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2013an, ”la Caixa”-k 10 milioi euro bideratuko ditu gizarte, heziketa, 

ingurumen eta kultur arloko programak garatzera  

 
 

”la Caixa”-k bere Gizarte Ekintzaren 
aurrekontua handitu du Euskadin 

 

 

• Eusko Jaurlaritzako lehendakari Iñigo Urkulluk eta ”la Caixa”-ko eta 

”la Caixa” Fundazioko presidente Isidro Fainék akordio bat sinatu 

dute gaur Gasteizen. Akordioak bi erakundeen arteko lankidetza bildu 

du 2013rako, gizarte, heziketa, zientzia, ingurumen eta kultur 

ekintzaren arloan.  

 

• Akordioaren ondorioz, ”la Caixa”-k bere gizarte ekintza sendotuko du 

Euskadin, egungo egoera honetan herritarrek dituzten premiei 

erantzuteko; horrekin bat, 10 milioi euroraino igo du bere Gizarte 

Ekintzaren aurrekontua Euskadin, 2013an.  

 

• Pobreziaren eta gizarte-bazterketaren aurka borroka egitea, egoera 

ahulean dauden gizataldeen okupazioa sustatzea, gaixotasun 

aurreratuak dituzten pertsonak artatzea, adinekoen zahartze aktibo eta 

osasungarria sustatzea, eta etxebizitza eskuratzea; horra hor, besteak 

beste, zer ildo jorratuko dituen ”la Caixa” Gizarte Ekintzak 

lehentasunez Euskadin.  

 

• ”la Caixa”-ko eta ”la Caixa” Fundazioko presidente Isidro Fainéren 

irudikoz, akordioa sinatu izanak “berretsi egiten du ”la Caixa”-k 

Euskadirekin eta bertako herritarrekin duen konpromiso historikoa; 

zailtasunean daudenekin, bereziki. Konpromiso hori azken urteotan 

sendotu da, euskal herritarrek gure entitatean jarri duten gero eta 

konfiantza handiagoari erantzuteko. Euskadi garatzen lagundu nahi 

dugu eta, gure iritziz, gure Gizarte Ekintza aukera eta tresna ezin 

hobea da”. 
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Gasteiz, 2013ko maiatzaren 29a.-Eusko Jaurlaritzako lehendakari Iñigo 

Urkulluk eta ”la Caixa”-ko eta ”la Caixa” Fundazioko presidente Isidro Fainék 

lankidetza-hitzarmen bat sinatu dute gaur Gasteizen gizarte, heziketa, ingurumen 

eta kultur arloetan jarduteko. Hitzarmenaren arabera, finantza-entitateak 10 milioi 

euroraino igoko du 2013. urtean bere gizarte ekintzaren aurrekontua Euskadin. 

2012an esleitutako zenbatekoa baino milioi bat gehiago da, hura 9 milioi euro izan 

baitzen. Ekitaldian ere Juan Pedro Badiola izan da, “la Caixa”-ko Euskadiko 

lurralde zuzendari exekutiboa, alegia. 

 

Sinatutako hitzarmenak lehentasun batzuk aurreikusi ditu, hala nola gizarte-

bazterketaren kontrako borroka egitea, pobrezia hereditarioan arreta berezia 

jarrita; zailtasunak dituzten gizataldeen artean enplegua sustatzea; adinekoek 

gizartean parte hartzea eta zahartze osasungarria izatea; gaixotasun 

aurreratuak dituzten pertsonak erabat artatzea; natura eta ingurumena 

babestea; eta kultura zabaltzea.  

 

Egungo inguruabarretan, ”la Caixa”-k bere inbertsioa handitzea erabaki du, 

gizartean dauden premia gero eta handiagoei erantzuteko eta Euskadirekin duen 

konpromisoaren erakusgarri. Hornidura horrekin, entitateak bere jarduketa-ildoak 

finkatuko ditu. Hona hemen ildoen magnituderik nabarmenenetako batzuk:  

 

- Bilboko 592 haurrek jaso zuten harrera 2012an, CaixaProinfancia Haur 

Pobrezia Gainditzeko programaren bidez. Entitateak hirian eta haren 

metropoli-ingurunean garatzen duen programa bat da, 9 gizarte-

erakunderekin elkarlanean. Programak, 2012n, 400.000 euroko inbertsioa 

izan zuen eta 2.900etik gora haur bizkaitarri eman die laguntza, 2007an 

abian jarri zenetik.  

 

- Incorpora Enplegua Sustatzeko programa da zailtasunak dituzten 

gizataldeen artean, eta guztira, 454 lanpostu ahalbidetu zituen, programari 

atxikita dauden Euskadiko 245 enpresekin elkarlanean. Horrez gain, 

Donostiako eta Langraizeko espetxeetako 45 preso Reincorpora 

programaren baitan gizarteratu eta laneratu izana aipatu behar da, guztiak 

ere kondenaren azken graduan zeudenak.  

 

- Iazkoan, 17.000 adinekok baino gehiagok parte hartu zuten autonomia 

eta zahartze osasungarria sustatzeko eta mendekotasuna prebenitzeko 

jardueretan; ”la Caixa” Gizarte Ekintzak adinekoentzako 18 zentrotan 

bultzaturiko jarduerak dira, haiekin lankidetza-hitzarmena egina duelako. 
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Azken urteotan, programa hori Gente 3.0 proiektu berriaren bidez sendotu 

da, adinekoen artean boluntariotza sustatzeko eta gizarteko protagonista 

gisa kokatzeko.  

