
 
 

 

Nota de premsa  

 
 

El projecte permet fer extensiva l’acció social de l’entitat a àrees geogràfiques 

on manté aliances financeres 
 
 

Isidre Fainé impulsa un programa per 
millorar l’educació dels infants que viuen en 

zones rurals de la Xina 
 

 

• L’Obra Social ”la Caixa” durà a terme el projecte Firefly, que té com a 

objectiu oferir més oportunitats educatives als escolars de les àrees 

rurals, facilitant-los l’accés a material formatiu del qual ja disposen la 

majoria d’alumnes de les regions més desenvolupades. 

 

• La col·laboració entre l’Obra Social ”la Caixa” i la Fundació Xangai 

Soong Ching Ling – BEA Charity Fund preveu la creació de 18 centres 

Firefly a diferents regions de la Xina, com també la dotació de 

recursos educatius per als alumnes. 

 

• El projecte Firefly es desenvolupa en el marc de la participació 

accionarial de CaixaBank en el Bank of East Asia (BEA).  
 

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

destacat: «El suport a aquesta iniciativa posa de manifest que el fi 

últim de la nostra entitat financera, el compromís amb el benestar de 

les persones i la igualtat d’oportunitats, és per a nosaltres 

irrenunciable i transcendeix fronteres. L’atenció a la infància amb 

menys oportunitats és una de les nostres prioritats a Espanya, i volem 

fer-la extensiva a altres territoris amb l’objectiu de contribuir a oferir 

un futur més esperançador als més petits.»  
 
 

Barcelona, 8 de maig de 2015. El president de la Fundació Bancària 

”la Caixa”, Isidre Fainé; el president del Bank of East Asia, David K.P. Li, i la 

secretària general adjunta de la Fundació Xangai Soong Ching Ling, Guan Jian 

Hua, han presentat avui a Hong Kong la col·laboració de l’Obra Social 



”la Caixa” amb el projecte Firefly (‘cuca de llum’, en anglès), impulsat per la 

Fundació Xangai Soong Ching Ling – BEA Charity Fund per millorar les 

oportunitats educatives en zones rurals de la Xina.  

 

Concretament, l’Obra Social ”la Caixa” impulsarà la creació de 18 centres 

Firefly, i els dotarà de mobiliari, ordinadores, connexió a Internet i llibres, entre 

altres eines d’aprenentatge. També es facilitarà material escolar als alumnes. 

 

Isidre Fainé, president de la Fundació Bancària ”la Caixa”, ha destacat: «El 

suport a aquesta iniciativa posa de manifest que el fi últim de la nostra entitat 

financera, el compromís amb el benestar de les persones i la igualtat 

d’oportunitats, és per a nosaltres irrenunciable i transcendeix fronteres. 

L’atenció a la infància amb menys oportunitats és una de les nostres prioritats a 

Espanya, i volem fer-la extensiva a altres territoris amb l’objectiu de contribuir a 

oferir un futur més esperançador als més petits.»  

 

L’objectiu del projecte Firefly és oferir 

més oportunitats educatives als 

escolars de les àrees rurals, facilitant-

los material al qual ja tenen accés la 

majoria d’alumnes de les regions més 

desenvolupades. Aquesta iniciativa 

també organitza programes formatius a 

l’estiu per a directors i professors 

d’escoles, que inclouen sessions sobre 

temàtiques com l’aprofitament del 

temps a classe, psicologia educativa i informàtica.   

 

L’impuls del projecte Firefly respon a la voluntat de ”la Caixa” de fer extensiva la 

seva acció social en favor de col·lectius vulnerables a les àrees geogràfiques 

on manté aliances financeres. En aquest cas, és fruit de la participació 

accionarial de CaixaBank en el Bank of East Asia, el banc local independent 

més important de Hong Kong, i es canalitza a través de la Fundació Xangai 

Soong Ching Ling – BEA Charity Fund.  

 

Els primers sis centres Firefly impulsats per l’Obra Social ”la Caixa” se situaran 

a les províncies següents: Hubei, Heilongjiang, Henan, Anhui, Guangxi Zhuang 

i Tianjin. 

 

L’Obra Social ”la Caixa” també ha desplegat a Hong Kong el seu Programa per 

a l’Atenció Integral a Persones amb Malalties Avançades, a través de The 



Salvation Army, Macau Command i la Fundación BEA. Mitjançant aquesta 

iniciativa ja s’han atès més de 400 pacients en 10 residències.  

 

 

La infància vulnerable, col·lectiu prioritari 

 

L’atenció a la infància en risc d’exclusió és una línia d’actuació prioritària per a 

l’Obra Social ”la Caixa”. Des del 2007, l’entitat impulsa el programa 

CaixaProinfància, dirigit a famílies amb infants de 0 a 16 anys en situació de 

vulnerabilitat. Aquesta iniciativa va arribar a més de 56.000 menors de les 

principals ciutats espanyoles el 2014.  

 

Amb l’objectiu de donar resposta a aquest i altres reptes socials del moment, 

com el foment de l’ocupació, l’accés a l’habitatge i la longevitat, l’Obra Social 

”la Caixa” té un pressupost de 500 milions d’euros el 2015, la mateixa partida 

que en els set anys precedents.  

 

 
Més informació:  
Departament de Comunicació. Obra Social ”la Caixa”   
Neus Contreras: 934 046 073 / 619 743 829 
 
http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
 
Sala de Premsa Multimèdia   
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 


