
    

    

                 

Nota de premsa 

 

El 2012 ”la Caixa” destina 65 milions d’euros al desenvolupament de 

programes socials, educatius, mediambientals i culturals a la regió 

 

”la Caixa” referma la seva Obra Social  
a la Comunitat de Madrid 

 

 

• La presidenta de la Comunitat de Madrid, Esperanza Aguirre, i el 

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

signat avui a Madrid un acord que recull la col·laboració entre les 

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

cultural per al 2012.  

 

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

Comunitat de Madrid com a resposta a les necessitats dels seus 

ciutadans en l’actual conjuntura, i dedicarà 65 milions d’euros al 

pressupost de la seva Obra Social a la regió. 

 

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

la pobresa i l’exclusió social, l’atenció a les persones amb malalties 

avançades i l’envelliment actiu i saludable de les persones grans 

seran algunes de les línies d’actuació prioritàries per a l’Obra Social 

”la Caixa” a la Comunitat de Madrid. 

 

• A més, l’entitat ha posat en marxa en aquesta comunitat tres nous 

programes: la plataforma pedagògica eduCaixa, un projecte de foment 

de l’emprenedoria social i Lloguer Solidari, una nova iniciativa 

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

accedir a un habitatge digne. 

 

• ”la Caixa” continuarà donant suport als projectes del teixit d’ONG i 

associacions de la comunitat. El 2011 l’entitat va impulsar 2.393 

iniciatives d’entitats madrilenyes, amb una inversió total de 7,27 

milions d’euros, tant a través de les seves convocatòries d’ajudes a 

projectes socials com de la seva acció social descentralitzada. 

 

 

 

 



    

    

 

• En el terreny mediambiental l’entitat manté el seu esforç en la 

preservació dels espais naturals de la Comunitat de Madrid, en conveni 

amb l’executiu autonòmic, prioritzant el desenvolupament de les feines 

de gestió forestal i la contractació de persones en risc d’exclusió. 

 

• Dins de l’apartat cultural i del coneixement destaca la programació dels 

centres propis CaixaForum i CosmoCaixa Madrid, on en aquests 

moments s’exhibeixen les mostres Els ballets russos de Diaghilev i Les 

arts de Piranesi, i Microvida. Més enllà de l’ull humà i Les Tr3s R. 

Reduir, reutilitzar i reciclar, respectivament.  

 

• Per a 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 la Comunitat de Madrid i amb els seus 

ciutadans». I ha afegit: «Ens sentim molt a gust en aquesta terra i 

apostem pel seu desenvolupament com un objectiu prioritari.» 

 

Madrid, 25 de maig de 2012. La presidenta de la Comunitat de Madrid, 

Esperanza Aguirre, i el president de ”la Caixa” i de la Fundació ”la Caixa”, Isidre 

Fainé, han signat avui a Madrid un conveni de col·laboració en els camps social, 

educatiu, mediambiental i cultural, que preveu que ”la Caixa” dediqui a l’acció 

social dins la Comunitat 65 milions d’euros l’any 2012.  

 

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

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

l’exclusió social, l’envelliment actiu i la prevenció de situacions de dependència 

de les persones grans, i l’atenció a persones amb malalties avançades i els seus 

familiars.  

 

Algunes de les magnituds que donen compte del compromís de ”la Caixa” amb les 

necessitats dels ciutadans madrilenys són les següents:  

 

- 10.483 nens i nenes de 6.586 famílies van rebre el 2011 atenció a través 

del programa de superació de la pobresa infantil CaixaProinfància, que 

l’entitat desenvolupa a Madrid en col·laboració amb 31 entitats socials de la 

Comunitat. 

 

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

Incorpora va generar el 2011 un total de 1.116 oportunitats de 

contractació, en col·laboració amb 662 empreses de Madrid adscrites al 

programa. 

 



    

    

 

- Més de 57.000 persones grans van participar durant l’exercici 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 40 centres de 

persones grans de la regió.  

 

- Els quatre equips (Hospital San Rafael, Hospital San Camilo, Hospital 

Centro de Cuidados Laguna i Fundación Instituto San José) que treballen 

dins del programa d’atenció a persones amb malalties avançades i els 

seu familiars ja han atès més de 4.700 pacients i prop de 6.900 familiars 

des que es va posar en marxa. 

 

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

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

quals el 2011 es van destinar 2,8 milions d’euros per al 

desenvolupament de 156 projectes madrilenys. 

 

El compromís social de ”la Caixa” es completa amb les 2.237 actuacions socials 

impulsades directament per la xarxa d’oficines de ”la Caixa” amb l’objectiu 

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

708 oficines a la Comunitat de Madrid en les quals treballen 3.155 empleats.  

