
 
 
 
 

 
 

Nota de premsa 

 

”la Caixa” segella una aliança estratègica 
amb la Fundació Gulbenkian  

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

el president de la Fundació Calouste Gulbenkian, Artur Santos 

Silva, han signat un acord a Lisboa pel qual estableixen un marc de 

col·laboració per cooperar en el desenvolupament conjunt de 

projectes socials, culturals, científics i de cooperació internacional. 

 

• L’acord preveu l’adaptació i implementació a Portugal del Programa 

per a l’Atenció Integral a Persones amb Malalties Avançades i del 

Programa d’Integració Laboral de persones en risc d’exclusió, tots 

dos impulsats per ”la Caixa”. 
 

• En el terreny de la cooperació internacional, l’Obra Social ”la Caixa” 

i la Fundació Gulbenkian impulsaran projectes de desenvolupament 

socioeconòmic en països en vies de desenvolupament de parla 

portuguesa, i també a l’àrea mediterrània. 
 

• El conveni també estableix iniciatives en el camp cultural, com una 

mostra conjunta amb fons de les Col·leccions d’Art Contemporani 

d’ambdues entitats o la realització a Portugal de Concerts 

Participatius.  
 

• Isidre Fainé ha assenyalat que “és tot un honor i una garantia d’èxit 

tenir un aliat del prestigi i del compromís de la Fundació 

Gulbenkian. La nostra suma d’esforços contribuirà a millorar el 

benestar dels ciutadans d’Espanya i Portugal, dues terres 

agermanades, i també beneficiarà tercers països en vies de 

desenvolupament”. 
 

Lisboa, 6 de març de 2013. El president de ”la Caixa” i de la Fundació ”la 
Caixa”, Isidre Fainé, i el president de la Fundació Calouste Gulbenkian, Artur 



Santos Silva, han signat un conveni de col·laboració per impulsar conjuntament 
projectes d’obra social. A l’acte, celebrat a Lisboa, també hi ha assistit el 
director general de la Fundació ”la Caixa”, Jaume Lanaspa.  
 
Fruit de l’acord, ambdues institucions col·laboraran en el desenvolupament 
d’iniciatives per millorar la qualitat de vida de les persones a Portugal, Espanya 
i els països de parla portuguesa.  
 
La col·laboració preveu inicialment els àmbits d’actuació següents: 

 
• Adaptació i implementació a Portugal del Programa per a l’Atenció 

Integral a Persones amb Malalties Avançades i les seves famílies, 
que ”la Caixa” va posar en marxa a Espanya l’any 2009 a través de 30 
equips de professionals que actuen en centres sanitaris, sociosanitaris i 
a domicili. El programa ja ha prestat atenció emocional, psicològica i 
espiritual a més de 38.000 malalts avançats i 58.000 familiars. Aquest 
projecte ja es desenvolupa a escala internacional a Hong Kong, en 
col·laboració amb The Salvation Army, i a Mèxic, amb la Fundació 
Inbursa. 

• També en el terreny de l’acció social, les dues entitats impulsaran un 
programa de creació d’ocupació per a persones en risc d’exclusió, 
basat en el Programa d’Integració Laboral Incorpora de l’Obra Social ”la 
Caixa”. Un projecte que ja ha facilitat més de 50.000 llocs de feina a 
persones vulnerables mitjançant 22.000 empreses i que, fora d’Espanya, 
l’Obra Social impulsa al Marroc i a Polònia.  

• Col·laboració i intercanvi d’activitats culturals de totes dues institucions: 

- Destaca l’organització d’una exposició conjunta d’art 

contemporani, amb fons de les col·leccions d’ambdues parts. La 
inauguració de la mostra conjunta es preveu per a l’any 2015.  

- També en el terreny cultural, destaca l’acord per adaptar el model 

del Programa de Concerts Participatius de ”la Caixa” a Portugal, 
tenint en compte que la Fundació Gulbenkian disposa d’una 
orquestra pròpia. Aquesta activitat participativa que impulsa l’entitat 
des de l’any 1995 i en la qual ja han participat més de 28.000 
persones a Espanya, reuneix cantants aficionats a la música coral 
amb orquestres, solistes i directors de prestigi internacional per 
interpretar obres emblemàtiques del repertori simfonicocoral. 

