
 

 

 

 

 

  

Nota de premsa 

 

El 2013, ”la Caixa” va destinar 200 milions d’euros al desenvolupament de 

programes socials, educatius, mediambientals i culturals  

 

”la Caixa” incrementa el pressupost  
de la seva Obra Social a Catalunya fins a 

212,2 milions d’euros  
 

• El president de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, i el president 

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

a Barcelona un acord que preveu la col·laboració entre ambdues 

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 

Catalunya com a resposta a les necessitats dels seus ciutadans en la 

conjuntura actual, i eleva fins a 212,2 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 les persones 

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

prioritàries per a l’Obra Social ”la Caixa” en aquest exercici. Les 

iniciatives socials suposen aproximadament el 67 % de la inversió 

total. 

 

• Del total de la inversió, ”la Caixa” destinarà 24,5 milions d’euros a 

impulsar actuacions en col·laboració directa amb la Generalitat.  

 

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

manifestat que «l’Obra Social és la nostra essència més genuïna, la 

nostre veritable raó de ser. Des del naixement de “la Caixa” a 

Barcelona l’any 1904, l’entitat ha alimentat aquesta convicció 

generació rere generació i, en les actuals circumstàncies, el nostre 

compromís per contribuir a donar resposta a les necessitats socials 

dels col·lectius més vulnerables és més ferma que mai». 

 



 

 

 

 

 

 

Barcelona, 15 d’abril de 2014. El president de la Generalitat de Catalunya, Artur 

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

signat avui al Palau Macaya de l’Obra Social ”la Caixa” 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 a Catalunya fins 

a 212,2 milions d’euros l’any 2014. Aquesta xifra incrementa en 12 milions la 

dotació assignada el 2013, que va ser de 200 milions d’euros.  

 

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

social, prestant 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 les persones grans; l’atenció integral a persones 

amb malalties avançades; la facilitació de l’accés a l’habitatge; el suport a 

l’educació i a la recerca; 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 i com a reflex del seu compromís fundacional. 

Amb aquesta dotació, l’entitat consolidarà les seves línies d’actuació pròpies i 

donarà suport a projectes impulsats tant per la Generalitat com per entitats socials 

de tot el país.   

 

Algunes de les dades que són prova del compromís de l’entitat amb les 

necessitats dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya són les següents: 

 

- 18.370 nens i nenes de Barcelona i l’àrea metropolitana van rebre el 

2013 atenció a través del programa de superació de la pobresa infantil 

CaixaProinfància que l’entitat desenvolupa en col·laboració amb 107 

entitats socials. El 2013 a Catalunya es va destinar a aquest programa 

una inversió de 12,8 milions d’euros per a concessions d’ajudes. Convé 

destacar, en aquest apartat, l’acció social directa exercida per la Fundació 

de la Esperança, ubicada al Barri Gòtic de Barcelona, que ha prestat 

atenció a 770 persones des que es va obrir el maig del 2013. 

 

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

dificultats, va generar l’ant passat un total de 4.399 oportunitats laborals 

a Catalunya, en col·laboració amb més de 1.500 empreses del país. A 

aquestes oportunitats cal afegir la reinserció social i laboral de 609 

reclusos en el darrer grau de condemna als centres penitenciaris de 



 

 

 

 

 

Catalunya, en el marc del programa Reincorpora, impulsat conjuntament 

amb la Conselleria de Justícia. 

 

- Més de 195.000 persones grans van participar en l’exercici passat en 

alguna de les 5.773 activitats de foment de l’autonomia, l’envelliment 

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

”la Caixa” en 205 centres de persones grans (57 de propis i 148 en 

conveni amb les administracions públiques). A més, les persones grans 

catalanes imparteixen tallers de noves tecnologies al Centre Penitenciari de 

Quatre Camins, en el marc d’un projecte que tracta de normalitzar la vida 

dels interns i donar-los coneixements i habilitats que facilitin la seva 

reinserció social i laboral. 

 

- Els cinc equips que treballen dins del programa d’atenció a persones amb 

malalties avançades i els seus familiars a Catalunya (Mútua de Previsió 

Social, Barcelona; Creu Roja – Granollers, Barcelona; Fundació 

Hospitalària Residencial Sant Camil, Barcelona; Fundació Hospital Sant 

Jaume i Santa Magdalena de Mataró, Barcelona, i SAR Fundació Privada. 

Lleida) el 2013 van atendre, en hospitals o a domicili, 2.717 pacients i 

3.603 familiars. 

 

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

”la Caixa” a Catalunya. El programa Habitatge Assequible disposa de 

2.578 pisos per a joves amb dificultats d’emancipació i persones grans. A 

aquests, cal sumar-hi els 1.313 habitatges que, emmarcats en el programa 

Lloguer Solidari, han facilitat a famílies del país l’accés a una llar per unes 

rendes compreses entre 85 i 150 euros mensuals. I finalment, els 

habitatges en règim de lloguer social, 1.940 pisos, gestionats per la 

mateixa xarxa d’oficines de ”la Caixa” amplien aquest compromís. 

