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L’entitat augmentarà els recursos destinats a programes d’acció social, educativa, 

cultural i científica a la Comunitat Foral 

 
 

”la Caixa” reforça l’Obra Social a Navarra 
i incrementa el seu pressupost  

fins a 13,5 milions d’euros el 2016 
 

 

 La presidenta del Govern de Navarra, Uxue Barkos, i el director 

general de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Jaume Giró, han signat 

avui a Pamplona un acord que estableix la col·laboració entre 

ambdues institucions en matèria d’acció social, educativa, científica i 

cultural per al 2016.  

 

 Com a reflex del seu lideratge financer a la Comunitat Foral a través 

de CaixaBank, l’entitat reforça el seu compromís amb Navarra i amb 

les necessitats dels seus ciutadans augmentant la seva inversió en 

obra social fins a 13,5 milions d’euros. 

 

 La lluita contra la pobresa i l’exclusió social, el foment de la 

contractació de col·lectius en situació de vulnerabilitat, l’atenció a 

persones amb malalties avançades, l’envelliment actiu i saludable de 

les persones grans i l’accés a un habitatge seran algunes de les línies 

d’actuació prioritàries per a l’Obra Social ”la Caixa” a l’apartat 

corresponent a l’acció social pròpia. 

 

 El director general de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Jaume Giró, ha 

manifestat: «La inversió de l’Obra Social a Navarra ha augmentat 

ostensiblement en els darrers anys, la qual cosa ha fet patent el sòlid 

compromís de l’entitat amb la Comunitat Foral. Volem contribuir a 

construir un futur millor per als navarresos, especialment per a 

aquells que tenen menys oportunitats. Per això prioritzem els 

programes socials amb vocació transformadora».  
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Pamplona, 20 de juliol de 2016. La presidenta del Govern de Navarra, Uxue 

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

signat avui a Pamplona un acord que recull la col·laboració entre ambdues 

institucions en matèria d’acció social, educativa, científica i cultural per al 2016. El 

conveni recull que l’entitat financera reforçarà la seva inversió social a la 

Comunitat Foral fins a arribar a 13,5 milions d’euros el 2016. També ha assistit a 

l’acte la directora territorial de CaixaBank a Navarra, Ana Díez Fontana.  

 

El director general de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Jaume Giró, ha manifestat: 

«La inversió de l’Obra Social a Navarra ha augmentat ostensiblement en els 

últims anys, la qual cosa ha fet patent el sòlid compromís de l’entitat amb la 

Comunitat Foral. Volem contribuir a construir un futur millor per als navarresos, 

especialment per a aquells que tenen menys oportunitats. Per això prioritzem els 

programes socials amb vocació transformadora». 

 

El conveni subscrit preveu com a prioritats de les iniciatives pròpies de l’Obra 

Social ”la Caixa” la lluita contra l’exclusió social, el foment de l’ocupació entre 

col·lectius amb dificultats, la participació en la societat i l’envelliment 

saludable de la gent gran, l’atenció integral a les persones amb malalties 

avançades, i la divulgació de la cultura, entre altres. 

 

Amb la nova aportació, l’entitat potenciarà les seves línies d’actuació recurrents, 

algunes de les magnituds més destacades de les quals són les següents:  

 

- El programa de foment de l’ocupació entre col·lectius amb dificultats, 

Incorpora, va generar l’any passat un total de 323 llocs de treball, en 

col·laboració amb 112 empreses de la Comunitat Foral que col·laboren 

amb el programa. A això cal afegir l’acció complementària del programa 

Reincorpora, que el 2015 va facilitar itineraris d’inserció sociolaboral a 15 

reclusos del Centre Penitenciari de Pamplona. 

 

- Més de 2.500 persones grans van participar l’exercici passat en alguna de 

les 116 activitats de foment de l’autonomia, l’envelliment saludable i la 

prevenció de la dependència impulsades per l’Obra Social ”la Caixa” als 

sis centres de persones grans de Navarra amb els quals existeix un 

conveni de col·laboració. Aquest programa s’ha reforçat en els últims anys 

amb el projecte Gent 3.0, que promou el voluntariat entre les persones 

grans i les situa com a protagonistes de la societat.  
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- L’equip de l’Hospital San Juan de Dios de Navarra que treballa dins el 

Programa per a l’atenció integral a persones amb malalties avançades 

i els seus familiars va atendre 400 pacients i 592 familiars el 2015. 

 

- Facilitar l’accés a l’habitatge és una altra de les prioritats de l’Obra Social. 

Al llarg de l’any passat es van promoure un total de 179 lloguers solidaris 

a tot Navarra. 

 

- A aquestes línies d’actuació cal sumar els projectes impulsats per l’entitat a 

través de les seves convocatòries d’iniciatives socials, a les quals es 

van destinar més de 300.000 euros el 2015 per dur a terme 16 iniciatives 

promogudes per organitzacions de la Comunitat Foral. 

 

- A través del Programa de Voluntariat, un total de 151 voluntaris van 

organitzar fins a 67 activitats a Navarra amb l’objectiu de contribuir a la 

millora de la societat i al benestar dels col·lectius amb menys oportunitats. 

 

- El compromís social de ”la Caixa” es completa amb les 439 actuacions 

directament impulsades per la xarxa d’oficines de CaixaBank, a les quals 

es van destinar 1,5 milions d’euros amb l’objectiu d’atendre les 

necessitats dels seus entorns més propers. 

 

- El suport a la formació i l’educació a través de les beques de postgrau 

nacionals i internacionals de ”la Caixa” (5 becaris de Navarra el 2015) i 

del programa eduCaixa (projecte que s’imparteix a les escoles de la 

Comunitat Foral i en el qual l’any passat van participar 57.227 alumnes) és 

una altra de les línies d’actuació destacades. 

 

A més, l’Obra Social ”la Caixa” dóna suport a un gran nombre d’iniciatives socials, 

culturals i científiques portades a terme per altres institucions a la Comunitat Foral 

amb una inversió aproximada de 7 milions d’euros, a les quals s’afegeix 

Fundación Caja Navarra amb una petita aportació en funció d’un acord d’Obra 

Social conjunta. Entre aquestes actuacions, cal destacar la restauració del 

claustre de la Catedral de Pamplona, el suport econòmic a dotacions culturals 

com el Museu de la Universitat de Navarra, el Planetari de Navarra i la Fundación 

Baluarte, i el suport recurrent a la Universitat de Navarra, la Universitat Pública de 

Navarra i la Universitat d’Educació a Distància (UNED). 

 

Aquesta acció conjunta entre l’Obra Social ”la Caixa” i la Fundación Caja Navarra 

també es trasllada al camp de la investigació, amb la promoció d’aliances amb els 
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centres capdavanters de la Comunitat Foral, com la Clínica Universitat de 

Navarra, el Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA) i la Fundación Miguel 

Servet. 

 

En el terreny de la divulgació de la cultura i del coneixement, les dues entitats 

impulsen el creixement de les persones a través dels seus programes 

d’exposicions, música i arts escèniques. Més de 67.000 persones van participar 

en les propostes culturals que es van organitzar conjuntament a Navarra el 2015. 

 

 

Més informació: 

Departament de Comunicació de CaixaBank / Obra Social ”la Caixa” 

Pablo Roncal: 625 105 070 / pjroncal@lacaixa.es 

Neus Contreras: 619 743 829 / ncontreras@fundaciolacaixa.org 

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

 

http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
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