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El foment de l’ocupació jove es converteix en una nova prioritat per a l’Obra 

Social ”la Caixa” a Màlaga  

 
 

L’Obra Social ”la Caixa” beneficia 
més de 105.000 persones a Màlaga  

 

 

• 105.707 malaguenys es van beneficiar de les activitats de l’Obra Social 

”la Caixa” a Màlaga al llarg del 2012. La Fundació va demostrar el seu 

compromís amb la província andalusa mitjançant l’impuls de 232 

activitats d’àmbit social, cultural i educatiu. 

 

• La lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social, l’atenció a 

persones amb malalties avançades i l’envelliment actiu i saludable de 

les persones grans són algunes de les línies d’actuació prioritàries de 

l’Obra Social ”la Caixa” a Màlaga.  
 

• Destaquen, a més, les 289 ajudes per valor de 458.000 euros que 

distribueix la xarxa d’oficines de ”la Caixa” per finançar projectes 

d’àmbit local i d’especial interès a la província.  

 

• El 2013 l’Obra Social ha elevat fins a 50 milions d’euros el seu 

pressupost destinat a Andalusia. El foment de l’ocupació entre els 

joves adquireix una rellevància especial com a resposta a la 

conjuntura actual. 
 

• Jaume Lanaspa, director general de la Fundació ”la Caixa”, ha indicat: 

«Màlaga 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. Ens sentim molt a 

gust aquí, on el nostre arrelament i els nostres vincles són 

afortunadament cada vegada més grans, i la nostra inversió social vol 

ser una manera de retornar als malaguenys la confiança que dipositen 

en la nostra entitat». 



 

 

 

 
 
 

Màlaga, 18 de juliol de 2013. El director general de la Fundació ”la Caixa”, 

Jaume Lanaspa; el director territorial de ”la Caixa” a Andalusia Oriental, Victorino 

Lluch, i l’alcalde de Màlaga, Francisco de la Torre, han fet avui balanç del 

compromís de l’Obra Social a Màlaga al llarg del 2012 i han presentat les seves 

línies principals d’actuació per al 2013. 

 

El 2012 l’Obra Social ”la Caixa” va beneficiar 698.441 persones a Andalusia, 

105.707 de les quals eren malaguenyes. Aquesta xifra es tradueix en l’impuls de 

1.627 activitats en els àmbits social, educatiu, mediambiental i cultural, 232 

portades a terme a Màlaga.  

 

Algunes de les dades més destacades que corroboren el compromís de ”la Caixa” 

amb les necessitats dels ciutadans d’aquesta província el 2012 són les següents:  

 

• L’atenció a famílies amb fills en situació de vulnerabilitat, objectiu prioritari 

del programa CaixaProinfància, ja ha facilitat ajudes a 7.202 menors de 

Màlaga, cosa que es tradueix en una inversió de l’entitat financera de més 

de 5,7 milions d’euros. Col·laboren en el desenvolupament del programa 

27 entitats en xarxa. 

 

• El programa Incorpora, de foment de l’ocupació entre col·lectius amb 

dificultats, ha promogut el 2012 a la província la inserció laboral de 251 

persones en risc d’exclusió en un total de 143 empreses malaguenyes 

adscrites al programa. Es treballa amb 4 entitats en xarxa coordinades per 

l’Agència de Serveis Socials i Dependència d’Andalusia. 
 

• El programa Reincorpora, que ofereix una segona oportunitat a interns 

de centres penitenciaris en la fase final de la seva condemna, ha servit 

per ajudar 70 residents del Centre d’Inserció Social a Màlaga. 

 

• 7.600 persones grans participen anualment en els tallers de foment de 

l’autonomia, l’envelliment saludable i la prevenció de la dependència, 

impulsats per la Fundació ”la Caixa” als 10 centres de persones grans de 

la província amb els quals ha establert un conveni de col·laboració. Aquest 

programa s’ha reforçat, als darrers anys, amb 30 activitats del nou 

projecte Gent 3.0 per a la promoció del voluntariat entre les persones 

grans, situant-les com a protagonistes de la societat.  
 

• L’equip multidisciplinari que desenvolupa el programa d’atenció integral a 

persones amb malalties avançades i els seus familiars a Màlaga ha 



 

 

 

 
 
 

atès ja un total de 274 pacients i 688 familiars, tant en centres 

hospitalaris com a domicili. 
 

• D’altra banda, es manté a Màlaga el suport per a l’accés a un habitatge en 

condicions dignes. L’oferta de pisos en lloguer per a rendes inferiors a les 

establertes és de 98 habitatges en règim d’Habitatge Assequible i de 30 

en la modalitat de Lloguer Solidari.  
 

• En el camp educatiu, Màlaga disposa de 5 CiberCaixa Escolars, espais 

d’acollida de l’Obra Social adreçats a infants de famílies amb dificultats. A 

Màlaga han participat en aquest programa 379 nens i nenes. 
 

