
 
Nota de premsa 

 
 

L’Obra Social ”la Caixa” i el Ministeri de Sanitat, 
Política Social i Igualtat signen un  

Conveni marc de col·laboració per desenvolupar  
programes d’acció social 

 
• L’objectiu principal de l’acord és unir esforços per millorar la qualitat de 

vida de les persones més vulnerables de la societat i establir una aliança 

de llarg abast per afrontar plegats els reptes actuals i futurs. 

 

• Les primeres iniciatives de col·laboració entre totes dues institucions 

consistiran a facilitar el desenvolupament integral i les oportunitats de la 

infància afectada per una situació de pobresa i vulnerabilitat social.  

 

• A més a més, el Conveni contempla millorar la integració laboral de les 

persones amb dificultats especials per accedir al món laboral. També 

preveu actuacions de promoció d’una consciència social sobre els efectes 

nocius de les drogues en els joves. 

 

16 de novembre de 2011. Isabel María Martínez, secretària general de Política 

Social del Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat, i Jaume Lanaspa, director 

general de la Fundació ”la Caixa”, han signat un Conveni marc de col·laboració amb 

l’objectiu d’unir esforços en matèria d’acció social. 

 

Aquest acord representa la creació d’una aliança estratègica entre totes dues 

institucions per dur a terme projectes de cohesió i inclusió social: de pobresa 

infantil i de protecció del menor, d’atenció a les persones que pateixen una malaltia 

avançada, amb dependència o discapacitat, com també la prevenció de 

drogodependències.  

 

Desenvolupament de l’acord 

El Conveni concreta les primeres iniciatives de col·laboració entre totes dues 

entitats. La més destacada és la que es proposa l’objectiu de facilitar a la infantesa 

afectada per una situació de pobresa i vulnerabilitat social que es pugui 

desenvolupar de manera integral i gaudeixi de més oportunitats, tot promovent la 

millora de la seva situació i la de la seva família. 



 

D’altra banda, l’acord contempla projectes adreçats a la millora de la qualitat de 

vida de les persones amb malalties avançades, amb dependència o discapacitat, 

refermant l’autonomia personal i el suport psicosocial que necessitin en el seu 

entorn familiar. Aquestes accions també incidiran en la integració laboral de les 

persones amb dificultats especials en l’accés al món laboral. 

 

Així mateix, el Conveni també inclou la promoció d’una consciència social sobre els 

efectes nocius de les drogues, a partir del coneixement objectiu i científic que faciliti 

un augment de la percepció de risc entre els joves. 

 

Una aliança de primer nivell 

El desenvolupament de programes de caràcter social constitueix en aquests 

moments la prioritat fonamental de l’Obra Social ”la Caixa”, que destina a aquest 

àmbit el 67% del seu pressupost global de 500 milions d’euros. La superació de la 

pobresa infantil a Espanya, el foment de l’ocupació entre col·lectius amb dificultats, 

l’atenció a les persones amb malalties avançades i la promoció de l’envelliment actiu 

i saludable de la gent gran són algunes de les línies de treball més destacades.  

 

En aquest sentit, l’entitat participarà en el disseny dels projectes emmarcats en el 

Conveni, posarà a la seva disposició personal tècnic i especialitzat, participarà en el 

desenvolupament de les actuacions, en farà la difusió necessària i cofinançarà els 

projectes. 

 

Per la seva banda, el Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat col·laborarà en el 

disseny dels projectes que es duguin a terme per al compliment de les finalitats del 

Conveni i oferirà suport institucional, personal especialitzat i assessorament en les 

iniciatives que s’emprenguin. També farà la difusió necessària d’aquestes actuacions 

i cofinançarà els projectes. 

 
 
Per a més informació: 
Departament de Comunicació Obra Social ”la Caixa”   
Marina Teixidó: 93 404 40 92 / 608 09 90 23 / mteixido@fundaciolacaixa.es  
Jesús Arroyo: 629 79 12 96 / jnarroyo@fundacionlacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de premsa multimèdia: 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 
 


