
 
 
 
 

 

Nota de premsa  
 

L’acord marc estableix diverses línies de col·laboració 

 

L’Obra Social ”la Caixa” i la Fundació 
ONCE segellen una aliança estratègica 

per a la millora de la qualitat de vida  
de les persones amb discapacitat 

 

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

Caixa”, i Miguel Carballeda, president de l’ONCE i de la 

Fundació ONCE, signen un acord a Madrid per promoure la 

incorporació al mercat laboral i les millores en l’accessibilitat 

(eliminació de barreres) d’aquest col·lectiu. 

• A través de MicroBank, el banc social de ”la Caixa”, es creen 

dues línies de finançament: la primera, destinada a atendre 

reformes per millorar l’accessibilitat, i la segona, a 

promocionar l’autoocupació i incentivar l’activitat 

emprenedora d’aquest col·lectiu.  

• L’acord, a més, posa èmfasi en la creació de sinergies entre 

els programes d’inserció laboral Incorpora, promogut per 

l’Obra Social ”la Caixa”, i Por talento, impulsat per la 

Fundació ONCE.  

• Les dues institucions coorganitzaran actes que afavoreixin la 

sensibilització en favor de l’accessibilitat universal.  

 

Madrid, 1 de febrer de 2011. El president de ”la Caixa” i de la Fundació “la 

Caixa”, Isidre Fainé, i el president de l’ONCE i de la seva fundació, Miguel 

Carballeda, han signat avui a Madrid un acord amb l’objectiu de segellar una 

aliança estratègica en favor de l’accessibilitat financera i de la incorporació al 

mercat laboral de les persones amb discapacitat. 



 

En l’àmbit de la inclusió financera, MicroBank, el banc social de ”la Caixa”, 

destinarà 10 milions d’euros a la concessió de microcrèdits per a les persones 

amb discapacitat. Concretament, a través de la creació de dues línies de 

finançament:  

 

 

- Línia Microcrèdit Discapacitat: 5 milions d’euros per atendre 

necessitats de millora d’accessibilitat (reformes als habitatges, 

contractació de serveis orientats a la millora de les condicions de 

vida...). S’estima que més de 1.000 persones amb discapacitat 

podran accedir a finançament. 

 

- Línia Microcrèdit Social i Financer: 5 milions d’euros per finançar 

250 projectes d’autoocupació i creació de petits negocis impulsats 

per persones amb discapacitat, amb un import mitjà de 20.000 

euros. 

 

En l’apartat d’integració laboral, l’Obra Social ”la Caixa” i la Fundació ONCE 

posaran en comú els programes respectius Incorpora, impulsat per l’entitat 

financera, i Por talento, per part de l’ONCE. L’objectiu és aplegar esforços per 

facilitar un lloc de feina a persones amb dificultats especials per accedir el món 

laboral, tot prioritzant les accions centrades en la formació i l’ocupació. El 

programa Incorpora de la Fundació ”la Caixa” ha proporcionat una oportunitat 

laboral a 38.821 persones de col·lectius amb dificultats des que es va posar en 

marxa l’any 2006. Per la seva banda, la Fundació ONCE ha generat més de 

85.000 llocs de treball i places ocupacionals, i ha format prop de 70.000 

persones amb discapacitat des de la seva creació. 

 

La voluntat és que l’acord comprengui altres àrees d’actuació. D’aquesta 

manera, es preveu coorganitzar iniciatives en l’àmbit cultural que afavoreixin 

la sensibilització cap a les persones amb discapacitat. L’Obra Social ”la Caixa” 

també es compromet a obrir els centres CaixaForum i CosmoCaixa per acollir 

diferents activitats de la Fundació ONCE. 

 
Per a més informació:  
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa”  
Jesús N. Arroyo: 629 79 12 96 
Neus Contreras: 619 74 38 29 
Juan A. García: 608 21 30 95 
http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
 
Sala de premsa multimèdia http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 


