
 

Nota de premsa 

 
S. A. R. la Infanta Cristina viatja a  
Tanzània per visitar projectes de  

desenvolupament socioeconòmic 
 
 

• S. A. R. la Infanta Cristina, directora de l’Àrea Internacional de la 
Fundació ”la Caixa”, ha viatjat a Tanzània per visitar dues 
iniciatives de desenvolupament socioeconòmic impulsades per 
l’entitat per enfortir comunitats de les regions de Morogoro i 
Dodoma. 

 
• L’objectiu dels projectes, desenvolupats per Intermón Oxfam, és 

contribuir a l’eradicació de la pobresa de petits productors a 
través del desenvolupament socioeconòmic rural local, i millorar 
així la qualitat de vida de gairebé 7.000 persones de manera 
directa i 9.800 persones de manera indirecta.  

 
• Tanzània és un dels països més pobres del món i ocupa un dels 

últims llocs en l’Índex de Desenvolupament Humà de les Nacions 
Unides. El 80 % de la població treballa en el sector de 
l’agricultura, tot i que només es cultiva el 4 % de la terra a causa 
de la difícil topografia i les inclemències climatològiques. 

 
• Des de la posada en marxa del programa de Cooperació 

Internacional de la Fundació ”la Caixa” l’any 1992, l’entitat ha 
dedicat més de 71 milions d’euros a impulsar 483 projectes en 62 
països de tot el món.  

 
 

Barcelona, 3 de desembre del 2012. S. A. R. la Infanta Cristina ha viatjat a 
Tanzània per estudiar sobre el terreny com funcionen dos projectes impulsats 
per l’Àrea Internacional de la Fundació ”la Caixa”, que ella dirigeix. 
Concretament, ha pogut conèixer de primera mà les iniciatives 
desenvolupades sobre el terreny per Intermón Oxfam a les regions de 



Morogoro i Dodoma, consistents en l’optimització dels ingressos per part dels 
petits productors i productores de blat de moro, pollastres locals i llavors de 
gira-sol.  
 

Tanzània és un dels països més 
pobres del món i ocupa un dels últims 
llocs en l’Índex de Desenvolupament 
Humà de Nacions Unides. El 80 % de 
la població treballa en el sector de 
l’agricultura, tot i que només es cultiva 
el 4 % de la terra a causa de la difícil 
topografia i de les inclemències 
climatològiques. Els canvis climàtics 

dels darrers anys, sobretot els períodes de sequera, afecten negativament la 
productivitat, ja que els cultius i el bestiar depenen de la pluja en un 98 %. 
 

Per això, els projectes impulsats a la 
zona per la Fundació ”la Caixa” es 
dediquen a millorar el 
desenvolupament socioeconòmic de 
les comunitats rurals, en aquest cas 
amb l’objectiu principal de contribuir a 
l’eradicació de la pobresa dels petits 
productors i productores de les 
comunitats rurals d’11 districtes de les 

regions de Dodoma i Morogoro.  
 
La finalitat última d’aquests dos projectes impulsats per la Fundació ”la 
Caixa” i Intermón Oxfam a Tanzània és demostrar que els petits productors 
poden generar beneficis significatius i quantificables, i convertir-se en 
proveïdors fiables i estables en el mercat.  
 
S’espera que els projectes permetin reorganitzar i especialitzar els 
beneficiaris per tal que puguin aprofitar les oportunitats del mercat, superar 
els reptes plantejats i accedir als serveis financers. La previsió és contribuir a 
millorar la qualitat de vida de gairebé 7.000 persones de manera directa i 
9.800 persones de manera indirecta. 
 
Fins ara, s’està aconseguint garantir la seguretat alimentària i la generació 
d’ingressos a través d’iniciatives de negoci sostenible, com ara la creació 
d’una associació per al processament de l’oli de gira-sol, que ha d’agrupar 
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cooperatives de processament i comercialització sota una única gestió per tal 
d’incrementar la seva capacitat de producció; l’organització dels productors 
de pollastres en petits grups especialitzats en la producció d’ous fertilitzats i 

la cria de pollets per generar una 
cadena de valor; la creació de 
mercats que han de servir de lloc de 
trobada entre els productors i els seus 
clients, i que han de permetre un 
aprovisionament ben programat; o la 
promoció d’un sistema de 
finançament entre els beneficiaris, tot 
construint una cultura d’estalvi d’una 
part dels seus ingressos, que els ha 

de permetre tenir reserves per a futures inversions i per a préstecs mutus. 
 
 
Projectes socioeconòmics de l’Obra Social ”la Caixa” 
 
Les iniciatives seleccionades per l’Àrea Internacional de la Fundació ”la Caixa” 
donen prioritat al desenvolupament socioeconòmic de les poblacions 
vulnerables d’alguns dels països més empobrits del món amb l’objectiu de 
trencar el cercle de pobresa en què viuen els seus habitants. 
 
En aquest sentit, totes aquestes iniciatives, seleccionades per mitjà d’un 
concurs, fomenten processos de desenvolupament socioeconòmic locals i 
executats per agents socials de la zona, i tenen com a objectiu últim 
l’eradicació de la pobresa. Totes aquestes propostes presenten un enfocament 
integral i complementen les polítiques públiques, de caràcter local, regional i/o 
nacional.  
 
Aquest 2012 el programa inverteix 47,5 milions d’euros en l’execució de 311 
iniciatives integrals per millorar les condicions de vida de poblacions de 50 
països.  
 
Fins avui, l’Obra Social ”la Caixa” ha impulsat 483 projectes en 62 països, amb 
una aportació de més de 71 milions d’euros. Actualment, a partir d’un 
enfocament integral, es dóna suport a projectes de promoció d’activitats 
econòmiques i productives sostenibles, es desenvolupen accions humanitàries 
davant d’emergències sobtades o cròniques i es reforcen les capacitats dels 
professionals (metges, docents, emprenedors, etc.) que contribueixen al 
desenvolupament dels països desfavorits. 



 
 
 
 
Més informació: 

Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa”  
Marina Teixidó: 934 044 092 / mteixido@fundaciolacaixa.es 
Jesús N. Arroyo: 934 046 131 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
 
Sala de Premsa Multimèdia  
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