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Nota de premsa 

 

”la Caixa” dedica 15 milions d’euros  
a impulsar iniciatives d’obra social  

a València i la seva província 
 

• ”la Caixa” ha reforçat la seva acció social a la Comunitat Valenciana 

com a resposta a les necessitats dels seus ciutadans en la conjuntura 

actual. El president de ”la Caixa” i de la Fundació ”la Caixa”, Isidre 

Fainé, va anunciar a l’abril l’increment del pressupost per al 2013 de 

l’Obra Social fins als 21 milions d’euros, 15 dels quals es destinen a la 

província de València durant aquest exercici. 

 

• La lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social, el foment del 

treball entre col·lectius amb dificultats, l’atenció a persones amb 

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

grans són les línies d’actuació prioritàries de l’Obra Social ”la Caixa” a 

València. 

 

• Anualment, més de 150.000 valencians es beneficien dels programes i 

les iniciatives promogudes per l’Obra Social ”la Caixa”. En el futur 

l’entitat preveu incrementar el nombre de beneficiaris a conseqüència 

de la seva presència creixent a la Comunitat.  

 

• Pel que fa a activitats, l’Obra Social ”la Caixa” impulsa a la província 

més de 400 activitats l’any d’índole social, cultural, educativa i 

mediambiental. A més, cal sumar-hi els ajuts concebuts directament 

per la xarxa d’oficines de l’entitat a la província per atendre les 

necessitats dels seus entorns d’actuació més pròxims, la suma dels 

quals supera el milió d’euros anuals.  
 

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

que «València sempre ha estat per a nosaltres un territori molt pròxim, 

en tots els sentits. Apostem pel seu desenvolupament i ens preocupa 

el benestar dels seus ciutadans i l’atenció a les seves necessitats i 

problemàtiques socials més urgents. La nostra inversió social vol ser 

una forma de retornar als valencians la confiança que dipositen en la 

nostra entitat». 
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València, 24 d’octubre de 2013. El director general de la Fundació ”la Caixa”, 

Jaume Lanaspa, i el director territorial de ”la Caixa” a Llevant-Múrcia, Bibiano 

Martínez, han presentat avui a València el compromís global de l’entitat amb la 

província en els camps social, educatiu, mediambiental i cultural.  

 

L’Obra Social ”la Caixa” ha reforçat la seva activitat social al territori i preveu 

invertir-hi 15 milions d’euros el 2013, com a resposta a les creixents necessitats 

socials i com a reflex del seu compromís amb València.  

 

Aquesta quantitat s’inclou dins els 21 milions d’euros que ”la Caixa” destina a la 

seva obra social a la Comunitat Valenciana, fruit de l’acord marc rubricat el mes 

d’abril per Isidre Fainé i pel president de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra. 

Aquesta xifra és sensiblement superior als 12 milions d’euros que la llei vigent 

determina que l’entitat hauria d’invertir a la Comunitat en funció del seu volum de 

negoci. 

 

L’Obra Social ”la Caixa” inclou entre les seves prioritats, tant per a aquest exercici 

com per als vinents, la lluita contra l’exclusió social, amb una atenció especial a 

la pobresa hereditària; el foment del treball 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.  

 

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

la província de València, prenent com a referència les xifres globals de l’any 2012, 

són les següents:  

 

- 4.061 nens i nenes de València van rebre el 2012 atenció a través del 

programa de superació de la pobresa infantil, CaixaProinfància, que l’entitat 

implanta a València en col·laboració amb 21 entitats socials de la 

Comunitat. Aquest programa, que durant l’exercici anterior va disposar d’una 

inversió de 3,1 milions d’euros, ha prestat ajuda acumulada a més de 

215.000 menors a tot Espanya, des del 2007. 

 

- El programa de foment del treball per a col·lectius amb dificultats, Incorpora, 

va generar l’any passat un total de 280 oportunitats de contractació a 

València, en col·laboració amb les 128 empreses de la província adscrites 

al programa. A més, cal afegir-hi la reinserció social i laboral de 45 reclusos 

en últim grau de condemna al Centre d’Inserció Social de València, en el 

marc del programa Reincorpora. 

 

- Més de 8.300 persones grans van participar en l’exercici passat en alguna 

de les 260 activitats de foment de l’autonomia, l’envelliment saludable i 

la prevenció de la dependència impulsades per l’Obra Social ”la Caixa” als 
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14 centres de persones grans de la província amb els quals s’ha establert 

un conveni de col·laboració. Aquest programa s’ha reforçat en els últims 

anys amb el nou projecte Gent 3.0, enfocat a promoure el voluntariat entre 

les persones grans i situar-los com a protagonistes de la societat.  

