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Dossier de premsa 
           

 
Les entitats impulsaran projectes socials i culturals que contribueixin 

a la millora de la qualitat de vida dels burgalesos 
 

 

”la Caixa” i Caja de Burgos invertiran  
1,5 milions d’euros en programes  

d’obra social conjunta 
 

• L’Obra Social ”la Caixa” i l’Obra Social de Caja de Burgos 
consoliden el seu compromís amb les necessitats dels burgalesos i 
dedicaran 1,5 milions d’euros durant 2013 al desenvolupament de 
projectes conjunts a la província.  
 

• L’activitat conjunta és fruit dels acords derivats de la integració de 
Banca Cívica a CaixaBank i, al marge d’aquesta, ambdues entitats 
mantenen la seva obra social pròpia. 

 
• En el marc de l’acció conjunta, s’impulsaran noves iniciatives 

d’acció social creades especialment per als burgalesos, com ara 
una convocatòria d’ajudes a projectes adreçats a millorar la qualitat 
de vida de les persones més vulnerables. 

 
• A més, a través de l’Aula de Medi Ambient de Caja de Burgos, 

ambdues entitats impulsaran la conservació i la divulgació del 
patrimoni natural organitzant activitats de voluntariat a Burgos, 
Palència i Valladolid. Amb el mateix objectiu, Burgos acollirà el 
2013 l’exposició El bosc. 

 

• En l’àmbit cultural, l’obra social conjunta es materialitzarà en la 
contribució en treballs de rehabilitació de la catedral de Burgos, en 
una nova exposició organitzada per celebrar el desè aniversari del 
Centro de Arte de Caja de Burgos a partir de la Col·lecció d’Art 
Contemporani de la Fundació ”la Caixa”, així com nous concerts 
participatius i escolars.  
 

 



 

Burgos, 2 de maig de 2013. José María Leal, president de Caja de Burgos; 
Jaume Lanaspa, director general de la Fundació ”la Caixa”; Rafael Barbero, 
director general de Caja de Burgos, i José Manuel Bilbao, director territorial de 
”la Caixa” a Castella i Lleó i Astúries, han presentat avui les principals línies 
d’actuació que portaran a terme de manera conjunta l’Obra Social 
”la Caixa” i l’Obra Social de Caja de Burgos durant l’any 2013 en els camps 
social, educatiu, mediambiental i cultural. També ha assistit a l’acte Rosa 
Pérez, directora general de l’Obra Social i Cultural de Caja de Burgos.  
 
L’obra social conjunta presentada avui és fruit de la integració de Banca Cívica 
a CaixaBank i, al marge d’aquesta, ambdues entitats seguiran mantenint la 
seva obra social pròpia en el territori. 
 
La inversió d’ambdues entitats en acció social conjunta a Burgos durant el 2013 
pujarà a 1,5 milions d’euros. Amb aquesta quantitat, es posaran en marxa 
noves línies dissenyades especialment per millorar la qualitat de vida dels 
burgalesos i es reforçaran els programes adreçats a cobrir mancances 
especialment urgents en la conjuntura actual: 
 

• L’Obra Social i Cultural de Caja de Burgos i l’Obra Social ”la Caixa” 
crearan, en el marc del Programa d’Ajudes a Projectes d’Iniciatives 
Socials, una nova convocatòria Burgos 2013, amb la finalitat de 
col·laborar en projectes d’organitzacions sense ànim de lucre adreçats a 
la promoció de l’autonomia i l’atenció a la discapacitat, l’atenció a la 
dependència i la lluita contra la pobresa i l’exclusió social. La 
dotació econòmica global de la nova convocatòria el 2013 és de 600.000 
euros. 
 

• La conservació del medi ambient i la divulgació de valors naturals, 
es duran a terme a través de l’Aula de Medi Ambient de Caja de 
Burgos, mitjançant activitats de voluntariat mediambiental per a la 
recuperació i neteja d’espais naturals, així com tasques de seguiment de 
la biodiversitat als paratges prèviament recuperats. D’altra banda, 
Burgos acollirà l’exposició El bosc. 
 

