
 

 

 

 

 

Nota de premsa 

 

 ”la Caixa” reforça els recursos destinats a programes d’acció social, 

educativa, cultural i mediambiental a la comunitat 

 

”la Caixa” referma la seva Obra Social a  
la Rioja amb 2 milions d’euros 

 

• El president del Govern de la Rioja, Pedro Sanz, i el director territorial 

de ”la Caixa” a la Rioja, Raúl Marqueta, han signat avui a Logronyo un 

acord que recull la col·laboració entre ambdues institucions en 

matèria d’acció social, educativa, científica, mediambiental i cultural. 

 

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

financera en aquesta comunitat, ”la Caixa” reforça el seu compromís 

amb la Rioja i amb les necessitats dels seus ciutadans, fent aquest 

any una inversió en Obra Social de 2 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 l’habitatge són algunes de les línies d’actuació 

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

 

 

Logronyo, 11 de novembre de 2014. El president del Govern de la Rioja, Pedro 

Sanz, i el director territorial de ”la Caixa” a la Rioja, Raúl Marqueta, han signat 

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

mediambiental i cultural, que estableix que l’entitat financera reforçarà la seva 

inversió social en aquesta comunitat fins a assolir un total de 2 milions d’euros 

l’any 2014.  

 

Entre les diferents iniciatives pròpies de l’Obra Social ”la Caixa”, el conveni 

subscrit dóna prioritat a 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 les 

persones amb malalties avançades, l’accés a l’habitatge, la protecció de la 

natura i el medi ambient, i la divulgació de la cultura. 

 



 

 

 

 

 

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

cosa que il·lustren algunes de les dades següents: 

 

- El programa Incorpora, dirigit a fomentar l’ocupació entre col·lectius 

amb dificultats, ha generat des del gener del 2014 fins avui un total de 

131 llocs de treball, treballant en col·laboració amb 45 empreses de la 

comunitat adscrites a aquest programa. 

 

- Més de 24.000 persones grans participen cada any en alguna de les 300 

activitats de foment de l’autonomia i l’envelliment saludable impulsades 

per l’Obra Social ”la Caixa” als dotze centres de persones grans de la 

comunitat amb els quals manté un conveni de col·laboració. Aquestes 

activitats s’han reforçat en els darrers anys amb el nou projecte Gent 3.0, 

destinat a promoure el voluntariat entre les persones grans i a situar-los 

com a protagonistes de la societat. A la Rioja, aquestes activitats es 

coordinen a través de l’Asociación de Voluntarios Mayores de La Rioja. 

 

- L’equip multidisciplinari de la Fundación Rioja Salud, que treballa a 

l’Hospital Provincial de La Rioja dins del programa d’atenció a persones 

amb malalties avançades, ha atès des del 2009 fins avui 1.016 

pacients i 2.888 familiars. Aquest programa ofereix atenció hospitalària i 

domiciliària a tota la comunitat.  

 

- Facilitar l’accés a un habitatge és una altra de les prioritats de l’Obra 

Social ”la Caixa”. El 2014, el programa Lloguer Solidari ha facilitat 64 

habitatges, per rendes compreses entre els 85 i els 150 euros mensuals, a 

persones amb dificultats especials en aquest àmbit.  

 

- L’Obra Social impulsa als barris San José i Madre de Dios de Logronyo, 

a través de l’entitat La Rioja Acoge, el seu Projecte d’Intervenció 

Comunitària Intercultural. Des que es va posar en marxa el 2010, aquest 

projecte ha dut a terme 108 activitats, en les quals han participat 13.261 

persones. Els participants han viscut al seu barri un procés de millora de la 

convivència i el desenvolupament comunitari.  

 

- A aquestes línies d’actuació se sumen les convocatòries dirigides a 

donar suport a iniciatives socials, a les quals el 2014 s’han destinat 

136.020 euros. Aquesta quantitat s’ha invertit en l’impuls de 5 projectes 

promoguts per entitats de la Rioja.  

 



 

 

 

 

 

- El compromís social de ”la Caixa” es completa amb les 101 actuacions 

activades directament per la xarxa d’oficines de l’entitat, a les quals el 2014 

es destinen 113.000 euros per atendre les necessitats dels seus entorns 

més propers.  

 

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

dels espais naturals de la Rioja, amb 120.000 euros el 2014, per mitjà 

d’un conveni amb el Govern de la Rioja. En total, ja són 46 les actuacions 

mediambientals impulsades per l’Obra Social en el marc d’aquest acord, 

que han permès, al seu torn, 221 insercions laborals de persones en risc 

d’exclusió social. 

 

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

impulsa el desenvolupament de les persones a través d’exposicions, 

música, arts escèniques i conferències. Més de 20.000 visitants donen 

suport anualment a les propostes expositives que l’Obra Social organitza a 

la Rioja. El 2014, la comunitat ha acollit l’exposició Ibers i l’espectacle per a 

escolars La Guerra de Troia.  

 

- En la conjuntura actual, l’Obra Social ”la Caixa” també reforça el seu suport 

a emprenedors i empreses socials sostenibles, canalitzat a través del 

programa d’Emprenedoria Social. Addicionalment, l’atenció a la 

infància hospitalitzada a través de les CiberCaixa instal·lades a l’Hospital 

de San Pedro i la Fundación Hospital Calahorra, la prevenció del consum 

de drogues i els programes de reinserció al Centro Penitenciario de 

Logroño són també objectius prioritaris als quals l’Obra Social ”la Caixa” 

destina els seus esforços a la Rioja. 

 

 

Més informació: 

 

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

Elena Martín: 619 713 364 / elena.m.martin@lacaixa.es 

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

 

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