
 

 

  

Nota de premsa 

 

El Govern de Navarra i la Fundació 
”la Caixa” signen un conveni que triplica 
la inversió de l’obra social a Navarra fins 

als 12 milions d’euros el 2013 
 
 

• La presidenta del Govern de Navarra, Yolanda Barcina, i el director 

general de la Fundació ”la Caixa”, Jaume Lanaspa, han subscrit la 

col·laboració en els àmbits social, educatiu, científic, mediambiental i 

cultural. 

 

 

Pamplona, 4 de juliol de 2013. La presidenta del Govern de Navarra, Yolanda 

Barcina, i el director general de la Fundació “la Caixa”, Jaume Lanaspa, han 

signat avui a Pamplona un conveni de col·laboració relatiu als àmbits en els quals 

l’entitat desenvoluparà la seva obra social durant aquest any a Navarra, activitat a 

la qual destinarà 12 milions d’euros, el triple de recursos que els invertits l’any 

passat (3,6 milions d’euros), com a reflex de la seva creixent presència financera i 

de la seva implicació amb la Comunitat Foral.  

 

També han assistit a l’acte Raúl Marqueta, director executiu territorial de 

”la Caixa” a Navarra, i la vicepresidenta primera i consellera d’Economia, Hisenda, 

Indústria i Ocupació, Lourdes Goicoechea.  

 

El conveni preveu la col·laboració en els àmbits social, educatiu, científic, 

mediambiental i cultural. Entre aquests, estableix com a prioritats les iniciatives 

relatives a la lluita contra l’exclusió social; 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. L’entitat 

destinarà 5 milions d’euros a programes que treballen en aquestes àrees. Es 

tracta, sobretot, d’iniciatives en què ja col·laborava anteriorment, per al 

desenvolupament de les quals es formalitzaran programes i projectes concrets a 

través de diversos departaments del Govern i entitats socials.  

 

A més, dedicarà 7 milions d’euros a les activitats que acordi de manera 

conjunta amb la Fundación Caja Navarra. En aquest sentit, la Fundació 



 

 

“la Caixa” ha mostrat interès a potenciar la programació cultural Baluarte, els 

programes educatius i familiars del Planetari de Pamplona i altres accions 

culturals. 

 

Després de la signatura del conveni, la presidenta ha destacat el compromís de 

“la Caixa” amb Navarra, des que es va signar el primer conveni marc amb el 

Govern foral l’any 2006, el qual va marcar un camí de col·laboració especialment 

en l’àmbit de la lluita contra l’exclusió social, el foment de l’ocupació i el medi 

ambient, amb resultats molt importants per als navarresos.  

 

D’altra banda, Jaume Lanaspa ha afirmat: «Navarra és un territori absolutament 

prioritari per a nosaltres. Ens preocupa el benestar dels seus ciutadans i l’atenció 

a les seves necessitats i problemàtiques socials més urgents. L’increment notable 

de la nostra inversió social ho reflecteix, i és per a nosaltres una manera de 

retornar als navarresos la confiança que dipositen en la nostra entitat». 

 

 

Projectes socials 

 

Els principals programes als quals la Caixa destinarà la seva obra social són els 

següents:   

 

— Programa Incorpora. Dedicat al foment de l’ocupació entre col·lectius amb 

dificultats, va generar l’any passat un total de 138 oportunitats de contractació, en 

col·laboració amb 56 empreses de la Comunitat Foral adscrites al programa. Des 

del l’inici del programa el 2006, aquesta xifra s’eleva fins a les 601 insercions en 

201 companyies navarreses. 

 

— Foment de la participació social de les persones grans. Més de 1.200 

persones grans van participar durant l’exercici passat en alguna de les 57 

activitats de foment de l’autonomia, l’envelliment saludable i la prevenció de la 

dependència impulsats per l’Obra Social “la Caixa” als centres de gent gran amb 

els quals existeix un conveni de col·laboració. Aquest programa s’ha reforçat 

aquests 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.  

 

— Atenció integral a persones amb malalties avançades i a familiars. 

L’equip de l’Hospital de Sant Joan de Déu que treballa en aquest programa, que 

té com a objectiu complementar les línies d’actuació establertes per les 

administracions públiques en l’àmbit de les cures pal·liatives, ofereix suport 

emocional a pacients i familiars, l’atenció al dol i el suport als equips de cures 

pal·liatives. L’any passat va atendre 365 pacients i 630 familiars. 

 



 

 

 

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

la institució mitjançant les seves convocatòries d’iniciatives social, als quals el 

2012 es van destinar 346.000 euros per impulsar 17 projectes promoguts per 

entitats de la Comunitat Foral. 

 

A més, el compromís social de ”la Caixa” es completa amb les 224 actuacions 

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

van destinar 180.000 euros amb l’objectiu d’atendre les necessitats dels seus 

entorns més propers. Aquest pressupost, el de l’obra social descentralitzada, 

s’elevarà el 2013 fins als 950.000 euros 

 

Iniciatives en els àmbits educatiu, mediambiental i cultural  

 

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

nacionals i internacionals de ”la Caixa” (4 becaris de Navarra el 2012) i del 

programa eduCaixa (projecte que s’imparteix als col·legis de la regió i en el qual 

l’any passat van participar 1.512 escolars) és una altra de les prioritats. 

 

D’altra banda, en matèria mediambiental l’entitat mantindrà el seu esforç en la 

preservació dels espais naturals de la Comunitat Foral, objectiu al qual dedica 

350.000 euros anuals, en conveni amb la Conselleria de Desenvolupament Rural, 

Medi Ambient i Administració Local del Govern de Navarra. La restauració del 

meandre de Giltxaurdi a Elizondo, la recuperació de les riberes dels rius Ultzama i 

Basaburua, la conservació de la xarxa de basses de la serra de Lokiz i la 

reforestació de l’àrea incendiada al municipi de Baztan són algunes de les 

iniciatives posades en marxa fa poc. En total, 117 actuacions mediambientals 

impulsades per l’Obra Social des del 2005 en el marc d’aquest acord i que han 

permès, a més, 392 insercions laborals de col·lectius en risc d’exclusió social. 

 

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

el creixement de les persones a través dels seus programes d’exposicions, 

música, arts escèniques i conferències. Més de 504.000 persones van donar 

suport acumulativament a les propostes expositives que l’Obra Social va 

organitzar a Navarra el 2012. Entre aquestes, destaquen l’exposició Art al carrer. 

Rodin a Pamplona i la mostra Tecnorevolució a Tudela, a les quals cal sumar 

concerts per a tota mena de públics (escolars, del cicle Diversons, etc.) i 

participatius, com El Messies, del qual van gaudir més de 2.000 persones.  

 

La prevenció del consum de drogues, el suport al voluntariat i la concessió de 

microcrèdits són també objectius prioritaris als quals ”la Caixa” destina els seus 

esforços a Navarra 

 



 

 

 
 

 

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

Pablo Roncal: 625 105 070 / pjroncal@lacaixa.es  

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

 

http://www.lacaixa.es/obrasocial  

 

Sala de Premsa Multimèdia 

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 

 


