
    

    

                 

Nota de premsa 

 

Aquest any 2012, ”la Caixa” destina 3,5 milions d’euros al 

desenvolupament de programes socials, educatius, mediambientals i 

culturals a Navarra  

 

"la Caixa" referma la seva 
 Obra Social a Navarra  

 

• La presidenta de la Comunitat Foral de Navarra, Yolanda Barcina, i el 

president de “la Caixa” i de la Fundació “la Caixa”, Isidre Fainé, han 

signat avui a Pamplona un acord que recull la col·laboració 

d’ambdues institucions en matèria d’acció social, educativa, 

mediambiental i cultural de cara al 2012.  

 

• Fruit d’aquest acord, "la Caixa" referma la seva acció social a Navarra 

i dedicarà 3,5 milions d’euros al pressupost de la seva Obra Social en 

aquesta comunitat.  

 

• El foment de l’ocupació de les persones amb dificultats, la contribució 

a pal·liar l’exclusió social, l’atenció a les persones amb malalties 

avançades i la promoció d’un envelliment actiu i saludable entre la 

gent gran seran algunes de les línies d’actuació prioritàries de l’Obra 

Social “la Caixa” a Navarra. 

 

• A més a més, l’entitat posarà en marxa a Navarra un nou programa: la 

plataforma pedagògica eduCaixa, adreçada a alumnes de 3 a 18 anys, 

a professors i a les associacions de mares i pares, que neix de 

l’experiència i el compromís que “la Caixa” té, des de fa més de 35 

anys, amb el món educatiu.  

 

• “la Caixa” continuarà recolzant els projectes del teixit que formen les 

ONG i associacions de la Comunitat Foral. L’any 2011, l’entitat va 

recolzar 311 iniciatives d’entitats navarreses, amb una inversió total 

de 509.200 euros, tant per mitjà de convocatòries d’ajuts a projectes 

socials com de la seva acció social descentralitzada.  

 

• En l’àmbit mediambiental, l’entitat mantindrà el seu esforç per a la 

preservació dels espais naturals de Navarra, en conveni amb la 

Comunitat Foral i tot prioritzant la contractació de persones en risc 

d’exclusió per desenvolupar les tasques de gestió forestal.  



    

    

 

• En l’apartat cultural, destaca la programació de l’exposició Rodin. Arte 

en la calle, que s’acaba d’exhibir a Pamplona amb un gran èxit de 

públic.  

 

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

signatura de l’acord representa “una oportunitat més per ratificar la 

decidida implicació de “la Caixa” amb Navarra i els seus ciutadans. 

Ens sentim molt còmodes en aquesta terra i apostem pel seu 

desenvolupament com a objectiu prioritari”. 

 

Pamplona, 6 de març de 2012.- La presidenta de la Comunitat Foral de Navarra, 

Yolanda Barcina, i el president de “la Caixa” i de la Fundació “la Caixa”, Isidre 

Fainé, han signat avui a Pamplona un conveni de col·laboració en els àmbits 

social, educatiu, mediambiental i cultural que preveu que “la Caixa” destini 3,5 

milions d’euros el 2012 a acció social a Navarra.   

 

Entre els objectius bàsics que es marca el conveni destaquen el foment de 

l’ocupació entre col·lectius amb dificultats; la contribució a pal·liar l’exclusió 

social, la promoció d’un envelliment actiu i la prevenció de les situacions de 

dependència en la gent gran, i l’atenció a les persones amb malalties 

avançades i els seus familiars.  

 

Les xifres següents ens poden donar una idea de les magnituds que comporta el 

compromís de “la Caixa” amb les necessitats dels ciutadans navarresos:  

 

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

Incorpora, va promoure l’any 2011 la inserció d’un total de 156 persones en 

les 45 empreses navarreses adscrites al programa. 

 

- Unes 3.900 persones grans participen anualment en els tallers de foment 

de l’autonomia, l’envelliment saludable i accions de voluntariat 

impulsats per la Fundació “la Caixa” en els 6 centres de gent gran de la 

Comunitat Foral amb els quals té un conveni de col·laboració.  

 

- L’equip de l’Hospital San Juan de Dios de Pamplona que treballa dins del 

programa d’atenció integral a persones amb malalties avançades i els 

seus familiars ja ha atès 916 pacients i 2.073 familiars.  