• En l’àmbit de l’atenció a infants hospitalitzats i als seus familiars, la 

Fundació dobla la seva aposta pel projecte CiberCaixa Hospitalàries, 

espais que l’any passat van tenir 22.345 visites a Màlaga. 
 

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

nacionals i internacionals de ”la Caixa” (3 de les quals concedides a 

estudiants malaguenys) i del programa eduCaixa (projecte impartit en 

col·legis andalusos i en el qual l’any passat van participar 95.734 escolars 

de la regió, 8.388 de Màlaga) és una altra de les prioritats. 
 

• El compromís social de ”la Caixa” es completa amb 289 actuacions que el 

2012 van ser directament impulsades per la xarxa d’oficines de ”la Caixa” a 

la província de Màlaga, amb l’objectiu d’atendre les necessitats dels seus 

entorns més propers. El 2012, les sucursals de l’entitat van disposar d’un 

pressupost de 458.400 euros per donar suport a projectes d’interès social, 

educatiu, cultural o mediambiental dins de l’apartat d’acció social 

descentralizada.  
 

• En matèria mediambiental, l’entitat mantindrà el 2013 el seu esforç per 

preservar els espais naturals d’Andalusia, en conveni amb la Conselleria 

de Medi Ambient i la Conselleria per a la Igualtat i el Benestar Social de la 

Junta d’Andalusia. El 2013 el projecte rebrà una inversió d’1,8 milions 

d’euros. 
 

• En el terreny de la divulgació de la cultura i el coneixement, Andalusia 

acollirà 44 concerts musicals i 13 exposicions. Entre les mostres de 

contingut científic destaquen Il·lusionisme, màgia o ciència? i Anglada-

Camarasa. Arabesc i seducció, que han visitat Màlaga el 2013. La 

província ja va acollir 4 exposicions més al llarg de l’any passat: dues 



 

 

 

 
 
 

ExpoCaixa. Tecnorevolució (a Alhaurín el Grande i a Torre del Mar), Per 

nassos (a Rincón de la Victoria) i Romanorum Vita (a la capital). 

 

Set milions més de pressupost el 2013 

 

El 2013 l’entitat financera elevarà el pressupost de la seva acció social a 

Andalusia fins als 50 milions d’euros, 7 milions més que la inversió destinada a 

la comunitat durant el 2012.  

 

D’aquesta quantitat, 43 milions corresponen a la consolidació de l’activitat pròpia 

que l’Obra Social ”la Caixa” desenvolupa a Andalusia en els darrers anys, entre 

les prioritats de la qual destaquen la lluita contra l’exclusió social, amb una atenció 

especial a la pobresa hereditària; la participació en la societat i l’envelliment 

saludable de les persones grans; l’atenció integral a persones amb malalties 

avançades; la protecció de la naturalesa i del medi ambient, i la divulgació de la 

cultura.  

 

A més, ”la Caixa” dedicarà 7 milions d’euros a la posada en marxa de nous 

projectes socials en col·laboració amb la Junta d’Andalusia, entre els quals seran 

objectius prioritaris la creació d’ocupació juvenil i el suport a les ONG andaluses. 

 

En aquest sentit: 

 

- ”la Caixa” destinarà 5,78 milions d’euros a una nova línia de foment de 

l’ocupació entre els joves en col·laboració amb el Servei Andalús 

d’Ocupació. El seu objectiu és crear llocs de treball per a joves de la regió 

per mitjà d’un programa d’actuació definit en una triple direcció: 

o El suport a les empreses d’inserció focalitzades en la contractació 

del segment jove.  

o L’adhesió d’11 noves entitats al programa Incorpora, amb 

orientació primordial cap al col·lectiu jove i la creació, per part 

d’aquestes mateixes entitats, d’11 punts formatius amb l’objectiu 

de formar 1.200 joves en diferents competències. 

o El desenvolupament del programa Segona Oportunitat Educativa, 

centrat en joves llicenciats universitaris, joves procedents de la 

formació professional i joves que hagin acabat l’ensenyament 

secundari obligatori. La mesura preveu l’incentiu per a l’empresa de 

100 euros per part de l’Obra Social ”la Caixa” i de 300 euros per part 

del Servei Andalús d’Ocupació durant el primer any de contractació. 

 



 

 

 

 
 
 

- La Junta i l’Obra Social ”la Caixa” promouran una nova convocatòria 

pròpia d’ajudes a projectes d’iniciatives socials, impulsats per entitats 

andaluses, amb una dotació d’1 milió d’euros.  

 

Jaume Lanaspa, director general de la Fundació ”la Caixa”, ha indicat: «Màlaga 

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. Ens sentim molt a gust aquí, on el nostre arrelament i els nostres 

vincles són afortunadament cada vegada més grans, i la nostra inversió social vol 

ser una manera de retornar als malaguenys la confiança que dipositen en la 

nostra entitat». 

 

 
 
Més informació:  
 
Departament de Comunicació ”la Caixa” / Obra Social ”la Caixa” 
Evaristo Olcina: 639 313 969 / eolcina@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/ 
 