 

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

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

hospitalitzada (a través de les 9 ciberaules dels hospitals Clínico San Carlos, 

Gregorio Marañón, Doce de Octubre, La Paz, Niño Jesús, Ramón y Cajal, 

Universitario de Getafe, Universitario de Móstoles i Severo Ochoa de Leganés), la 

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

Penitenciario Madrid III i dels centres d’inserció social Victoria Kent i Alcalá d 

Henares són també objectius prioritaris als quals l’Obra Social ”la Caixa” destina 

els seus esforços a la Comunitat de Madrid. 

 

 

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

 

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

recentment el projecte Lloguer Solidari. En el marc d’aquest projecte, l’entitat 

posa a la disposició dels ciutadans amb rendes més baixes 100 pisos situats a la 

Comunitat de Madrid. Amb aquest nou pas, l’entitat financera reforça el seu 

compromís amb el programa Habitatge Assequible, que el 2012 culminarà la 

construcció dels 534 immobles planificats en aquesta comunitat. 

 

 



    

    

 

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

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

a alumnes de 3 a 18 anys, a professors i a associacions de mares i pares 

d’alumnes, que neix de l’experiència i el compromís demostrats per ”la Caixa” des 

de fa més de trenta-cinc anys amb el món educatiu. El teatre com a instrument 

pedagògic, la formació en valors o els tallers duts a terme a Cosmocaixa Madrid i 

a Caixaforum Madrid són alguns dels recursos inclosos a eduCaixa. La iniciativa 

es posarà aquest any a la disposició de tots els col·legis de la Comunitat de 

Madrid.  

 

A més, en el context econòmic actual, l’Obra Social ”la Caixa” aposta per donar 

suport a emprenedors i empreses socials sostenibles a través del nou programa 

Emprenedoria Social. En la primera convocatòria de la iniciativa, que facilitarà 

als seleccionats suport econòmic, formació a càrrec de l’IESE Business School, 

acompanyament gerencial durant un any i treball en xarxa, han estat seleccionats 

tres projectes madrilenys. 

 

 

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

  

En matèria mediambiental, l’entitat manté el 2012 el seu suport a la investigació i 

a la preservació dels espais naturals de la Comunitat de Madrid en conveni 

amb la Conselleria de Medi Ambient i Ordenació del Territori. Aquest projecte 

prioritza, a més, la contractació de col·lectius en risc d’exclusió en la realització de 

les tasques mediambientals. Fins avui, l’Obra Social ”la Caixa” ja ha impulsat 50 

projectes a Madrid, que han permès la inserció laboral de 204 persones amb 

dificultats. La recuperació del bosc de ribera al Soto de las Cuevas, la creació d’un 

arborètum al Parque Regional del Guadarrama, l’adaptació per a invidents del 

sender per a vianants que va de Rascafría al monestir d’El Paular i les millores a 

la llacuna de la Presa del Henares són alguns dels projectes impulsats 

recentment.  

 

En el terreny de la divulgació de la cultura i el coneixement, ”la Caixa” promou 

el creixement de les persones a través dels seus centres CaixaForum i 

CosmoCaixa. Les mostres Els ballets russos de Diaghilev i Les arts de 

Piranesi, a l’entorn de la influència d’aquests artistes, acaparen en aquests 

moments el protagonisme al primer d’aquests centres. A CosmoCaixa, per la seva 

banda, destaquen les exposicions temporals Microvida. Més enllà de l’ull humà 

i Les Tr3s R. Reduir, reutilitzar i reciclar. A més, l’Obra Social impulsa 

l’apropament de les humanitats, de les arts escèniques i de la música als 

ciutadans madrilenys en forma de conferències, concerts participatius i tallers,  



    

    

com els desenvolupats conjuntament amb el Museo del Prado dins del programa 

«L’art d’educar». 

 

Per a Isidre Fainé, president de ”la Caixa” i de la Fundació ”la Caixa”, la signatura 

avui de l’acord constitueix «una oportunitat més per ratificar la decidida 

implicació de ”la Caixa” a Madrid i amb els seus ciutadans». També ha afegit: 

«Ens sentim molt a gust en aquesta terra i apostem pel seu desenvolupament 

com a objectiu prioritari». 

 

 

 

 

Departament de Comunicació. Obra Social ”la Caixa” 

Jesús N. Arroyo. 629 791 296 / jnarroyo@fundacionlacaixa.es  

http://www.lacaixa.es/obrasocial  
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