
 

 

 

 

 

  

Nota de premsa 

 

L’entitat augmentarà els recursos destinats a programes d’acció social, 

educativa, cultural i mediambiental a la Comunitat Foral 

 

”la Caixa” reforça l’Obra Social  
a Navarra i eleva el seu pressupost a  

13 milions d’euros el 2015 
 

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

de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Isidre Fainé, han signat avui a 

Pamplona un acord que preveu la col·laboració entre ambdues 

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

mediambiental i cultural per al 2015.  

 

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

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

Navarra i amb les necessitats del seus ciutadans amb una inversió en 

obra social de 13 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 la gent gran i 

l’accés a un habitatge seran algunes de les línies d’actuació 

prioritàries per a l’Obra Social ”la Caixa” en l’apartat corresponent a 

l’acció social pròpia. 
 

• Isidre Fainé, president de la Fundació Bancària ”la Caixa”, ha 

manifestat: «Navarra sempre ha estat per a nosaltres un territori molt 

pròxim, en tots els sentits. Apostem pel seu desenvolupament i ens 

preocupen pel benestar del seus ciutadans i l’atenció a les seves 

necessitats i problemàtiques socials més urgents. La nostra inversió 

social vol ser una forma de retornar als navarresos i navarreses la 

confiança que dipositen en la nostra entitat». 

 

 

Pamplona, 20 de febrer de 2015. La presidenta del Govern de Navarra, Yolanda 

Barcina, i el president de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Isidre Fainé, han 



 

 

 

 

 

signat avui a Pamplona un acord que preveu la col·laboració entre ambdues 

institucions en matèria d’acció social, educativa, científica, mediambiental i cultural 

per al 2015. Per mitjà d’aquest conveni, que s’emmarca en els camps social, 

educatiu, mediambiental i cultural, l’entitat financera reforçarà la seva inversió 

social a la Comunitat Foral amb 13 milions d’euros l’any 2015.  

 

Isidre Fainé, president de la Fundació Bancària ”la Caixa”, ha manifestat: 

«Navarra sempre ha estat per a nosaltres un territori molt pròxim, en tots els 

sentits. Apostem pel seu desenvolupament i ens preocupen pel benestar del seus 

ciutadans i l’atenció a les seves necessitats i problemàtiques socials més 

urgents. La nostra inversió social vols ser una forma de retornar als navarresos i 

navarreses la confiança que dipositen en la nostra entitat». 

 

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 natura i del medi ambient, i la divulgació de la 

cultura. 

 

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

que presenten algunes de dades destacades: 

 

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

Incorpora, va generar l’any passat un total de 254 llocs de treball, en 

col·laboració amb 45 noves empreses de la Comunitat Foral que s’han 

adscrit al programa.  

 

- Un total de 1.931 persones grans van participar durant l’exercici passat en 

alguna de les 103 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 un conveni de col·laboració. Aquest programa s’ha vist reforçat 

en els darrers anys amb el nou projecte Gent 3.0 de promoció del 

voluntariat entre les persones grans per 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 les seves famílies va 

atendre l’exercici passat 437 pacients i 622 familiars.  

 



 

 

 

 

 

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

de la institució a través de les seves convocatòries d’iniciatives socials. 

Així, el 2014 es van destinar 361.500 euros per impulsar 15 iniciatives 

promogudes per entitats de la Comunitat Foral. 

 

- El compromís social de ”la Caixa” es completa amb 316 actuacions 

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

van destinar 1.165.138 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 2014) i 

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

Foral i en el qual l’any passat van participar 41.378 escolars) és una altra 

de les prioritats. 

 

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

preservació dels espais naturals de Navarra, en conveni amb la 

Conselleria de Desenvolupament Rural, Medi Ambient i Administració Local 

del Govern de Navarra. En total, l’Obra Social ja ha impulsat 9 actuacions 

mediambientals en el marc d’aquest acord, les quals han permès, a més, 

52 insercions laborals de persones en risc d’exclusió social. 

 

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

promou el creixement de les persones a través dels seus programes 

d’exposicions, música, arts escèniques i conferències. Més de 25.000 

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

organitzar a Navarra el 2014. 

 

- L’Obra Social ”la Caixa” també reforça, en la conjuntura actual, el seu 

projecte de 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 dos objectius 

prioritaris als quals l’Obra Social ”la Caixa” destina els seus esforços a 

Navarra. 

 

A més de tota l’activitat pròpia de l’Obra Social ”la Caixa”, l’entitat també duu a 

terme nombroses accions socials, culturals, científiques i mediambientals 

juntament amb la Fundación Caja Navarra, derivades d’un acord d’obra social 

conjunta.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Més informació: 

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

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

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

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

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

Sala de Premsa Multimèdia 

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 

 

 


