
 
 
 
 
 

Nota de premsa 

 
 

Les dues institucions posaran en marxa projectes de desenvolupament 
econòmic per valor d’un milió d’euros 

 
 

El Banc Interamericà de Desenvolupament i ”la Caixa” 
creen una aliança estratègica per contribuir al progrés 

socioeconòmic de l’Amèrica Llatina i el Carib 
 

 
• El president de ”la Caixa” i de la Fundació ”la Caixa”, Isidre Fainé, i 

el president del Banc Interamericà de Desenvolupament (BID), Luis 
Alberto Moreno, han signat un acord a Washington pel qual 
estableixen un marc de col·laboració amb el propòsit de promoure 
l’equitat social i el desenvolupament econòmic a l’Amèrica Llatina i 
al Carib. També han assistit a l’acte S. A. R. la Infanta Cristina, 
directora de l’Àrea Internacional de la Fundació ”la Caixa”, des de la 
qual es farà el seguiment i el desenvolupament de l’aliança, i Jaume 
Giró, director general adjunt de l’Obra Social ”la Caixa”. 

 
• L’acord preveu una inversió de 500.000 euros per part de la 

Fundació "la Caixa" i de 500.000 euros més per part del Banc 
Interamericà de Desenvolupament. El primer país on 
s’identificaran projectes serà l’Equador el 2013.  

 
• En el marc d’aquesta aliança es donarà a prioritat a iniciatives 

rurals i sostenibles de negoci i a la provisió de recursos bàsics a la 
població amb menys ingressos. 

 
• Les dues institucions seleccionaran les propostes de mutu acord i 

faran el seguiment dels projectes que es desenvoluparan a través 
del  Fons Multilateral d’Inversions (FOMIN) i, concretament, 
mitjançant el Programa d’Empresariat Social (PES).  

 



Washington, 7 de desembre de 2012. El president de ”la Caixa” i de la 
Fundació ”la Caixa”, Isidre Fainé, i el president del Banc Interamericà de 
Desenvolupament, Luis Alberto Moreno, han signat un conveni de 
col·laboració per implementar conjuntament projectes de desenvolupament 
socioeconòmic a l’Amèrica Llatina i al Carib. També han assistit a l’acte 
S. A. R. la Infanta Cristina, directora de l’Àrea Internacional de la Fundació ”la 
Caixa”, des de la qual es farà el seguiment i el desenvolupament de l’aliança, i 
Jaume Giró, director general adjunt de l’Obra Social ”la Caixa”.  
 
L’aliança estratègica entre ”la Caixa” i el BID arrenca amb una aportació de 
500.000 euros per part de la Fundació ”la Caixa” i de 500.000 euros més per 
part del BID, i es materialitzarà el 2013 amb el finançament i el seguiment de 
dos projectes a l’Equador, que serà el primer país on s’identificaran projectes, 
pendents d’identificació d’acord amb els criteris i les prioritats establertes per 
les dues entitats. 
 
«La nostra aliança», ha afirmat Isidre Fainé, «és l’evolució natural de dues 
institucions que lluitem cada dia per millorar la qualitat de vida de les persones 
més desafavorides. A ”la Caixa” ens sentim plenament identificats amb la 
vocació i els valors del Banc Interamericà de Desenvolupament.»  
 

Fainé també ha indicat: «És un veritable honor i una garantia d’èxit disposar 
d’un soci amb el seu prestigi i la seva trajectòria. No tinc cap dubte que aquesta 
suma d’esforços contribuirà a millorar el benestar dels ciutadans més 
desfavorits de l’Amèrica Llatina». 
 
Així mateix, el president Moreno ha dit: «El desenvolupament de la nostra regió 
es beneficia quan institucions sumen la seva experiència i els seus recursos per 
treballar junts contra la pobresa. Aquesta aliança amb ”la Caixa” ens permet 
unir esforços en àrees específiques i donar suport a iniciatives sostenibles que 
tinguin impacte a l’Amèrica Llatina i el Carib.» 
 
Els projectes es duran a terme a través del  Fons Multilateral d’Inversions 
(FOMIN), i concretament mitjançant el Programa d’Empresariat Social (PES), 
el propòsit general del qual és oferir solucions innovadores i sostenibles que 
contribueixin a reduir la pobresa, l’exclusió i la manca de treball.  

En aquest sentit, el conveni estableix que les àrees d’especial interès són els 
projectes de negocis i finances rurals enfocats a incrementar els ingressos de 
la població i a generar noves oportunitats de treball, així com els que 
s’adrecen a la provisió de serveis bàsics per a les persones amb menys 
ingressos, com ara aigua, electricitat, habitatge, salut i educació. 



Sobre el BID 

El Banc Interamericà de Desenvolupament és una de les fonts principals de 
finançament a llarg termini i d’assistència tècnica per al desenvolupament 
econòmic, social i institucional dels seus 26 països membres a l’Amèrica 
Llatina i al Carib.  

Sobre el Fons Multilateral d’Inversions 

Establert el 1993 com a part del Grup BID, el Fons Multilateral d’Inversions 
(FOMIN) dóna suport al desenvolupament dirigit pel sector privat en benefici 
dels pobres, els seus negocis, els seus conreus i els seus habitatges. El 
propòsit és oferir a les persones amb ingressos baixos eines per augmentar els 
seus ingressos i facilitar-los l’accés a mercats i a la creació de les capacitats 
necessàries per competir-hi, com també l’accés a finançament i a serveis 
bàsics, incloent-hi les tecnologies verdes. 

El compromís internacional de ”la Caixa” 
 
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 d’arreu del món.  
 
A més, ”la Caixa” també manté vigent en l’àmbit internacional el seu compromís 
fundacional: revertir en la societat part dels beneficis que es generen en 
l’exercici de la seva activitat financera mitjançant programes que responguin a 
les necessitats de les persones. En aquest sentit, ”la Caixa” impulsa, entre 
d’altres, projectes socials a l’Amèrica Llatina juntament amb la Fundació 
Inbursa; un programa d’atenció a persones amb malalties avançades a Hong 
Kong juntament amb el Bank of East Asia (BEA) i un programa de foment de 
l’ocupació entre col·lectius desafavorits, Incorpora, al Marroc i Polònia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Per ampliar aquesta informació:  
Departament de Comunicació. Obra Social "la Caixa" 
Jesús N. Arroyo: 629 79 12 96 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 
Marina Teixidó: 608 09 90 23 / mteixido@fundacionlacaixa.es 
http://obrasocial.lacaixa.es/ 

Sala de premsa multimèdia http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/  

 
Banc Interamericà de Desenvolupament 
Fons Multilateral d’Inversions 
Fermín Vivanco: Ferminv@iadb.org 
http://www.iadb.org/fomin 
 
Oficina d’Aliances Estratègiques 
Miguel Aldaz: Miguelaldaz@iadb.org 
http://www.iadb.org/alianzas  