 

- Gaixotasun aurreratuak dituzten pertsonak eta senitartekoak artatzeko 

programan ari diren bi taldeek (Santurtziko San Juan de Dios Ospitaleak 

Bizkaian eta Gipuzkoako Matía Fundazioak) 2.465 gaixo eta 3.954 

senitarteko artatu dituzte, programa abiarazi zenetik. 

 

- Etxebizitza eskuratzea bermatzea ”la Caixa” Gizarte Ekintzak Euskadin 

duen beste lehentasun bat da. Horrela, Etxebizitza Eskuragarria 

programak hiru sustapen egin ditu dagoeneko eta, guztira, 287 etxebizitza 

emanda daude: 148 etxebizitza Arrasaten; 43 Bilbon, eta 96 Gasteizen. 

Azken hiru urtealdietan, guztira, 14,6 milioi euro inbertitu dira Euskadin 

etxebizitza eskuragarrien sustapenean.  

 

- Beste lehentasun bat prestakuntza eta heziketa bultzatzea da, bai 

”la Caixa”-ren Graduondoko Beka Nazionalen eta Nazioartekoen 

bitartez (erkidegoko 14 bekadun 2012an), bai eduCaixa programaren 

bitartez (eskualdeko eskoletan ematen den proiektu bat da; iazkoan, 12.483 

eskola-ikaslek parte hartu zuten). 

 

- Ingurumen kontuetan, entitateak bere ahaleginari eutsiko dio Euskadiko 

naturguneak babesteko, hiru foru aldundiekin egindako hitzarmenaren 

bidez. Bizkaiko Serantes mendiko hego-hegalaren suteak kaltetutako 

ingurua basoberritzea; habitatak leheneratzea, Natura 2000 Sareko 

naturguneetan hobekuntza ekologikoa lortzeko, Araban; eta pinus radiata 

espezieak hartutako lursailak lehengoratzea, Gipuzkoan. Horra hor, 

berrikitan abian jarri diren ekimen batzuk. Guztira, 294 ingurumen-

jarduketa izan dira, guztiak ere Gizarte Ekintzak 2006tik aurrera aipatu 

akordioaren baitan sustatuak. Jarduketei esker, gainera, 934 laneratze 

egin dira gizartetik baztertuak gelditzeko arriskuan dauden gizataldeetan. 

Euskadin, era berean, ClimaDat programa garatzen da, klimaren bilakaera 

eta klima-aldaketa aztertzera bideratua. Zehazki, klima-ikerketarako eta 

behaketarako estazio bat jarri da Valderejoko Parke Naturalean (Araba).  

 

- Kultura eta ezagutzaren zabalkunderako alorrean, ”la Caixa”-k pertsonen 

hazkunde pertsonala bultzatzen du erakusketa, musika, arte eszeniko eta 

mintzaldi programen bitartez. Horrela, 99.000tik gora lagunek ikusi 
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zituzten Gizarte Ekintzak Euskadin 2012an antolatutako lau erakusketa-

proposamenak. Horrez gain, publiko mota guztientzako zazpi kontzertu ere 

egin ziren (eskola-kontzertuak, Diversons ziklokoak, edo kontzertu parte-

hartzaileak; El Mesías, esaterako). 2013rako programaturiko erakusketen 

artean, hauek dira nabarmentzekoak: Bazen behin… mintzamena! 

(Donostia); Ilusionismoa, magia ala zientzia? (Gasteiz) Teknoiraultza 

(Getxo), Artikoa hausten ari da (Zarautz) eta Basoa. Zura baino askoz 

ere gehiago (Bilbo).  

 

- Jarduketa-ildo horiei erantsi behar zaizkie erakundeak bere gizarte-

ekimenen deialdien bidez sustaturiko proiektuak. Izan ere, 2012an, 

396.000 euro bideratu ziren, Euskadiko elkarteek sustaturiko 19 

proiektu bultzatzeko.  

 

- Eta ”la Caixa”-ren gizarte-konpromisoaren osagarri, ”la Caixa”-ko bulego-

sareak zuzenean bultzaturiko 946 gizarte-jarduketak aipatu behar dira; 

zehazki, jarduketa horietara, milioi 1 euro baino gehiago bideratu ziren, 

ingurunerik hurbilenen premiei erantzuteko.  
 

Drogen kontsumoa prebenitzea, boluntariotza sustatzea, unibertsitarioak 

prestatzea, mikrokredituak ematea, haur ospitaleratuei laguntzea (Basurtoko, 

Txagorritxuko, Zumarragako, Gurutzetako eta Donostiako ospitaleetako bost 

CiberCaixaren bitartez), horra hor lehentasunezko beste helburu batzuk, eta 

guztiek ere ”la Caixa-k Euskadin egiten duen ahalegina jasotzen dute. 

 

”la Caixa”-ko eta ”la Caixa” Fundazioko presidente Isidro Fainéren irudikoz, 

akordioa sinatu izanak “berretsi egiten du ”la Caixa”-k Euskadirekin eta bertako 

herritarrekin duen konpromiso historikoa; zailtasunean daudenekin, bereziki. 

Konpromiso hori azken urteotan sendotu da, euskal herritarrek gure entitatean jarri 

duten gero eta konfiantza handiagoari erantzuteko. Euskadi garatzen lagundu nahi 

dugu eta, gure iritziz, gure Gizarte Ekintza aukera eta tresna ezin hobea da”. 
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”la Caixa” Komunikazio Saila /”la Caixa” Gizarte Ekintza 

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

Juan José Ortiz / 659 233 506 / jjortiz@lacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial  
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