
                                                                                                                        
 
                                                                                                                 

                 
 
 

                                                                                                             
                                                                                                                                 

Nota de premsa 

 
 “la Caixa” destina 303 milions d’euros a 
atendre necessitats de la societat actual  

 

 

• El pressupost de l’Obra Social “la Caixa” el 2006 serà de 303 milions 

d’euros –primera fundació privada espanyola, tercera d’Europa i vuitena a 

escala mundial–, una xifra que representa el 25% del benefici recurrent de 

l’entitat. 

 

• Durant el 2005, 12.518.553 persones van participar en les 27.958 

iniciatives promogudes per l’Obra Social "la Caixa" en 1.038 poblacions 

espanyoles. 

 

• El 2006 l’Obra Social “la Caixa” posarà en marxa nous programes adreçats 

a l’atenció de les persones dependents, el foment de l’ocupació, la 

integració dels immigrants i la participació dels joves en projectes solidaris. 

 

• L’entitat crearà, a més, noves beques per tal de reinserir població reclusa i 

impulsarà un programa de conservació dels parcs naturals de tot Espanya.  

 

• L’edifici modernista de CaixaForum Madrid, el nou centre social i cultural de 

“la Caixa” en el Paseo del Prado, es troba en l’última fase del procés de 

rehabilitació i obrirà les portes l’hivern del 2006. 

 

Madrid, 30 de març de 2006 – El president de “la Caixa”, Ricard Fornesa, el director 

general de “la Caixa”, Isidre Fainé, i el director executiu de l’Obra Social “la Caixa”, 

Josép F. de Conrado, han presentat avui a Madrid el balanç de les actuacions de l’Obra 

Social “la Caixa” el 2005 i han anunciat les noves línies de treball que l’entitat iniciarà 

durant aquest exercici.  

 

El 2006, “la Caixa” augmentarà el pressupost de la seva Obra Social un 20% i passarà 

de 255 milions d’euros l’any 2005 a 303 milions. Aquest increment s’emmarca en el 



context del Pla Estratègic 2004-2006 per a l’Obra Social de l’entitat, impulsat pel 

president de “la Caixa”, Ricard Fornesa.  

 

La dotació prevista en el pla esmentat xifrava la inversió en Obra Social per a l’any 

2006 en 288 milions d’euros, una quantitat que ha estat incrementada com a mostra 

del compromís de “la Caixa” amb les necessitats de la societat actual. A més, aquesta 

xifra implica que el pressupost de l’Obra Social s’ha duplicat els últims tres anys i ha 

crescut des dels 161 milions d’euros del 2003 fins als 303 d’aquest exercici.  

 

Aquestes dades impliquen que actualment el pressupost de l’Obra Social “la Caixa” 

puja al 25% del resultat recorrent de l’entitat financera. Aquesta inversió consolida 

l’Obra Social “la Caixa” com a primera fundació privada espanyola en volum de 

pressupost, tercera d’Europa i vuitena a escala mundial, segons dades del 

European Foundation Centre. 

 

Conceptualment, el Pla Estratègic de “la Caixa” 2004-2006 posa l’accent en les 

noves necessitats socials, mantenint l’atenció per les activitats de divulgació 

cultural però generant també nous programes l’objectiu dels quals és incidir en 

problemàtiques socials i mediambientals que preocupen i afecten una gran part dels 

ciutadans.  

 

D’aquesta manera, el 2006, l’Obra Social “la Caixa” prioritzarà els programes 

socioassistencials, als quals destinarà més del 52% del pressupost final –160 milions 

d’euros el 2006 amb un increment del 35% sobre la dotació del 2005– sense que 

aquest fet vagi en detriment de la resta d’activitats culturals, el pressupost de les 

quals també creixerà.  

 

Pel que fa a l’últim exercici, l’entitat incrementarà un 20% la inversió destinada el 

2006 als seus programes de medi ambient i ciència (53 milions d’euros), un 9% el 

pressupost dedicat a promoure iniciatives culturals (70 milions d’euros) i un 5% la 

inversió en programes educatius (20 milions).  

 

La consolidació del gir social de l’entitat es fa palès el 2006 amb la creació de noves 

línies d’actuació en àmbits com ara el foment de l’educació, l’ajuda a persones 

dependents, l’atenció a la joventut, la formació de població reclusa, la 

immigració, la millora dels parcs naturals i la conservació del mar. 

 



Aquests programes se sumen a les iniciatives socials posades en marxa el 2005 per “la 

Caixa” responent als principals problemes manifestats pels ciutadans en les enquestes 

del Centre d’Investigacions Sociològiques: prevenció de la violència, habitatge 

assequible, protecció de la biodiversitat, microcrèdits o beques per formar 

especialistes en temes d’interès social. 

 

En total, el 2005, més de 12.500.000 persones, un de cada quatre espanyols, 

es van beneficiar de les 27.958 iniciatives impulsades per l’Obra Social “la 

Caixa” en 1.038 poblacions de tot Espanya.  

 

Si voleu ampliar aquesta informació, us podeu adreçar a: Dept. Comunicació 
Obra Social “la Caixa”: 

Jesús N. Arroyo: 91 484 52 73 / 629 79 12 96   

Alberto Abad: 93 404 49 69 / 620 81 48 06 

 


