
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Nota de premsa 

 

 

La Fundació Cariplo i la Fundació ”la Caixa” creen una 
aliança estratègica per contribuir al progrés  

socioeconòmic, cultural i científic 

 
 

• El president de la Fundació Cariplo, Giuseppe Guzzetti, i el director 

general de la Fundació ”la Caixa”, Jaume Lanaspa, han signat un 

acord a Milà pel qual estableixen un marc de col·laboració a partir 

de tres línies d’actuació: projectes de cooperació conjunta en 

països en vies de desenvolupament; intercanvi de projectes 

culturals entre Itàlia i Espanya, i iniciatives d’investigació en el 

marc de la Comissió Europea. 

 

• Ambdues institucions, amb història, missió i àmbits d’acció 

similars, fixen aquests projectes conjunts com a punt de partida, 

amb la idea d’estendre aquesta col·laboració a la resta de les seves 

iniciatives. 

 

• L’acord ja concreta, en l’àmbit del desenvolupament socioeconòmic 

de les poblacions vulnerables del sud del Mediterrani, un projecte 

pilot al Marroc amb un pressupost de 200.000 euros (100.000 euros 

aportats per cada entitat) i de dos anys de durada.  

 

 

Milà, 12 de febrer de 2013. El president de la Fundació Cariplo, Giuseppe 

Guzzetti, i el director general de la Fundació ”la Caixa”, Jaume Lanaspa, han 

signat un conveni de col·laboració per desenvolupar conjuntament projectes en 

àmbits d’interès comú i que té com a punt de partida tres primeres línies de 

treball: cooperació internacional, cultura i ciència.  

 



 

L’aliança estratègica entre ”la Caixa” i la Fundació Cariplo 

 

Ambdues institucions han acordat treballar conjuntament en iniciatives de 

millora de la qualitat de vida de les persones. La col·laboració s’iniciarà en 

tres àmbits d’actuació: 

 

• Projectes de desenvolupament socioeconòmic de les poblacions més 

vulnerables del sud del Mediterrani, amb vocació, en el futur, 

d’implicar-hi altres fundacions.  

En aquesta línia ja es concreta un projecte pilot al Marroc liderat per les 

dues fundacions i en col·laboració amb diverses ONG amb seu a 

Espanya i Itàlia i que treballen amb ONG locals al Marroc i altres 

fundacions. L’objectiu de la iniciativa és el desenvolupament en zones 

rurals i es dirigirà especialment a les dones i als joves de les zones més 

desfavorides. El projecte tindrà una durada de dos anys i disposa d’un 

pressupost de 200.000 euros (100.000 euros aportats per cada fundació). 

• Col·laboració i intercanvi d’activitats culturals d’ambdues institucions. 

Aquesta col·laboració actualment es concreta en el següent: 

- Intercanvi de grups d’estudiants que formen part dels projectes 

teatrals CaixaEscena de l’Obra Social ”la Caixa” o LAIV de la 

Fundació Cariplo, perquè comparteixin projectes de teatre i puguin 

assistir als esdeveniments organitzats per l’altra entitat. 

- Intercanvi de gestors dels respectius programes CaixaEscena i LAIV, 

amb l’objectiu de compartir i adquirir nous coneixements que puguin 

revertir en els projectes mutus: posada en comú de cada sistema 

metodològic (selecció de grups, avaluació del programa, terminis, 

materials, mitjans virtuals, etc.). 

- Desenvolupament d’un possible projecte d’àmbit europeu, 

juntament amb una tercera entitat o institució europea, per 

desenvolupar un projecte de teatre juvenil que es pugui presentar com 

a programa per a l’obtenció de finançament comunitari de la Unió 

Europea en els anys vinents.  

 

• Desenvolupament de projectes conjunts d’investigació en el marc tant 

del Fòrum d’Investigació del Centre Europeu de Fundacions (European 

Foundation Centre) i del Programa Marc de la Comissió Europea. 