 

- Els dos equips que treballen a València en el programa d’atenció a 

persones amb malalties avançades i els seus familiars, Carena i 

Aspanion, van atendre 536 pacients i 740 familiars el 2012. Ho van fer tant 

a domicili com als hospitals Clínic Universitari de València, Universitari 

Doctor Peset, i Universitari i Politècnic La Fe de València 

 

- Garantir l’accés a l’habitatge és una altra de les prioritats de l’Obra Social 

”la Caixa” a la província. El programa d’Habitatge Assequible disposa d’una 

promoció de 134 immobles per a joves amb dificultats d’emancipació i 

persones grans, situada a València-La Torre. A més, hi ha 108 pisos que 

estan emmarcats en el programa Lloguer Solidari i que han facilitat a 

famílies de València l’accés a una llar per unes rendes compreses entre els 

85 i els 150 euros mensuals. Recentment s’han sumat en el marc d’aquest 

projecte a la província 103 nous habitatges. 

 

- A aquestes línies d’actuació cal afegir els projectes que tenen el suport de la 

institució a través de les convocatòries d’iniciatives socials. A València, 

l’entitat va destinar 890.000 euros a impulsar 47 projectes d’organitzacions i 

associacions de la província. 

 

- Una altra de les prioritats és el suport a la formació i l’educació a través de 

les beques de postgrau de ”la Caixa” (14 becaris de la província el 2012) i 

del programa eduCaixa (projecte que s’imparteix a les escoles i en el qual 

l’any passat van participar 8.053 escolars de la província). 

 

- En matèria mediambiental, l’entitat manté el seu esforç en la preservació 

dels espais naturals de la Comunitat Valenciana en conveni amb la 

Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient de la Generalitat. El 

foment de la biodiversitat a l’Albufera, la preservació de la serra de la 

Calderona i el manteniment de la diversitat biològica a les Gorges del Cabriol 

són algunes de les iniciatives impulsades a València fins avui. En total, a tota 

la Comunitat Valenciana s’han desenvolupat més de cinquanta actuacions 

mediambientals que, des del 2005, han permès, a més, la inserció de 502 

persones pertanyents a col·lectius en risc d’exclusió social. 

 

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

impulsa el creixement de les persones a través dels seus programes 

d’exposicions, música, arts escèniques i conferències. Més de 190.000 

persones van donar suport a les 14 propostes expositives que l’Obra Social 

va organitzar a la comunitat el 2012, 5 de les quals a València. Entre les 
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exposicions programades a la província per al 2013 destaquen Ibers, Mart-

Terra i Tecnorevolució. A més, a la província de València, es va organitzar 

un cicle de sis concerts escolars amb la finalitat d’apropar la música de 

manera didàctica als estudiants de primària i secundària.  

 

- I el compromís social de ”la Caixa” es completa amb les 1.270 actuacions 

socials directament impulsades per la xarxa d’oficines a la província, a les 

quals va destinar més d’1 milió d’euros, amb l’objectiu d’atendre les 

necessitats del seu entorn més proper.  

 

- La prevenció del consum de drogues, el suport al voluntariat, la formació 

dels universitaris, la concessió de microcrèdits, el suport a la infància 

hospitalitzada (a través de les dues CiberCaixa de l’Hospital Infantil 

Universitari La Fe i de l’Hospital Universitari de València, que el 2012 van 

rebre 2.660 visites), són també alguns dels objectius prioritaris als quals 

l’Obra Social ”la Caixa” destina els seus esforços. 

 

Jaume Lanaspa, director general de la Fundació ”la Caixa”, ha afirmat que 

«València sempre ha estat per a nosaltres un territori molt pròxim, en tots els 

sentits. Apostem pel seu desenvolupament i ens preocupa el benestar dels seus 

ciutadans i l’atenció a les seves necessitats i problemàtiques socials més urgents. 

La nostra inversió social vol ser una forma de retornar als valencians la confiança 

que dipositen en la nostra entitat». 

 

I ha afegit: «Avui, des de València, ratifiquem la implicació decidida i creixent de 

”la Caixa” amb tots els ciutadans de la Comunitat, especialment amb els que 

passen per situacions de dificultat.» 

 
 
Més informació:  

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

César R. Miguel. 963 534 213 / 630 048 703 / crmiguel@lacaixa.es 
Jesús N. Arroyo: 629 791 296 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
 
Sala de Premsa Multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 


