
 

   

 
 
 

 
Nota de premsa 

 

El 2015, l’entitat destina mig milió d’euros a la promoció de la convivència 

intercultural, l’atenció a la infància en risc d’exclusió social i el foment de 

l’ocupació entre col·lectius vulnerables a la Cañada Real Galiana 
 
 

L’Obra Social ”la Caixa” i la Comunitat  
de Madrid posen en marxa programes  
d’intervenció social a la Cañada Real  

 
 

• L’Obra Social ”la Caixa” i la Conselleria d’Afers Socials de la 

Comunitat de Madrid han signat un conveni que recull l’impuls 

de tres programes d’acció social a la Cañada Real Galiana: 

CaixaProinfància, el Projecte d’Intervenció Comunitària 

Intercultural i Incorpora. 
  

• Es prioritzen tres línies d’actuació al territori: la promoció de la 

convivència ciutadana intercultural, l’atenció a la infància en 

situació o risc d’exclusió social i el foment de l’ocupació entre 

col·lectius amb dificultats. 

 

• L’Obra Social ”la Caixa” impulsarà, dinamitzarà i coordinarà els 

tres programes a la zona a través de les entitats socials 

referents. La realització d’un estudi previ permetrà la planificació 

de la intervenció social necessària a la zona. 
 

 

Madrid, 11 de febrer de 2015. El director general de la Fundació Bancària 

”la Caixa”, Jaume Giró, i el conseller d’Afers Socials de la Comunitat de 

Madrid, Jesús Fermosel, han signat un conveni de col·laboració que recull 

l’impuls d’actuacions socials al voltant de la promoció de la convivència 

ciutadana intercultural, l’atenció a la infància en situació o risc d’exclusió 

social i el foment de l’ocupació entre col·lectius amb dificultats. 

 

El conveni estableix una inversió de 516.000 euros per al desenvolupament 

d’aquests programes a la Cañada Real Galiana al llarg del 2015. Així, es 

destinaran 40.000 euros a l’estudi social que es farà prèviament per planificar 



 

   

les actuacions de cada programa en funció de les necessitats del territori, 

155.000 euros per al Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural, 

321.000 euros per al programa CaixaProinfància i 40.000 euros per al 

programa Incorpora.  

 

Mitjançant aquest acord, totes dues institucions busquen consolidar el seu 

compromís amb l’atenció a col·lectius desafavorits a la Cañada Real 

Galiana, sobretot en la conjuntura actual.  

 

 

Tres grans línies d’acció social 
 

L’Obra Social ”la Caixa” posarà en marxa a la Cañada Real Galiana el 

programa CaixaProinfància, centrat en l’atenció a famílies amb infants de 0 a 

16 anys en situació de vulnerabilitat. Concretament, l’entitat destinarà 321.000 

euros al desenvolupament d’aquesta iniciativa a la zona al llarg del 2015. 

CaixaProinfància busca trencar la línia de transmissió de la pobresa de pares a 

fills i afavorir el ple potencial dels menors, impulsant accions en clau de procés 

de transformació amb l’objectiu que aquests infants tinguin la porta oberta a un 

futur millor. D’aquesta manera, l’Obra Social iniciarà un procés d’atenció 

socioeducativa amb les famílies de la Cañada Real que tinguin fills menors a 

càrrec seu i responguin al perfil de CaixaProinfància. El programa va atendre 

8.104 infants i 4.523 famílies a Madrid i la seva àrea metropolitana el 2014.  

 

Per completar la seva acció social a la zona, l’Obra Social hi desplegarà el seu 

programa d’integració laboral, Incorpora, que tindrà una dotació de 40.000 

euros el 2015. Incorpora té com a objectiu facilitar feina a col·lectius en risc o 

situació d’exclusió, com ara persones amb discapacitat, aturats de llarga 

durada, víctimes de violència de gènere, immigrants, joves en situació de 

vulnerabilitat i exreclusos, entre altres. L’Obra Social posarà en marxa un Punt 

d’Inserció Laboral Incorpora per a l’atenció i la intermediació laboral a la zona. 

El programa va facilitar 1.936 llocs de treball a la Comunitat de Madrid al llarg 

del 2014 gràcies a la col·laboració de 621 empreses madrilenyes. 

 

I, finalment, l’Obra Social ”la Caixa” desenvoluparà el Projecte d’Intervenció 

Comunitària Intercultural en aquesta zona, amb l’objectiu d’impulsar un 

treball conjunt entre administracions, professionals i ciutadania per al foment de 

la convivència intercultural i la cohesió social a través d’accions en l’àmbit 

educatiu, de la salut i de les relacions ciutadanes, amb especial atenció per la 

infància, la joventut i les famílies. Es tracta d’una intervenció preventiva, 

promocional, positiva i enriquidora que fomenta les relacions interculturals, la 

cohesió social i l’apoderament de la societat en pro de la convivència i el 

desenvolupament comunitari. 



 

   

 

En aquests moments, aquest projecte és present a 40 àmbits territorials de 

31 municipis de tot l’Estat amb un alt nivell de diversitat cultural. Una part del 

seu èxit es deu a la combinació entre la flexibilitat que requereix cada context i 

la unitat en l’enfocament metodològic de la intervenció. En aquest sentit, 

recentment s’han adherit al projecte, que es va iniciar el 2010 amb 16 

territoris d’actuació, uns altres 24, entre els quals hi ha la Cañada Real. 

 

 

L’Obra Social, l’ànima de ”la Caixa” 
 

”la Caixa” aposta un any més per renovar el seu compromís social oferint 

suport a milers de projectes solidaris que pretenen donar resposta a les 

necessitats emergents de la nostra societat. El desenvolupament de programes 

de caràcter social, adequats a aquestes necessitats socials en l’actual context, 

concentra la major part de la inversió. La superació de la pobresa infantil, el 

foment de l’ocupació entre col·lectius amb dificultats, l’envelliment actiu i 

saludable de la gent gran, i l’atenció a persones amb malalties avançades 

continuen sent les línies prioritàries de treball.  

 

A més de les iniciatives esmentades, ”la Caixa” n’impulsa altres adreçades a 

cobrir diferents mancances i problemàtiques socials, com ara la prevenció del 

consum de drogues, l’accés a l’habitatge, el foment de la diversitat i la 

interculturalitat com a valors socials positius, l’impuls del voluntariat, la 

concessió de microcrèdits i la cooperació internacional. Aquests objectius, 

juntament amb el suport a l’educació i la investigació, la conservació del medi 

ambient i la divulgació de la cultura com a instrument de cohesió social, 

completen els objectius essencials de l’Obra Social ”la Caixa”.  

 

 

Més informació: 

 

Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 

Neus Contreras: 934 046 073 / ncontreras@fundaciolacaixa.org 

Ariadna Puig Ninou: 934 044 095 / apuig@fundaciolacaixa.org 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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