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NOTA DE PREMSA 
PRESS RELEASE 

 
 

A través de les fundacions de les dues entitats i mitjançant una aliança 
estratègica per a la creació del Projecte ProFutur i la constitució d’una fundació 

que duu el mateix nom  

 
TELEFÓNICA I ”LA CAIXA” S’ALIEN PER IMPULSAR 

L’EDUCACIÓ DIGITAL DELS INFANTS A PAÏSOS 
EMERGENTS 

 
• El Projecte ProFutur, inspirat pel papa Francesc, impulsarà l’educació i la 

formació d’infants, joves i persones pertanyents als sectors més desafavorits, 
per ajudar la generació d’igualtat d’oportunitats a través de la formació digital. 
 

• Després de la implantació d’un primer projecte pilot educatiu a Angola, la 
Fundació ProFutur desplegarà operacions en altres països de l’Àfrica 
subsahariana, l’Amèrica Llatina i Àsia. 
 

• Per al seu desplegament, la Fundació ProFutur preveu la signatura d’acords 
amb els agents —privats, públics i del tercer sector— més rellevants de l’àmbit 
de la cooperació internacional. 

 
• És prevista la implantació d’una aula mòbil digital que inclourà equipament i 

programari, formació a docents en l’ús de les tecnologies de la informació i 
l’accessibilitat dels continguts i la plataforma. 
 
Madrid, 14 de juliol de 2016.- Els presidents de la Fundació Telefónica, César 

Alierta, i de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Isidre Fainé, han signat avui a Madrid una 
aliança estratègica per al desenvolupament conjunt del Projecte ProFutur i la constitució 
d’una fundació que duu el mateix nom, amb l’objectiu de promoure la igualtat d’oportunitats 
a través d’una educació de qualitat i equitativa mitjançant l’ús de les eines digitals. 

 
La visió compartida de tots dos presidents i el papa Francesc, amb relació al paper 

de l’educació en l’objectiu de la reducció de la pobresa i el foment de la transformació 
social, ha impulsat la creació d’aquesta fundació, que serà presidida per Julio Rimoldi. 
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D’aquesta manera, ambdues entitats uniran esforços i recursos per desenvolupar i 

implantar una solució d’educació digital i un model de desplegament local, als quals 
aportaran, a més, la seva reconeguda experiència en el camp de l’educació. 

 
Ja s’ha desenvolupat un primer projecte pilot a Angola i, després de l’experiència, la 

Fundació ProFutur desplegarà operacions en altres països de tres continents: l’Àfrica 
subsahariana, l’Amèrica Llatina i Àsia. Per a cada desplegament, preveu signar acords amb 
els agents més rellevants de l’àmbit de la cooperació internacional: privats, públics i del 
tercer sector. 
 

L’objectiu de la tot just constituïda Fundació ProFutur és possibilitar una educació 
equitativa i de qualitat a infants i joves dels sectors més desafavorits, posant a la seva 
disposició eines digitals que permetin l’adquisició de competències a través de les noves 
tecnologies, i contribuir, així, al progrés de les societats. 

 
Per aconseguir aquests objectius, la iniciativa actuarà en els àmbits següents:  

 
� El desplegament de l’aula mòbil digital, que inclou equipament (una maleta que 

conté un portàtil servidor, un nombre variable de tauletes i un projector) i programari 
(plataforma educativa i continguts), a escoles situades en zones vulnerables. El 
recurs és autosuficient per a una jornada escolar i la plataforma educativa funciona 
sense que calgui connexió a Internet. Necessita una connexió puntual per a 
l’actualització dels continguts. 

� La formació a docents en l’ús de les tecnologies de la informació, la plataforma 
educativa i els seus continguts, així com en metodologies innovadores d’educació.  

� El disseny d’un model adaptat a la realitat dels camps de refugiats. 
� L’accessibilitat als continguts i a la plataforma per a persones amb discapacitat. 

 
 
A més, la Fundació ProFutur inclourà el desenvolupament d’activitats formatives a 

l’entorn, especialment vulnerable, dels camps de refugiats, i oferirà continguts accessibles 
per a estudiants amb discapacitat. 

 
Telefónica i la seva fundació volen ser un exemple d’innovació i diversitat, i 

aprofitar les oportunitats que ofereixen les tecnologies de la informació per a l’accés a una 
educació de qualitat a través de noves metodologies educatives i les competències del segle 
XXI, en múltiples idiomes i amb un format interactiu. Al mateix temps es tracta també 
d’aconseguir una millor formació dels professors i proveir-los d’eines que permetin 
complementar i millorar les seves habilitats. 

 
Per a César Alierta, «l’educació és el mecanisme més eficaç per reduir les 

desigualtats socials i per millorar les perspectives dels països emergents. L’objectiu prioritari 
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serà l’educació digital, aquesta és la clau. Sense educació no hi ha progrés i el 
desenvolupament de l’educació digital afavorirà la igualtat d’oportunitats i de formació, 
siguin on siguin les persones, en un poble perdut dels Andes, de l’Amazones o de l’Àfrica 
subsahariana». 
 

La Fundació Bancària ”la Caixa”, a través de la seva Obra Social, té com a objectius 
prioritaris contribuir al benestar de les persones i afavorir la igualtat d’oportunitats, posant 
una atenció especial en els col·lectius més vulnerables. Els programes socials amb vocació 
transformadora són l’eix principal d’actuació de l’entitat i concentren bona part dels 500 
milions d’euros del pressupost anual de l’Obra Social. En molts d’aquests projectes es dóna 
prioritat a la vessant educativa, ja que l’educació es concep com a motor de progrés 
individual i col·lectiu.  
 

Isidre Fainé va qualificar d’«ambiciosa i esperançadora» la col·laboració entre 
ambdues entitats. Així mateix va afirmar: «Contribuir a trencar la bretxa digital a les zones 
on desenvoluparem ProFutur pot marcar un abans i un després en la vida de molts infants i 
joves. Els volem obrir la porta a noves oportunitats, i la confluència de tecnologia i educació 
és, sens dubte, la millor fórmula per aconseguir-ho. Al servei de la construcció d’un futur 
millor per a ells, la Fundació Telefónica i la Fundació Bancària ”la Caixa” oferirem tot el 
nostre bagatge i esforç a través de ProFutur». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


