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

cultural i mediambiental a la comunitat 

 

”la Caixa” destinarà 9,5 milions  
d’euros a Obra Social a Galícia  

durant el 2017  
• El president de la Xunta de Galícia, Alberto Núñez Feijóo, i el president 

de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Isidre Fainé, han signat avui a 

Santiago de Compostel·la un acord que preveu la col·laboració entre 

totes dues institucions en matèria d’acció social, educativa, científica, 

mediambiental i cultural per al 2017.  

 

• L’Obra Social ”la Caixa” ha intensificat aquest any la seva acció a 

Galícia amb el desplegament a sis municipis d’un dels seus 

programes més estratègics, CaixaProinfància, centrat en l’atenció a 

infants en situació de vulnerabilitat, amb l’objectiu de lluitar contra la 

pobresa infantil.  

 

• La integració laboral de col·lectius en situació de vulnerabilitat, 

l’atenció a persones amb malalties avançades, l’envelliment actiu i 

saludable de la gent gran i l’accés a l’habitatge seran algunes de les 

línies d’actuació prioritàries per a l’entitat. 
 

• En paraules del president de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Isidre 

Fainé, «volem contribuir a construir un futur millor per als gallecs, 

amb una atenció especial en les persones més vulnerables. Fruit 

d’aquest desig, intensifiquem avui la nostra acció social a Galícia, un 

territori amb el qual ens sentim molt identificats i molt 

compromesos». 
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Santiago de Compostel·la, 20 d’octubre de 2016. El president de la Xunta de 

Galícia, Alberto Núñez Feijóo, i el president de la Fundació Bancària 

”la Caixa”, Isidre Fainé, han signat avui a Santiago de Compostel·la un acord 

que preveu la col·laboració entre totes dues institucions en matèria d’acció 

social, educativa, científica, mediambiental i cultural per al pròxim any. Això es 

traduirà en una inversió de 9,5 milions d’euros per part de l’Obra Social 

”la Caixa” el 2017, mig milió d’euros més que el 2016.  

 

En el marc d’aquest compromís creixent amb Galícia, l’Obra Social ”la Caixa” 

desplega al llarg del 2016 a la comunitat un dels seus programes estratègics, 

CaixaProinfància, amb l’objectiu de lluitar contra la pobresa infantil. 

 

Aquesta iniciativa, portada a terme en estreta col·laboració amb la Xunta de 

Galícia i amb entitats socials gallegues especialitzades en l’atenció a la infància 

desafavorida, s’adreça a infants i adolescents d’entre 0 i 18 anys de famílies en 

risc o situació d’exclusió. Concretament, CaixaProinfància s’està implementant 

ja en barris de la Corunya, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo i Santiago de 

Compostel·la amb índexs elevats de pobresa relativa o extrema. L’Obra Social 

”la Caixa” té previst destinar 525.000 euros anuals al desenvolupament del 

projecte a Galícia, on ajudarà 50 famílies a cada un dels territoris. 

 

A més de la lluita contra la pobresa infantil, el conveni subscrit fixa com a 

prioritats 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’accés a l’habitatge, l’atenció integral a 

persones amb malalties avançades, la protecció de la naturalesa i del 

medi ambient, i la divulgació de la cultura. 

 

D’aquesta manera, l’entitat potenciarà les seves línies d’actuació recurrents, de 

les quals s’exposen a continuació algunes de les magnituds més destacades:  

 

- El programa d’integració laboral Incorpora, centrat a fomentar la 

contractació de col·lectius vulnerables, com ara persones amb 

discapacitat, joves en risc d’exclusió, víctimes de violència de gènere, 

aturats de llarga durada i exreclusos, entre altres, va facilitar un total de 

724 llocs de treball a Galícia el 2015, gràcies a la col·laboració de 285 

empreses gallegues.  
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- Un total de 24.018 persones grans van participar en l’exercici passat en 

alguna de les 636 activitats de foment de l’autonomia i l’envelliment 

saludable, de prevenció de la dependència i d’impuls del voluntariat 

portades a terme per l’Obra Social ”la Caixa” als 23 centres de gent 

gran de la comunitat amb els quals hi ha conveni de col·laboració.  

 

- Els dos equips que treballen dins el Programa per a l’Atenció Integral 

a Persones amb Malalties Avançades i els seus familiars a Galícia 

van atendre, l’exercici passat, 686 pacients i 733 familiars. En l’àmbit 

de l’atenció hospitalària, l’Obra Social també desenvolupa quatre 

CiberCaixa al Complex Hospitalari Universitari d’Ourense, de Santiago i 

de la Corunya, i a l’Hospital Universitari Lucus Augusti de Lugo. Es tracta 

d’espais lúdics i educatius pensats per reduir l’impacte dels ingressos 

infantils.  

 

- A través dels projectes de lloguer social, l’entitat facilita pisos amb 

rendes assequibles. A Galícia, aquestes iniciatives disposen d’un total 

de 162 pisos, adreçats a persones que han vist reduïts els seus 

ingressos a conseqüència de la crisi i que tenen dificultats per accedir a 

un habitatge.  

 

- A aquestes línies d’actuació cal sumar els projectes als quals la institució 

dóna suport a través de les seves convocatòries d’iniciatives socials, 

als quals el 2015 es van destinar prop de 560.000 euros per a la 

realització de 28 iniciatives promogudes per entitats de la comunitat. 

 

- El compromís social de l’entitat es completa amb les actuacions 

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

es van destinar 1,7 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 i 

doctorat de ”la Caixa” (4 becaris de Galícia el 2015) i del programa 

eduCaixa (projecte que s’imparteix a 577 escoles de la comunitat i en el 

qual l’any passat van participar 69.948 escolars) és una altra de les 

prioritats.  
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Aposta per la conservació del medi ambient i la cultura  

 

En matèria mediambiental, l’entitat mantindrà el seu esforç per la preservació 

dels espais naturals de Galícia, en conveni amb la Conselleria de 

Desenvolupament Rural, Medi Ambient i Administració Local de la Xunta. En 

total, ja hi ha quatre actuacions mediambientals impulsades per l’Obra Social 

en el marc d’aquest acord, i que han permès, a més, 16 contractacions de 

persones en risc o situació d’exclusió social. 

 

En el terreny de la divulgació de la cultura i el coneixement, ”la Caixa” 

desenvolupa programes d’exposicions, música, arts escèniques i conferències, 

ja que entén la cultura com a motor de creixement individual i col·lectiu. Més de 

84.000 persones van secundar la proposta expositiva que l’Obra Social va 

organitzar a Galícia el 2015. 

 

L’Obra Social ”la Caixa” també reforça la seva ajuda a emprenedors i empreses 

socials sostenibles a través del Programa d’Emprenedoria Social. 

Addicionalment, la concessió de microcrèdits, a través de MicroBank, i el 

suport al voluntariat són altres objectius prioritaris als quals l’Obra Social 

”la Caixa” destina els seus esforços a Galícia. 

 

 

El president de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Isidre Fainé, ha expressat, 

amb motiu de la signatura: «Volem contribuir a construir un futur millor per als 

gallecs, amb una atenció especial en les persones més vulnerables. Fruit 

d’aquest desig, intensifiquem avui la nostra acció social a Galícia, un territori 

amb el quals ens sentim molt identificats i molt compromesos». 

 


