
 

 

 

 
 

Nota de premsa 

 
L’entitat financera augmentarà en 500.000 euros la seva inversió per al 

desenvolupament d’iniciatives socials, educatives, mediambientals i culturals  

 
”la Caixa” elevarà el pressupost de la 

seva Obra Social a les Canàries fins als 
12,5 milions d’euros el 2014 

 
 

• El president del Govern de les Canàries, Paulino Rivero, en el marc 
de l’Estratègia davant la Pobresa i l’Exclusió Social, i el president 
de ”la Caixa” i de la Fundació ”la Caixa”, Isidre Fainé, han signat 
avui a Santa Cruz de Tenerife un acord que recull la col·laboració 
entre les dues institucions en matèria d’acció social, educativa, 
mediambiental i cultural. 

 
• El 2014, ”la Caixa” destinarà 12,5 milions d’euros al pressupost de 

la seva Obra Social a les Canàries. Aquesta quantitat suposa un 
augment de 500.000 euros respecte del 2013. Aquest pressupost 
inclou la quantitat destinada a programes d’obra social que 
desenvolupen ”la Caixa” i la Fundació CajaCanarias de manera 
conjunta. 
 

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

 
• Segons ha explicat el president de ”la Caixa” i de la Fundació ”la 

Caixa”, Isidre Fainé, «sempre és un plaer tornar a les Canàries, 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 canaris la confiança que dipositen en nosaltres». 
 

 



 

 

 

 
 

Santa Cruz de Tenerife, 4 de desembre de 2013. El president del Govern de 
les Canàries, Paulino Rivero, i el president de ”la Caixa” i la Fundació ”la 
Caixa”, Isidre Fainé, han signat avui a Santa Cruz de Tenerife un acord que 
recull la col·laboració entre ambdues institucions en matèria d’acció social, 
educativa, mediambiental i cultural, i que preveu que ”la Caixa” dedicarà a 
acció social a les illes 12,5 milions d’euros l’any 2014. Aquest pressupost 
inclou la quantitat destinada a programes d’obra social que desenvolupen ”la 
Caixa” i la Fundació CajaCanarias de manera conjunta. 
 
Aquest conveni reforça, des del punt de vista del Govern de les Canàries, les 
línies d’actuació de la seva Estratègia davant la Pobresa i l’Exclusió Social i a 
favor del desenvolupament humà, com ara els lloguers socials, l’atenció a la 
infància i a la gent gran, el banc d’aliments o els microcrèdits. 
 
El 2014, el pressupost de l’Obra Social ”la Caixa” en accions socials a les 
Canàries augmenta en 500.000 euros respecte del 2013, any en què la 
inversió arriba als 12 milions d’euros. 
 
Segons ha explicat el president de ”la Caixa” i de la Fundació ”la Caixa", 
Isidre Fainé, «sempre és un plaer tornar a les Canàries, 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 canaris 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; l’atenció a persones amb malalties avançades i als seus 
familiars; l’accés a habitatges de persones amb dificultats i la concessió de 
microcrèdits per finançar projectes socials i ecològics d’emprenedors i 
microempreses. 
 
En el marc d’aquests programes estratègics, algunes de les dades que 
il·lustren el compromís de ”la Caixa” amb les necessitats dels ciutadans de les 
Canàries són les següents:  
 

— Al llarg del 2013 i fins avui, el programa de foment de l’ocupació entre 
col·lectius amb dificultats, Incorpora, ha facilitat 615 llocs de treball a 
persones en risc o situació d’exclusió en 163 empreses canàries 
adscrites al programa, en què participen 13 entitats socials. 



 

 

 

 
 

 
— CaixaProinfància, programa dirigit a trencar el cercle viciós de la 

pobresa que en famílies en risc d’exclusió es perpetua de pares a fills, 
ha atès 4.263 infants a les Canàries al llarg d’aquest exercici, i la 
inversió en el programa ja arriba als 16,8 milions d’euros des que el 
2007 es va posar en marxa.  
 

— Més de 20.500 persones grans han participat aquest 2013 en els tallers 
de foment de l’autonomia, l’envelliment saludable i la prevenció de 
la dependència impulsats per l’Obra Social ”la Caixa” als 29 centres de 
gent gran de les illes 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-les com a protagonistes de la societat. 

 
— L’equip de la Fundació Canària d’Investigació i Salut (FUNCIS), que 

actua a l’Hospital Universitari de Gran Canària Doctor Negrín dins del 
programa d’atenció a persones amb malalties avançades i als seus 
familiars, ja ha atès 1.483 pacients i més de 2.750 familiars des que 
es va posar en marxa. 
 

— Facilitar l’accés a una llar és una altra de les prioritats de l’Obra Social 
”la Caixa” a les illes. El 2013, el programa Lloguer Solidari ha facilitat 
117 habitatges a persones amb especials dificultats en aquest àmbit per 
unes rendes compreses entre els 85 i els 150 euros mensuals.  
 

— L’Obra Social impulsa a San Bartolomé (Lanzarote), a través de 
l’Associació El Patio, el seu programa de foment de la cohesió social, 
promogut per afavorir la convivència ciutadana en localitats amb un grau 
elevat de diversitat cultural. 
 

— Entre les accions que l’Obra Social ”la Caixa” desenvolupa amb la 
Fundació CajaCanarias, com a novetat d’aquest 2013 destaca l’impuls 
del Programa d’Esmorzars Escolars per als Menjadors als Centres 
Docents Públics, a través del qual s’ha arribat a 393 escoles de les 
illes, de manera que s’han reforçat els esmorzars de 7.169 nens i nenes 
durant el primer trimestre d’aquest curs. ”la Caixa” ha destinat a aquest 
programa un milió d’euros del pressupost de la seva obra social a les 
Canàries.  

