
    

  
    

  

Nota de premsa 

 

El 2012 ”la Caixa” destinarà 11 milions d’euros al desenvolupament de 

programes socials, educatius, mediambientals i culturals a les illes 

Canàries 

 

”la Caixa” consolida la seva Obra Social  
a Canàries 

 

 

• El president del Govern de Canàries, Paulino Rivero, i el director 

general de la Fundació ”la Caixa”, Jaume Lanaspa, han signat avui a 

Santa Cruz de Tenerife un acord que recull la col·laboració entre totes 

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

i cultural per al 2012.  

 

• Fruit de l’esmentat acord, ”la Caixa” consolida la seva acció social a 

Canàries i dedicarà 11 milions d’euros el 2012 al desenvolupament de 

programes de la seva Obra Social a les illes. Aquesta quantitat suposa 

un increment notable respecte dels 9,7 milions d’euros invertits el 

2011, cosa que demostra el compromís de ”la Caixa” amb les 

necessitats dels habitants de l’arxipèlag en l’actual conjuntura.  

 

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

la pobresa i l’exclusió social, l’atenció a 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 les illes Canàries.  

 

• A més, l’entitat posarà en marxa en aquesta comunitat dos nous 

programes: la plataforma pedagògica eduCaixa i el Lloguer Solidari, 

una iniciativa dirigida a fer possible l’accés a un habitatge digne a 

col·lectius amb dificultats. 

 

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

associacions de la comunitat. El 2011 l’entitat va impulsar 597 

iniciatives d’entitats canàries, amb una inversió total de més d’1 milió 

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 mantindrà el seu esforç en la 

preservació dels espais naturals de les illes, en conveni amb 

l’executiu autonòmic, prioritzant el desenvolupament de treballs de 

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

 

• Dins l’apartat cultural destaca la programació a l’arxipèlag de cinc 

exposicions de caire divulgatiu i científic: La parla, Paisatges 

neuronals, Mart-Terra: una anatomia comparada, Ficar-hi el nas i 

Herois ocults.  

 

• Per a Jaume Lanaspa, director general de la Fundació ”la Caixa”, 

l’acord és «una oportunitat més per ratificar la decidida implicació de 

”la Caixa” amb les illes Canàries i amb els seus ciutadans». I ha 

afegit: «En aquesta terra, ens hi trobem molt bé, i apostem pel seu 

desenvolupament com un objectiu prioritari». 

 

Santa Cruz de Tenerife, 28 de juny de 2012. El president del Govern de 

Canàries, Paulino Rivero, i el director general de la Fundació ”la Caixa”, Jaume 

Lanaspa, han signat avui a Santa Cruz de Tenerife un conveni de col·laboració en 

els camps social, educatiu, mediambiental i cultural pel qual ”la Caixa” dedicarà a 

la seva acció social a les illes Canàries 11 milions d’euros l’any 2012. Aquesta 

quantitat representa un increment important amb relació als 9,7 milions d’euros 

invertits el 2011, com a mostra del compromís de ”la Caixa” amb les necessitats 

dels habitants de l’arxipèlag a l’actual conjuntura. En aquest acte també ha estat 

present Andrés Orozco, director territorial executiu de “la Caixa” a les illes 

Canàries. 

 

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

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

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 als 

seus familiars. 

 

Algunes de les dades que il·lustren el compromís de ”la Caixa” amb les 

necessitats dels ciutadans canaris són les següents:  

 

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

Incorpora va generar el 2011 un total de 526 oportunitats de contractació, 

en col·laboració amb les 274 empreses de les illes Canàries adscrites al 

programa. 



    

  
    

 

- Més de 19.200 persones grans van participar en 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” als 31 centres de 

persones grans de les illes amb els quals existeix un conveni de 

col·laboració. 

 

- L’equip de la Fundació Canària d’Investigació i Salut (FUNCIS), que actua 

a l’Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín dins del programa 

d’atenció a persones amb malalties avançades i als seus familiars, ja 

ha atès 718 pacients i prop de 1.700 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 329.000 euros per al desenvolupament de 

24 projectes canaris, centrats, la majoria, en la lluita contra l’exclusió i el 

suport a col·lectius amb dificultats. 

