
 

 

 

 

 

  

Nota de premsa 

 

El 2013, ”la Caixa” va destinar 21 milions d’euros al desenvolupament de 

programes socials, educatius, mediambientals i culturals a la regió 

 

”la Caixa” incrementa el pressupost  
de la seva Obra Social a la Comunitat 
Valenciana fins a 25 milions d’euros  

 

• El president de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, i el president 

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

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

institucions en matèria d’acció social, educativa, científica, 

mediambiental i cultural per al 2014.  

 

• Fruit d’aquest acord, ”la Caixa” reforça la seva acció social a la 

Comunitat Valenciana com a resposta a les necessitats dels seus 

ciutadans en la conjuntura actual i eleva fins a 25 milions d’euros el 

pressupost de la seva Obra Social. 

 

• La lluita contra la pobresa i l’exclusió social, el foment de l’ocupació 

de col·lectius en situació de vulnerabilitat, l’atenció a persones amb 

malalties avançades, l’envelliment actiu i saludable de la gent gran i 

l’accés a un habitatge seran algunes de les línies d’actuació 

prioritàries per a l’Obra Social ”la Caixa” a la Comunitat Valenciana. 

 

• A més, l’entitat reforçarà el seu compromís amb la regió amb una 

nova convocatòria d’ajudes a iniciatives socials dirigida 

específicament a entitats de la Comunitat Valenciana i dotada amb 

600.000 euros.  

 

• Isidre Fainé, president de ”la Caixa” i de la Fundació ”la Caixa”, ha 

manifestat: «La signatura de l’acord constitueix una nova oportunitat 

per ratificar la decidida i creixent implicació de ”la Caixa” amb la 

Comunitat Valenciana i amb tots els seus ciutadans». 

 

 

València, 2 d’abril de 2014. El president de la Generalitat Valenciana, Alberto 

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



 

 

 

 

 

signat avui a València un conveni de col·laboració en els camps social, educatiu, 

mediambiental i cultural que preveu que l’entitat financera elevi el pressupost de la 

seva acció social fins a 25 milions d’euros el 2014. Aquesta xifra incrementa en 

4 milions la dotació assignada el 2013, que va ser de 21 milions d’euros.  

 

El conveni subscrit inclou com a prioritats comunes la lluita contra l’exclusió 

social, amb una atenció especial a la pobresa hereditària; el foment de 

l’ocupació entre col·lectius amb dificultats; la participació en la societat i 

l’envelliment saludable de la gent gran; l’atenció integral a persones amb 

malalties avançades; la protecció de la natura i del medi ambient, i la 

divulgació de la cultura. 

 

En les circumstàncies actuals, ”la Caixa” eleva la seva inversió com a resposta a 

les necessitats socials creixents a tot Espanya i com a reflex del seu compromís 

amb el territori valencià. Amb aquesta dotació, l’entitat consolida les seves línies 

d’actuació pròpies i crea una nova convocatòria d’ajudes específica per a 

entitats de la Comunitat i dirigida a la lluita contra l’exclusió i a la integració 

laboral de col·lectius desafavorits.  

 

Algunes de les dades que reflecteixen el compromís de l’entitat amb les 

necessitats dels ciutadans i ciutadanes de la Comunitat Valenciana són les 

següents: 

 

- 3.740 nens i nenes de València van rebre el 2013 atenció a través del 

programa de superació de la pobresa infantil CaixaProinfància, que 

l’entitat desenvolupa a València en col·laboració amb 25 entitats socials 

de la Comunitat. Aquest programa, que el 2013 va disposar d’una inversió 

de 3,2 milions d’euros, ha prestat ajuda a més de 18.000 menors des que 

el 2007 es va posar en marxa.  

 

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

dificultats, l’any passat va generar un total de 766 oportunitats de 

contractació, en col·laboració amb 262 empreses de la Comunitat 

Valenciana adscrites al programa. A això, cal sumar-hi la reinserció social i 

laboral de 105 reclusos en últim grau de condemna als centres 

penitenciaris València l, Alacant Compliment i Castelló I, en el marc del 

programa Reincorpora. 

 

- Més de 16.420 persones grans van participar en l’exercici passat en 

alguna de les 766 activitats de foment de l’autonomia, l’envelliment 

saludable i la prevenció de la dependència impulsades per l’Obra Social 



 

 

 

 

 

”la Caixa” en 35 centres de gent gran amb els quals hi ha un conveni de 

col·laboració i que disposen de 26 CiberCaixa. A més, les persones grans 

valencianes atenen els interns a la CiberCaixa del Centre Penitenciari de 

Picassent. Aquest programa s’ha reforçat en els darrers anys amb el nou 

projecte Gent 3.0, l’objectiu del qual és promoure el voluntariat entre les 

persones grans, situant-les com a protagonistes de la societat.  

