
 

 

 

 

 

Nota de premsa 

 

L’entitat financera destina a la comunitat autònoma una inversió en  

Obra Social superior als 41 milions d'euros l'any passat   

 
”la Caixa” eleva el pressupost  

de la seva Obra Social a Andalusia  
fins als 50,3 milions d’euros el 2014 

 

 

• La presidenta de la Junta d’Andalusia, Susana Díaz, i el president 

de ”la Caixa” i de la Fundació ”la Caixa”, Isidre Fainé, han signat 

avui a Sevilla un acord que preveu la col·laboració entre les dues 

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

cultural. El 2014 ”la Caixa” destinarà 50,3 milions d’euros al 

pressupost de la seva Obra Social a Andalusia. Aquesta quantitat 

suposa un important augment respecte dels 41 milions d'euros 

invertits l'any 2013. 

 

• ”la Caixa” dedicarà 10,5 milions d’euros a posar en marxa noves 

polítiques socials en col·laboració amb la Junta d’Andalusia. La 

creació d’ocupació juvenil, facilitar l’accés a l’habitatge social i el 

suport a les ONG andaluses seran les prioritats que centraran els 

esforços conjunts. 

 

• ”la Caixa” reitera el seu compromís amb la rehabilitació i 

revaloració de les Reials Drassanes amb una inversió de 10 milions 

d’euros. En aquests moments, l’Obra Social ”la Caixa”, la Fundació 

CajaSol i la Junta d’Andalusia avancen en la definició del projecte 

«Drassanes. Un espai de diàleg amb Amèrica», els detalls concrets 

del qual es presentaran abans de l’estiu.  

 

• Per a Isidre Fainé, president de ”la Caixa” i de la Fundació ”la 

Caixa”, aquest acord suposa «una mostra del nostre compromís i 

de la nostra implicació amb el desenvolupament d’Andalusia i amb 

el benestar de la seva ciutadania. Sempre hem sentit com a nostra 



 

 

 

 

 

aquesta comunitat i, en aquest sentit, és una satisfacció comprovar 

com, dia a dia, enfortim les arrels i els vincles que ens hi uneixen».  

 

 

Sevilla, 24 de febrer de 2014. La presidenta de la Junta d’Andalusia, Susana 

Díaz, i el president de ”la Caixa” i de la Fundació ”la Caixa”, Isidre Fainé, han 

signat avui a Sevilla un acord que preveu la col·laboració entre les dues 

institucions en matèria d’acció social, educativa, mediambiental i cultural, i una 

aportació de ”la Caixa” a acció social a Andalusia de 50,3 milions d’euros 

l’any 2014. El pressupost de l'Obra Social "la Caixa" en accions socials a 

Andalusia augmenta sensiblement respecte a l'any 2013, en què la inversió 

va arribar als 41 milions.  

 

Del total del pressupost, una part important es destinarà a mantenir i 

potenciar els programes que l’Obra Social ”la Caixa” ja impulsava a la 

regió. En aquest marc, l’entitat reforçarà el seu compromís amb les necessitats 

dels andalusos, potenciant els projectes socials adreçats a lluitar contra 

l’exclusió, a facilitar la integració laboral de col·lectius amb dificultats, donar 

suport a les ONG andaluses i a promoure l'accés a l'habitatge de persones 

amb dificultats a través de les diferents línies de treball en aquest àmbit: 

Habitatge assequible (joves i gent gran), Lloguer Solidari (l'entitat assumeix la 

meitat de la renda mensual) i Lloguer Social (gestionat de forma 

descentralitzada per les pròpies oficines). 

 

Així doncs, el conveni preveu que el 2014 ”la Caixa” dedicarà 10,5 milions 

d’euros a posar en marxa noves polítiques socials i d’ocupació, en 

col·laboració amb la Junta d’Andalusia, entre les quals destaquen les següents: 

 

- ”la Caixa” impulsarà projectes de foment d’oportunitats laborals 

entre els joves en col·laboració amb el Servei Andalús 

d’Ocupació. 

 

- La Junta i l’Obra Social ”la Caixa” duran a terme per segon any 

consecutiu una convocatòria pròpia d’ajudes a projectes 

d’iniciatives socials desenvolupats per entitats andaluses. 

-   

 

 

Drassanes. Un espai de diàleg amb Amèrica i CaixaForum Sevilla 



 

 

 

 

 

 

Dins del contingut de l'acord, "la Caixa" ha reiterat, a més, el seu compromís 

amb la rehabilitació i la revaloració de les Reials Drassanes, objectiu per al 

qual l’entitat financera manté el seu compromís d’invertir-hi 10 milions 

d’euros.  

 

En aquests moments, l’Obra Social ”la Caixa”, la Fundación CajaSol i la Junta 

d’Andalusia avancen en la definició del projecte «Drassanes. Un espai de 

diàleg amb Amèrica», els detalls concrets del qual es presentaran abans de 

l’estiu.  

 

Conceptualment, el projecte interpreta les Drassanes com un espai de trobada 

que es posa al servei del continent americà i de la seva cultura; un escenari 

d’intercanvi, debat i pensament entre Amèrica i Europa des d’Andalusia; 

un punt de trobada i convivència, d’experiències i creació. 

 

Les tres entitats treballen en un clima de diàleg i entesa per tal que les obres es 

puguin iniciar aquest any i el nou centre obri les portes a la ciutadania en un 

termini de tres anys.  