• En l’àmbit cultural, ambdues entitats organitzaran una nova exposició al 
Centro de Arte de Caja de Burgos (CAB), que, amb el títol El teatre de 

l’art, inclourà 17 obres d’artistes internacionals. L’exposició es podrà 
veure del 26 de setembre de 2013 al gener del 2014 i estarà emmarcada 
en la celebració del desè aniversari del centre. 

 
• La rehabilitació de la catedral de Burgos, patrimoni de la humanitat, 

també serà protagonista de l’obra social conjunta, a través d’un conveni 



 

pel qual ambdues entitats es faran càrrec del cost total de les obres de 
restauració de les galeries est i sud del claustre alt de la catedral de 
Santa María la Mayor de Burgos. 

 
• La música també serà un eix destacat de la col·laboració entre aquestes 

dues entitats, que organitzaran un concert participatiu del clàssic El 

Messies de Händel i tres propostes escolars i familiars que tindran 
com a escenari el Fórum Evolución Burgos.  
 

 

 

Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa 

María Victoria Romero 947 258 160 / 679 346 436 / maria.v.romero@lacaixa.es 
Jesús N. Arroyo. 629 791 296 / jnarroyo@fundacionlacaixa.es 
Marina Teixidó 934 044 092 / 608 099 023 / mteixido@fundaciolacaixa.es  
http://www.lacaixa.es/obrasocial  
 
Sala de Premsa Multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  
 

 

Departament de Comunicació de Caja de Burgos  

Ana Carretero 947 258 214 / 608 729 451 / acarretero@cajadeburgos.com 
Sala de Premsa 
http://www.cajadeburgos.com/institucional/notas-de-prensa.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUPORT A ENTITATS 
SOLIDÀRIES A BURGOS 

Proximitat a les necessitats socials 

 
 
 
 

 
L’Obra Social ”la Caixa” i l’Obra Social Caja de Burgos tenen entre les seves 
prioritats el suport a entitats que treballen de manera solidària per millorar 
la qualitat de vida dels col·lectius vulnerables.  
 
Fidels a aquesta premissa, les entitats prioritzen en la seva obra social conjunta 
la col·laboració amb entitats socials que desenvolupen projectes que donen 
resposta a necessitats de persones en situació o risc de vulnerabilitat. Es tracta 
de la nova convocatòria Burgos 2013, dissenyada especialment per a les 
organitzacions burgaleses.  
 
La finalitat d’ambdues institucions, que dedicaran fins a 600.000 euros a la 
convocatòria del 2013, és col·laborar en projectes que dirigeixin la seva 
intervenció als àmbits d’actuació següents: 
 

• Promoció de l’autonomia i atenció a la discapacitat 
• Atenció a la dependència (malalties neurodegeneratives, cròniques i 

minoritàries) 
• Lluita contra la pobresa i l’exclusió social 

 
>> Criteris de valoració 
Serà fonamental el treball conjunt entre els professionals de les entitats socials 
i de l’Administració pública que actuen en un mateix territori, la identificació dels 
resultats previstos, la participació i la gestió del voluntariat dins de l’entitat, la 
sostenibilitat de la intervenció plantejada i el reconeixement de l’Administració 
pública respecte del projecte presentat. 
 
>> Destinataris 
Organitzacions sense ànim de lucre que impulsin a la província de Burgos un 
projecte d’intervenció social que respongui als objectius d’aquesta 
convocatòria. 
 
>> Calendari 
Les entitats interessades poden presentar les seves sol·licituds entre el 4 i el 25 
de juny de 2013, i la resolució es comunicarà al desembre. 
 



 

ACTIVITATS 
MEDIAMBIENTALS 

Voluntaris pel medi ambient 

 
 
 
 

 
L’Aula de Medi Ambient de Caja de Burgos s’ha compromès, des del principi, 
en la divulgació i la promoció del medi natural. En aquest projecte conjunt, 
l’Obra Social de Caja de Burgos i l’Obra Social ”la Caixa” col·laboren per donar 
resposta a la creixent sensibilitat social sobre el medi ambient i l’ús raonable 
dels recursos. 
 
