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Nota de premsa 

 

”la Caixa” destina al desenvolupament de programes socials, educatius, 

mediambientals i culturals una quantitat sensiblement superior a la que li 

correspondria per llei —1,4 milions d’euros— com a mostra de compromís 

amb els ciutadans de La Rioja 

 

”la Caixa” dedica 2,3 milions d’euros a 
programes de l’Obra Social a La Rioja 

 

 

• El president del Govern de La Rioja, Pedro Sanz, i el director executiu 

territorial Nord de ”la Caixa”, Juan José Muguruza, han signat avui a 

Logronyo un acord que recull la col·laboració entre les dues 

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

cultural. 

 

• A finals de l’any 2010, ”la Caixa” haurà destinat 2,3 milions d’euros al 

pressupost de la seva Obra Social a La Rioja, tot comprometent-se a 

mantenir, al llarg de l’any 2011, el mateix nivell d’activitat. 

 

• Aquesta quantitat és superior als 1,4 milions d’euros que 

correspondria per llei que ”la Caixa” destinés durant aquest exercici 

als programes d’acció social a la comunitat. 

 

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

necessitats dels ciutadans de La Rioja i potenciarà, en la conjuntura 

econòmica actual, els projectes socials adreçats a superar l’exclusió i 

a facilitar ocupació a col·lectius amb dificultats (Incorpora).  

 

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

espais naturals de La Rioja, en conveni amb el Govern de la 

comunitat, i prioritzarà en el desenvolupament de les tasques de 

gestió forestal la contractació de persones en risc d’exclusió. 

 

Logronyo, 25 de novembre de 2010. El president del Govern de La Rioja, Pedro 

Sanz, i el director executiu territorial Nord de ”la Caixa”, Juan José Muguruza, han 

signat avui a Logronyo un acord que recull la col·laboració entre les dues 

institucions en matèria d’acció social, educativa, mediambiental i cultural, i que 

preveu que ”la Caixa” dedicarà a acció social a la comunitat 2,3 milions d’euros 

l’any 2010. Aquesta quantitat és sensiblement superior a la que, per llei, 
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correspondria invertir a l’entitat, xifrada enguany en 1,4 milions d’euros. Fruit del 

conveni signat avui, ”la Caixa” es compromet a mantenir l’activitat en el territori 

l’any 2011.  

 

Entre els objectius bàsics marcats en el conveni destaquen: el foment de 

l’ocupació entre col·lectius de La Rioja amb dificultats; l’envelliment actiu de 

la gent gran, i l’atenció a persones amb malalties avançades i els seus 

familiars. 

 

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

demostren el compromís de ”la Caixa” amb les necessitats dels ciutadans de La 

Rioja són les següents:  

 

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

Incorpora, ja ha promogut la inserció laboral de 130 persones en les 54 

empreses de La Rioja adscrites al programa. 

- Prop de 4.200 persones grans participen anualment en els tallers de 

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

que impulsa la Fundació ”la Caixa” en els 12 centres de gent gran de La 

Rioja amb què manté vigent un conveni de col·laboració. 

- L’equip que treballa dins del programa d’atenció a persones amb malalties 

avançades i els seus familiars ja ha atès 164 pacients i 798 familiars a 

l’Hospital Provincial de La Rioja (Logronyo). 

 

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

concessió de microcrèdits, l’atenció a la infància hospitalitzada (a l’Hospital de 

San Pedro i a l’Hospital de Calahorra), el suport als programes de reinserció al 

Centre Penitenciari de Logronyo i el suport als projectes propis de les ONG i les 

associacions de La Rioja són altres dels objectius prioritaris als quals l’Obra Social 

”la Caixa” destinarà esforços a la comunitat.  

  

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

conservació dels parcs naturals de La Rioja, tot donant resposta al conveni 

signat amb el Govern de la comunitat per millorar l’entorn natural dels espais 

protegits. Aquest projecte prioritza, a més, la contractació de col·lectius en risc 

d’exclusió en la realització de les tasques mediambientals. A hores d’ara, l’Obra 

Social ”la Caixa” ja ha impulsat 22 projectes de La Rioja que han permès, a més, 

la inserció laboral de 42 persones amb dificultats.  

 

En el terreny de la divulgació de la cultura, ”la Caixa” impulsa el creixement de 

les persones mitjançant el coneixement a través de les exposicions que programa 

a La Rioja com, en el cas d’enguany, “Hi havia una vegada…, la Parla!”. A més, 

l’Obra Social continuarà promovent l’apropament de les humanitats, les arts 
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escèniques i la música als ciutadans de La Rioja en forma de concerts escolars i 

familiars (Diversons). La promoció del teatre com a instrument de formació en els 

valors dels escolars de La Rioja a través del programa CaixaEscena és una altra 

de les línies culturals en què l’Obra Social treballa a La Rioja. 

 

 

 

 

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

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

María Grijelmo. 699 09 92 27 / mgrijelmo@lacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial  

 

Sala de premsa multimèdia  

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 

 


