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L’entitat financera augmenta la seva inversió per al desenvolupament 

d’iniciatives socials, educatives i culturals durant el 2016 i el 2017 
 
 

”la Caixa” destina 3,5 milions d’euros a 
actuacions d’Obra Social a Cantàbria 

 
 

• El president del Govern de Cantàbria, Miguel Ángel Revilla, i el 
director general de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Jaume Giró, 
han firmat avui a Santander un acord marc que recull la 
col·laboració entre totes dues institucions en matèria d’acció social 
i cultural per al període 2016-2017. 

 
• ”la Caixa” destinarà 3,5 milions d’euros anuals al desenvolupament 

de programes i activitats d’Obra Social a Cantàbria el 2016 i el 2017.  
 

• L’Obra Social ”la Caixa” reforça amb aquest acord el seu 
compromís amb les necessitats dels càntabres i potencia els 
projectes socials adreçats a la lluita contra l’exclusió i a facilitar la 
integració laboral de col·lectius desafavorits.  

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

ha explicat: «Avui no només anunciem el pressupost de l’Obra 

Social. Avui, sobretot, fem patent el nostre compromís creixent 

amb aquesta comunitat a la qual ens uneixen tantes coses, amb 

l’objectiu de contribuir a millorar el benestar dels càntabres de la 

mà del Govern i amb un èmfasi especial en les persones en 

situació de vulnerabilitat». 
 
 
Santander, 2 de desembre de 2016. El president del Govern de Cantàbria, 
Miguel Ángel Revilla, i el director general de la Fundació Bancària ”la Caixa”, 
Jaume Giró, han firmat avui a Santander un acord marc que recull la 
col·laboració entre totes dues institucions en matèria social, educativa i cultural. 
El conveni preveu que ”la Caixa” dediqui a acció social a la comunitat 3,5 
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milions d’euros durant l’any 2016, i també estableix les bases de la continuïtat 
de la col·laboració al llarg del 2017.  
 
El director general de la Fundació ”la Caixa”, Jaume Giró, ha explicat: «Avui no 
només anunciem el pressupost de l’Obra Social. Avui, sobretot, fem patent el 
nostre compromís creixent amb aquesta comunitat a la qual ens uneixen tantes 
coses, amb l’objectiu de contribuir a millorar el benestar dels càntabres de la 
mà del Govern i amb un èmfasi especial en les persones en situació de 
vulnerabilitat». 
 
Entre els objectius bàsics marcats en el conveni, destaquen col·laborar en la 
millora de les condicions de vida de la gent gran i dels col·lectius amb 
necessitats especials afectats per malalties, així com contribuir al benestar de 
les persones amb discapacitat o en risc d’exclusió. 
 
Els programes i les ajudes pensats per a aquests col·lectius són de foment de 
l’ocupació, d’atenció integral a persones amb malalties avançades, per a 
la gent gran, de voluntariat i d’habitatge social. 
 
A més d’aquests programes socials, el conveni també recull accions en els 
àmbits educatiu, cultural i d’investigació i coneixement. 
 
Dins els programes estratègics, n’hi ha alguns de prioritaris que plasmen el 
compromís de ”la Caixa” amb les necessitats dels ciutadans de Cantàbria, amb 
una atenció especial per la pobresa i l’acció social. Destaquen els següents: 
 

• El programa Incorpora, que té com a objectiu la inserció laboral de 
col·lectius amb dificultats especials a l’hora de trobar feina. Al llarg del 
2015 es van facilitar un total de 306 llocs de treball a Cantàbria gràcies 
a la col·laboració de 119 empreses de la comunitat. Les entitats socials 
següents són les encarregades de desenvolupar el programa: Cantabria 
Acoge, Asociación Cántabra de Lucha contra el Paro, Asociación 
Evangélica Nueva Vida, FSC Discapacidad, Amica i Fundación 
Secretariado Gitano de Cantabria. 
 

• El Programa d’atenció integral a persones amb malalties avançades 
i els seus familiars busca millorar la qualitat de l’atenció a les persones 
que es troben en un procés de final de la vida i les seves famílies. A 
Cantàbria, aquest programa va arribar a 316 pacients i 398 familiars 
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durant el 2015. El va dur a terme un equip d’atenció multidisciplinària de 
l’entitat San Juan de Dios, conjuntament amb l’equip de cures 
pal·liatives de l’Hospital Santa Clotilde i el d’oncologia de l’Hospital 
Universitari Marqués de Valdecilla.  

