
 

 

 

 

 

Nota de premsa 

 

L’any 2012, ”la Caixa” va destinar 43 milions al desenvolupament de 

programes socials, educatius, mediambientals i culturals a la 

comunitat 

 

”la Caixa” elevarà fins als 50 milions 
d’euros la inversió en Obra Social a 

Andalusia 
 

• El president de la Junta d’Andalusia, José Antonio Griñán, i el 

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

signat avui a Sevilla un acord que recull la col·laboració entre totes 

dues institucions en matèria d’acció social, educativa, mediambiental 

i cultural per a l’any 2013.  

 

• Fruit d’aquest acord, ”la Caixa” referma l’acció social a Andalusia 

com a resposta a les necessitats dels ciutadans en l’actual conjuntura 

i eleva a 50 milions d’euros el pressupost de l’Obra Social a la regió. 

Del total del pressupost, 43 milions es destinaran a mantenir i 

potenciar els programes que l’Obra Social ”la Caixa” ja impulsava a la 

regió. 
 

• Els 7 milions d’euros addicionals es dedicaran a desenvolupar nous 

projectes socials que s’executaran en col·laboració amb la Junta 

d’Andalusia. Una nova convocatòria d’ajuts a les entitats socials, 

específica per a les organitzacions d’Andalusia, i una línia de treball 

per fomentar l’ocupació juvenil seran els objectius prioritaris 

d’aquesta nova partida.  
 

• El president de la Junta ha qualificat de "molt positiu per als 

interessos d'Andalusia" l'acord subscrit i ha destacat la "implicació 

directa de "la Caixa" en la que ha de ser la primera i principal 

preocupació de tots: la generació de llocs de treball".  
 

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

la signatura de l’acord constitueix “una oportunitat més de ratificar la 

decidida i creixent implicació de ”la Caixa” amb Andalusia i amb els 

seus ciutadans. Cada dia ens sentim més identificats amb aquesta 

terra i apostem pel seu desenvolupament com un objectiu prioritari”. 



 

 

 

 

 

 

Sevilla, 5 de març de 2013.- El president de la Junta d’Andalusia, José Antonio 

Griñán, i el president de ”la Caixa” i de la Fundació ”la Caixa”, Isidre Fainé, han 
signat avui a Sevilla un conveni de col·laboració en els camps social, educatiu, 
mediambiental i cultural que preveu que l’entitat financera elevi el pressupost de 
l’acció social a Andalusia fins als 50 milions d’euros l’any 2013.  
 
D’aquesta quantitat, 43 milions corresponen a la consolidació de l’activitat pròpia 
que l’Obra Social ”la Caixa” ja desenvolupava a Andalusia els últims anys, entre 
les prioritats de la qual destaquen la lluita contra l’exclusió social, amb una atenció 
especial a la pobresa hereditària; la participació en la societat i l’envelliment 
saludable de la gent gran; l’atenció integral a les persones amb malalties 
avançades; la protecció de la natura i del medi ambient, i la divulgació de la 
cultura.  
 
A més d’això, ”la Caixa” dedicarà 7 milions d’euros a posar en marxa nous 
projectes socials en col·laboració amb la Junta d’Andalusia; entre aquests 
projectes, la creació d’ocupació juvenil i el suport a les ONG andaluses seran 
objectius prioritaris. 
 
En aquest sentit: 

 
- ”la Caixa” destinarà 5,78 milions d’euros a una nova línia de foment de 

l’ocupació entre els joves en col·laboració amb el Servei Andalús 
d’Ocupació. L’objectiu és la creació de llocs de feina per a persones joves 
de la regió mitjançant un programa d’actuació que es defineix en una triple 
direcció: 

o El suport a les empreses d’inserció focalitzades en la contractació 
del segment jove.  

o L’adhesió d’11 noves entitats al programa Incorpora, amb 
orientació primordial cap al col·lectiu jove, i la creació, de la mà 
d’aquestes entitats, d’11 punts formatius amb l’objectiu de formar 
en diverses competències 1.200 joves. 

o El desenvolupament del programa Segona Oportunitat Educativa, 
centrat en joves llicenciats universitaris, joves procedents de 
formació professional i joves que hagin acabat l’ensenyament 
secundari obligatori. La mesura preveu l’incentiu a l’empresa de 100 
euros per part de l’Obra Social ”la Caixa” i de 300 euros per part del 
Servei Andalús d’Ocupació durant el primer any de contractació. 



 

 

 

 

 

- En el mateix àmbit de la integració laboral, ”la Caixa” i la Junta instituiran el 
Premi Incorpora Andalusia, per a les empreses socialment responsables, 
amb un pressupost de 100.000 euros. 

- La Junta i l’Obra Social ”la Caixa” promouran una nova convocatòria 

pròpia d’ajuts a projectes d’iniciatives socials, impulsades per entitats 
andaluses, amb una dotació d’1 milió d’euros.  

