
 

Nota de prensa 

 
"la Caixa" dóna suport a la Fundació Vicente 
Ferrer i inverteix 400.000 euros en la millora 

socioeconòmica de les famílies de l’Índia rural  
 

350 famílies agricultores de les zones més pobres d’Andhra 

Pradesh tindran unes millors condicions de vida gràcies a les 

mesures ecoeficients i productives que implementarà el projecte 

 
•   La iniciativa que desenvoluparà la Fundació Vicente Ferrer gràcies a 

l’impuls econòmic de l’Obra Social “la Caixa”, neix amb l’objectiu de 
contribuir en el desenvolupament socioeconòmic de diferents 
comunitats rurals del districte Anantapur, de l’estat d’Andhra Pradesh, 
implementant tècniques agrícoles eficients i sostenibles, i potenciant 
la igualtat de castes i gènere.  
 

•   La Fundació Vicente Ferrer és una ONG de desenvolupament 
compromesa amb el procés de transformació d’una de les zones més 
pobres i necessitades de l’Índia rural i d’algunes de les comunitats 
més excloses del planeta. Actualment les seves obres arriben a 3.235 
pobles i beneficien a més de dos milions i mig de persones. 
 

•    L’Obra Social “la Caixa” reafirma el seu compromís amb el 
desenvolupament socioeconòmic dels països més desafavorits 
d’Amèrica Llatina, Àsia i Àfrica. El 2015 concentra aquesta actuació a 
12 països treballant amb 12 organitzacions d’arreu de l’Estat 
espanyol, amb una inversió total de més de 4 milions d’euros.  
 

 
Barcelona, 4 d’agost de 2015. – El director general de la Fundació Bancària “la 
Caixa”, Jaume Giró, i el director de la Fundació Vicente Ferrer, Jordi Folgado, 
han firmat un acord de col·laboració a través del qual “la Caixa” entrega un total 
de 400.000 euros a l’organització, en el marc del seu Programa de 
Desenvolupament Socioeconòmic 2014 – 2015. 
 
La Fundació Vicente Ferrer ha estat una de les ONGs seleccionades per l’Àrea 
Internacional de l’Obra Social “la Caixa” en la seva convocatòria 2014 – 2015 pel 
seu projecte centrat en la promoció del desenvolupament econòmic en diferents 
comunitats rurals del districte d’Anantapur, de l’estat indi d’Andhra Pradesh, 



 

implementant tècniques agrícoles eficients i sostenibles i potenciant la igualtat de 
castes i gènere.  
 
Aquesta iniciativa pretén implementar mesures ecoeficients, productives i 
sostenibles que permetin la millora de les condicions de vida de les comunitats 
rurals més desafavorides de d’Andhra Pradesh. L’estratègia es centrarà en la 
millora del rendiment dels cultius, a través d’una correcta diversificació, utilitzant 
tècniques de rec per degoteig, que asseguren l’ús eficient dels escassos recursos 
hídrics del districte. Seguint aquesta línia, es busca millorar els ingressos de 
346 famílies agricultores habitants de 13 comunitats rurals del districte 
d’Anantapur. A més, el projecte vol sensibilitzar la població sobre la importància 
de tenir cura i protegir el medi ambient, fomentant la seva implicació i 
responsabilitat. Per tant, les famílies beneficiàries seran les encarregades de 
vetllar per la correcta execució del projecte, que, a més, compta amb la 
participació activa de les dones, un col·lectiu profundament discriminat per raó de 
casta i de gènere.  
 
La Fundació Vicente Ferrer és una organització no governamental compromesa 
amb el procés de transformació de les zones més pobres d’Andhra Pradesh, al 
sud-est de l’Índia, i d’algunes de les comunitats més excloses del planeta, els 
“intocables”, els grups tribals i les backward classes (les castes més 
desafavorides de l’Índia). Actualment les seves obres arriben a 3.235 pobles i 
beneficien a més de dos milions i mig de persones. 
 

 

Projectes socioeconòmics de l’Obra Social “la Caixa” 

 
A través del Programa de Desenvolupament Socioeconòmic, l’Obra Social “la 
Caixa” contribueix a l’eradicació de la pobresa promovent i duent a terme 
iniciatives innovadores i de qualitat que creen oportunitats d’ocupació i activitat 
econòmica per a les poblacions més vulnerables, prioritàriament als països 
amb menor índex de desenvolupament humà. 
 
Són iniciatives de producció, transformació i comercialització de productes, així 
com de generació d’ocupació i de creació i recolzament a projectes emprenedors. 
Aquestes iniciatives, sostenibles a llarg termini, les promouen entitats i ONG 
locals consolidades, en col·laboració amb entitats de l’Estat espanyol.  
 
L’Obra Social “la Caixa” inverteix durant el 2015 4.250.000 euros en l’execució de 
12 iniciatives integrals de desenvolupament socioeconòmic que milloraran 
les condicions de vida de poblacions a 12 països.  
 



 

 
Més informació 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa”  
Ariadna Puig: 934 044 095 apuig@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
Sala de Premsa Multimèdia: http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 
 
 