 

- Amb l’objectiu de millorar la convivència als territoris amb alta diversitat a 

través del Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural, que a 

Catalunya es desenvolupa a les poblacions de Salt, Tortosa i Barcelona (el 

Clot, Nou Barris i el Raval), l’Obra Social va impulsar el 2013 un total de 

343 actuacions amb 14.840 participants. 

 

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

nacionals i internacionals de ”la Caixa” (41 becaris de Catalunya el 

2013) i del programa eduCaixa (projecte impartit en 1.850 escoles del país 

en què l’any passat van participar més de 477.500 escolars) és una altra 

de les prioritats. 



 

 

 

 

 

 

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

preservació dels espais naturals de Catalunya en conveni amb la 

Generalitat i amb les Diputacions de Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona. 

El 2013, la suma de la inversió en actuacions mediambientals a 

Catalunya va arribar als 2 milions d’euros. Aquestes iniciatives prioritzen, a 

més, la contractació de col·lectius en risc d’exclusió social per al 

desenvolupament dels projectes. La divulgació de la ciència té a 

CosmoCaixa Barcelona, amb 716.877 visitants el 2013, el seu centre de 

referència. 

 

- En l’àmbit de la recerca mèdica, l’Obra Social impulsa de manera 

sostinguda en el temps projectes d’excel·lència com els que representen 

irsiCaixa (sida) —que dirigeix el Dr. Bonaventura Clotet—, la Unitat de 

Teràpia Molecular del Càncer —que dirigeixen els Drs. Josep Baselga i 

Josep Sánchez Tabernero—, el projecte Barcelona Beta a l’entorn de 

malaties neurodegeneratives —que dirigeix el Dr. Jordi Camí—, l’Institut de 

Salut Global de Barcelona (ISGlobal) —que dirigeix el Dr. Pedro Alonso— i 

el Centre de Genètica Cardiovascular —que dirigeix el Dr. Ramon Brugada. 

 

- A les actuacions anteriors cal afegir el suport a la recerca universitària 

que l’Obra Social impulsa de manera decidida, juntament amb l’Associació 

Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), en el marc del programa 

RecerCaixa, que el 2013 va dedicar 1,8 milions d’euros a 28 projectes. 

Aquest suport s’uneix al que l’Obra Social dóna a programes de formació a 

les universitats catalanes, amb les quals manté vigents 14 convenis per 

valor de 5,7 milions d’euros.  

 

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

impulsa el creixement de les persones a través del seus programes 

d’exposicions, música, arts escèniques i conferències. Més de 1.192.000 

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

va presentar als seus quatre centres CaixaForum a Catalunya i a les seves 

13 exposicions itinerants. A aquestes mostres es van afegir 7 cicles de 

concerts i 5 representacions participatives d’obres com El Messies de 

Händel.  

 

- La recuperació del patrimoni, línia de treball en què destaca el programa 

Romànic Obert, impulsat conjuntament amb la Generalitat de Catalunya i  

que ha permès donar nou valor i millorar 74 monuments, i també el 



 

 

 

 

 

programa per a la restauració i millor dels Cellers Cooperatius és una 

altra de les mostres de la sensibilitat cultural de l’Obra Social. 

 

- L’obertura del Palau Macaya de l’Obra Social ”la Caixa” i el seu 

posicionament com a centre al servei de la reflexió, el debat d’idees i 

l’avanç del pensament va constituir una altra de les grans aportacions de 

l’Obra Social el 2013.  

 

- A totes aquestes línies d’actuació se sumen els projectes que tenen el 

suport de la institució a través de les convocatòries d’iniciatives socials. 

El 2013 es van destinar 4,5 milions d’euros a l’impuls de 199 projectes 

liderats per entitats catalanes.  

 

- I el compromís social de ”la Caixa” es completa amb les actuacions 

socials directament impulsades per la xarxa d’oficines de ”la Caixa”, 

que van disposar de 7,8 milions d’euros el 2013 per atendre les 

necessitats dels seus entorns més propers.  

 

- Aquestes actuacions de la xarxa d’oficines no es limiten al pla econòmic, 

sinó que, a través del programa de Voluntariat de ”la Caixa”, actualment 

2.469 treballadors de l’entitat financera col·laboren de manera altruista en 

projectes socials de tot tipus.  

 

La prevenció del consum de drogues, el suport a la infància hospitalitzada, 

l’atenció a dones víctimes de la violència de gènere, el suport a 

l’emprenedoria i la cooperació internacional són també objectius prioritaris als 

quals l’Obra Social ”la Caixa” destina els seus esforços al país. 

 

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

«l’Obra Social és la nostra essència més genuïna, la nostre veritable raó de ser. 

Des del naixement de “la Caixa” a Barcelona l’any 1904, l’entitat ha alimentat 

aquesta convicció generació rere generació i, en les actuals circumstàncies, el 

nostre compromís per contribuir a donar resposta a les necessitats socials dels 

col·lectius més vulnerables és més ferma que mai». 

 

 

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

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

Marina Teixidó: 608 099 023 / mteixido@fundaciolacaixa.es 

 
Sala de Premsa Multimèdia  
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 