 

El compromís social de ”la Caixa” es completa amb les 573 actuacions socials 

directament impulsades per la xarxa d’oficines de ”la Caixa” a les illes amb 

l’objectiu d’atendre les necessitats del seus entorns més propers. Actualment, ”la 

Caixa” disposa de 150 oficines a Canàries en les quals treballen 692 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 ciberaules dels hospitals Universitario de La 

Laguna, Universitario Nuestra Señora de la Candelaria de Santa Cruz de Tenerife, 

Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de Las Palmas, 

General de Fuerteventura, General de Lanzarote i General de La Palma) i la 

reinserció social i laboral dels presos en últim grau de condemna dels centres 

penitenciaris d’Arrecife, Las Palmas, i el Centro de Inserción Social Santa Cruz de 

Tenerife són altres objectius prioritaris als quals l’Obra Social ”la Caixa” destinarà 

els seus esforços a Canàries.  

 

 

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

 

Amb l’objectiu de garantir l’accés a l’habitatge, l’Obra Social ha posat en marxa fa 

poc el projecte Lloguer Solidari. En el marc d’aquest projecte, l’entitat posa a 

disposició dels ciutadans amb rendes més baixes 3.000 pisos repartits per tot  



    

  
    

 

Espanya, amb un lloguer mensual d’entre 85 i 150 euros al mes. D’aquests 

habitatges, 117 són concretament a les illes Canàries. Amb aquest nou pas 

endavant, l’entitat financera reforça el seu compromís amb el programa Habitatge 

Assequible, que el 2012 culminarà la construcció dels 4.100 immobles planificats 

el 2004, al començament del projecte.  

 

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

manifest fa poc amb el llançament d’eduCaixa, una nova plataforma adreçada 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 que ”la Caixa” fa més de 

trenta-cinc que demostra envers el món educatiu. El teatre com a instrument 

pedagògic, la formació en valors i el Planetari Mòbil són alguns dels recursos 

inclosos a eduCaixa. La iniciativa es posarà aquest any a disposició de tots els 

col·legis de l’arxipèlag canari.  

 

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 recerca i a la 

preservació dels espais naturals de les illes Canàries, en conveni amb la 

Conselleria de Medi Ambient. Aquest projecte, al qual l’Obra Social dedica 1,5 

milions d’euros anuals, prioritza, a més, la contractació de col·lectius en risc 

d’exclusió en la realització de les tasques mediambientals. Alguns dels projectes 

impulsats per l’Obra Social ”la Caixa” a les illes, dins d’aquest àmbit d’actuació, 

són la millora de les rutes del camí vell de Candelaria, a Santa Cruz de Tenerife; 

la recuperació del sender d’Izcagüe a San Sebastián de la Gomera; el tractament i 

la recuperació del Baranquillo de Cañada Honda i el seu entorn a Las Palmas de 

Gran Canaria; el condicionament del Parque Natural Dunas de Corralejo, i la 

recuperación i el condicionament ambiental de l’entorn de Caleta de Sebo a l’illa 

de La Graciosa.  

 

En el terreny de la divulgació de la cultura, ”la Caixa” impulsa el creixement de 

les persones mitjançant el coneixement a través de les itineracions de les mostres 

programades a les illes Canàries en el present exercici. Destaca, en aquest sentit, 

la programació de les exposicions de caire divulgatiu i científic La parla (Las 

Palmas), Paisatges neuronals (Arona i Puerto de la Cruz), Mart-Terra: una 

anatomia comparada (Santa Cruz de La Palma i Las Palmas), Ficar-hi el nas 

(Telde i Teror) i Herois ocults (La Laguna) 

 

A més, l’Obra Social promou l’acostament de les humanitats , les arts escèniques 

i la música als ciutadans canaris en forma de tallers i concerts escolars i familiars.  



    

  
    

 

La programació de 18 concerts escolars, les 10 representacions del programa 

Diversons. Música per a la integració i el concert participatiu d’El Messies, que 

se celebrarà a Las Palmas, en són una bona mostra.  

 

Per a Jaume Lanaspa, director general de la Fundació ”la Caixa”, la signatura 

avui a Santa cruz de Tenerife de l’acord constitueix «una oportunitat més per 

ratificar la decidida implicació de ”la Caixa” amb les illes Canàries i amb els seus 

ciutadans». Y ha afegit: «Ens aquesta regió, en hi trobem molt bé, i apostem pel 

seu desenvolupament com un objectiu prioritari». 

 

 

 

 

Departament de Comunicació. Obra Social ”la Caixa” 

Chiki Monzón. 928 492 984 / lrmonzon@lacaixa.es 

Juan A. García. 913 307 317 / 608 213 095 / jagarcia@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial  
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