
    

        

    

  

Nota de premsa 

 
El 2012 ”la Caixa” destina 11,8 milions d’euros al desenvolupament de 

programes socials, educatius, mediambientals i culturals a Castella i 

Lleó 

 

”la Caixa” consolida la seva Obra Social 
a Castella i Lleó 

 
 

• El president de la Junta de Castella i Lleó, Juan Vicente Herrera, i el 

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

signat avui a Valladolid 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 

Castella i Lleó i dedicarà 11,8 milions d’euros el 2012 al 

desenvolupament de programes de la seva Obra Social a la comunitat. 

Aquesta quantitat suposa un increment notable respecte dels 11,06 

milions d’euros invertits el 2011, cosa que demostra el compromís de 

”la Caixa” amb les necessitats dels habitants de la comunitat 

castellanolleonesa 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 Castella i Lleó. 

 

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

programes: la plataforma pedagògica EduCaixa i el Lloguer Solidari, 

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 1.848 

iniciatives d’entitats castellanolleoneses, amb una inversió total de 

més de 2,43 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 mantindrà el seu esforç en la 

preservació dels espais naturals de Castella i Lleó, 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 la comunitat de tres 

exposicions de caire divulgatiu i científic: TecnoRevolució, Els ibers i 

Il·lusionisme, màgia o ciència? 

 

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

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

implicació de ”la Caixa” amb Castella i Lleó 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». 
 

• Durant la reunió prèvia a la signatura del conveni entre Juan Vicente 

Herrera i Isidre Fainé, s’ha analitzat el suport i el compromís de 

”la Caixa” amb les empreses de Castella i Lleó i les seves necessitats 

de liquiditat i crèdit a l’hora de seguir generant activitat i llocs de 

feina. ”la Caixa” sempre ha mantingut un fort compromís amb les 

empreses de Castella i Lleó, que seguirà impulsant a través de la seva 

important xarxa d’oficines i del crèdit empresarial a en aquesta 

comunitat. 

 

Valladolid, 2 de juliol de 2012. El president de la Junta de Castella i Lleó, Juan 

Vicente Herrera, i el president de ”la Caixa” i de la Fundació ”la Caixa”, Isidre 

Fainé, han signat avui a Valladolid un conveni de col·laboració en els camps 
social, educatiu, mediambiental i cultural, pel qual ”la Caixa” dedicarà a l’acció 
social a Castella i Lleó 11,8 milions d’euros l’any 2012.  
 
Aquesta quantitat representa un increment important amb relació als 
11,06 milions d’euros invertits el 2011, com a mostra del compromís de 
”la Caixa” amb les necessitats dels habitants de la comunitat castellanolleonesa a 
l’actual conjuntura. 
 
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 castellanolleonesos són les següents:  
 

- El programa de foment de l’ocupació entre col·lectius amb dificultats 
Incorpora va generar el 2011 un total de 669 oportunitats de contractació, 
en col·laboració amb les 517 empreses de Castella i Lleó adscrites al 
programa. 

 
- Més de 9.600 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” als 33 centres de 
persones grans de la comunitat amb els quals existeix un conveni de 
col·laboració. 

 
- L’equip de l’Asociación para el Desarrollo de los Cuidados Paliativos y 

Tratamiento del Dolor de Salamanca, que treballa dins del Programa per a 

l’Atenció a Persones amb Malalties Avançades i als seus Familiars, ja 
ha atès 1.318 pacients i més de 3.600 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 1.521.000 euros per al desenvolupament 

de 83 projectes castellanolleonesos, 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 1.765 actuacions socials 
directament impulsades per la xarxa d’oficines de ”la Caixa” amb l’objectiu 
d’atendre les necessitats del seus entorns més propers. Actualment, ”la Caixa” 
disposa de 238 oficines a Castellà i Lleó en les quals treballen 763 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 i la reinserció social i laboral dels presos en últim grau de 
condemna de 7 centres (5 de penitenciaris i 2 d’inserció social) són també 
objectius prioritaris, als quals l’Obra Social ”la Caixa” destinarà els seus esforços a 
Castella i Lleó. 
 
 



    

        

    

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 pisos repartits per tot Espanya, 
amb un lloguer d’entre 85 i 150 euros al mes. A Castella i Lleó hi ha 76 d’aquests 

habitatges. Amb aquest nou pas endavant, l’entitat financera reforça el seu 
compromís amb el programa Habitatge Assequible. 
 
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 Castella i Lleó.  
 
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 Castella i Lleó, en conveni amb la 
Fundación Patrimonio Natural de la Conselleria de Medi Ambient. Aquest projecte, 
al qual l’Obra Social dedica més d’1 milió 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 Castella i Lleó, dins 
d’aquest àmbit d’actuació, són la restauració ambiental dels senders del camí de 
Sant Jaume a la província de Palència; la recuperació forestal del Valle del Tiétar i 
la Sierra de Gredos (Àvila); la neteja de las masses forestals del Pinar de 
Antequera (Valladolid); la millora ambiental de l’Espacio Natural Sabinar de 
Calatañazor i La Fuentona y (Sòria) o la posada en valor de la llacuna de 
Villadangos (Lleó). 
 
A aquests projectes s’afegeix la inclusió de la serra de Gredos com un dels vuit 
punts de tot Espanya en què se situarà una de les estacions de mesurament del 
canvi climàtic del projecte ClimaDat (Long Term Climatic Research Sites - 
LTCRS). Aquesta iniciativa, pionera en l’àmbit internacional, es dirigeix a 
l’observació en temps real del clima, les seves oscil·lacions i els seus impactes, 
mitjançant la utilització d’instruments tecnològics i sistemes de mesurament 
d’última generació. 



    

        

    

 

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 
exposicions programades a Castella i Lleó. En el present exercici, destaquen les 
mostres de tall divulgatiu i científic TecnoRevolució, Els ibers i Il·lusionisme, 

màgia o ciència? 

 
A més, l’Obra Social promou l’acostament de les humanitats, les arts escèniques i 
la música als ciutadans castellanolleonesos en forma de tallers i concerts escolars 
i familiars. Aquest any, concretament, l’entitat ha promogut l’espectacle 
participatiu Aleksandr Nevski a l’Auditorio Miguel Delibes, 10 concerts del cicle 
Diversons - Música per a la Integració i 22 concerts escolars.  
 
Per a Isidre Fainé, president de ”la Caixa” i de la Fundació ”la Caixa”, la signatura 
avui a Valladolid de l’acord constitueix «una oportunitat més per ratificar la 
decidida implicació de ”la Caixa” a Castella i Lleó i amb els seus ciutadans». Y 
ha afegit: «En aquesta regió, ens hi trobem molt bé, i apostem pel seu 

desenvolupament com un objectiu prioritari». 

 

 

 

 

Departament de Comunicació. Obra Social ”la Caixa” 
Juan A. García: 913 307 317 / 608 213 095 / jagarcia@fundaciolacaixa.es  

Jesús N. Arroyo: 629 791 296 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es  
http://www.lacaixa.es/obrasocial  
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