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L’entitat financera reforça la seva inversió per al desenvolupament d’iniciatives 

socials, educatives i culturals durant el 2016 i el 2017 

 

 

”la Caixa” destina 4,5 milions d’euros a 
actuacions d’Obra Social a Extremadura 
 

 

• El president de la Junta d’Extremadura, Guillermo Fernández Vara, i 

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

han signat avui a Mèrida un acord marc que recull la col·laboració 

entre ambdues institucions en matèria d’acció social i cultural per 

al període 2016-2017. 

 

• ”la Caixa” destinarà 4,5 milions d’euros anuals al desenvolupament 

de programes i activitats d’Obra Social a Extremadura el 2016 i el 

2017, reforçant amb aquest acord el seu compromís amb les 

necessitats dels extremenys. 

 

• El conveni subscrit preveu la potenciació del programa Incorpora, 

per facilitar la integració laboral de col·lectius desafavorits. Així 

mateix, s’iniciarà el desplegament a Extremadura d’un altre 

programa estratègic, CaixaProinfància, de lluita contra la pobresa 

infantil.  

 

• Segons ha explicat el director general de la Fundació Bancària 

”la Caixa”, Jaume Giró, «amb la signatura d’aquest acord de 

col·laboració fem patent la nostra implicació creixent amb aquesta 

comunitat per la qual apostem decididament. Volem contribuir a la 

millora del benestar dels extremenys a través de la Junta, en 

especial de les persones que estan en situació de vulnerabilitat». 

 

 

Mèrida, 19 de desembre de 2016. El president de la Junta d’Extremadura, 

Guillermo Fernández Vara, i el director general de la Fundació Bancària 

”la Caixa”, Jaume Giró, han signat avui a Mèrida un acord marc que recull la 



 

 

 

 

 Nota de premsa 

 

 

col·laboració entre ambdues institucions en matèria social, educativa i cultural, 

que preveu que ”la Caixa” dediqui a acció social a la comunitat 4,5 milions de 

euros durant l’any 2016, i que 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: «Amb la 

signatura d’aquest acord de col·laboració fem patent la nostra implicació 

creixent amb aquesta comunitat per la qual apostem decididament. Volem 

contribuir a la millora del benestar dels extremenys a través de la Junta, en 

especial de les persones que estan en situació de vulnerabilitat». 

 

En el marc d’aquest compromís creixent amb Extremadura, l’Obra Social 

”la Caixa” iniciarà el desplegament a la comunitat al llarg del 2017 d’un dels 

seus programes estratègics, CaixaProinfància, amb l’objectiu de lluitar contra 

la pobresa infantil. 

 

A més d’aquest objectiu bàsic, el conveni preveu col·laborar en la millora de les 

condicions de vida de les persones grans i dels col·lectius amb necessitats 

especials pel fet que estan afectats per malalties, i també contribuir al 

benestar de persones amb discapacitat o en risc d’exclusió. 

 

Els programes i els ajuts que s’adrecen a aquests col·lectius són els de foment 

de l’ocupació, atenció integral a les persones amb malalties avançades, 

voluntariat i habitatge social. A més d’aquests programes socials, el conveni 

també preveu accions en els àmbits educatiu, cultural i de recerca i 

coneixement. 

 

Dins dels programes estratègics, alguns dels prioritaris, que certifiquen el 

compromís de ”la Caixa” amb les necessitats dels ciutadans d’Extremadura, 

amb una atenció especial a l’activitat en pobresa i acció social, són els 

següents: 

 

• El programa Incorpora, que té com a objectiu la inserció laboral de 

col·lectius amb dificultats especials per trobar feina. Al llarg del 2015 es 

van facilitar un total de 462 llocs de treball a Extremadura gràcies a la 

col·laboració de 182 empreses de la comunitat. Les entitats socials 

següents són les encarregades de desenvolupar el programa: Comité 

Ciudadano Antisida de la Comunidad Extremeña (CAEX), Cáritas 

Diocesana de Coria-Cáceres, Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz, 
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Cáritas Diocesana de Plasencia, COCEMFE Badajoz, COCEMFE 

Cáceres, Cruz Roja Española de Cáceres, FEAFES Cáceres, 

Fundación Secretariado General Gitano i Fundación Sorapan de 

Rieros. 