 



• En l’àmbit científic, la Fundació ”la Caixa” es compromet a estendre 

ponts entre els projectes de recerca als quals dóna suport a 

Espanya i els que duu a terme l’Institut Gulbenkian de Ciència, 
alineats amb les seves prioritats estratègiques. 
 

• En l’àmbit de la cooperació internacional, totes dues entitats estableixen 
dues línies d’actuació: 

 
- Explorar oportunitats per col·laborar en projectes de 

desenvolupament que es duguin a terme en zones geogràfiques de 
la Mediterrània i de l’Àfrica de parla portuguesa, amb un interès 
especial en Angola i en Moçambic. 

- Estudiar una col·laboració conjunta amb la Fundació ISGlobal, un 
centre de referència internacional per treballar en els grans reptes de 
la salut global que és fruit de la col·laboració entre institucions 
públiques i privades, entre elles l’Obra Social ”la Caixa”. 

 
• El conveni també estableix la possible creació d’un fons conjunt per 

finançar projectes d’innovació i emprenedoria social.  

A banda de les iniciatives esmentades, ambdues institucions estudiaran 
oportunitats de col·laboració en totes les àrees d’interès en què desenvolupen 
activitat, en compliment de les missions respectives. 
 

• Durant la signatura a Lisboa, Isidre Fainé, president de ”la Caixa” i de la 
Fundació ”la Caixa”, ha assenyalat que “és tot un honor i una garantia 

d’èxit tenir un soci del prestigi i del compromís de la Fundació 

Gulbenkian. La nostra suma d’esforços contribuirà a millorar el benestar 

dels ciutadans d’Espanya i Portugal, dues terres agermanades, i també 

beneficiarà tercers països en vies de desenvolupament”. 

 

De la seva banda, Artur Santos Silva, president de la Fundació Gulbenkian, 
ha destacat que “aquest conveni s’ha signat pensant en les persones, sobretot 

en les que tenen més necessitats, com un estímul al desenvolupament de les 

societats portuguesa i espanyola, i també d’altres països”. Per a Artur Santos 
Silva, “la importància de l’Obra de ”la Caixa” en l’àmbit social constitueix una 

referència per a la intervenció de la Fundació Gulbenkian en les activitats 

socials i és un honor poder unir-se a aquesta Fundació”.  

 

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 de l’any 1904, assoleix una dimensió més gran 
en les circumstàncies actuals. En aquest sentit, l’entitat manté el pressupost de 
l’Obra Social per a l’any 2013 en 500 milions d’euros, la mateixa xifra 
pressupostada els 5 anys precedents. Aquesta quantitat situa l’Obra Social ”la 
Caixa” com la primera fundació privada a 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, recerca i medi ambient en suposaran el 13,4% (67,1 milions); l’apartat 
cultural suposarà 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). 
 
L’any 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. 
 
Fundació Calouste Gulbenkian 

 
El suport social, la ciència, l’educació i l’art són els quatre eixos d’actuació de la 
fundació més gran de Portugal, i una de les més grans d’Europa, creada per 
l’empresari i col·leccionista d’art armeni Calouste Gulbenkian, l’any 1956. 

A Portugal i a l’estranger desenvolupa una àmplia activitat mitjançant accions 
directes, subsidis i beques, i té oficines a Londres i a París. 

Aproximadament el 60% dels suports concedits es destinen a projectes 
educatius, científics i d’innovació social. Els projectes artístics representen 
l’altra part del pressupost, on s’inclouen les activitats desenvolupades pels 
museus, la biblioteca d’art i la temporada de música.  

A Lisboa, la Fundació Gulbenkian disposa d’una orquestra i d’un cor de prestigi 
internacional que actua al llarg de l’any amb una temporada regular. Els 
museus –Museu Calouste Gulbenkian i Centre d’Art Modern– presenten una 
àmplia col·lecció d’art d’arreu del món i presenten exposicions individuals i 
col·lectives d’artistes portuguesos i estrangers. El Museu Calouste Gulbenkian 
ha estat considerat un dels set millors petits museus del món, mentre que el 
CAM hostatja la més important i completa col·lecció d’art contemporani 
portuguès. Als seus auditoris, la Fundació promou la discussió de temes 
centrals a la societat a través de conferències i col·loquis internacionals.  

 



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/ 
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