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

on manté aliances financeres 
 
 

L’Obra Social ”la Caixa” construeix  
sis centres per millorar l’educació d’infants 

que viuen en zones rurals de la Xina 
 

 
• La creació d’aquestes aules forma part del projecte Firefly, que té com 

a objectiu oferir més oportunitats educatives als escolars d’àrees 
rurals de difícil accés i amb temperatures extremes, facilitant-los 
l’accés al material formatiu de què ja disposen la majoria d’alumnes 
de les regions més desenvolupades.  
 

• La col·laboració entre l’Obra Social ”la Caixa” i la Fundació Shanghai 
Soong Ching Ling – BEA Charity Fund preveu la creació de sis 
centres i el manteniment d’uns altres dotze a diferents regions de la 
Xina, així com 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 Bancaria ”la Caixa”, destaca: 
«El projecte Firefly se centra en un dels col·lectius prioritaris per a 
l’Obra Social: la infància amb menys oportunitats. De la mateixa 
manera que impulsem el programa CaixaProinfància per lluitar contra 
la pobresa infantil a les principals ciutats espanyoles, expandim 
aquest compromís a la Xina en el marc de la nostra participació en el 
Bank of East Asia».  
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Barcelona, 14 de desembre de 2015. L’Obra Social ”la Caixa” ha enllestit la 

construcció de sis centres en el marc del projecte Firefly (‘cuca de llum’, en 

anglès), impulsat per la Fundació Shanghai Soong Ching Ling – BEA Charity 

Fund per millorar les oportunitats educatives en zones rurals de la Xina de 

difícil accés i amb temperatures extremes.  

 

L’Obra Social ha dotat aquests centres Firefly de mobiliari, ordinadors, connexió 

a Internet i llibres, entre altres eines d’aprenentatge, a més de facilitar material 

escolar als alumnes. Les aules són a les províncies següents: Hubei, 

Heilongjiang, Henan, Anhui, Guangxi Zhuang i Tientsin.  

 

Isidre Fainé, president de la Fundació Bancaria ”la Caixa”, destaca: «El projecte 

Firefly se centra en un dels col·lectius prioritaris per a l’Obra Social: la infància 

amb menys oportunitats. De la mateixa manera que impulsem el programa 

CaixaProinfància per lluitar contra la pobresa infantil a les principals ciutats 

espanyoles, expandim aquest compromís a la Xina en el marc de la nostra 

participació en el Bank of East Asia».  

 

L’objectiu d’aquesta iniciativa 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. Així mateix, el 

projecte 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, la psicologia educativa i la informàtica. La col·laboració de 

l’Obra Social també preveu el manteniment de dotze centres més a diferents 

regions de la Xina. 
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L’impuls del projecte Firefly 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 el Bank of East Asia, el banc local independent més gran de 

Hong Kong, i es canalitza a través de la Fundació Shanghai Soong Ching Ling 

– BEA Charity Fund.  

 

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

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

Salvation Army, Macau Command i la Fundació BEA.  

 

 

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, adreçat a llars amb infants de 0 a 16 anys en situació de 

vulnerabilitat. Aquesta iniciativa ha arribat a més de 56.000 menors de les 

principals ciutats espanyoles aquest any.  

 

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

com ara el foment de l’ocupació, l’accés a l’habitatge o la longevitat, l’Obra 

Social ”la Caixa” disposa d’un pressupost de 500 milions d’euros el 2015, la 

mateixa partida que els set anys precedents.  

 

 
Més informació:  
Departament de Comunicació de l’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/ 


