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La nova entitat aglutinarà els projectes per a la superació de l’exclusió 
impulsats per l’Obra Social 

 

”la Caixa” crea la Fundació de l’Esperança, 
centrada en la lluita contra la pobresa 

mitjançant l’acció social directa 
 

•••• La Fundació de l’Esperança endega la seva activitat amb la 

inauguració del Centre Comunitari d’Acció Social, situat al barri 

Gòtic de Barcelona. D’aquesta manera, ”la Caixa” inicia la seva 

acció social directa. 

 

•••• L’Obra Social ”la Caixa” concentra en aquesta nova fundació els 

seus programes de lluita contra la pobresa a partir del lligam 

històric de l’entitat amb la Congregació de Nostra Senyora de 

l’Esperança, vinculada a ”la Caixa” des del 1923.  

 

•••• El nou centre posarà a la disposició dels ciutadans els principals 

programes de l’Obra Social ”la Caixa” dirigits a lluitar contra la 

pobresa i l’exclusió social: CaixaProinfància (atenció a famílies amb 

infants en situació de vulnerabilitat), Incorpora (integració laboral 

de col·lectius desfavorits), Violència: Tolerància Zero 

(acompanyament de víctimes de violència de gènere) i Intervenció 

Comunitària Intercultural (gestió de la diversitat), entre altres.  
 

•••• La Congregació de Nostra Senyora de l’Esperança es va instal·lar al 

carrer de la Palma de Sant Just de Barcelona l’any 1936 i va ocupar 

dos edificis contigus: el primer acull la seu de la Congregació i la 

capella de Nostra Senyora de l’Esperança, i el segon, la Casa de 

Recés. L’Obra Social ”la Caixa” culmina ara la rehabilitació 

d’aquests dos immobles habilitant-ne el primer com a Centre 

Comunitari de la nova Fundació de l’Esperança.  
 

•••• Segons el president de ”la Caixa” i de la Fundació ”la Caixa”, Isidre 

Fainé: «L’acció social de l’entitat té com a objectiu donar 

oportunitats a les persones que més ho necessiten treballant 



 

 

 

 

 

Dossier de premsa 

  
 

3 

perquè puguin aspirar a un futur millor. Amb la creació de la 

Fundació de l’Esperança volem donar una resposta encara més 

eficient als grans reptes socials que planteja la conjuntura actual, i 

apropar-nos més als ciutadans, especialment a aquells que passen 

situacions de dificultat. Estem convençuts que el naixement 

d’aquesta nova fundació no només és important per a ”la Caixa”, 

sinó també per al conjunt de la societat». 

 

Barcelona, 27 de maig de 2013. El president de ”la Caixa” i de la Fundació ”la 
Caixa”, Isidre Fainé, ha inaugurat avui el Centre Comunitari d’Acció Social, 
l’equipament a través del qual la nova Fundació de l’Esperança inicia la seva 
activitat amb l’objectiu de lluitar contra la pobresa i l’exclusió.  
 
Han assistit també a l’acte Jaume Lanaspa, director general de la Fundació ”la 
Caixa”; Jaume Giró, director general adjunt de la Fundació ”la Caixa”, i Jordi 
Subirà, Xavier Campà i Eugeni Gay, membres de la Fundació de l’Esperança. 
D’aquesta manera, i sobretot en un moment de dificultat com l’actual, ”la Caixa” 
vol retornar a la societat la confiança que diposita en l’entitat financera.  
 
La nova Fundació de l’Esperança aspira a esdevenir una entitat de referència 
per a l’acompanyament de persones desfavorides, i per fer-ho posa a la 
disposició de tots els ciutadans els programes de l’Obra Social ”la Caixa” 
centrats en la lluita contra la pobresa. ”la Caixa” inicia d’aquesta manera la seva 
acció social directa.  
 

Situat al barri Gòtic, al carrer de la Palma de Sant Just, el Centre Comunitari 
d’Acció Social de la Fundació de l’Esperança està ubicat a la seu de la 
Congregació de Nostra Senyora de l’Esperança, vinculada a ”la Caixa” des del 
1923. Aquell any, el Mont de Pietat de la Congregació, la Casa de Recés de 

la mateixa entitat i les diferents modalitats d’acció social que duia a terme 
es van fusionar amb la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis.  
 
Segons el president de ”la Caixa” i de la Fundació ”la Caixa”, Isidre Fainé: 
«L’acció social de l’entitat té com a objectiu donar oportunitats a les persones 
que més ho necessiten treballant perquè puguin aspirar a un futur millor. Amb 
la creació de la Fundació de l’Esperança volem donar una resposta encara més 
eficient als grans reptes socials que planteja la conjuntura actual, i apropar-nos 



 

 

 

 

 

Dossier de premsa 

  
 

4 

més als ciutadans, sobretot a aquells que passen situacions de dificultat. Estem 
convençuts que el naixement d’aquesta nova fundació no només és important 
per a ”la Caixa”, sinó també per al conjunt de la societat». 
 
Atenció directa 

 
La Fundació de l’Esperança neix amb l’objectiu d’oferir atenció directa a 
persones en situació de pobresa i exclusió, i per fer-ho posa a la seva 
disposició els recursos adients per cobrir les seves necessitats bàsiques 
immediates, així com eines per facilitar-los la inclusió en la societat, la millora 
de la qualitat de vida, la promoció de l’autonomia i el compromís de la 
comunitat. 
 
