
 

 

 

Nota de premsa 

 

El 2013 ”la Caixa” destinarà 66 milions d’euros al desenvolupament de 

programes socials, educatius, mediambientals i culturals a la regió 

 

”la Caixa” incrementa el 
pressupost de la seva Obra Social  

a la Comunitat de Madrid 
 

 

• El president de la Comunitat de Madrid, Ignacio González, i el 

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

signat avui a Madrid un acord que preveu la col·laboració entre 

ambdues institucions en matèria d’acció social, educativa, científica, 

mediambiental i cultural per al 2013.  

 

• Fruit d’aquest mateix acord, ”la Caixa” reforça la seva acció social a la 

Comunitat de Madrid com a resposta a les necessitats dels seus 

ciutadans en la conjuntura actual i eleva fins a 66 milions d’euros el 

pressupost de la seva Obra Social a la regió. 

 

• La lluita contra la pobresa i l’exclusió social, el foment de l’ocupació 

de col·lectius en situació de vulnerabilitat, l’atenció a les persones 

amb malalties avançades, l’envelliment actiu i saludable de les 

persones grans i l’accés a l’habitatge seran algunes de les línies 

d’actuació prioritàries per a l’Obra Social ”la Caixa” a la Comunitat de 

Madrid. 

 

• Es posaran en marxa accions conjuntes entre ”la Caixa” i la 

Comunitat de Madrid a la Cañada Real, amb l’objectiu de contribuir a 

millorar les condicions de vida dels seus habitants.  

 

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

«La signatura de l’acord és una oportunitat més per ratificar la 

implicació decidida i creixent de ”la Caixa” amb Madrid i amb els seus 

ciutadans. Madrid sempre ha estat per a nosaltres un territori natural, 

en el qual ens trobem molt a gust i plenament identificats, i establim el 

seu desenvolupament com un objectiu prioritari». 

 

 



 

 

 

Madrid, 3 d’abril de 2013. El president de la Comunitat de Madrid, Ignacio 

González, i el president de ”la Caixa” i de la Fundació ”la Caixa”, Isidre Fainé, 

han signat avui a Madrid un conveni de col·laboració en els camps social, 

educatiu, mediambiental i cultural, que preveu que l’entitat financera elevi el 

pressupost de la seva acció social en aquesta comunitat fins a 66 milions 

d’euros l’any 2013.  

 

Entre les prioritats del pressupost hi ha la lluita contra l’exclusió social, amb 

una atenció especial a la pobresa hereditària; el foment de l’ocupació entre 

col·lectius amb dificultats; la participació en la societat i l’envelliment 

saludable de les persones grans; 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, el 2013 l’Obra Social i la Comunitat de Madrid implementaran 

conjuntament accions a la Cañada Real Galiana, dirigides a millorar les 

condicions de vida dels seus habitants. La superació de la pobresa infantil (a 

través de CaixaProinfància) o la creació de feina (per mitjà d’Incorpora) són 

algunes de les línies en les quals es basarà aquest projecte.  

 

En paral·lel a aquesta nova iniciativa, l’acord inclou la voluntat de l’Obra Social i 

de la Comunitat de Madrid d’alinear les seves iniciatives a la regió en la lluita 

contra la marginació i l’exclusió infantil i en la creació d’ocupació, per a la 

qual cosa es preveu que properament signaran nous convenis específics de 

col·laboració.  

  

Amb la signatura de l’acord, i malgrat les circumstàncies actuals, ”la Caixa” no 

solament manté el pressupost de la seva obra social a la Comunitat de Madrid 

 —que l’any passat va ser de 65 milions d’euros—, sinó que l’eleva fins als 66 

milions. Amb aquesta dotació, l’entitat consolidarà línies d’actuació pròpies, de les 

quals són algunes de les més destacades:  

 

- 9.041 infants van rebre el 2012 atenció a través del programa de 

superació de la pobresa infantil CaixaProinfància, que l’entitat 

desenvolupa a Madrid en col·laboració amb 31 entitats socials de la 

Comunitat. 

 

- El programa Incorpora, de foment de la feina entre col·lectius amb 

dificultats, va generar l’any passat un total de 1.211 oportunitats de 

contractació, en col·laboració amb 477 empreses de Madrid adscrites al 

programa. A aquestes xifres cal afegir la reinserció social i laboral de 169 

reclusos en últim grau de condemna del Centre Penitenciari Madrid III i  



 

 

dels Centres d’Inserció Social Victoria Kent i Alcalá de Henares gràcies a 

Reincoropora. 

 

- Més de 118.300 persones grans van participar durant l’exercici passat en 

alguna de les 1.259 activitats de foment de l’autonomia, envelliment 

saludable i prevenció de la dependència impulsades por l’Obra Social ”la 

Caixa” en 40 centres de persones grans amb els quals s’ha establert un 

conveni de col·laboració. Aquests programes s’han reforçat en els últims 

anys amb el nou projecte Gent 3.0 per promoure el voluntariat entre les 

persones grans i situar-les com a protagonistes de la societat.  

 

- Els quatre equips (Hospital de San Rafael, Hospital San Camilo, Hospital 

Centro de Cuidados Paliativos Laguna i Fundación Instituto San José) que 

treballen dins del programa d’atenció a persones amb malalties 

avançades i els seus familiars van atendre 6.716 pacients i prop de 

9.600 familiars des que aquest programa es va posar en marxa. 

