
 
 
 

 
Nota de premsa 

 
La trobada es produeix en el marc de les Reunions Anuals del Banc 

Mundial i del Fons Monetari Internacional que se celebren a la capital 
nord-americana fins al diumenge dia 13 d'octubre 

 

El Banc Interamericà de Desenvolupament i 
”la Caixa” impulsen dos projectes a l’Equador per 
contribuir al progrés socioeconòmic del país andí 
 

• El president de ”la Caixa” i de la Fundació ”la Caixa”, Isidre Fainé, i 
el president del Banc Interamericà de Desenvolupament (BID), Luis 
Alberto Moreno, han presentat avui a Washington les primeres 
iniciatives a les quals donaran suport conjuntament totes dues 
institucions en el marc de l’aliança estratègica que han establert 
per promoure l’equitat social i el desenvolupament econòmic a 
diferents zones de l’Amèrica Llatina i el Carib.  

 
• La Fundació ”la Caixa” destinarà 500.000 euros a dos projectes: el 

primer se centra en l’elaboració i la comercialització de productes 
de cacau fi d’aroma, i el segon s’adreça al desenvolupament 
sostenible dels petits empresaris de productes làctics als cantons 
Cayambe i Pedro Moncayo. El BID destinarà a la iniciativa com a 
mínim la mateixa inversió que ”la Caixa”. 

 
• Tots dos projectes, que van ser seleccionats a través d’un concurs, 

beneficiaran unes 17.500 famílies de les províncies de Pichincha, 
Esmeraldas, Manabí, Guayas, Los Ríos, El Oro i Bolívar. La 
iniciativa dóna prioritat a propostes rurals i sostenibles de negoci, 
que faciliten la provisió de recursos bàsics a la població amb 
menys ingressos. 
 

• A més, el BID i ”la Caixa” han acordat reproduir el model de 
col·laboració en altres països de la regió andina durant el període 
2014 i 2015. Per això, les dues entitats faran una crida conjunta per 
impulsar projectes de negocis i finances rurals enfocats a generar 
noves oportunitats de feina, incrementar ingressos econòmics i 



proveir de serveis bàsics les persones amb menys ingressos de 
l’Amèrica Llatina i el Carib. 
 

 
Washington, 11 d’octubre de 2013. El president de ”la Caixa” i de la Fundació 
”la Caixa”, Isidre Fainé, i el president del Banc Interamericà de 
Desenvolupament (BID), Luis Alberto Moreno, han presentat avui els primers 
projectes que ambdues institucions implementaran conjuntament en el marc de 
l’aliança estratègica que van formalitzar el desembre del 2012 per fomentar el 
desenvolupament de l’Amèrica Llatina i el Carib.  
 
Concretament, la Fundació ”la Caixa” i el BID impulsaran dos projectes 
equatorians. El primer se centra en l’elaboració i la comercialització de 
productes de cacau orgànic i fi d’aroma. L’objectiu d’aquesta iniciativa és 
contribuir a millorar les condicions socioeconòmiques dels petits productors i 
treballadors de cacau a l’Equador. El projecte arribarà a 16.333 famílies de 150 
associacions comunitàries del territori. 
 
El segon projecte s’adreça al desenvolupament sostenible de la cadena de 
valor làctic dels petits empresaris dels cantons Cayambe i Pedro Moncayo. 
L’objectiu és contribuir a millorar la situació socioeconòmica de les famílies que 
treballen en la cadena de valor de la llet a l’Equador i incrementar la 
productivitat, la qualitat i la rendibilitat dels petits productors i processadors, 
entre altres actors. La iniciativa preveu arribar a 1.500 famílies de baixos 
recursos, la majoria indígenes, dels cantons Cayambe i Pedro Moncayo. 
 