 

Aquest compromís s’uneix al projecte per a la habilitació d’un centre 

cultural CaixaForum a la Torre Pelli. 

 

L’arquitecte sevillà Guillermo Vázquez Consuegra va presentar fa poc a l’Obra 

Social ”la Caixa” el projecte bàsic del nou CaixaForum Sevilla, que ocuparà 

6.600 m2 i disposarà de dues grans sales d’exposicions i un auditori. L’objectiu 

de l’entitat és poder iniciar les obres durant l’estiu del 2014, que es preveu 

que durin aproximadament, dos anys. 
 

 

 

Consolidació i impuls del compromís social 

 

”la Caixa” mantindrà i potenciarà el 2014 els programes que ja impulsava a 

Andalusia. Entre les dades que fan explícit el compromís de l’entitat amb les 

necessitats dels ciutadans i ciutadanes d’Andalusia, destaquen les següents: 

 

- L’atenció a famílies amb fills en situació de vulnerabilitat, objectiu 

prioritari del programa CaixaProinfància, ha facilitat ajudes a 

12.417 infants d’Andalusia (Sevilla i Màlaga) al llarg del 2013, cosa que 



 

 

 

 

 

es tradueix en una inversió de 9,7 milions d’euros per part de l’entitat 

financera.  

 

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

Incorpora, ha promogut el 2013 un total de 1.701 lloc de treball per a 

persones desafavorides a la regió. Això ha estat possible gràcies a la 

col·laboració de 610 empreses andaluses adscrites al programa. 

 

- Més de 67.000 persones grans van participar l’any passat en els tallers 

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

dependència impulsat per l’Obra Social ”la Caixa” als 61 centres de gent 

gran de la comunitat 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 per promoure el voluntariat entre la gent gran, per 

tal de situar-los com a protagonistes de la societat. Precisament, els 

voluntaris grans andalusos de ”la Caixa” dinamitzen la CiberCaixa 

Penitenciària del Centre Penitenciari Sevilla I amb la formació dels 

interns en l’àmbit de les noves tecnologies.  

 

- Els quatre equips multidisciplinaris que desenvolupen el programa 

d’atenció integral a persones amb malalties avançades i els seus 

familiars a Andalusia han atès el 2013 un total de 480 pacients i 572 

familiars, tant en centres hospitalaris com a domicili. 
 
 

- L’Obra Social també té cinc CiberCaixa Hospitalàries a Andalusia, 

espais que tenen com a finalitat minimitzar l’impacte de l’ingrés en els 

infants hospitalitzats i les seves famílies. Concretament, aquestes 

CiberCaixa estan situades a l’Hospital Carlos Haya de Màlaga, l’Hospital 

Universitario Virgen del Rocío (Sevilla), l’Hospital Universitario Virgen 

Macarena (Sevilla), l’Hospital Universitario Reina Sofía (Còrdova) i 

l’Hospital Universitario Virgen de las Nieves (Granada).  
 

- El compromís social de ”la Caixa” es completa amb les actuacions que 

durant el 2013 es van impulsar directament des de la xarxa d’oficines de 

l’entitat amb l’objectiu d’atendre les necessitats dels seus entorns més 

propers. El 2014, les sucursals disposaran d’un pressupost de 6,5 

milions d’euros per donar suport a projectes d’interès social, educatiu, 

cultural i mediambiental dins l’apartat d’acció social descentralitzada.  

 



 

 

 

 

 

- El suport a la formació i l’educació a través de les beques de postgrau 

nacionals i internacionals de ”la Caixa” i del programa eduCaixa 

(projecte impartit en escoles andaluses en què van participar 154.276 

escolars l’any passat) és una altra de les prioritats. 

 

- En matèria mediambiental, l’entitat mantindrà el 2014 el seu esforç per la 

preservació dels espais naturals d’Andalusia en conveni amb la 

Conselleria de Medi Ambient i la Conselleria per a la Igualtat i el 

Benestar Social de la Junta d’Andalusia. Aquest any, el projecte 

disposarà d’una inversió de 900.000 euros.  

 

- En el terreny de la divulgació de la cultura i el coneixement, Andalusia 

acollirà 13 concerts i 14 exposicions impulsades per l’Obra Social 

”la Caixa”. Henry Moore. Art al carrer, que actualment s’exposa a 

Sevilla, és una de les més representatives. Entre les de contingut 

científic hi ha Il·lusionisme. Màgia o ciència? a Granada; la mostra El 

bosc. Molt més que fusta a Màlaga; Hi havia una vegada… la parla! a 

Almeria, Cadis i Huelva, i TecnoRevolució, a Aracena, Dos Hermanas, El 

Puerto de Santa María, Linares, San Fernando i Vejer de la Frontera. 

Per a aquest any també hi ha programades aquestes altres mostres 

culturals: Romanorum Vita. Una història de Roma a Jerez de la Frontera, 

Neolític. De nòmades a sedentaris a Jaén i Herois ocults. Invents 

genials. Objectes quotidians a Còrdova.  

 

 

 

Més informació: 

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

Jesús N. Arroyo: 934 046 131 / 629 791 296 / jnarroyo@fundacionlacaixa.es 

Sofía Rowe: 954 296 251 / 639 309 275 / srowe@lacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
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