
 
 
 
 
 

Nota de premsa 

 
L'entitat presenta les seves iniciatives per a les comarques gironines en els 
àmbits social, educatiu, mediambiental i cultural 
 

L'Obra Social "la Caixa" inverteix 16,1 
milions d'euros a Girona l'any 2011 

 

• El president de "la Caixa" i de la Fundació "la Caixa", Isidre Fainé, 

presenta el compromís global de l'entitat amb les comarques gironines, 

concretant les noves línies d'actuació un cop iniciat el procés de fusió 

entre l'Obra Social "la Caixa" i la Fundació Caixa Girona. 

 

• L'entitat financera invertirà enguany més de 16 milions d'euros en el 

desenvolupament de programes socials, educatius, culturals i 

mediambientals a les comarques gironines, amb el foment de 

l'ocupació entre col·lectius vulnerables i la intervenció comunitària 

intercultural com a objectius prioritaris. 

 

• Aquesta xifra representa un augment del 15% respecte a la inversió 

que les dues entitats van dur a terme per separat l'any 2010, que va 

ser de 10 milions per part de l'Obra Social "la Caixa" i de 4 per part de 

la Fundació Caixa Girona. 

 

• "la Caixa" constitueix un Consell Assessor Territorial social i financer 

de les comarques de Girona amb l'objectiu de reforçar la vinculació 

històrica amb el territori d'origen de Caixa Girona i garantir el millor 

arrelament de l'entitat. 

 

• L'edifici de la Fontana d'Or es convertirà en CaixaForum Girona, el 

nou Centre Cultural de l'Obra Social "la Caixa" a la ciutat. El centre 

oferirà una programació que anirà del més local al més global, com 

posen de manifest les dues primeres exposicions: La febre d'or. 

Escenes de la nova burgesia, amb obres mestres dels pintors catalans 

de l'últim terç del segle XX, i Un altre Egipte, una exposició que 

permetrà veure a Girona les Col·leccions Coptes del Museu del 

Louvre. 



 

• L'immoble situat al carrer Poeta Marquina obrirà les portes al juny 

convertit en EspaiCaixa, un espai innovador i singular amb les 

persones grans com a eix vertebrador. A través del nou projecte "Gent 

3.0" es fomentarà la participació i la integració d’aquest col·lectiu 

mitjançant el voluntariat i les noves tecnologies. 

 

 

Girona, 6 d'abril de 2011.- El president de "la Caixa" i de la Fundació "la 

Caixa", Isidre Fainé, ha presentat avui a Girona les línies bàsiques d'actuació 

de l'entitat en la nova etapa que enceta després de l'inici del procés de fusió 

amb la Fundació Caixa Girona.  

 

"la Caixa" té previst invertir aquest 2011 un total de 16,1 milions d'euros a 

través de la seva Obra Social a les comarques de Girona. Això representa un 

creixement del 15% respecte a la xifra d'inversió de les dues fundacions l'any 

passat, abans de la seva unió, que es va situar al voltant dels 14 milions 

d'euros –10 per part de "la Caixa" i 4 per part de Caixa Girona-. 

 

Dels 16,1 milions d’euros d’inversió, el 65,2% del total (10,5 milions) es 

destinarà al desenvolupament de programes socials i educatius; el 19,8% 

(3,2 milions d’euros) a projectes culturals; i el 15% restant (2,4 milions 

d’euros) a impulsar iniciatives mediambientals i d’investigació.  

 

En aquests moments, els patronats de la Fundació "la Caixa" i de la Fundació 

Caixa Girona de "la Caixa" ja han donat el tret de sortida al procés de fusió 

d'ambdues institucions, que és previst que culmini el pròxim 30 de juny. 

 

A més, per reforçar l'adaptació de l'entitat a les singularitats del territori, "la 

Caixa" ha creat un Consell Assessor que vetllarà pels interessos financers i 

socials de la demarcació de Girona i que avui s'ha presentat. 

 

La finalitat d'aquest Consell Assessor és garantir el millor arrelament i reforçar 

la vinculació històrica amb el territori d'origen de Caixa Girona. El Consell està 

format per 14 persones, de reconeguda trajectòria i prestigi, vinculades a les 

comarques de Girona. La primera reunió del Consell Assessor té lloc avui 

mateix. 

 

El Consell Assessor Territorial de "la Caixa" a les comarques de Girona està 

format per: Imma Xifra Pagès, Anna Maria Geli de Ciurana, Anna Espelt 

Delclós, Narcís Illa Alsina, Jordi Sargatal Vicens, Albert Bou Vilanova, Joan 



Maria Cassany, Cristòfor Colom Palasí, Xavier Albertí Oriol, Pere Padrosa 

Pierre, Maria Glòria Alzamora Planagumà, Jaume Juher, Maria del Mar 

Nogareda i Manel Serra Pardàs. 

