
 

 

Nota de premsa  

 

El BID i la Fundació Bancària ”la Caixa” destinen 
un milió d’euros a dos nous projectes de 

desenvolupament socioeconòmic a Colòmbia 
 
 

• El director general d’Aliances Estratègiques del Banc Interamericà de 

Desenvolupament, Bernardo Guillamon, i el director general de la 

Fundació Bancària ”la Caixa”, Jaume Giró, han signat a Washington 

un nou acord de col·laboració per contribuir al progrés 

socioeconòmic de Colòmbia. 

 

• L’acord preveu que la Fundació Bancària ”la Caixa” faci una inversió 

de 500.000 euros i que el Banc Interamericà de Desenvolupament hi 

aporti els recursos de préstec. Ambdues aportacions permetran 

impulsar dos projectes rurals orientats a generar noves oportunitats 

de feina i a millorar les condicions de vida de les persones més 

vulnerables de Colòmbia. 
 

• Concretament, un dels projectes derivats de l’acord amb el BID 

permetrà donar suport a les associacions de les dones cafeteres de 

municipis empobrits del Sud de Colòmbia. 
 

• Jaume Giró ha aprofitat la seva estada a Estats Units per mantenir 

reunions de feina amb institucions internacionals com el Banc 

Mundial, el Council on Foundations i UNICEF, dirigides a reforçar la 

col·laboració.  

 

Washington, 11 de desembre de 2015.- El director general d’Aliances 

Estratègiques del Banc Interamericà de Desenvolupament, Bernardo 

Guillamon, i el director general de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Jaume Giró, 

han signat un acord de col·laboració per impulsar dos nous projectes de 

desenvolupament socioeconòmic a Colòmbia. Amb aquest acord renoven la 

col·laboració que van iniciar el desembre del 2012 i que va permetre finançar 

conjuntament dos primers projectes del Programa d’Empresariat Social (PES) a 

l’Equador.  

 



 

Els dos nous projectes que es portaran a terme a Colòmbia són el resultat d’un 

procés de selecció iniciat el febrer del 2015 per finançar iniciatives rurals 

orientades a generar noves oportunitats de feina i a millorar les condicions de 

vida de les persones amb menys recursos.  

 

El projecte Consolidación social y empresarial de la Asociación de Mujeres 

Cafeteras del Occidente del Huila oferirà préstecs i ajuda tècnica a la 

Cooperativa Cadefihuila, en aliança amb la Universitat Cooperativa de Colòmbia. 

Gràcies a aquesta iniciativa, com a mínim 250 dones productores i les seves 

famílies podran incrementar la qualitat i la productivitat dels seus cafetars, i 

millorar la gestió mediambiental i les pràctiques de comercialització.  

 

El projecte Acceso a financiación y desarrollo empresarial en Nariño rural 

dotarà de recursos de préstec i de cooperació tècnica a l’ONG microfinancera 

Corporación Nariño Empresa y Futuro, en aliança amb l’Asociación para el 

Desarrollo Campesino. L’objectiu és millorar les condicions de vida i la 

seguretat alimentària de com a mínim 600 famílies camperoles de la regió. 

Gràcies a l’assistència tècnica i a l’accés a crèdits verds i d’agricultura sostenible, 

es podran implementar nous sistemes agroecològics. Tots dos projectes es 

duran a terme en el marc del Programa d’Empresariat Social del BID, 

administrat pel Fons Multilateral d’Inversions (FOMIN). La Fundació Bancària 

”la Caixa” en farà el seguiment a través del seu Programa de Cooperació 

Internacional.  

 

La signatura de l’acord amb el BID s’ha produït en el marc d’un viatge de feina en 

el qual el director general de la Fundació Bancària “la Caixa”, Jaume Giró, ha 

mantingut diverses reunions amb institucions internacionals amb l’objectiu de 

potenciar la presència i l’impacte internacional de l’Obra Social “la Caixa”. En 

aquest sentit, Giró ha assentat les bases pel desenvolupament d’un projecte amb 

el Banc Mundial dirigit a promoure l’equitat, el desenvolupament econòmic i la 

inclusió financera de comunitats rurals vulnerables de Bolívia i Perú.  

 

De la mateixa manera, l’Obra Social “la Caixa” col·laborarà amb el Council on 

Foundations – entitat que agrupa les principals organitzacions filantròpiques 

d’Estats Units – en la seva campanya de difusió i sensibilització dels Objectius de 

Desenvolupament Sostenible 2030, recentment aprovats. Per últim, Giró ha 

valorat juntament amb UNICEF la situació d’Aliança conjuntament impulsada per 

lluitar contra la Pneumònia, primera causa de mort dels menors de 5 anys en el 

món, objectiu al qual l’Obra Social dedicarà 5 milions d’euros en dos anys.  



 

Sobre el BID 

El Banc Interamericà de Desenvolupament és una de les fonts principals de 

finançament a llarg termini i d’assistència tècnica per al desenvolupament 

econòmic, social i institucional dels seus 26 països membres a l’Amèrica Llatina i 

al Carib.  

 

Sobre el Fons Multilateral d’Inversions 

Establert el 1993 com a part del Grup BID, el Fons Multilateral d’Inversions 

(FOMIN) dóna suport al desenvolupament dirigit pel sector privat en benefici de 

les persones més vulnerables, els seus negocis, els seus cultius i els seus 

habitatges. El propòsit és facilitar-los eines per augmentar els seus ingressos: 

accés a mercats i creació de les capacitats necessàries per competir-hi, accés a 

finançament, i també accés a serveis bàsics, incloent-hi les tecnologies verdes. 

 

El compromís internacional de la Fundació Bancària ”la Caixa” 

Com a part del compromís de la Fundació Bancària ”la Caixa” d’ajudar a eradicar 

la pobresa als països de renda baixa, l’entitat dóna suport a iniciatives 

innovadores, productives i de generació de llocs de treball en col·laboració amb 

més de setanta entitats espanyoles i internacionals. 

El Programa de Cooperació Internacional de l’Obra Social ”la Caixa” va néixer el 

1997, i des de llavors ha impulsat 578 projectes de cooperació al 

desenvolupament i ajuda humanitària a 62 països, amb una aportació de més de 

122 milions d’euros, a més d’impulsar línies de formació i sensibilització a 

Espanya. 

 

Més informació:  

 

Departament de Comunicació. Fundació Bancària ”la Caixa” 

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

Ariadna Puig: 626 282 905 / apuig@fundaciolacaixa.org  

Juan A. García – 608 21 30 95 / jantoniogarcia@fundaciolacaixa.org  

 

Banc Interamericà de Desenvolupament 

Fondo Multilateral de Inversiones 

Fermín Vivanco: Ferminv@iadb.org 

http://www.iadb.org/fomin 

Oficina d’Aliances Estratègiques 

Miguel Aldaz: Miguelaldaz@iadb.org 


