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La lluita contra la pobresa i l’exclusió és una de les línies d’actuació prioritàries 
per a l’entitat financera en la conjuntura actual 

 

 

L’Obra Social ”la Caixa” atén directament 
770 persones en situació de vulnerabilitat 

mitjançant la Fundació de l’Esperança  
 
 

• L’entitat financera va iniciar la seva acció social directa fa vuit mesos 

amb la creació d’aquesta nova fundació, que té com a principal 

estendard el Centre Comunitari d’Acció Social, situat al Barri Gòtic de 

Barcelona. 

 

• El centre atén persones en situació de pobresa i exclusió, i les 

acompanya perquè esdevinguin protagonistes del seu propi procés de 

canvi i desenvolupament mitjançant itineraris d’inclusió social 

integrals, individualitzats i innovadors.  
 

• L’Obra Social ”la Caixa” concentra en la Fundació de l’Esperança els 

seus programes dirigits a lluitar contra la pobresa i l’exclusió, com 

CaixaProinfància, Incorpora i Violència: Tolerància Zero, entre 

d’altres.  
 

• Segons ha explicat el director general adjunt de CaixaBank i de l’Obra 

Social ”la Caixa”, Jaume Giró, «vam posar en marxa la Fundació de 

l’Esperança amb la voluntat de fer un pas endavant en la nostra acció 

social. Volíem apropar-nos encara més als ciutadans que passen per 

situacions de dificultat i, vuit mesos després, ja amb resultats a la mà, 

podem dir que hem corroborat la importància de promoure un recurs 

d’aquestes característiques i la necessitat de seguir treballant en 

aquesta línia per arribar encara a més persones.» 

 

 

Barcelona, 26 de març de 2014. El director general adjunt de CaixaBank i de 
l’Obra Social ”la Caixa”, Jaume Giró, i el director de l’Àrea Social de la Fundació 
”la Caixa”, Marc Simón, han fet balanç avui dels primers mesos de 
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funcionament de la Fundació de l’Esperança, creada per l’Obra Social 
”la Caixa” el juliol de l’any passat amb l’objectiu de dur a terme una acció 

social directa. També ha assistit a l’acte l’equip del Centre Comunitari d’Acció 
Social, principal estendard de la Fundació de l’Esperança, com també famílies 
que són ateses en aquest equipament.  
 
Concretament, el Centre Comunitari, situat al cor del Barri Gòtic de Barcelona, 
ha atès 256 famílies, cosa que significa un total de 770 persones. D’entre 
aquestes, 87 són infants de 0 a 3 anys, 214 nens i nenes de 4 a 16 anys, 441 
adults i 28 persones grans.  
 
Pel que fa el perfil, destaquen les famílies amb ingressos insuficients per cobrir 
les seves necessitats bàsiques, amb adults en situació d’atur de llarga durada i 
menors a càrrec. Tenen formació bàsica i baixa qualificació professional, així 
com escasses xarxes de suport i desconeixement sobre l’accés a recursos. 
També han rebut atenció famílies monoparentals amb les característiques 
esmentades, persones immigrants sense ingressos i persones grans en risc 
social i de salut, entre altres col·lectius.  
 
L’Obra Social concentra en la Fundació de l’Esperança els seus programes de 
lluita contra la pobresa i l’exclusió en el marc del seu lligam històric amb la 
Congregació de l’Esperança, vinculada a ”la Caixa” des del 1923. 
D’aquesta manera, la nova fundació va néixer amb l’objectiu d’oferir atenció 
directa a persones desfavorides, acompanyant-les perquè esdevinguin 
protagonistes del seu propi procés de canvi i desenvolupament, mitjançant 
processos d’inclusió social integrals, individualitzats i innovadors.  
 
«Vam posar en marxa la Fundació de l’Esperança amb la voluntat de fer un pas 
endavant en la nostra acció social. Volíem apropar-nos encara més als 
ciutadans que passen per situacions de dificultat i, vuit mesos després, ja amb 
resultats a la mà, podem dir que hem corroborat la importància de promoure un 
recurs d’aquestes característiques i la necessitat de seguir treballant en 
aquesta línia per arribar encara a més persones», ha explicat el director 
general adjunt de CaixaBank i de l’Obra Social ”la Caixa”, Jaume Giró.  
 
Els itineraris que ofereix el Centre Comunitari es divideixen en quatre fases: 
acollida i informació, diagnòstic, pla de treball personalitzat i seguiment. 
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D’acord amb el diagnòstic realitzat, a grans trets els usuaris reben suport en els 
àmbits següents: béns bàsics (ajudes a l’alimentació, roba, higiene infantil i 
equipament escolar), suport familiar, assessorament i acompanyament en la 
cerca de feina i formació en oficis.  
 

