
 
 
 
 

 

Nota de prensa  

 
 

L’Obra Social ”la Caixa” s’adhereix al 
Cercle d’Amics de l’Institut Cervantes 

 
 

• L’entitat financera contribuirà al desenvolupament de les 

activitats de l’Institut a través de la integració al Cercle 

d’Amics.   

• L’Institut Cervantes promou el Cercle d’Amics com a 

instrument de suport a les activitats i amb la finalitat 

d’integrar totes les persones o entitats que, per l’especial 

interès social o cultural que té, estiguin interessades a donar 

suport a aquesta institució.  

• Aquesta col·laboració s’afegeix a les diverses aliances que 

l’Obra Social ha establert durant els últims mesos amb 

institucions culturals de referència a Espanya, com la Reial 

Acadèmia Espanyola, el Museu del Prado i el MACBA.   

 

Madrid, 23 de maig de 2011 – El president de ”la Caixa” i de la Fundació ”la 

Caixa”, Isidre Fainé, i la directora de l’Institut Cervantes, Carmen Caffarel, han 

signat a Madrid un acord que suposa l’ingrés de l’Obra Social ”la Caixa” en el 

Cercle d’Amics de l’Institut Cervantes.  

Així, i en virtut del conveni, l’Obra Social ”la Caixa” destinarà una aportació de 

50.000 euros a les activitats fundacionals de l’Institut Cervantes, perquè entén 

que l’idioma i la cultura són el millor llegat que, en una societat cada vegada 

més complexa i exigent, es pot oferir al món.  

En el marc de l’acord, “la Caixa” patrocinarà també “El Día del Español”, que se 

celebrarà el proper 18 de juny organizat per l’Institut Cervantes. Isidre Fainé és 

una de les 34 personalitats que han proposat la seva paraula preferida als 

internautes. La votació es pot fer a la pàgina www.eldiae.es  



 

El Cercle d’Amics es un òrgan integrant de l’Institut Cervantes que té com a 

objectiu potenciar acords estratègics per donar més visibilitat a la institució i a 

les empreses i entitats amigues, com també contribuir a un millor 

posicionament d’aquesta entitat a Espanya i al món.  

 

Aliances estratègiques 

 

Aquesta col·laboració se suma a les diverses aliances que l’Obra Social ”la 

Caixa” ha establert durant els últims mesos amb institucions culturals de 

referència a Espanya. Aquest és el cas de l’acord que es va subscriure amb la 

Reial Acadèmia Espanyola per impulsar una col·lecció de les millors obres de la 

literatura espanyola.   

 

En aquesta mateixa línia d’actuació, l’Obra Social ”la Caixa” manté acords amb 

els museus més importants del món. Destaquen, entre ells, els que s’han 

subscrit amb el Museu del Prado (per desenvolupar conjuntament el programa 

“L’art d’educar”), amb el Museu del Louvre (per organitzar exposicions dels 

seus fons a Espanya) i amb la Fundació MACBA (per gestionar conjuntament 

les col·leccions d’art contemporani del MACBA i ”la Caixa”).  

 

El Cercle d’Amics de l’Institut Cervantes està integrat per les empreses 

espanyoles més importants, moltes de les quals tenen una gran presència a 

l’exterior. El Cervantes, que acaba de ser escollit Ambaixador Honorari de la 

Marca Espanya, té centres a 44 països dels cinc continents.  

 

 
Per a més informació:   
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa”   
Jesús N. Arroyo: 629 791 296 
Juan A. García – 91 330 73 17 / 608 213 095 / jagarcia@fundacionlacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de premsa multimèdia   
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 
 
 


