
 

 

 

 

 

 

  

Nota de premsa 

 
”la Caixa” dedica 3,5 milions  

d’euros a programes d’obra social  
al Principat d’Astúries 

 

 

• El president del Principat d’Astúries, Javier Fernández, i el director 

general de la Fundació ”la Caixa”, Jaume Lanaspa, acompanyats del 

director territorial de ”la Caixa” a Astúries – Castella i Lleó, José 

Manuel Bilbao, han signat avui a Oviedo un acord que preveu la 

col·laboració entre ambdues institucions en matèria d’acció social, 

educativa, mediambiental i cultural. 

 

• L’Obra Social ”la Caixa” reforçarà el seu compromís amb les 

necessitats dels ciutadans asturians i potenciarà en la conjuntura 

econòmica actual els projectes socials adreçats a lluitar contra 

l’exclusió i a facilitar treball a col·lectius amb dificultats.  

 

• ”la Caixa” destina al desenvolupament de programes socials, 

educatius, mediambientals i culturals una quantitat sensiblement 

superior a la que correspondria per llei, com a mostra del seu 

compromís amb els asturians. 
 

• L’entitat impulsa a la província més de 680 activitats l’any. Cal afegir-

hi, a més, els ajuts concedits directament a través de la xarxa 

d’oficines de l’entitat a la província, per atendre les necessitats dels 

seus entorns d’actuació més pròxims. 

 

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

afirmat: «Astúries sempre ha estat per a nosaltres un territori molt 

proper, en tots els sentits. Apostem pel seu desenvolupament i ens 

preocupen el benestar dels seus ciutadans i l’atenció de les seves 

necessitats i problemàtiques socials més urgents. La nostra inversió 

social vol ser una manera de retornar als asturians la confiança que 

dipositen en la nostra entitat». 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Oviedo, 29 d’octubre de 2013. El president del Principat d’Astúries, Javier 

Fernández, i el director general de la Fundació ”la Caixa”, Jaume Lanaspa, 

acompanyats del director territorial de ”la Caixa” a Astúries - Castella i Lleó, José 

Manuel Bilbao, han signat avui a Oviedo un acord que preveu la col·laboració 

entre ambdues institucions en matèria d’acció social, educativa, mediambiental i 

cultural. Amb aquest acord, ”la Caixa” dedicarà a l’acció social al Principat 

d’Astúries 3,5 milions d’euros l’any 2013. Aquesta quantitat és sensiblement 

superior a la que correspondria a l’entitat d’invertir-hi per llei, xifrada aquest any 

en 2,6 milions d’euros.  

 

Entre els objectius bàsics marcats en el conveni destaquen el foment del treball 

entre col·lectius desafavorits, l’envelliment actiu de les persones grans i 

l’atenció a persones amb malalties avançades i als seus familiars. 

 

En el marc d’aquests programes estratègics, algunes de les dades que evidencien 

el compromís de ”la Caixa” amb les necessitats dels ciutadans asturians són les 

següents:  

 

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

dificultats, ha promogut fins avui la inserció laboral de 1.172 llocs de 

treball en 569 empreses asturianes.  

 

- Prop de 24.485 persones grans participen anualment en els tallers de 

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

impulsats per l’Obra Social ”la Caixa” als 23 centres de persones grans 

asturianes amb els quals manté vigent un conveni de col·laboració.  

 

- L’equip que treballa dins del programa d’atenció a persones amb malalties 

avançades i els seus familiars ha atès ja a més de 3.000 persones, entre 

pacients i familiars, a l’Hospital Monte Naranco (Oviedo) i al centre El 

Lauredal (Gijón). 

 

- També en l’àmbit sanitari, l’Obra Social disposa de dues CiberCaixa 

Hospitalàries en funcionament a la comunitat destinades als infants 

ingressats, concretament, a l’Hospital Universitario Central de Asturias i a 

l’Hospital de Cabueñes de Gijón. Fins avui han passat per aquests espais 

2.825 beneficiaris.  

 



 

 

 

 

 

 

- Facilitar l’accés a l’habitatge també és una de les prioritats de l’Obra Social 

”la Caixa” a la província. Fins avui el programa Lloguer Solidari ha facilitat a 

14 famílies asturianes l’accés a una llar per unes rendes compreses entre 

85 i 150 euros mensuals.  

 

 

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

concessió de microcrèdits i l’impuls dels programes de reinserció al Centre 

Penitenciari de Villabona són també objectius prioritaris als quals l’Obra Social 

”la Caixa” destinarà els seus esforços en aquesta comunitat.  

 

A això, cal afegir-hi el suport als projectes propis de les ONG i les associacions 

asturianes. Anualment, s’impulsen una vintena d’iniciatives amb una inversió de 

més de 400.000 euros.  

 

En matèria mediambiental, l’entitat ha reforçat el 2013 el seu programa de 

conservació dels parcs naturals d’Astúries, com a resposta al conveni signat 

amb el Govern del Principat per millorar l’entorn natural dels espais protegits. 

Aquest projecte prioritza, a més, la contractació de col·lectius en risc d’exclusió en 

l’execució de tasques mediambientals. Fins avui, l’Obra Social ”la Caixa” ha 

impulsat 36 projectes asturians, que han permès la inserció de 218 persones 

amb dificultats. 

 

En el terreny de la divulgació de la cultura, ”la Caixa” impulsa el creixement de 

les persones per mitjà del coneixement a través de dues exposicions 

programades a Astúries en aquest exercici: Il·lusionisme, màgia o ciència? a 

Gijón, i Ibers a Oviedo. A més, l’Obra Social continuarà promovent l’apropament 

de les humanitats, de les arts escèniques i de la música als ciutadans asturians en 

forma de conferències, tallers i concerts escolars, familiars i institucionals. En 

aquest sentit, a finals del 2013 s’hauran celebrat sis concerts escolars i el cicle de 

concerts Diversons per fomentar la diversitat cultural a la comunitat.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

Durant la seva intervenció, Jaume Lanaspa, director general de la Fundació ”la 

Caixa”, ha afirmat: «Astúries sempre ha estat per a nosaltres un territori molt 

proper, en tots els sentits. Apostem pel seu desenvolupament i ens preocupen el 

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

més urgents. La nostra inversió social vol ser una manera de retornar als 

asturians la confiança que dipositen en la nostra entitat». 
 
 
 
Més informació:  

Departament de Comunicació ”la Caixa”. Obra Social ”la Caixa” 
Carmen Alsina: 947 258 160 / 639 205 716 / mcalsina@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/ 

 


