
 

 

 

 

 

 

  

Nota de premsa 

 

L’entitat financera augmenta la seva inversió per al desenvolupament 

d’iniciatives socials, educatives, científiques i culturals durant el 2014 

 

”la Caixa” incrementa el pressupost  
de la seva Obra Social a Ceuta  

fins a 300.000 euros 
  

 

• El president de la Ciutat Autònoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas Lara, i 

el director territorial de ”la Caixa” a Andalusia Occidental, Rafael 

Herrador, han signat avui a Ceuta un acord que preveu la 

col·laboració entre ambdues institucions en matèria d’acció social, 

educativa, científica i cultural per al 2014.  

 

• Fruit d’aquest acord, ”la Caixa” reforça l’acció social que du a terme a 

Ceuta com a resposta a les necessitats dels seus ciutadans en l’actual 

conjuntura, i eleva fins a 300.000 euros el pressupost de la seva Obra 

Social.  

 

• El foment de l’ocupació de col·lectius en situació de vulnerabilitat, 

l’envelliment actiu i saludable de les persones grans, la promoció de 

l’autonomia, i l’atenció a la discapacitat i la dependència seran 

algunes de les línies d’actuació prioritàries per a l’Obra Social 

”la Caixa” a Ceuta. 

 

• A més, l’entitat reforçarà el seu compromís amb la regió a través d’un 

projecte que promou la convivència i la cohesió social amb l’objectiu 

d’afavorir les relacions interculturals des d’una gestió positiva i 

enriquidora. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ceuta, 28 d’abril de 2014. El president de la Ciutat Autònoma de Ceuta, Juan 

Jesús Vivas Lara, i el director territorial de ”la Caixa” a Andalusia Occidental, 

Rafael Herrador, han signat avui a Ceuta un conveni de col·laboració en els 

camps social, educatiu, científic i cultural que preveu que l’entitat financera elevi el 

pressupost de la seva acció social fins a 300.000 euros l’any 2014.  

 

Entre els objectius bàsics marcats en el conveni, destaquen el foment de 

l’ocupació de col·lectius en situació de vulnerabilitat, l’envelliment actiu i 

saludable de les persones grans, la promoció de l’autonomia, i l’atenció a la 

discapacitat i la dependència. 

 

En les circumstàncies actuals, ”la Caixa” eleva la seva inversió per donar resposta 

a les necessitats socials, entre les quals s’inclouen els reptes de la convivència 

plantejats als territoris d’alta diversitat de tot Espanya. Com a reflex del 

compromís amb Ceuta i la seva realitat social, l’entitat consolida les seves línies 

d’actuació pròpies i impulsa per primera vegada en aquesta ciutat el Projecte 

d’Intervenció Comunitària Intercultural, amb la voluntat de promoure la 

cohesió social, la convivència intercultural i la solidaritat en l’àmbit local des 

d’una perspectiva creativa i positiva.  

 

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

necessitats dels ciutadans i ciutadanes de Ceuta són les següents: 

 

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

dificultats, va generar l’any passat un total de 24 oportunitats de 

contractació, en col·laboració amb tres empreses de Ceuta adscrites al 

projecte, a les quals cal afegir la reinserció social i laboral de 15 reclusos 

en últim grau de condemna del Centre Penitenciari de Ceuta, en el marc 

del programa Reincorpora. 

 

- Prop de 200 persones grans van participar en l’exercici passat en alguna 

de les 13 activitats de foment de l’autonomia, l’envelliment saludable i 

la prevenció de la dependència impulsades per l’Obra Social ”la Caixa” 

en dos centres de persones grans, el Centro del Mayor de Ceuta, en 

conveni amb la Conselleria d’Afers Socials de la Ciutat Autònoma de 

Ceuta, i el Centro Social de Mayores con Unidad de Estancias Diurnas de 

Ceuta, de l’Imserso. El Centro del Mayor de Ceuta disposa, a més, d’una 

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



 

 

 

 

 

 

projecte Gent 3.0, enfocat a promoure el voluntariat entre les persones 

grans, per tal de situar-los com a protagonistes de la societat. 

 

- Cal destacar el projecte ceutí seleccionat en la convocatòria 2013 de 

discapacitat i dependència, per al desenvolupament del qual ”la Caixa” 

va donar una ajuda de 18.250 euros. La iniciativa, promoguda per 

l’Asociación Ceutí de Familiares de Personas con Enfermedad Mental, 

té l’objectiu de rehabilitar i integrar en la societat persones amb malalties 

mentals.  

 

- Una altra de les prioritats de l’Obra Social ”la Caixa” és el reforç en 

l’educació i la formació integral dels joves. El programa eduCaixa engloba 

recursos pedagògics, innovadors i pràctics, amb propostes educatives 

pensades per despertar vocacions emprenedores i potenciar vocacions 

científiques; divulgar l’art i la cultura; i promoure el creixement personal 

fomentant hàbits saludables, l’educació en valors i la sensibilització 

social. L’any passat, 14 escoles de Ceuta van treballar el projecte a les 

seves aules, amb la participació de més de 3.500 escolars. 

 

- 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. L’exposició 

programada per a aquest 2014 a Ceuta és Herois ocults. Invents 

genials. Objectes quotidians, un fascinant recorregut pel procés creatiu 

d’alguns dels estris que fem servir en el nostre dia a dia i que s’han 

convertit en elements imprescindibles. 

 

- A més, també és previst organitzar a Ceuta l’espectacle per al públic 

escolar L’arca de Noè. Els espectacles escolars organitzats per l’Obra 

Social ”la Caixa” tenen com a objectiu introduir el públic infantil i juvenil en 

el món de les arts escèniques. En aquest cas, l’espectacle L’arca de Noè 

proposa una aproximació a aquest mite universal que, més enllà del seu 

sentit religiós, forma part de la nostra cultura i del nostre imaginari 

col·lectiu. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

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

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

quals es van destinar 10.500 euros el 2013 amb l’objectiu d’atendre les 

necessitats dels seus entorns més propers.  

 

 

 

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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