 

El president de "la Caixa" també ha donat els detalls de les principals 

actuacions que durà a terme l'Obra Social a la demarcació de Girona . Així, ha 

presentat la programació de CaixaForum Girona, el nou centre cultural i 

social de l'entitat a la ciutat, situat a l'històric edifici de la Fontana d'Or.  

 

CaixaForum Girona obrirà les portes a principis del proper mes de maig, un cop 

finalitzats els treballs de manteniment que s'estan duent a terme a la façana i a 

l'interior. Ho farà amb La febre d'or. Escenes de la nova burgesia, una mostra 

inèdita de producció pròpia que reuneix obres mestres dels pintors catalans de 

l'últim terç del segle XX. Posteriorment, el centre acollirà Un altre Egipte, una 

exposició que permetrà veure a Girona les Col·leccions Coptes del Museu 

del Louvre, gràcies a l'acord entre la pinacoteca francesa i l'Obra Social "la 

Caixa" per a l'organització conjunta d'exposicions. 

 

A més d'aquestes dues mostres, CaixaForum Girona oferirà un extens repertori 

de propostes culturals per a tots els públics, amb cicles de conferències, 

programació musical i una línea d'actuació adreçada al públic escolar i familiar. 

En aquest sentit, es podrà veure l'espectacle Skribo, a càrrec de la companyia 

Els Comediants. CaixaForum serà un centre obert a la ciutat, i participarà 

activament en esdeveniments ciutadans com la Fira de la Ciència o Girona, 

Temps de Flors. 

 

EspaiCaixa; un nou centre social de referència 

 

Una altra de les novetats és el naixement de EspaiCaixa, un nou 

equipament social per als gironins que obrirà les portes al mes de juny. 

Situat al carrer Poeta Marquina, es tracta d'un espai modern i amb els recursos 

tècnics més avançats que, amb les persones grans com a eix vertebrador, té 

per objectiu fomentar la participació i integració d'aquest col·lectiu. Aquest nou 

equipament permetrà posar en marxa el nou projecte per a les persones 

grans de l'Obra Social "la Caixa": "Gent 3.0". 

 

La nova iniciativa pretén impulsar un moviment social, una nova generació de 

persones grans participatives i integrades en la societat, que passin de ser 

beneficiàries a protagonistes actives. El foment del voluntariat i l'ús quotidià 

de les noves tecnologies són els eixos bàsics d'aquest programa, que 



s'emmarca en l'emblemàtica oferta d'activitats per a la gent gran que l'Obra 

Social "la Caixa" du a terme a Girona des del 1998.  

 

D'altra banda, l'entitat també ha explicat el seu compromís global amb les 

comarques de Girona. Això s'exemplifica, entre moltes altres iniciatives, amb el 

manteniment de l'activitat al Jardí Botànic de Cap Roig, que va obrir les seves 

portes el passat 14 de març. L’entitat també està treballant en una nova edició, 

aquest estiu, del Festival Jardins de Cap Roig.  

 

L'Obra Social "la Caixa" també farà seves d’altres iniciatives engegades per la 

Fundació de Caixa Girona, com és la implicació en els Premis Joan Miró. 

També es mantindrà la col·laboració existent amb l'Auditori de Girona i la 

participació de l’entitat al Centre Joan Riu, ubicat al municipi de Sant Gregori. 

 

Gràcies a l'esforç inversor per part de "la Caixa", aquest any 2011 es podran 

intensificar les accions de l'entitat, amb innovadores iniciatives en els camps 

social –com el Projecte d'Intervenció Comunitària Intercultural al municipi 

de Salt-, mediambiental –treballant per a la conservació i millora dels parcs 

naturals- i cultural –amb l'organització de diverses exposicions al territori, així 

com d'un nou concert participatiu a la ciutat de Girona, Carmina Burana, el 

proper 18 d’octubre.  

 

En el terreny mediambiental, l’Obra Social consolidarà, en conveni amb la 

Diputació de Girona, el seu programa de Conservació i millora dels espais 

naturals de la demarcació, al que destina 1,2 milions d’euros del seu 

pressupost anual. En el marc d’aquesta iniciativa, que prioritza la contractació 

de persones en risc d’exclusió per al desenvolupament de tasques 

mediambientals , s’han impulsat ja 47 actuacions.  

 

A més, l'entitat destinarà 1,1 milions d'euros del seu pressupost a dur a 

terme acció social territorial, un pressupost que gestionaran directament les 

240 oficines que té  "la Caixa" a les comarques gironines per atendre les 

necessitats més locals. 
 
 

Per a més informació: 
 
Departament de Comunicació de l’Obra Social "la Caixa" 
Josué García – 93 404 61 51 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.es 
Jesús N. Arroyo – 629 79 12 96 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial  
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