 

- Els dos equips (Carena i Aspanion) que treballen dins del programa 

d’atenció a persones amb malalties avançades i els seus familiars han 

atès 2.178 pacients de la Comunitat des que el 2009 es va iniciar el 

programa.  

 

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

Social ”la Caixa” a la Comunitat Valenciana. El programa Habitatge 

Assequible disposa d’una promoció de 134 immobles per a joves amb 

dificultats d’emancipació i persones grans ubicada a València – La Torre. A 

més, s’hi han de sumar els 572 habitatges que, emmarcats en el programa 

Lloguer Solidari, han facilitat a famílies de la Comunitat l’accés a una llar 

per unes rendes compreses entre 85 i 150 euros mensuals.  
 

- La millora de la convivència en els territoris d'alta diversitat a través del 

Projecte d'Intervenció Comunitària Intercultural, que a la Comunitat 

Valenciana es desenvolupa a Paterna (València), coordinat per la Fundació 

Secretariado Gitano, i també a Elx (Alacant), coordinat per la Fundació 

Elche Acoge. Més de 25.200 persones han participat en les 288 activitats 

organitzades des de l'inici del programa el 2011. 

 

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

nacionals i internacionals de ”la Caixa” (13 becaris de la Comunitat el 

2013) i del programa eduCaixa (projecte impartit a les escoles de la regió 

en què van participar més de 49.700 escolars l’any passat) és una altra de 

les prioritats. 

 

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

preservació dels espais naturals de la Comunitat Valenciana en 

conveni amb la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient de la 

Generalitat. En total, s’han desenvolupat 63 actuacions mediambientals 

impulsades per l’Obra Social des del 2005 en el marc d’aquest acord, que 

han permès, a més, 594 insercions laborals de col·lectius en risc 

d’exclusió social. 

 



 

 

 

 

 

- En el terreny de la divulgació de la cultura i el coneixement, ”la Caixa” 

impulsa el creixement de les persones a través dels seus programes 

d’exposicions, música, arts escèniques i conferències. Més de 125.300 

persones van donar suport a les 5 propostes expositives que l’Obra Social 

va organitzar a la Comunitat el 2013. A aquestes, s’hi van afegir 20 

concerts escolars i 7 concerts del cicle Diversons. Entre les exposicions 

programades per a aquest 2014, destaquen Art al carrer: Henry Moore i 

ExpoCaixa Tecnorevolució, tot just inaugurades a València i a Burriana, 

respectivament; Herois ocults, a Alacant; Il·lusionisme, a València; L’Àrtic 
es trenca, a Gandia, i ExpoCaixa Tecnorevolució, a Paterna. 

 

- A aquestes línies d’actuació s’afegeixen els projectes que tenen el suport 

de la institució a través de les seves convocatòries d’iniciatives socials, 

als quals el 2013 es van destinar 1,15 milions d’euros per impulsar-ne 

60 de liderats per entitats de la Comunitat Valenciana. El 2014 l’entitat 

posarà en marxa una nova convocatòria específica per a 

organitzacions de la Comunitat Valenciana amb 600.000 euros. 

 

- I el compromís social de ”la Caixa” es completa amb més de 2.000 

actuacions socials directament impulsades per la xarxa d’oficines de 

”la Caixa”, a les quals es van destinar 1,9 milions d’euros el 2013 amb 

l’objectiu d’atendre les necessitats dels seus entorns més propers.  

 

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

microcrèdits, el suport a la infància hospitalitzada (a través de les 4 CiberCaixa 

dels hospitals Infantil Universitari La Fe, General Universitari d’Elx, General de 

Castelló i Universitari de València) i la millora de la integració social de les 

persones immigrants són també objectius prioritaris als quals l’Obra Social 

”la Caixa” destina els seus esforços a la Comunitat Valenciana. 

 

Isidre Fainé, president de ”la Caixa” i de la Fundació ”la Caixa”, ha manifestat: 

«La signatura d’aquest acord constitueix una nova oportunitat per ratificar la 

decidida i creixent implicació de ”la Caixa” amb la Comunitat Valenciana i amb tots 

els seus ciutadans. Aquest ha estat sempre per a nosaltres un territori natural: ens 

hi sentim molt a gust, hi estem plenament identificats i apostem pel seu 

desenvolupament com a objectiu prioritari». 

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

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

César R. Miguel: 630 048 703 / crmiguel@lacaixa.es 


