” potenciarà en la conjuntura econòmica actual 

els projectes socials dirigits a facilitar l’ocupació als col·lectius en 

situació d’exclusió (Incorpora), promoure l’envelliment actiu i 

saludable i dispensar atenció a les persones amb malalties avançades 

i als familiars.  

 

• En l’àmbit mediambiental, l’entitat preservarà els espais naturals 

d’Extremadura, en conveni amb la Junta, tot prioritzant en el 

desenvolupament dels treballs de gestió forestal la contractació de 

persones en risc d’exclusió. 

 

• Energia, El Bosc i Al Fil de la Plata destaquen en la programació 

d’exposicions que la Fundació ”la Caixa” organitza el 2010 a 

Extremadura amb la finalitat d’apropar el coneixement al públic de 

totes les edats i de tots els nivells de formació. 

 

 



    

    

 

 

• Per Isidre Fainé, president de ”la Caixa” i de la Fundació ”la Caixa”, la 

firma de l’acord és “una oportunitat més de ratificar la decidida 

implicació de ”la Caixa” amb Extremadura i els ciutadans. Ens sentim 

molt a gust en aquesta regió i apostem pel seu desenvolupament com 

un objectiu prioritari”, va assenyalar. 

 

Mèrida, 19 de novembre de 2010.- El president de la Junta d’Extremadura, 

Guillermo Fernández Vara, i el president de ”la Caixa” i de la Fundació ”la 

Caixa”, Isidre Fainé, han firmat avui a Mèrida un conveni de col·laboració en els 

àmbits social, educatiu, mediambiental i cultural que preveu que ”la Caixa” dediqui 

a acció social a Extremadura 5,5 milions d’euros l’any 2010. Aquesta quantitat 

és sensiblement superior a la que per llei li correspondria invertir a l’entitat, xifrada 

aquest any en 2,5 milions d’euros. Fruit del conveni firmat avui, ”la Caixa” es 

compromet a mantenir aquest nivell d’activitat en el territori durant el 2011.  

 

Entre els objectius bàsics marcats al conveni destaquen: el foment de l’ocupació 

entre col·lectius extremenys amb dificultats; l’envelliment actiu i la prevenció 

de les situacions de dependència en gent gran; i l’atenció a persones amb 

malalties avançades i als familiars. 

 

En el marc d’aquests tres programes estratègics, algunes de les magnituds que 

mostren el compromís de ”la Caixa” amb les necessitats dels ciutadans 

extremenys són les següents:  

 

- El programa de foment de l’ocupació entre col·lectius amb dificultats, 

Incorpora, ja ha promogut la inserció laboral de 589 persones a les 316 

empreses extremenyes adscrites al programa. 

- Prop de 8.000 persones grans participen anualment en els tallers de 

foment de l’autonomia, l’envelliment saludable i la prevenció de la 

dependència impulsats per la Fundació ”la Caixa” als 23 centres de gent 

gran de la Junta d’Extremadura amb els quals manté un conveni de 

col·laboració. 

- L’equip de l’entitat Profesionales de la Salud en Extremadura 

(FUNEDASLUD), que treballa en el programa d’atenció a persones amb 

malalties avançades i els seus familiars, ja ha atès 210 pacients i 282 

familiars. 

 

La prevenció del consum de drogues, el suport al voluntariat, la formació dels 

universitaris, la concessió de microcrèdits, el suport a la infància 

hospitalitzada (a través de les ciberaules de l’Hospital San Pedro de Alcántara, a 

Cáceres, de l’Hospital de Mèrida, de l’Hospital de Plasencia i de l’Hospital Infanta 



    

    

 

Cristina de Badajoz, aquesta última inaugurada la setmana passada), la reinserció 

dels reclusos en últim grau de condemna als centres penitenciaris de Càceres i 

Badajoz i el suport als projectes propis de les ONG i les associacions de la 

comunitat són uns altres dels objectius prioritaris als quals l’Obra Social ”la Caixa” 

destinarà esforços a Extremadura.  

   

En matèria mediambiental, l’entitat ha reforçat el 2010 el programa de 

conservació dels espais naturals d’Extremadura, com a resposta al conveni 

firmat amb la Junta per millorar l’entorn natural dels espais protegits. Aquest 

projecte prioritza, a més, la contractació de col·lectius en risc d’exclusió en les 

tasques mediambientals. Fins ara, l’Obra Social ”la Caixa” ja ha impulsat 7 

projectes a Extremadura que, a més, han permès la inserció laboral de 27 

persones amb dificultats. La reserva del Cíjara i el Parque Natural de Monfragüe 

són alguns dels espais en els quals aquest projecte desenvolupa la seva activitat.   

 

Pel que fa a la divulgació de la cultura, ”la Caixa” impulsa el creixement de les 

persones mitjançant el coneixement a través de les 13 exposicions itinerants 

programades a Extremadura durant aquest exercici. Energia, El Bosc i Al Fil de 

la Plata són els títols de les mostres exhibides. A més, l’Obra Social promou 

l’apropament de les humanitats, les arts escèniques i la música als ciutadans 

extremenys en forma de conferències, tallers i concerts escolars, familiars i 

institucionals. 

 

Per a Isidre Fainé, president de ”la Caixa” i de la Fundació ”la Caixa”, la firma de 

l’acord avui a Mèrida constitueix “una oportunitat més per ratificar la decidida 

implicació de ”la Caixa” amb Extremadura i els ciutadans. Ens sentim molt a gust 

en aquesta regió i apostem pel seu desenvolupament com un objectiu prioritari”, 

va assenyalar. 

 

 

 

Departament de Comunicació ”la Caixa” / Obra Social ”la Caixa” 

Jesús N. Arroyo. 93 404 61 31 / 629 791 296 / jnarroyo@fundaciolaCaixa.es 

Sofía Rowe / Isabel Giménez. 679 996 329 / srowe@laCaixa.es 

http://www.laCaixa.es/ObraSocial  

 

Sala de premsa multimèdia 

http://premsa.laCaixa.es/ObraSocial  