 

• El Programa de gent gran té per missió fomentar la participació 
d’aquest col·lectiu, donar valor a la seva experiència i situar les persones 
grans com a protagonistes de la nostra societat. Els proporciona 
l’oportunitat de formar-se en projectes de noves tecnologies, culturals i 
socials a través dels nou centres de gent gran de la Conselleria de 
Sanitat i Serveis Socials del Govern de Cantàbria, i de les seves 
CiberCaixa. Aquests centres són els de Santander, Torrelavega, 
Reinosa, Santander – General Dávila, Camargo, Suances, Astillero, 
Cueto i Laredo. Durant el 2015 es van fer un total de 178 activitats 
dirigides a aquest col·lectiu, en les quals van participar més de 8.800 
persones grans.  
 

• El programa Habitatge Assequible ofereix pisos de lloguer de nova 
construcció a uns preus inferiors als del mercat, i està pensat perquè els 
joves i la gent gran puguin accedir a un habitatge. A Cantàbria, el Grup 
”la Caixa” disposa d’un total de 154 pisos socials.  

 

La inserció social i laboral de persones privades de llibertat, a través del 
programa Reincorpora i en col·laboració amb el Centre Penitenciari El Dueso, 
les ajudes a projectes d’iniciatives socials, el voluntariat, la prevenció del 
consum de drogues i la prevenció de conductes de maltractament entre la 
joventut són altres objectius destacats als quals l’Obra Social ”la Caixa” 
destinarà els seus esforços a la comunitat.  
 
Un total de vuit entitats càntabres han resultat beneficiàries de les 
convocatòries de l’Obra Social, amb una ajuda global de més de 170.000 
euros. En concret, les associacions destinatàries han estat la Federación 
Cántabra de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, la Fundación 
Centro de Solidaridad de Cantabria – Proyecto Hombre, la Fundación 
Acorde, l’Asociación Cántabra Pro Salud Mental, Cantabria Acoge, 
l’Asociación Montañesa de Ayuda al Toxicómano (AMAT), l’Asociación 
Ser Joven i la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de 
Cantabria. 
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D’altra banda, la xarxa financera de ”la Caixa” participa en el 
desenvolupament de projectes i activitats en els àmbits social, mediambiental, 
cultural i educatiu mitjançant ajudes econòmiques per a petits projectes, 
destinades a entitats i organitzacions locals amb projectes emmarcats en 
alguna de les línies prioritàries d’actuació de la Fundació Bancària ”la Caixa”. Al 
llarg del 2015, es van desenvolupar 129 activitats gràcies a la xarxa d’oficines, 
amb una inversió de més de 285.000 euros. 

 

Més de 90.000 visitants a les exposicions de Cantàbria 
 
En el terreny de la divulgació de la cultura, ”la Caixa” impulsa el creixement 
de les persones mitjançant el coneixement a través de les exposicions que 
programa a Cantàbria. Durant el 2016, pel que fa a mostres ja finalitzades, 
destaquen Comença l’espectacle. Georges Méliès i el cinema del 1900, a 
Santander; El bosc. Molt més que fusta, a Castro Urdiales, i L’Àrtic es 
trenca, a Laredo. En total, aquestes tres exposicions han sumat més de 
90.200 visitants. 
 
A més, l’Obra Social promou l’acostament de les humanitats, de les arts 
escèniques i de la música als ciutadans càntabres en forma de concerts 
escolars, com en el cas el 2016 d’Acaba’t la sopa, a Torrelavega. 
 
També es continuarà desenvolupant el programa eduCaixa, dirigit al conjunt de 
la comunitat educativa, que engloba tota l’oferta educativa de l’Obra Social 
”la Caixa”. El 2015, 93 escoles càntabres, amb un total de 13.382 escolars, 
van participar en recursos i activitats d’aquest projecte. 

 
Més informació:  
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 

Juan José Ortiz: 944 358 084 / 659 233 506  
Jesús N. Arroyo: 629 791 296  
http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
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