La Fundació ”la Caixa” destinarà 500.000 euros a la implementació d’aquests 
dos projectes, que es desenvoluparan en el marc del Programa d’Empresariat 
Social del BID, el qual és administrat pel Fons Multilateral d’Inversions (FOMIN), 
i que dóna suport a iniciatives enfocades a oferir solucions sostenibles a 
problemes socioeconòmics que afecten la població pobra i marginada. Per part 
de ”la Caixa”, el seguiment es durà a terme a través de l’Àrea Internacional de 
la seva Fundació, i concretament des de l’oficina de l’entitat a Washington. 
 
«L’acord signat avui», ha explicat Isidre Fainé, «és la materialització de 
l’aliança estratègica que vam presentar fa menys d’un any. La col·laboració 
entre la Fundació ”la Caixa” i el Banc Interamericà de Desenvolupament 
comença a donar els seus fruits amb el suport a dos projectes a l’Equador que 
estem convençuts que contribuiran a millorar la qualitat de vida de moltes 
persones». I ha afegit: «Tal com ens vam comprometre, i amb un soci de tan 
prestigi com és el BID, ens estem apropant a les realitats dels ciutadans més 



desafavorits de l’Amèrica Llatina per contribuir al seu desenvolupament 
socioeconòmic».  
 
En aquesta línia, l’aliança estratègica estableix que les àrees d’especial interès 
són els projectes de negocis i finances rurals enfocats a incrementar els 
ingressos de la població i a generar noves oportunitats de feina, com també 
els adreçats a la provisió de serveis bàsics per a les persones amb menys 
ingressos, com ara aigua, electricitat, habitatge, salut i educació. 
 
El BID 
El Banc Interamericà de Desenvolupament (BID) és una de les fons principals de 
finançament a llarg termini i d’assistència tècnica per al desenvolupament 
econòmic, social i institucional dels seus 26 països membres a l’Amèrica Llatina i 
el Carib. 
 
El Fons Multilateral d’Inversions 
Establert el 1993 com a part del Grup BID, el Fons Multilateral d’Inversions 
(FOMIN) dóna suport al desenvolupament dirigit pel sector privat en benefici dels 
pobres, els seus negocis, els seus cultius i les seves llars. El propòsit és facilitar 
eines a persones de baixos ingressos perquè puguin augmentar els seus 
ingressos: accés a mercats i creació de capacitats necessàries per competir-hi, 
accés al finançament, i també accés a serveis bàsics, incloent-hi les tecnologies 
verdes.  
 
El compromís internacional de ”la Caixa” 
Des que es va posar en marxa el programa de Cooperació Internacional de la 
Fundació ”la Caixa” l’any 1997, l’entitat ha dedicat més de 71 milions d’euros 
a impulsar 504 projectes en 62 països de l’Amèrica Llatina, Àsia i Àfrica.  
 
A més, ”la Caixa” manté vigent també en l’àmbit internacional el seu compromís 
fundacional: revertir en la societat part dels beneficis que es generen en 
l’exercici de la seva activitat financera, mitjançant programes que responguin a 
les necessitats de les persones. En aquest sentit, ”la Caixa” impulsa projectes 
socials a l’Amèrica Llatina amb la Fundació Inbursa; el seu programa d’atenció 
a persones amb malalties avançades a Hong Kong amb el Bank of East Asia 
(BEA), i el seu programa de foment del treball entre col·lectius desafavorits, 
Incorpora, al Marroc i a Polònia.  
 
 
Per ampliar aquesta informació:  
Departament de Comunicació. Obra Social ”la Caixa” 



Jesús N. Arroyo: 629 791 296 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 
Marina Teixidó: 608 099 023 / mteixido@fundacionlacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de Premsa Multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 
 
Banc Interamericà de Desenvolupament 
Fons Multilateral d’Inversions 
Fermín Vivanco: Ferminv@iadb.org 
http://www.iadb.org/fomin 
 
Oficina d’Aliances Estratègiques 
Miguel Aldaz: miguelaldaz@iadb.org 
http://www.iadb.org/alianzas 


