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L’entitat financera augmenta la seva inversió per al desenvolupament 

d’iniciatives socials, educatives, mediambientals i culturals durant el 2013 
 

”la Caixa” incrementa  
el pressupost de la seva Obra Social  

a Cantàbria en un milió d’euros 
 

• El president del Govern de Cantàbria, Ignacio Diego, i el director 
general de la Fundació ”la Caixa”, Jaume Lanaspa, acompanyats 
del director territorial de ”la Caixa” al País Basc - Cantàbria, Juan 
Pedro Badiola, han signat avui a Santander un acord que preveu la 
col·laboració entre ambdues institucions en matèria d’acció social, 
educativa, mediambiental i cultural.  
 

• A finals del 2013, ”la Caixa” haurà destinat 3,5 milions d’euros al 
pressupost de la seva Obra Social a Cantàbria. Aquesta quantitat 
suposa un augment d’un milió d’euros respecte del 2012. 
 

• L’Obra Social ”la Caixa” reforçarà el seu compromís amb les 
necessitats dels càntabres i potenciarà els projectes socials dirigits 
a la lluita contra l’exclusió i a facilitar la integració laboral de 
col·lectius desafavorits.  
 

• L’entitat impulsa 600 activitats l’any en aquesta comunitat, incloent-
hi els ajuts concedits directament per la xarxa d’oficines de l’entitat 
per atendre les necessitats de les seves àrees d’actuació més 
pròximes, i que superen el milió d’euros anual.  

 
• Segons ha explicat el director general de la Fundació ”la Caixa”, 

Jaume Lanaspa, "sempre és un plaer tornar a Cantàbria, però ho és 
especialment quan podem anunciar que intensifiquem la nostra 
acció social a la comunitat per donar resposta als reptes que ens 
planteja la conjuntura actual. És la nostra manera de retornar als 
càntabres la confiança que dipositen en nosaltres". 
 
 



 

 

 

 
 

Santander, 30 d’octubre de 2013. El president del Govern de Cantàbria, 
Ignacio Diego, i el director general de la Fundació ”la Caixa”, Jaume Lanaspa, 
acompanyats del director territorial de ”la Caixa” a Cantàbria i el País Basc - 
Cantàbria, Juan Pedro Badiola, han signat avui a Santander un acord que 
preveu la col·laboració entre ambdues institucions en matèria d’acció social, 
educativa, mediambiental i cultural, pel qual ”la Caixa” dedicarà a l’acció social 
dins la comunitat 3,5 milions d’euros durant l'any 2013.  
 
Aquesta quantitat implica un augment d’un milió d’euros respecte del 2012, 
any en què la inversió va ascendir a 2,5 milions d’euros.  
 
Segons ha explicat el director general de la Fundació ”la Caixa”, Jaume 
Lanaspa, "sempre és un plaer tornar a Cantàbria, però ho és especialment 
quan podem anunciar que intensifiquem la nostra acció social dins la comunitat 
per donar resposta als reptes que ens planteja la conjuntura actual. És la nostra 
manera de retornar als càntabres la confiança que dipositen en nosaltres». 
 
Entre els objectius bàsics marcats en el conveni, destaquen el foment de 
l’ocupació 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 de 
Cantàbria són les següents:  
 

- El programa de foment de l’ocupació entre col·lectius amb dificultats, 
Incorpora, ha facilitat 793 llocs de treball a persones en risc o situació 
d’exclusió a les 535 empreses càntabres adscrites al programa. Les 
entitats que han participat en aquest programa són Cantabria Acoge, 
Asociación Cántabra de Lucha contra el paro, Asociación Evangélica 
Nueva Vida, FSC Discapacidad, AMICA i Secretariado Gitano Cantabria. 
 

- Més de 5.000 persones grans participen anualment en els tallers de 
foment de l’autonomia i promoció d’un envelliment saludable impulsats 
als 9 centres de persones grans de Cantàbria amb els quals l’entitat ha 
establert un conveni de col·laboració: Santander, Toorelavega, Reinosa, 
Santander General Dávila, Camargo, Suances, Astillero, Cueto i Laredo. 
Aquest programa s’ha vist reforçat en els últims anys amb el nou 



 

 

 

 
 

projecte Gent 3.0, enfocat a promoure el voluntariat entre les persones 
grans i situar-les com a protagonistes de la societat. 

 
- L’equip de l’entitat Sant Joan de Déu, que treballa dins del programa 

d’atenció a persones amb malalties avançades i els seus familiars als 
hospitals Marqués de Valdecilla i Santa Clotilde, ha atès ja 1.091 
pacients i 1.327 familiars. 

 
La prevenció del consum de drogues, el suport al voluntariat i la formació, la 
concessió de microcrèdits, l’atenció a la infància hospitalitzada, l’impuls als 
programes de reinserció al Centre Penitenciari d'El Dueso i el suport als 
projectes propis de les ONG's i associacions càntabres són també objectius 
prioritaris als quals l’Obra Social ”la Caixa” destinarà els seus esforços a la 
comunitat.  
 
Aquest any, i en resposta a la conjuntura actual, l’Obra Social ”la Caixa” 
continua apostant per facilitar l’accés a l’habitatge a persones amb especials 
dificultats en aquest àmbit. Al febrer es van lliurar les claus de 70 pisos del 
programa d’Habitatge Assequible situats a Santander-Peñacastillo, als quals 
s’afegeixen 10 pisos de Lloguer Solidari, amb preus d’entre 85 i 150 euros 
mensuals, repartits per diferents municipis.  
 
En matèria mediambiental, l’entitat ha reforçat el 2013 el seu programa de 
conservació dels parcs naturals de Cantàbria, per donar resposta al conveni 
signat amb el Govern de la comunitat per a la millora de l’entorn natural dels 
espais protegits. Aquest projecte prioritza, a més, la contractació de col·lectius 
en risc d’exclusió en la realització de les tasques mediambientals. Fins avui, 
l’Obra Social ”la Caixa” ja ha impulsat 36 projectes càntabres que han permès, 
a més, la inserció laboral de 128 persones amb dificultats.  
 

En el terreny de la divulgació de la cultura, ”la Caixa” impulsa el creixement 
de les persones mitjançant el coneixement a través de les exposicions que 
programa a Cantàbria. Aquest any destaquen les mostres L’Àrtic es trenca, a 
Santander, i Romanorum Vita, a Laredo.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

Tres joves càntabres han rebut beques de l'Obra Social "la Caixa", dos per 
cursar  postgraus a l'estranger (un a Canadà i l'altre als Estats Units) i l'altre per 
realitzar un postgrau a Espanya. 
 
A més, l’Obra Social continuarà promovent l’acostament de les humanitats, de 
les arts escèniques i de la música als ciutadans càntabres en forma de concerts 
escolars i familiars (Diversons). La promoció del teatre com a instrument de 
formació en valors dels escolars càntabres a través del programa CaixaEscena 
és també una de les línies culturals en què l’Obra Social treballa a Cantàbria, a 
través del programa eduCaixa, en el que han participat 9.984 escolars 
càntabres l'any 2012.  
 
 
 
 
Més informació:  
 
Departament de Comunicació ”la Caixa”. Obra Social ”la Caixa” 
Juan José Ortiz: 94 435 80 84 / 659 233 506 
Jesús N. Arroyo: 93 404 61 31 / 629 791 296  
http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
 
Sala de Premsa Multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 
 