El principal estendard de la nova fundació serà el Centre Comunitari d’Acció 
Social, que oferirà als seus usuaris itineraris personalitzats que es podrien 
resumir en quatre fases: 
 

•••• Acollida, informació i orientació.  
•••• Atenció a les necessitats bàsiques (alimentació, higiene, roba…). 
•••• Acompanyament en la recuperació a mitjà termini. 
•••• Potenciació de les capacitats per a una transformació a llarg termini. 

 
Aquest procés s’emmarcarà en els principals programes de l’Obra Social ”la 
Caixa” centrats en la lluita contra l’exclusió. Entre aquestes iniciatives, 
destaquen les següents:  
 

•••• CaixaProinfància, dirigit a famílies amb fills de 0 a 16 anys en 
situació de vulnerabilitat i que atén prop de 60.000 infants cada any. 

•••• Incorpora (integració laboral de col·lectius desfavorits), que ha 
facilitat més de 54.000 llocs de treball gràcies a la col·laboració de 
22.000 empreses repartides per totes les províncies de l’Estat. 

•••• Gent Gran, el programa més veterà de l’entitat. 
•••• Malalts Avançats, centrat en l’acompanyament de persones amb 

malalties avançades i les seves famílies, que va arribar a 12.422 
pacients i els seus familiars durant el 2012. 

•••• Violència: Tolerància Zero, que té com a finalitat l’atenció a dones 
víctimes de violència de gènere. 
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•••• Intervenció Comunitària Intercultural (gestió de la diversitat 
cultural). 

•••• Voluntariat, amb 5.000 voluntaris corporatius de ”la Caixa”. 
 

A aquests programes s’afegeix la Casa de Recés de la Congregació de Nostra 
Senyora de l’Esperança, un centre d’acolliment residencial temporal per a 
dones en situació de vulnerabilitat social i/o econòmica. Rehabilitada també per 
l’Obra Social ”la Caixa”, la Casa ofereix 41 places de residència. 
 

Testimoni històric del compromís social de ”la Caixa” 

 

La Reial, Il·lustre i Venerable Congregació de Nostra Senyora de l’Esperança i 
Salvació de les Ànimes de Barcelona va ser fundada l’any 1740 per Gaspar 
Sanz de Antona, aleshores governador militar i polític de la ciutat.  
 
Quatre anys després, el 1744, la Congregació posava en marxa la Casa de 
Recés, el lloc on «troben caritativa acollida les dones que aspiren a un millor 
perfeccionament espiritual, apartant-se dels perills d’ordre moral als quals es 
troben exposades, buscant el mitjà d’una formació pietosa i un hàbit de 
laboriositat que aconsegueixen amb l’oració i el treball», segons les Notes 

històriques de la companyia. Es tractava de la primera casa de recés 

d’aquest tipus a Espanya i la segona a Europa.  
 
El 1749, la Congregació va crear el Mont de Pietat «per poder deslliurar les 
classes humils de Barcelona de la usura i, al mateix temps, comptar amb eficaç 
ajuda en l’augment de cabals per al sosteniment de la Casa de Recés».  
 
Per garantir la continuïtat de l’orde, al final del 1922 la 
Congregació de l’Esperança va recórrer a la Caixa de 
Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis. El seu fundador i 
primer director general, Francesc de Moragas, els va 
oferir la seva ajuda i els va proposar la fusió del Mont de 
Pietat, la Casa de Recés i les diferents modalitats d’acció 
social de la Congregació amb la Caixa de Pensions. 
L’acord es va formalitzar l’any 1923.  
 Francesc de 

Moragas, fundador 
de la Caixa de 

Pensions 
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El 1936, la Congregació va abandonar el carrer d’en Xuclà per instal·lar-se a 
l’actual emplaçament, al carrer de la Palma de Sant Just, a dos edificis 
adjacents situats, curiosament, a pocs metres de la casa natal de Francesc 

de Moragas.  
   
Xarxa d’equipaments a la Ciutat Comtal 

 
La inauguració del Centre Comunitari d’Acció Social de la Fundació de 
l’Esperança se suma als nombrosos equipaments que promou l’Obra Social ”la 
Caixa” a Barcelona amb l’objectiu d’acostar la seva actuació als ciutadans. 
 
Als centres CaixaForum i CosmoCaixa, destinats a la divulgació de la cultura i 
la ciència, respectivament, s’hi afegeix el Palau Macaya, inaugurat recentment, 
estendard del compromís de l’entitat amb la sostenibilitat econòmica, social i 
mediambiental. 
 
L’Obra Social ”la Caixa” també gestiona, en titularitat pròpia o en conveni amb 
administracions públiques, 41 centres de gent gran a la ciutat, entre els quals 
destaca l’EspaiCaixa Bruc. Amb aquest mateix plantejament s’impulsen cinc 
CiberCaixa Escolars en diferents equipaments municipals destinades a 
facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar, amb un èmfasi especial per les 
llars amb nens en risc o situació d’exclusió.  
 
Aquesta xarxa es completa amb les CiberCaixa Hospitalàries dels hospitals 
Vall d’Hebron i Sant Pau, destinades a minimitzar l’impacte de l’ingrés d’infants, 
adults i familiars, a més del CentreCaixa, un espai de formació sociolaboral per 
a joves en situació de vulnerabilitat, situat a Sant Andreu.  
 
Més informació: 
Departament de Comunicació Obra Social ”la Caixa” 

Neus Contreras: 934 046 073 / 619 743 829 / ncontreras@fundaciolacaixa.es 
Marina Teixidó: 934 044 092 / 608 099 023 / mteixido@fundaciolacaixa.es 
Jesús N. Arroyo: 934 046 131 / 629 791 296 / jnarroyo@fundacionlacaixa.es 
 
Sala de Premsa Multimèdia  

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 


