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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 un 
miler de persones desfavorides durant el 
primer any de la Fundació de l’Esperança  

 
 

• Coincidint amb el primer aniversari, l’entitat organitza diferents 

activitats que tenen com a protagonistes principals els usuaris del 

Centre Comunitari d’Acció Social de la Fundació de l’Esperança.   

 

• Una cita ràpida (speed dating) laboral per a persones desfavorides, 

una gimcana organitzada pels nens i nenes del projecte Tens talent i 

el lliurament de diplomes als pares i fills del programa Aprendre junts, 

créixer en família són algunes de les iniciatives organitzades a la 

veïna plaça de Sant Just.  

 

• La Fundació de l’Esperança 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 individualitzats, integrals i innovadors.  

 

• L’Obra Social ”la Caixa” va iniciar la seva acció social directa fa un 

any amb la creació de la Fundació de l’Esperança, en la qual 

concentra els seus programes dirigits a lluitar contra la pobresa i 

l’exclusió, com ara CaixaProinfància i Incorpora, entre d’altres.  
 

 

Barcelona, 13 de juny de 2014. L’alcalde de Barcelona, Xavier Trias; el 
director general de la Fundació ”la Caixa”, Jaume Lanaspa, i el director de 
l’Àrea Social de la Fundació ”la Caixa” i director general de la Fundació de 
l’Esperança, Marc Simón, han assistit avui a la celebració del primer aniversari 
d’aquesta fundació, creada per l’Obra Social ”la Caixa” amb l’objectiu de dur a 
terme una acció social directa.  
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Durant el primer any de funcionament, el Centre Comunitari d’Acció Social, 
principal estendard de la Fundació, ha atès 370 famílies, cosa que significa un 
total de 1.118 persones. D’aquestes, 103 són infants de 0 a 3 anys, 249 tenen 
entre 4 i 16 anys, 531 són adults i hi ha 29 persones grans.  
 
Amb motiu de la celebració del primer aniversari de la Fundació, s’han 
organitzat diferents activitats a la plaça de Sant Just, contigua al Centre 
Comunitari. Concretament, ha tingut lloc una cita ràpida laboral en la qual han 
participat empresaris i usuaris del centre que han seguit els cursos de formació 
prelaboral per facilitar la recerca de feina. 
 
Posteriorment, els infants que prenen part del projecte CiberCaixa. Quedem 

després de classe han organitzat la gimcana Tens talent, dirigida a altres 
infants del barri per tal que aprenguin a descobrir les seves capacitats i les 
potenciïn. Durant la jornada també s’han lliurat els diplomes a les famílies del 
projecte Aprendre junts, créixer en família, adreçat a llars que, per diferents 
circumstàncies, necessiten suport en competències parentals.  
 
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 
itinerarios d’inclusió social integrals, 
individualitzats i innovadors.  
 
Els itineraris que ofereix el Centre Comunitari es divideixen en quatre fases: 
acollida i informació, diagnòstic, pla de treball personalitzat i seguiment. 
D’acord amb el diagnòstic, a grans trets els usuaris reben suport en els àmbits 
següents: béns bàsics (ajudes a l’alimentació, roba, higiene infantil i 
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equipament escolar), suport familiar, assessorament i acompanyament en la 
cerca de feina i formació prelaboral.  
 

Aquesta atenció es canalitza a través de diferents projectes de l’Obra Social 
”la Caixa”, com ara CaixaProinfància (atenció a famílies amb infants en situació 
de dificultat) i Incorpora (integració laboral de col·lectius desfavorits), 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 en risc d’exclusió i/o 
pobresa ateses pel programa CaixaProinfància que, per diferents 
circumstàncies, necessiten ajuda per potenciar les seves capacitats 
parentals. Fins ara hi han participat 18 famílies de CaixaProinfància i 7 
famílies del programa de voluntariat corporatiu de l’Obra Social 
”la Caixa”. 
 

- CiberCaixa. Quedem després de classe, programa d’acollida per a 
infants d’entre 6 i 14 anys que els ofereix un entorn educatiu no formal 
en horari extraescolar i períodes de vacances. La CiberCaixa també 
acull el projecte Tens talent, que té com a finalitat el descobriment de 
capacitats per contribuir a potenciar-les. Aquest any hi han participat 25 
nens i nenes. 
 

- 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. Fins ara hi han 
participat 40 mares amb els seus nadons. 
 

- 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 31 usuaris de la Fundació de 
l’Esperança. En aquesta línia, també s’ha impulsat un Punt 
d’Autoocupació, que ha atès més de 70 persones.  
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- Formació prelaboral: actualment s’hi estan duent a terme dos cursos 

de 300 hores cadascun: auxiliar de vendes i atenció al client i petits 
arranjaments. Fins ara hi han participat 80 alumnes, que fan 200 hores 
teòriques i 100 hores pràctiques en empreses. 
 

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 creava 
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 

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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