
    

    

                 

Nota de premsa 

 

L’any 2012, ”la Caixa” destinarà 14 milions d’euros al 

desenvolupament de programes socials, educatius, mediambientals i 

culturals a l’Aragó  

 

"la Caixa" reforça la seva  
Obra Social a l’Aragó 

 

 

• La presidenta del Govern d’Aragó, Luisa Fernanda Rudi, i el president 

de “la Caixa” i de la Fundació “la Caixa”, Isidre Fainé, han signat avui 

a Saragossa un acord que recull la col·laboració entre totes dues 

institucions en matèria d’acció social, educativa, mediambiental i 

cultural per al 2012.  

 

• Fruit d’aquest acord, "la Caixa" reforça la seva acció social a l’Aragó i, 

d’aquesta manera, respon a les necessitats dels seus ciutadans en la 

conjuntura actual, ja que dedicarà 14 milions d’euros al pressupost de 

l’Obra Social en aquesta comunitat.  

 

• El foment de l’ocupació entre persones amb dificultats, la lluita contra 

la pobresa i l’exclusió social, l’atenció al malalts en fase avançada i la 

promoció d’un envelliment actiu i saludable entre la gent gran són 

algunes de les línies d’actuació prioritàries de l’Obra Social “la Caixa” 

a l’Aragó.  

 

• A més a més, l’entitat posarà en marxa a l’Aragó dos nous programes: 

eduCaixa, que és una plataforma pedagògica, i Lloguer Solidari, una 

iniciativa adreçada a fer possible que els col·lectius amb dificultats 

tinguin accés a un habitatge digne.  

 

• “la Caixa” continuarà recolzant els projectes del teixit de les ONG i 

associacions de la comunitat. L’any 2011, l’entitat va recolzar 584 

iniciatives d’entitats aragoneses, amb una inversió total de més d’un 

milió d’euros, tant a través de les seves convocatòries d’ajuts a 

projectes socials com de la seva acció social descentralitzada.  

 

• En el terreny mediambiental, l’entitat mantindrà el seu esforç per 

preservar els espais naturals d’Aragó, en conveni amb l’executiu 



    

    

autonòmic, i contractarà de manera prioritària persones en risc 

d’exclusió per al desenvolupament de les tasques de gestió forestal.  

 

• En l’apartat cultural, destaca la programació a Saragossa de les 

exposicions Col·lecció Museo del Prado i Il·lusionisme. Màgia i 

ciència. Paral·lelament, les obres del futur CaixaForum Saragossa 

avancen a bon ritme, d’acord amb el que es preveia. Es calcula que es 

podrà inaugurar cap al segon semestre de 2013. 

 

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

Caixa”, la signatura de l’acord “és una oportunitat més per ratificar la 

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

trobem molt còmodes en aquesta terra i apostem pel seu 

desenvolupament com a objectiu prioritari”.  

 

Saragossa, 4 d’abril de 2012.- La presidenta del Govern d’Aragó, Luisa 

Fernanda Rudi, i el president de “la Caixa” i de la Fundació “la Caixa”, Isidre 

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

social, educatiu, mediambiental i cultural que preveu que “la Caixa” dediqui a 

l’Aragó 14 milions d’euros l’any 2012 en acció social. 

 

Entre els objectius bàsics marcats en el conveni destaquen el foment de 

l’ocupació entre els col·lectius amb dificultats, la lluita contra la marginació i 

l’exclusió social, la promoció de l’envelliment actiu, la prevenció de les 

situacions de dependència de la gent gran i l’atenció a les persones amb 

malalties avançades i els seus familiars.  

 

A continuació presentem algunes magnituds que reflecteixen el compromís de “la 

Caixa” amb les necessitats dels ciutadans aragonesos:  

 

- 3.199 nens i nenes de 1.728 famílies van rebre atenció l’any 2011 a través 

del programa de superació de la pobresa infantil CaixaProinfància, que 

l’entitat desenvolupa a Saragossa. 

 

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

Incorpora, va promoure l’any 2011 la inserció laboral de 258 persones en 

col·laboració amb 161 empreses d’Aragó adscrites al projecte.  

 

- Més de 16.000 persones grans van participar l’any passat en els tallers de 

foment de l’autonomia, l’envelliment saludable i la prevenció de la 

dependència, impulsats per la Fundació “la Caixa” en els 24 esplais de 

gent gran de la comunitat amb els quals s’ha signat un conveni de 

col·laboració.  