 

- Garantir l’accés a l’habitatge és una altra de les prioritats de l’Obra Social 

”la Caixa” a la Comunitat de Madrid. El 2012, el programa d’Habitatge 

Assequible va posar a disposició de col·lectius amb rendes baixes 534 

immobles construïts a la regió. A través del programa Lloguer Solidari es 

va facilitar l’accés a l’habitatge a 94 famílies. 

 

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

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

(projecte que s’imparteix a les escoles madrilenyes, en el qual l’any passat 

van participar 187.935 escolars) és una altra de les prioritats. 

 

- En matèria mediambiental, l’entitat mantindrà el seu esforç per la 

preservació dels espais naturals de Madrid en conveni amb la 

Conselleria de Medi Ambient i Ordenació del Territori. L’adaptació del 

sender per a vianants d’El Paular a Rascafría per a persones a visibilitat 

reduïda, la creació i l’adequació d’un arborètum d’educació ambiental en el 

planter del Parc Regional de Madrid, i la recuperació del bosc de ribera i el 

bosc mediterrani al Soto de las Cuevas són algunes de les 21 actuacions 

mediambientals impulsades l’any passat en el marc d’aquest acord i que 

han permès 70 insercions laborals de col·lectius en risc d’exclusió social. 

 

- En el terreny de la divulgació de la cultura i del coneixement, ”la Caixa” 

impulsa el creixement de les persones a través dels seus centres propis i 

de les exposicions que programa a la Comunitat. Més de 1.200.000 

persones van donar suport a les propostes expositives de l’Obra Social a 

la Comunitat, com també a les seves més de 10.000 activitats. El centre 



 

 

social i cultural CaixaForum continuarà oferint una àmplia varietat 

d’activitats socials i culturals dirigides a tot tipus de públic, incloent-hi 

des de música i arts plàstiques i visuals, fins a programes socials i 

educatius. Tallers educatius, visites concertades, arts escèniques, 

projeccions de cinema, activitats multimèdia, cicles de conferències, 

activitats de literatura i poesia, concerts musicals i exposicions seran l’eix 

de la seva programació. Mestres del caos i Abans del Diluvi. Mesopotàmia, 
3500-2100 aC. són les exposicions que actualment exhibeix el centre. 

 

Amb la finalitat d’incrementar l’impacte i el nombre de beneficiaris de la 

divulgació científica, l’Obra Social ”la Caixa” reorientarà el seu programa 

«Ciència en Societat» a la Comunitat de Madrid. Aquesta decisió 

implicarà la reubicació i deslocalització de totes les seves accions, que fins 

ara es duien a terme al Museu de la Ciència CosmoCaixa a Alcobendas, 

per dur-les als diferents municipis de la regió. Neolític, a l’entorn de la 

reconstrucció de la decisiva evolució cultural de la nostra espècie en el 

període comprès ara fa entre 13.000 i 5.000 anys; El bosc, recorregut per 

tota la biodiversitat i pels seus diferents tipus; Abracadabra, sobre el món 

de les il·lusions òptiques, la percepció cerebral i la màgia; la vida a L’Àrtic; i 

Tecnorevolució, mostra que vol fer conèixer els fruits de la convergència 

entre la nanotecnologia, la biotecnologia, les tecnologies de la informació i 

les ciències cognitives (NBIC), seran les primeres propostes expositives del 

nou projecte. 

 

- A més, l’Obra Social promou l’apropament de les humanitats, les arts 

escèniques i la música als ciutadans madrilenys en forma de 

conferències, concerts participatius i tallers, com els desenvolupats 

conjuntament amb el Museu del Prado dins del programa «L’art 

d’educar».  

 

- A aquestes línies d’actuació, cal sumar-hi els projectes que tenen el suport 

de la institució a través de les seves convocatòries d’iniciatives socials i 

als quals el 2012 es van destinar més de 2,7 milions d’euros per a 

l’impuls de 144 projectes madrilenys. 

 

- I el compromís social de ”la Caixa” es completa amb les 2.258 actuacions 

socials directament impulsades per la xarxa d’oficines de ”la Caixa”, a les 

quals l’entitat va destinar 4,4 milions d’euros amb l’objectiu d’atendre les 

necessitats dels seus entorns més immediats. Actualment, ”la Caixa” 

disposa de 705 oficines a la Comunitat de Madrid en les quals treballen 

3.343 empleats.  

 



 

 

La prevenció del consum de drogues, el suport al voluntariat, la formació dels 

universitaris, la concessió de microcrèdits, el suport a la infància 

hospitalitzada (a través de les nou ciberaules dels hospitals Clínico San Carlos, 

Gregorio Marañón, Doce de Octubre, La Paz, Niño Jesús, Ramón y Cajal, 

Universitario de Getafe, Universitario de Móstoles i Severo Ochoa de Leganés) 

són també objectius prioritaris als quals l’Obra Social ”la Caixa” destina els seus 

esforços a la Comunitat de Madrid.  

 

Per a Isidre Fainé, president de ”la Caixa” i de la Fundació ”la Caixa”: «La 

signatura avui de l’acord constitueix una oportunitat més de ratificar la implicació 

decidida i creixent de ”la Caixa” amb Madrid i amb els seus ciutadans. Madrid 

sempre ha estat per a nosaltres un territori natural, en el qual ens sentim molt a 

gust i plenament identificats, i establim el seu desenvolupament com un objectiu 

prioritari». 

 

 

Departament de Comunicació ”la Caixa” / Obra Social ”la Caixa” 

Jesús N. Arroyo: 629 791 296 / jnarroyo@fundacionlacaixa.es  

Juan A. García: 608 213 095 / jagarcia@fundacionlacaixa.es  

http://www.lacaixa.es/obrasocial  
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