 
• El programa d’atenció integral a persones amb malalties avançades i 

a familiars busca millorar la qualitat de l’atenció a les persones que es 

troben en un procés de final de vida i a les seves famílies. A 

Extremadura aquest programa va arribar a 785 pacients i 655 familiars 

durant el 2015. El desenvolupa un equip de multidisciplinari d’atenció 

que actua en els centres següents: Hospital Nuestra Señora de la 

Montaña (Càceres), Hospital Ciudad de Coria, Hospital Campo Arañuelo 

(Navalmoral de la Mata), Hospital Virgen del Puerto (Plasència), Hospital 

San Pedro de Alcántara, Hospital Tierra de Barros (Almendralejo), 

Hospital Infanta Cristina (Badajoz), Hospital Perpetuo Socorro Materno 

Infantil (Badajoz) Hospital General de Llerena, Hospital de Mérida, 

Hospital de Don Benito - Villanueva de la Serena i Hospital de Zafra. 

 

• El programa de Gent Gran té com a missió fomentar la participació de 

les persones grans, donar valor a la seva experiència i situar-les com a 

protagonistes a la nostra societat. Així doncs, tenen l’oportunitat de 

formar-se en projectes de noves tecnologies, culturals i socials, a través 

dels 23 centres de persones grans en conveni amb les diferents 

administracions públiques. Durant el 2015 es van fer un total de 733 

activitats dirigides a aquest col·lectiu, en les quals van participar més de 

30.922 persones grans.  

 
• El programa d’Habitatge Assequible ofereix pisos de lloguer de nova 

construcció a preus inferiors als del mercat, i es dirigeix a joves i a 

persones grans perquè puguin tenir accés a un habitatge. A 

Extremadura, el grup ”la Caixa” disposa d’un total de 174 habitatges 

socials.  

 

La inserció social i laboral de persones privades de llibertat, a través del 

programa Reincorpora, els ajuts a projectes d’iniciatives socials, la promoció 

del voluntariat o la conservació i protecció del medi ambient són també 

objectius destacats als quals l’Obra Social ”la Caixa” destinarà els seus 

esforços a la comunitat.  
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D’altra banda, la xarxa financera de ”la Caixa” participa en el 

desenvolupament de projectes i activitats en els àmbits socials, 

mediambientals, culturals i educatius mitjançant ajuts econòmics per a petits 

projectes, destinats a entitats i organitzacions locals amb iniciatives que 

s’emmarquin en alguna de les línies prioritàries d’actuació de la Fundació 

Bancària ”la Caixa”. Al llarg del 2015, van ser 139 les activitats que es van dur 

a terme gràcies a la xarxa d’oficines, amb una inversió de prop de 687.000 

euros. 

 

Més de 28.700 visitants a les exposicions a Extremadura 

 

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 Extremadura. Durant el 2016, pel que fa a mostres ja finalitzades, 

destaquen L’Àrtic es trenca, a Mèrida, amb 10.812 visitants; Romanorum 

vita, a Badajoz, amb 9.460 visitants; la dedicada a Georges Méliès, a 

Càceres, amb 5.238 visitants; i Tecnorevolució, a Trujillo, amb 3.262 visitants. 

En total, més de 28.700 visitants entre les quatre. 

 

A més, l’Obra Social promou l’acostament de les humanitats, les arts 

escèniques i la música als ciutadans extremenys en forma de concerts 

escolars, com ha estat el cas el 2016 de Teranga. El llegat dels griots del 

Senegal i Sakapatú! Un viatge per la música andina. 

 
També es continuarà desenvolupant el programa eduCaixa, dirigit a tota la 

comunitat educativa, que engloba tota l’oferta educativa de l’Obra Social 

”la Caixa”. El 2015 van ser 242 escoles extremenyes, amb un total de 42.726 

escolars, les que van participar en recursos i activitats d’aquest projecte. 

 

 

Més informació:  

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

Almudena Guerrero: 914 366 511 / 608 351 355 / agmaldo@caixabank.com     

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

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