Per això, es fomenta la participació de públics de diferents edats en 
activitats educatives i de divulgació. El voluntariat mediambiental es 
converteix en la via fonamental de participació popular, i en aquest cas es 
potenciarà especialment la creació de grups de voluntariat de persones grans i 
grups familiars. 
 
>> Objectius 
El programa vol difondre, promocionar, supervisar i ajudar el disseny i 
l’execució d’activitats del voluntariat ambiental en administracions locals i 
ONGs sense ànim de lucre, a través de l’Aula de Medi Ambient Caja de 
Burgos. Es preveu estendre’l i implementar-lo a les províncies de Burgos, 
Valladolid i Palència durant el segon semestre del 2013.  
 
>> Principals línies d’actuació  
 

• Recuperació i neteja de riberes, fonts i deus naturals (preferentment 
les que són susceptibles d’incloure vida amfíbia). 

• Recuperació i neteja de camins, vies pecuàries, vies verdes i 
senders d’interès. 

• Tasques de seguiment de la biodiversitat en paratges recuperats. 
 
L’Aula de Medi Ambient de l’Obra Social de Caja de Burgos actuarà com a 
motivador, mediador i assessor en matèria mediambiental per a totes les 
entitats que sol·licitin de participar en el programa. 
 
 
 
 
 



 

• Exposició El bosc. Molt més que fusta 

 
Les dues entitats convidaran els burgalesos a conèixer en profunditat la 
biodiversitat dels boscos espanyols a través de l’exposició El bosc. Molt més 

que fusta, que s’exposarà a la plaça d’España de Burgos del 20 de 
novembre de 2013 al 9 de gener del 2014, i també per mitjà d’activitats 
organitzades per l’Aula de Medi Ambient per conèixer in situ espais verds 
de la ciutat i la província. 
 
L’objectiu d’aquesta mostra és fer conèixer la importància de conservar els 
ecosistemes terrestres amb més biodiversitat del món. Els boscos conserven el 
patrimoni de milers de milions d’anys d’evolució. A Espanya, en matèria de 
boscos, hi estan representats gairebé tots els paisatges europeus, de manera 
que constitueix una de les biodiversitats més grans d’Europa. 
 



 

 
CONVENI PER A LA 
RESTAURACIO DE LA 
CATEDRAL 

Preservant la història 
 
 

 
 

 
 
Patrimoni de la humanitat des del 1984, la catedral de Burgos serà també una 
prioritat entre les línies d’actuació que desenvoluparan, en el marc de la seva 
obra social conjunta, la Caja de Burgos i ”la Caixa”.  
 
El compromís amb la conservació i recuperació del patrimoni 
historicoartístic és un dels senyals d’identitat de l’actuació d’ambdues entitats; 
de fet, la Caja de Burgos ja col·labora en la conservació del monument des del 
1995.  
 
L’aportació a la catedral es materialitzarà en un conveni de col·laboració amb 
l’arxidiòcesi de Burgos per a la realització de les obres de restauració de les 
galeries est i sud del claustre alt de la catedral de Santa María la Mayor de 
Burgos. Aquest claustre data de la segona meitat del segle XIII i està 
considerat com un dels més importants d’Espanya pel seu estil gòtic i la seva 
riquesa escultòrica i decorativa. 
 
En total, la Caja de Burgos i la Fundació ”la Caixa” destinaran a aquests 
treballs 1.150.000 euros entre 2013 i 2016. Tanmateix, l’obra social conjunta 
assumeix el seguiment dels treballs a través d’una comissió de seguiment. 



 

EL TEATRE DEL MÓN 
La representació de l’art actual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Centro de Arte de Caja de Burgos (CAB) acollirà, del 26 de setembre de 
2013 al gener del 2014, una mostra organitzada a partir dels fons de la 
Col·lecció d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa”. 
 
Amb el títol El teatre de l’art, ambdues entitats presentaran aquesta exposició, 
que combina escultura, fotografia i cinematografia, i que representa els variats 
corrents de l’art contemporani. En total seran 17 obres, totes pertanyents a la 
Col·lecció d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa”, entre les quals figuraran 
alguns noms essencials, com ara Bruce Nauman, Paul McCarthy, Roni Horn i 
Juan Muñoz. 
 
