
 
 

 

Nota de premsa  

 
 

L’acord permet fer extensiva l’acció social i cultural de l’entitat a àrees 

geogràfiques on manté aliances financeres  
 
 

”la Caixa” segella una aliança amb l’ERSTE 
Bank Foundation per implantar programes 

d’Obra Social al centre i est d’Europa 
 

 

• En el marc d’aquesta col·laboració, fruit de la participació accionarial 

de CaixaBank a l’ERSTE Group Bank AG, l’Obra Social ”la Caixa” 

exportarà el seu programa d’integració laboral a Hongria amb 

l’objectiu de fomentar la contractació de persones en risc o situació 

d’exclusió.  

 

• Ambdues entitats també desenvoluparan conjuntament el Programa 

de Formació en Lideratge per a Directius d’ONG i el projecte Comisart, 

que oferirà a joves professionals del centre i est d’Europa l’oportunitat 

de fer un comissariat a partir dels fons d’art contemporani de les dues 

entitats. 
 

• «El nostre compromís social és intrínsec a la nostra activitat 

financera, tant a Espanya com més enllà de les nostres fronteres. I ho 

fa patent aquesta aliança amb l’ERSTE Foundation, que ens permetrà 

fer arribar l’acció de l’Obra Social ”la Caixa” a països del centre i est 

d’Europa», ha destacat Isidre Fainé, president de la Fundació Bancària 

”la Caixa”. 
 
 

Madrid, 10 de juliol de 2015. El president de la Fundació Bancària, ”la Caixa”, 

Isidre Fainé; el president del Consell d’Administració de l’ERSTE Foundation, 

Franz Karl Prüller, i el president del Consell de Supervisió d’aquesta mateixa 

entitat, Georg Winckler, han signat avui una aliança estratègica amb l’objectiu 

d’impulsar conjuntament projectes socials i culturals a l’àrea d’actuació de 

l’ERSTE Group. Aquest acord es concretarà en el desplegament de tres 

iniciatives de l’Obra Social ”la Caixa”: el programa d’integració laboral 



Incorpora, el Programa de Formació en Lideratge per a Directius d’ONG i 

Comisart, una convocatòria d’ajudes creada per promoure el comissariat 

emergent en l’àmbit de l’art contemporani. 

 

«El nostre compromís social és intrínsec a la nostra activitat financera, tant a 

Espanya com més enllà de les nostres fronteres. I ho fa patent aquesta aliança 

amb l’ERSTE Foundation, que ens permetrà fer arribar l’acció de l’Obra Social 

”la Caixa” a països del centre i est d’Europa», ha destacat Isidre Fainé, 

president de la Fundació Bancària ”la Caixa”. 

 

«Des del 2005, l’ERSTE Foundation dóna suport a la societat civil al centre i est 

d’Europa en els camps del desenvolupament social, la cultura i la integració 

europea. Estem molt satisfets de col·laborar ara amb una institució tan 

distingida com la Fundació Bancària ”la Caixa”, ja que això ens permetrà 

construir a partir de les dècades d’experiència de ”la Caixa”, implementant 

projectes que ajudaran les persones del centre i est d’Europa a afrontar els 

reptes i les oportunitats que planteja aquesta regió», ha explicat el president del 

Consell d’Administració de l’ERSTE Foundation, Franz Karl Prüller. 

 

 

Foment de l’ocupació 

 

El programa Incorpora té com a objectiu fomentar la contractació de col·lectius 

en situació de vulnerabilitat, com ara persones amb discapacitat, aturats de 

llarga durada, víctimes de violència de gènere, joves en risc d’exclusió i 

exreclusos, entre d’altres. El projecte es va posar en marxa a Espanya l’any 

2007, i des de llavors ha aconseguit facilitar més de 94.000 llocs de treball. 

Incorpora també es desenvolupa al Marroc i a Polònia.  

 

A través de l’ERSTE Foundation, Incorpora es desenvoluparà a Hongria. En 

una primera fase, l’Obra Social ”la Caixa” contribuirà a l’adaptació del model 

Incorpora a Espanya a la realitat del mercat laboral hongarès, assessorà en la 

tria de les entitats socials col·laboradores i formarà tècnics d’inserció laboral, 

entre altres accions. 

 

L’acord rubricat avui també inclou la col·laboració en el desenvolupament del 

Programa de Formació en Lideratge per a Directius d’ONG, amb l’objectiu de 

potenciar habilitats de gestió, contribuir a crear una cultura que afavoreixi la 

millora de la gestió interna de les organitzacions i fomentar una cultura de la 

transparència econòmica i de l’eficàcia. Al llarg del 2015, l’Obra Social 



”la Caixa” i l’ERSTE Foundation preveuen impulsar diferents accions formatives 

conjuntes dirigides a aquest col·lectiu. 

 

En l’àmbit cultural, destaca l’aposta per Comisart, iniciativa que, fruit d’aquest 

acord, també es desenvoluparà a l’àrea d’actuació de l’ERSTE Foundation. 

Creado el 2013 per l’Obra Social ”la Caixa”, Comisart és una convocatòria 

d’ajudes que té com a objectiu promoure el comissariat emergent en l’àmbit de 

l’art contemporani, amb la voluntat de contribuir a la professionalització del 

sector. 

 

Ara, en el marc de la col·laboració amb l’ERSTE Foundation, el programa 

Comisart s’internacionalitzarà i s’oferirà a joves comissaris la possibilitat que 

participin en el programa de l’Obra Social ”la Caixa” per treballar amb les 

col·leccions d’art d’ambdues entitats. 

 

L’acord amb l’ERSTE Foundation respon a la voluntat de ”la Caixa” de fer 

extensiva la seva acció social a 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 l’ERSTE Group Bank AG, proveïdor 

de serveis financers líder a l’est de la Unió Europea. 

 

 
Més informació:  
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa”  
Juan A. García: 913 307 317 / 608 213 095 
Marina Teixidó: 934 044 092 / 608 099 023 
 
http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
 
Sala de Premsa Multimèdia  
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 


