
 

 

 

 

 

  

Nota de premsa 

 

El 2014, ”la Caixa” reforçarà els recursos destinats a programes d’acció 

social, educativa, cultural i mediambiental a la Comunitat Foral 

 

”la Caixa” referma la seva Obra Social a 
Navarra amb 12 milions d’euros 

 

• La presidenta del Govern de Navarra, Yolanda Barcina, i el director 

general de la Fundació ”la Caixa”, Jaume Lanaspa, han signat avui a 

Tudela un acord que preveu la col·laboració entre ambdues 

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

mediambiental i cultural per al 2014.  

 

• En la conjuntura actual i com a reflex de la creixent presència 

financera de l’entitat, ”la Caixa” reforça el seu compromís amb 

Navarra i amb les necessitats dels seus ciutadans amb una inversió 

en obra social de 12 milions d’euros.  

 

• 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 de l’Obra Social ”la Caixa” en l’apartat corresponent a 

l’acció social pròpia. 

 

 

Tudela, 27 de maig de 2014. La presidenta del Govern de Navarra, Yolanda 

Barcina, i el director general de la Fundació ”la Caixa”, Jaume Lanaspa, han 

signat avui a Tudela un conveni de col·laboració en un acte en què també ha estat 

present Ana Díez Fontana, directora territorial de "la Caixa" a Navarra. L’acord 

s’emmarca en els camps social, educatiu, mediambiental i cultural, que contempla 

que l’entitat financera reforçarà la seva inversió social a la Comunitat Foral amb 

12 milions d’euros l’any 2014.  

 

El conveni subscrit inclou com a prioritats de les iniciatives pròpies de l’Obra 

Social ”la Caixa” la lluita contra l’exclusió social; 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 protecció de la naturalesa i del medi ambient, i la divulgació de 

la cultura. 

 

Amb la nova aportació, l’entitat potenciarà les seves línies d’actuació recurrents, 

de les quals podem destacar les xifres següents:  

 

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

Incorpora, va generar l’any passat un total de 210 llocs de treball, en 

col·laboració amb 74 empreses de la Comunitat Foral adscrites al 

programa. Des que es va iniciar, el 2006, aquesta xifra s’ha elevat fins a 

811 insercions en 275 companyies navarreses. 

 

— Un total de 1.127 persones grans van participar durant l’exercici passat en 

alguna de les 76 activitats de foment de l’autonomia, l’envelliment 

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

”la Caixa” en els sis centres de persones grans de la Comunitat amb els 

quals hi ha establert un conveni de col·laboració. Aquest programa s’ha 

reforçat en els darrers anys amb el nou projecte Gent 3.0 per a la promoció 

del voluntariat entre les persones grans per tal de situar-los com a 

protagonistes de la societat.  

 

— L’equip de l’Hospital de Sant Joan de Déu que treballa dins del programa 

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

atendre l’exercici passat 426 pacients i 654 familiars. 

 

— A aquestes línies d’actuació, cal sumar-hi els projectes que tenen el suport 

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

quals durant el 2013 es van destinar 452.900 euros per impulsar 22 

iniciatives promogudes per entitats de la Comunitat Foral. 

 

- El compromís social de ”la Caixa” es completa amb 710 actuacions 

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

l’entitat va destinar 1.270.000 euros amb l’objectiu d’atendre les 

necessitats dels seus entorns més propers. 

 

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

nacionals i internacionals de ”la Caixa” (4 becaris de Navarra el 2013) i 

del programa eduCaixa (projecte impartit a les escoles de la Comunitat 

Foral en el qual l’any passat van participar 15.469 escolars) és una altra 

de les prioritats. 

 



 

 

 

 

 

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

preservació dels espais naturals de Navarra, objectiu al qual dedica 

350.000 euros anuals, en conveni amb la Conselleria de Desenvolupament 

Rural, Medi Ambient i Administració Local del Govern de Navarra. En total, 

ja són 123 les actuacions mediambientals impulsades per l’Obra Social 

en el marc d’aquest acord, les quals han possibilitat, a més, 426 

insercions laborals de persones 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 22.404 

persones van donar suport a la proposta expositiva que l’Obra Social va 

organitzar a Navarra el 2013, Romanorum Vita. S’hi van afegir concerts per 

a tot tipus de públics (escolars o participatius), com ara Sakapatú i Grans 

cors d’òpera, dels quals van gaudir més de 3.300 persones. I ja aquest 

2014, Navarra ha acollit l’exposició Il·lusionisme. Màgia o ciència?, del 2 

d’abril al 9 de maig, amb un total de 25.700 visitants.  

 

— L’Obra Social ”la Caixa” també reforça en la conjuntura actual el seu suport 

a emprenedors i empreses socials sostenibles a través del Programa 

d’Emprenedoria Social. Addicionalment, la prevenció del consum de 

drogues i el suport al voluntariat són també objectius prioritaris als quals 

l’Obra Social ”la Caixa” destina els seus esforços a Navarra. 

 

 

 

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

Pablo Roncal: 625 105 070 / pjroncal@lacaixa.es 

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

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