 



A més de les iniciatives esmentades, ambdues institucions estudiaran altres 

oportunitats de col·laboració en les diferents àrees d’interès per a ambdues 

organitzacions i en compliment de les seves missions respectives. 

 

Durant la signatura a Milà, Jaume Lanaspa, director general de la Fundació 

”la Caixa”, ha afirmat: «És realment un honor i una garantia d’èxit tenir un soci 
amb la trajectòria de Cariplo. No tinc cap dubte que aquesta suma d’esforços 
contribuirà a millorar el benestar dels ciutadans d’ambdós països, i també de 
països tercers en vies de desenvolupament, i que nodrirà de recursos altres 
països europeus. Des de l’Obra Social apostem per la suma d’esforços, per les 
aliances que, amb socis de prestigi, ens ajuden a ser eficients en el compliment 
dels nostres objectius». 

 
D’altra banda, Giuseppe Guzzetti, president de la Fundació Cariplo, ha destacat 

el següent: «L’acord signat avui és per a nosaltres una gran oportunitat per 
desenvolupar noves aliances internacionals, una àrea en la qual la Fundació 
Cariplo és activa des de fa anys». I ha afegit: «Som conscients dels beneficis 
que les fundacions d’avui poden obtenir de la col·laboració en l’àmbit europeu. 
Per això és especialment emocionant per a nosaltres avui mateix començar 
aquesta col·laboració amb el Grup ”la Caixa”, un dels actors més importants del 
panorama europeu». 
 

Obra Social ”la Caixa”: més compromesos que mai 

 

El compromís de ”la Caixa” amb el benestar de les persones, un dels seus trets 

més definitoris i diferencials des del 1904, assoleix una dimensió encara més 

important en les circumstàncies actuals. En aquest sentit, l’entitat manté el 

pressupost de la seva Obra Social per al 2013 en 500 milions d’euros, la 

mateixa xifra pressupostada en els cinc anys precedents. Aquesta quantitat 

situa l’Obra Social ”la Caixa” com la primera fundació privada d’Espanya i una 

de les més importants del món.  

 

En total, el 66,8 % del pressupost (334 milions d’euros) es destinarà al 

desenvolupament de programes socials i assistencials. Els programes de 

ciència, investigació i medi ambient suposaran el 13,4 % (67,1 milions); l’apartat 

cultural representarà el 12,9 % de la inversió (64,3 milions); i el suport a 

l’educació i formació, el 6,9 % (34,6 milions d’euros). 

 

El 2012 l’Obra Social ”la Caixa” va impulsar un total de 42.056 iniciatives, en les 

quals van participar i de les quals es van beneficiar més de 8 milions de 

persones. 



 

Cariplo: esforç màxim en el període més difícil 

 

Des que es va crear, el desembre del 1991, la Fundació Cariplo s’ha distingit 

pel desenvolupament de la seva tasca filantròpica en els àmbits tradicionals: art 

i cultura; medi ambient; i serveis humans i investigació científica. El 1991 

Cariplo hi va invertir 26 milions d’euros, i el 2008, immersos ja en la crisi 

econòmica, la inversió va superar els 210 milions d’euros. Però les xifres no 

són suficients per sintetitzar el creixement de la Fundació, que opera d’acord 

amb una estratègia definida, centrada en projectes de qualitat i basada en 

estàndards internacionals. 

 

Cal destacar també que en els darrers sis anys, caracteritzats per les dificultats 

emergents, Cariplo ha conservat el seu patrimoni, que avui té un valor de més 

de 6.200 milions d’euros, i ha arribat a assumir el compromís més important de 

la seva història, donant suport sobretot a organitzacions no lucratives: ha 

impulsat més de 6.800 iniciatives, amb contribucions de més de mil milions 

d’euros i més d’un miler de projectes cada any. 

 

 

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  

 

 