 

- A aquestes línies d’actuació cal sumar-hi els projectes recolzats per la 

institució a través de les seves convocatòries d’iniciatives socials i als 

quals l’any 2011 es van destinar 248.200 euros per impulsar 18 

projectes.    



    

    

 

El compromís social de “la Caixa” es completa amb les 293 actuacions socials 

impulsades directament per la xarxa d’oficines de l’entitat amb l’objectiu d’atendre 

les necessitats sorgides en els seus entorns més propers. Així, l’any 2011 va 

dedicar 261.000 euros a recolzar aquestes iniciatives aplegades en l’acció social 

descentralitzada. Actualment, “la Caixa” compta amb 53 oficines a Navarra en 

què treballen 192 empleats.  

 

La prevenció del consumo de drogues, el suport al voluntariat, la formació dels 

universitaris, la concessió de microcrèdits, són altres dels objectius prioritaris 

als quals l’Obra Social “la Caixa” destinarà els seus esforços a Navarra.  

 

Nou impuls a l’educació   

 

D’altra banda, el decidit suport de l’entitat financera a la formació es posarà de 

manifest el 2012 amb el llançament a la Comunitat Foral d’eduCaixa, una nova 

plataforma adreçada als alumnes de 3 a 18 anys, a professors i a les associacions 

de mares i pares d’alumnes, que neix de l’experiència i el compromís que “la 

Caixa” manté, des de fa més de 35 anys, amb el món educatiu. La iniciativa es 

posarà aquest any a disposició de totes les escoles de Navarra.  

 

En el marc d’eduCaixa, es proposa el desenvolupament d’activitats tant dins com 

fora de l’aula. eduCaixa aplega recursos pedagògics innovadors, pràctics i de fàcil 

accés, amb propostes educatives pensades per reforçar els valors, el compromís 

social i el treball en equip. Entre totes aquestes destaquen el Planetari Viatger, el 

programa CaixaEscena –que vol apropar el teatre als escolars– i un nou projecte 

educatiu per acostar la investigació científica als centres educatius.  

 

A www.educaixa.com es poden descobrir totes les activitats de la nova aposta de 

l’Obra Social “la Caixa” amb un sol clic.  

 

A favor de la conservació del medi ambient i la divulgació de la cultura  

  

En matèria mediambiental, l’any 2012 l’entitat mantindrà el seu esforç per la 

preservació dels espais naturals de Navarra, en conveni amb la Comunitat 

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

d’exclusió per dur a terme les tasques mediambientals. Fins ara, l’Obra Social “la 

Caixa” ha impulsat 98 projectes a Navarra que han permès, al seu torn, la 

inserció laboral de 294 persones amb dificultats. Aquest programa ha inclòs 

iniciatives tan diverses com la restauració de la torbera d’Axuri, la millora de les 

ribes dels rius Arkil i Ultzama, la millora hidrològica de l’aiguamoll del Salobre 

(Sesma-Lodosa) o la restauració del corredor ecològic del riu Longar (Viana), per 

esmentar alguns dels projectes impulsats el 2011. 



    

    

 

En l’àmbit de la divulgació de la cultura, “la Caixa” impulsa el creixement de les 

persones a partir del coneixement, per exemple mitjançant les 2 exposicions 

itinerants programades a Navarra en aquest exercici. La mostra  Rodin. Arte en 

la Calle que acaba d’abandonar Pamplona ha estat una autèntica fita en aquest 

sentit. A més a més, l’Obra Social promou l’apropament de les humanitats, les 

arts escèniques i la música en forma de conferències, tallers i concerts escolars i 

familiars. L’exposició Tecnorrevolución, que s’exhibirà a Tudela, presenta un 

recorregut per les tecnologies convergents: la nanotecnologia, la biotecnologia, 

les tecnologies de la informació i de les comunicacions (TIC) i les ciències 

cognitives (NBIC). Les seves interconnexions estan canviant el món que ens 

envolta.  

 

Per Isidre Fainé, president de “la Caixa” i de la Fundació “la Caixa”, l’acord signat 

avui a Pamplona és “una oportunitat més per ratificar la decidida implicació de 

“la Caixa” amb Navarra i els seus ciutadans. Ens sentim molt còmodes en aquesta 

Comunitat i apostem pel seu desenvolupament com a objectiu prioritari”, ha 

destacat.  

 

 

 

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

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

Izaskun Azcona. 638 14 72 25    / izaskun.azcona@lacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial  

 

Sala de premsa multimèdia 

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 

  

 