 



 

 

 

 
 

— A aquestes línies d’actuació, cal sumar-hi els projectes impulsats per 
l’obra social conjunta que desenvolupen ”la Caixa” i la Fundació 
CajaCanarias a través de les convocatòries d’iniciatives socials, a 
les quals el 2013 s’han destinat 600.000 euros per al 
desenvolupament de projectes canaris, la majoria centrats en la lluita 
contra l’exclusió i en el suport a col·lectius amb dificultats. 
 

— I el compromís social de ”la Caixa” es completa amb les actuacions 
directament impulsades per la xarxa d’oficines de ”la Caixa”, que el 
2013 han dedicat 1,4 milions d’euros a atendre les necessitats dels 
seus entorns més propers.  

 
La prevenció del consum de drogues, l’atenció a la infància hospitalitzada i 
l’impuls als programes de reinserció al Centre Penitenciari d’Arrecife, al 
Centre Penitenciari de Las Palmas i al Centre d’Inserció Social de Tenerife 
són també objectius prioritaris als quals l’Obra Social ”la Caixa” destina els 
seus esforços a les illes. 
 
I cal remarcar l’acció solidària del 2013 duta a terme pels 171 voluntaris que 
formen part de l’Associació de Voluntaris d’Empleats de ”la Caixa” de Las 
Palmas i l’Associació de Voluntaris de ”la Caixa” de Santa Cruz de Tenerife. Es 
tracta de la Recollida d’Aliments per a la Infància, en què han participat 
empleats i clients de ”la Caixa” i a través de la qual els voluntaris han recollit a 
les Canàries un total de 24.000 kg d’aliments, destinats als nens i nenes en 
situació de vulnerabilitat.  
 
L’Obra Social ”la Caixa” complementa les seves accions socials amb 
MicroBank 
 
MicroBank, el banc social de ”la Caixa”, materialitza la voluntat estratègica de 
donar resposta a persones amb necessitats financeres que no estan prou 
cobertes, a través d’un nou model de banca social que facilita l’accés a 
serveis financers de qualitat. MicroBank compagina l’aportació de valor en 
termes socials amb la generació dels recursos necessaris perquè el projecte 
pugui continuar creixent al ritme que exigeix la demanda existent.  
 
L’oferta de préstecs de MicroBank s’estructura en tres tipus de microcrèdit: el 
microcrèdit per a emprenedors, el microcrèdit personal i familiar i 
l’ecomicrocrèdit, pensat per finançar projectes compromesos amb el medi 
ambient. MicroBank ha concedit a les Canàries, des que es va crear, un total 



 

 

 

 
 

de 6.229 operacions per un valor que s’acosta als 38 milions d’euros, 
destinats al finançament de diferents tipus de projectes i a la creació de noves 
oportunitats. 
 
L’aposta per una educació en valors i les oportunitats de formació 
 
El decidit suport de l’entitat financera a la formació ha posat de manifest 
l’impuls d’eduCaixa, una plataforma dirigida a alumnes de 3 a 18 anys, a 
professors i a associacions de mares i pares d’alumnes, que neix de 
l’experiència i el compromís que ”la Caixa” demostra amb el món educatiu des 
de fa més de trenta-cinc anys. El teatre com a instrument pedagògic, la 
formació en valors i el Planeta Mòbil són alguns dels recursos inclosos a 
eduCaixa. El primer semestre del 2013, el programa ha arribat a 182 escoles 
de les Canàries, i 26.925 alumnes han participat en les activitats impulsades a 
l’entorn dels seus recursos.  
 
En el marc de la concessió d’ajudes a la formació universitària, l’Obra 
Social ”la Caixa” ha atorgat el 2013 una beca de postgrau internacional a un 
jove de Tenerife per cursar un MBA a la Hong Kong University of Science and 
Technology, i dues universitàries de Gran Canària han rebut beques per 
cursar estudis de màster a universitats espanyoles. S’hi sumen les beques 
per cursar doctorats en investigació a l’Institut Astrofísic de les Canàries, 
distingit amb el segell d’excel·lència de Severo Ochoa. 
 
Per la conservació del medi ambient i la divulgació de la cultura  
 
En matèria mediambiental, l’entitat ha reforçat el 2013 el seu programa de 
conservació dels parcs naturals de les Canàries, i ha donat continuïtat als 
acords amb el Govern de la comunitat per millorar 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 242 projectes canaris que han permès, a més, 
la inserció laboral de 1.241 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 les Canàries. Destaquen les mostres Henry Moore i Sorolla i el 

mar, que s’exposen a les illes de Tenerife i Gran Canària en col·laboració amb 
la Fundació CajaCanarias.  
 



 

 

 

 
 

A més, l’Obra Social continuarà promovent l’apropament de les humanitats, de 
les arts escèniques i de la música als ciutadans canaris en forma de concerts 
escolars i familiars. Destaquen els Concerts Diversons, que s’han 
desenvolupat aquest any a Arrecife, San Bartolomé de Tirajana, Arona i San 
Sebastián de la Gomera, com també el Concert Participatiu, que ha tingut lloc 
a Santa Cruz de Tenerife, amb la col·laboració de la Fundació CajaCanarias.  
 
 
 
Més informació:  
 
Departament de Comunicació ”la Caixa” / Obra Social ”la Caixa” 
Chiki Monzón. 928 492 984 / 620 873 019 lrmonzon@lacaixa.es 
Jesús N. Arroyo: 934 046 131 / 629 791 296 jnarroyo@fundacionlacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
 
Sala de Premsa Multimèdia 
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