Aquesta atenció es canalitza mitjançant diferents projectes de l’Obra Social 
”la Caixa”, com ara CaixaProinfància (atenció a famílies amb infants en situació 
de dificultat), Incorpora (integració laboral de col·lectius desfavorits) i Violència: 
Tolerància Zero (acompanyament a víctimes de violència de gènere), entre 
d’altres.  
 
 

Atenció integral individualitzada 

 
Entre els projectes que es desenvolupen al Centre Comunitari en el marc 
d’aquests programes de l’Obra Social destaquen els següents:  
 

- Aprendre junts, créixer en família, adreçat a llars ateses per 
CaixaProinfància que, per diferents circumstàncies, necessiten ajuda per 
dur a terme adequadament la seva tasca educativa. L’objectiu és 
fomentar les competències dels pares i reforçar les capacitats dels fills 
d’entre 6 i 12 anys. Un primer grup va constar de nou famílies 
participants (23 persones), a les quals s’afegeixen quatre famílies de 
voluntaris de ”la Caixa”. El 12 de març es va iniciar la segona edició.  
 

- CiberCaixa. Quedem després de classe, programa d’acollida per a 
nens i nenes d’entre 5 i 14 anys que els ofereix un entorn educatiu no 
formal en horari extraescolar i períodes de vacances. Actualment hi 
assisteixen 25 infants d’edats compreses entre els 5 i els 15 anys. La 
CiberCaixa també acull el projecte Tens talent, que té com a finalitat la 
detecció de capacitats per contribuir a potenciar-les.  
 

- Servei maternoinfantil, que té com a objectiu acompanyar en 
l’establiment del vincle maternofilial i oferir coneixements pràctics i 
teòrics amb relació a la cura i l’atenció de l’infant. Hi participen 10 mares 
i 10 nadons.  
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- Punt Incorpora, en el marc del programa homònim de l’Obra Social 
”la Caixa”, que se centra en el foment de la contractació de persones 
desfavorides. Aquest servei d’assessorament i acompanyament laboral 
ja ha facilitat un lloc de treball a 20 usuaris del Centre Comunitari. En 
aquesta línia, també s’ha impulsat un Punt d’Autoocupació, que ja ha 
atès 9 persones.  
 

- Formació en oficis, que, en col·laboració amb la Fundació Barcelona 
Comerç, ha creat un Punt de Formació Incorpora. Actualment s’hi estan 
duent a terme dos cursos de 300 hores cadascun: auxiliar de vendes i 
atenció al client, i petits arranjaments. Hi estan inscrits 40 alumnes. 
 

El centre també vol fomentar sinergies amb entitats, institucions i empreses de la 
seva zona d’influència per sumar esforços en l’atenció a persones en risc o 
situació d’exclusió. En aquesta línia, la Fundació de l’Esperança ha establert 
convenis de col·laboració amb l’Associació l’Hora de Déu i la Fundació Roure.  
 

 

Testimoni històric del compromís social de ”la Caixa” 

 

La Reial, Il·lustre i Venerable Congregació de Nostra Senyora de l’Esperança i 
Salvació de les Ànimes de Barcelona va ser fundada l’any 1740 per Gaspar 
Sanz de Antona, aleshores governador militar i polític de la ciutat. Quatre anys 
després, la Congregació posava en marxa la Casa de Recés, el primer 
equipament d’aquest tipus a Espanya i el segon a Europa, i el 1749 es va crear 
el Mont de Pietat. 
 
Per garantir la continuïtat de l’orde, al final del 1922 la Congregació de 
l’Esperança va recórrer a la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis. El 
seu fundador i primer director general, Francesc de Moragas, els va oferir la 
seva ajuda i els va proposar la fusió del Mont de Pietat, la Casa de Recés i les 
diferents modalitats d’acció social de la Congregació amb la Caixa de 
Pensions. L’acord es va formalitzar l’any 1923.  
 
El 1936, la Congregació va abandonar el carrer d’en Xuclà per instal·lar-se a 
l’actual emplaçament, al carrer de la Palma de Sant Just, en dos edificis 
adjacents situats, curiosament, a pocs metres de la casa natal de Francesc 
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de Moragas. ”la Caixa” va culminar la rehabilitació total d’ambdós immobles el 
maig de l’any passat.  
 

 
Més informació: 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 

Neus Contreras: 934 046 073 / 619 743 829 / ncontreras@fundaciolacaixa.es 
 
http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
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