    

    

 

 

- L’equip de l’Hospital de San Juan de Dios que treballa en el programa 

d’atenció a la gent gran amb malalties avançades i als seus familiars ja 

ha atès 1.070 pacients i prop de 800 familiars des que es va posar en 

marxa.  

 

- A aquestes línies d’actuació cal sumar-hi els projectes que reben el suport 

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

als quals l’any 2011 es van destinar 501.800 euros per impulsar 32 

projectes aragonesos. 

 

El compromís social de “la Caixa” es completa amb les 552 actuacions socials 

impulsades de manera directa per la xarxa d’oficines de “la Caixa” amb l’objectiu 

d’atendre les necessitats dels seus entorns més propers. Actualment, “la Caixa” té   

92 oficines a l’Aragó, i hi treballen 407 empleats.  

 

La prevenció del consum de drogues, el recolzament al voluntariat, la formació 

dels universitaris, la concessió de microcrèdits, el suport a la infància 

hospitalitzada (per mitjà de les ciberaules dels hospitals Miguel Servet i Clínico 

Universitario Lozano Blesa, de Saragossa, i Obispo Polanco, de Terol), i la 

reinserció social i laboral dels reclusos en últim grau de condemna del centre 

penitenciari de Zuera són altres dels objectius prioritaris als quals l’Obra Social “la 

Caixa” destinarà els seus esforços a Aragó.  

 

Nou impuls a l’habitatge assequible i a l’educació  

 

Amb l’objectiu de garantir l’accés a l’habitatge, l’Obra Social ha iniciat recentment 

el projecte Lloguer solidari, en el marc del qual l’entitat posa a disposició dels 

ciutadans amb rendes més baixes 3.000 pisos repartits per tot l’Estat, amb un 

preu de lloguer mensual situat entre 85 i 150 euros. Amb aquest nou pas 

endavant que també s’impulsarà a l’Aragó, l’entitat financera reforça el seu 

compromís amb el programa d’habitatge assequible que l’any 2012 culminarà la 

construcció dels 4.100 immobles planificats el 2004, quan es va posar en marxa.  

 

D’altra banda, el suport decidit de l’entitat financera a la formació s’ha posat de 

manifest recentment amb el llançament d’eduCaixa, una nova plataforma 

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

mares i pares d’alumnes, que neix de l’experiència i el compromís que des de fa 

més de 35 anys manté “la Caixa” amb el món educatiu. El teatre com a instrument 

pedagògic, la formació en valors o el Planetari mòbil són alguns dels recursos 

inclosos a eduCaixa. Aquest any, la iniciativa es posarà a disposició de tots els 

centres educatius d’Aragó.  



    

    

 

Per la conservació del medi ambient i la divulgació de la cultura  

   

En matèria mediambiental, l’entitat mantindrà l’any 2012 el seu suport a la 

investigació i la preservació dels espais naturals de l’Aragó en conveni amb les 

conselleries de Medi Ambient i de Ciència, Tecnologia i Universitat d’aquesta 

comunitat. 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” ja ha impulsat 115 projectes a l’Aragó que han permès a més a més la 

inserció laboral de 122 persones amb dificultats. La millora de l’accessibilitat al 

Parc Nacional d’Ordesa i Monte Perdido, el condicionament de l’embassament de 

Valdabra i la recuperació d’hàbitats als ports de Beseit són alguns dels projectes 

que s’han impulsat.  

 

En el terreny de la divulgació cultural, “la Caixa” impulsa el creixement de les 

persones a través del coneixement, amb les exposicions itinerants que ha 

programat a l’Aragó en aquest exercici. Les mostres Col·leció Museo del Prado i 

Abracadabra. Il·lusionisme i ciència acaparen el protagonisme l’any 2012. La 

primera d’aquestes, integrada per fons del Museo del Prado, s’exhibirà a La Lonja 

i presenta un recorregut per la representació artística del paisatge nòrdic.  

 

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

escèniques i la música als ciutadans aragonesos en forma de tallers i concerts 

escolars i familiars. Paral·lelament, les obres del futur CaixaForum Saragossa 

avancen a bon ritme, d’acord amb el que es preveia, i l’Obra Social calcula que es 

podrà inaugurar cap al segon semestre de 2013. 

 

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

signatura avui a Saragossa de l’acord és “una oportunitat per ratificar la decidida 

implicació de “la Caixa” amb Aragó i amb els seus ciutadans. Ens trobem molt 

còmodes en aquesta terra i apostem pel seu desenvolupament com a objectiu 

prioritari”.  

 

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

Marina Teixidó. 93 404 40 92 / 608 09 90 23 / mteixido@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 

 

 