L’exposició, emmarcada en el desè aniversari del CAB, presenta com a fil 
conductor la idea, típica del Barroc, segons la qual el món és fonamentalment 
un enorme teatre. L’art contemporani ha radicalitzat aquesta premissa en un 
nou escenari en què tragèdia i comèdia es donen la mà, mentre els 
espectadors participen en unes formes de teatralitat en què la seva presència 
resulta definitiva.  
 

• La Col·lecció d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa” està formada 
actualment per més de nou-centes obres, i els seus fons inclouen 
treballs dels artistes més importants dels darrers trenta anys. Des de les 
primeres incorporacions d’obres del minimalisme, passant per l’art 
pobre, la pintura expressionista i l’escultura dels anys vuitanta, fins a les 
nombroses videoinstal·lacions adquirides en l’última dècada, la 
Col·lecció ha reunit una magnífica representació d’artistes fonamentals 
dels darrers anys i ha apostat per creadors que inicien la seva carrera. 
La Col·lecció d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa” és avui un punt de 
referència artístic, com ho demostra el constant préstec d’algunes de les 
seves obres per a exposicions arreu del món.  

 
 



 

CONCERTS ESCOLARS i 
PARTICIPATIUS 

La música a l’abast de tothom 

 
 
 
 

 
L’Obra Social ”la Caixa” i l’Obra Social de Caja de Burgos organitzaran durant 
la temporada 2013-2014 diverses activitats musicals programades i dirigides 
perquè les puguin gaudir tant el públic infantil com l’adult. És cultura amb 
vocació clarament universal i enriquidora. 
 
Concretament, se celebraran un concert participatiu i tres concerts escolars: 
 
Els concerts participatius que impulsa l’Obra Social ”la Caixa” a tot Espanya 
ofereixen a tots els ciutadans interessats l’oportunitat de participar 
activament en obres emblemàtiques. Des de la implantació d’aquest 
programa cultural, fa divuit anys, unes 32.000 persones han estat part activa 
en els concerts participatius organitzats per l’Obra Social ”la Caixa”, i més de 
298.000 persones han assistit als concerts realitzats per tota la geografia 
espanyola. 
 

• Concert participatiu El Messies de Händel, interpretat per l’Orquesta 
Barroca de Sevilla, amb la participació de 250 cantaires burgalesos i la 
col·laboració de la Federación Coral Burgalesa. 
Auditorio Fórum Evolución de Burgos, 13 de desembre de 2013 
 

D’altra banda, els concerts escolars organitzats per l’Obra Social ”la Caixa”, 
que a Burgos es duran a terme en col·laboració amb el programa educ@ Caja 
de Burgos, tenen l’objectiu d’aconseguir apropar el món de la música al 
públic infantil i juvenil, mitjançant unes produccions especialment 
dissenyades perquè els escolars puguin gaudir d’uns espectacles plens de 
música, màgia i diversió: 

 
• Guillem Tell, de G. Rossini 

 
Auditorio Fórum Evolución de Burgos 
13, 14 i 15 de novembre de 2013, 6 concerts escolars 
16 de novembre de 2013, 1 concert familiar 

 



 

S’emmarca en el conveni de col·laboració que té l’Obra Social ”la Caixa” 
amb el Gran Teatre del Liceu per a la divulgació de l’òpera entre el 
públic escolar (de 6 a 11 anys) i familiar.  
 

• El col·leccionista de paisatges 

 
Auditorio Fórum Evolución de Burgos 
19, 20 i 21 de febrer de 2014, 6 concerts escolars 
22 de febrer de 2014, 1 concert familiar 
 
Aquest espectacle vol apropar als més petits (de 3 a 10 anys) la música 
contemporània. Els concerts estan interpretats per músics joves.  
 

• Teranga. El llegat dels griots del Senegal 

 
Auditorio Fórum Evolución de Burgos 
7, 8 i 9 de maig de 2014, 6 concerts escolars 
10 de maig de 2014, 1 concert familiar 
 
Aquest espectacle vol que la música serveixi de vehicle per apropar al 
públic les diferents realitats a escala internacional. Està adreçat a 
escolars de cicle mitjà i superior de primària i secundària (de 8 a 16 
anys). 

 