- El programa d’Intervenció Comunitària Intercultural de l’Obra Social, 
adreçat a fomentar la convivència i la cohesió ciutadana, s’implementarà al 
Districte Sud de Sevilla (Las Tres Mil Viviendas). 

 

Durant la reunió mantinguda, el president de la Junta d’Andalusia i el president de 
”la Caixa” han posat les bases per treballar en el disseny d’una nova proposta 
conjunta que permeti posar en valor les drassanes reials (Reales Atarazanas) de 
Sevilla.  
 
Isidre Fainé ha reiterat a més a José Antonio Griñán el compromís de ”la Caixa” 
de construir un nou CaixaForum a la Torre Pelli. 
    
Més compromesos que mai 

Al marge de les novetats destacades, l’Obra Social ”la Caixa” consolidarà les 
línies d’actuació pròpies, a les quals destinarà 43 milions d’euros. Algunes de les 
magnituds que donen compte del compromís de ”la Caixa” amb les necessitats 
dels ciutadans andalusos són les següents (dades del tancament de l’exercici 
2012):  
 

- L’atenció a famílies amb fills en situació de vulnerabilitat, objectiu prioritari 
del programa CaixaProinfància, ja ha facilitat ajuts a 36.346 menors 

d’Andalusia, la qual cosa es tradueix en una inversió de més de 54,7 

milions d’euros per part de l’entitat financera.  
 

- El programa de Foment de l’ocupació entre col·lectius amb dificultats, 
Incorpora, ha promogut l’any 2012 la inserció laboral amb 1.115 persones 
andaluses en risc d’exclusió en un total de 653 empreses andaluses 
adscrites al programa. 

 



 

 

 

 

 

- Prop de 55.000 persones grans participen anualment en els tallers de 
foment de l’autonomia, envelliment saludable i prevenció de la 

dependència impulsats per la Fundació ”la Caixa” als 61 centres de gent 
gran de la Comunitat amb què hi ha conveni de col·laboració. Aquest 
programa s’ha reforçat els últims anys amb el nou projecte Gent 3.0 per 
promoure el voluntariat entre la gent gran i situar aquest col·lectiu com a 
protagonista de la societat. Precisament els voluntaris grans andalusos de 
”la Caixa” dinamitzen la CiberCaixa Penitenciària del Centre Penitenciari 
Sevilla I, on ja s’han atès reclusos.  
 

- Els 4 equips multidisciplinaris que desenvolupen el programa d’atenció 

integral a persones amb malalties avançades i les seves famílies a 
Andalusia ja han atès un total de 5.202 pacients i 7.348 familiars, tant en 

centres hospitalaris com a domicili. 
 

- El compromís social de ”la Caixa” es completa amb les 2.350 actuacions 
que durant l’any 2012 va impulsar directament la xarxa d’oficines de ”la 
Caixa”, amb l’objectiu d’atendre les necessitats de l’entorn més proper. 
Actualment, ”la Caixa” té 1.222 oficines a Andalusia en les quals treballen 
més de 5.500 empleats. L’any 2013, les sucursals de l’entitat disposaran 
d’un pressupost de 4,5 milions d’euros per donar suport a projectes 
d’interès social, educatiu, cultural o mediambiental dins de l’apartat d’Acció 
Social Descentralitzada. 
 

- El suport a la formació i l’educació mitjançant les beques de postgrau 

nacionals i internacionals de ”la Caixa” i del programa eduCaixa 

(projecte que s’imparteix a les escoles andaluses i en el qual l’any passat 
van participar 95.734 escolars) és una altra de les prioritats. 
 

- En matèria mediambiental, l’entitat mantindrà aquest 2013 l’esforç per 
preservar els espais naturals d’Andalusia en conveni amb la Conselleria 
de Medi Ambient i la Conselleria per a la Igualtat i Benestar Social de la 
Junta d’Andalusia. L’any 2013, el projecte disposarà d’un inversió d’1,8 
milions d’euros. 
 

- En el terreny de la divulgació de la cultura i del coneixement, Andalusia 
acollirà 44 concerts musicals i 13 exposicions. Entre les que tenen 
contingut científic hi ha: “Il·lusionisme” a Còrdova i Màlaga; la mostra “El 
Bosc” a Granada, i “Tecnorevolució” a Almuñécar i a Baza. Les 8 mostres 
culturals programades enguany són: “El paisatge nòrdic al Museu del 
Prado” i “Ibers” a Sevilla; “Romanorum Vita” a Cadis; “Parlem de drogues” 



 

 

 

 

 

a Almeria i Huelva, i “Herois ocults” a Vejer de la Frontera, Úbeda i Dos 
Hermanas.  
 

Per a Isidre Fainé, president de ”la Caixa” i de la Fundació ”la Caixa”, la signatura 
d’avui a Sevilla de l’acord constitueix “una oportunitat més per ratificar la decidida i 
creixent implicació de ”la Caixa” amb Andalusia i amb els seus ciutadans. Ens 
sentim molt bé en aquesta regió i apostem pel seu desenvolupament com un 
objectiu prioritari”. 
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