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 Nota de premsa 

 

L’entitat financera reforça el seu programa de foment de l’ocupació entre col�lectius en 

risc d’exclusió i obre una línia de treball nova adreçada a l’atenció integral a persones 

amb malalties avançades 
 

”la Caixa” manté la inversió de 12 
milions d’euros en Obra Social a Galícia 
durant l’any 2009  
 

• El president de ”la Caixa” i de la Fundació ”la Caixa”, Isidre Fainé, i el 

president de la Xunta de Galícia, Alberto Núñez Feijóo, han mantingut avui 

una trobada a Santiago de Compostel�la durant la qual s’ha materialitzat la 

renovació del conveni de col�laboració entre les dues entitats en matèria 

d’Obra Social.  

• Fruit d’això, ”la Caixa” dedicarà a acció social a Galícia 11 milions d’euros 

durant l’any 2009. A aquesta xifra, cal afegir-hi la inversió extraordinària 

d’1 milió d’euros feta per l’entitat financera per posar a disposició del 

Govern gallec la Unitat de comandament avançat més moderna del món per 

a la gestió de situacions d’emergència, lliurada el mes de febrer passat. 

• L’Obra Social ”la Caixa” ha iniciat línies d’actuació noves a Galícia, 

adreçades a l’atenció integral a persones amb malalties avançades i 

l’apropament del teatre a les escoles. A més, ”la Caixa” reforçarà els 

programes adreçats a la inserció laboral de persones amb dificultats i la 

concessió de microcrèdits a través de MicroBank. 

• En paraules d’Isidre Fainé, president de ”la Caixa” i de la Fundació ”la 

Caixa”, la signatura de l’acord suposa “una oportunitat més de ratificar el 

compromís ferm de ”la Caixa” amb Galícia i amb els seus ciutadans. Ens 

sentim molt bé en aquesta terra i apostem pel seu desenvolupament com 

un objectiu prioritari”. 

 

• Santiago de Compostel�la, 21 de juliol de 2009. Isidre Fainé, president de ”la Caixa” 

i de la Fundació ”la Caixa”, i Alberto Núñez Feijóo, president de la Xunta de Galícia, 

han mantingut avui una trobada a Santiago de Compostel�la durant la qual s’ha 

materialitzat la renovació del conveni marc de col�laboració entre les dues entitats.  
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En virtut del nou acord, l’entitat financera potenciarà, l’any 2009, la seva Obra Social a 

Galícia destinant una inversió de 12 milions d’euros al desenvolupament de programes 

d’acció social a la regió. Aquesta quantitat supera la xifra que, d’acord amb la llei 

vigent, correspondria que ”la Caixa” invertís a Galícia, fet que posa de manifest el 

compromís de l’entitat amb Galícia.  

 

Als 11 milions que ”la Caixa” dedicarà al desenvolupament de programes socials, 

educatius, culturals i mediambientals, s’hi afegeix la dotació extraordinària d’un milió 

d’euros invertida en el lliurament i la posada a disposició de la Xunta de Galícia d’una 

Unitat de comandament avançat per a la gestió de situacions d’emergència. Aquest 

equipament es va posar a disposició de la Xunta el mes de febrer passat. 

 

També ha assistit a l’acte Marta Fernández Currás, Conselleira de Facenda de la Xunta 

de Galícia. 

 

Dins de les línies d’actuació noves que l’Obra Social ”la Caixa” preveu posar en marxa a 

Galícia al llarg d’aquest exercici destaquen: 

 

- Nou programa per a l’Atenció integral a persones amb malalties 

avançades i als seus familiars: l’Obra Social ”la Caixa” ha posat en marxa a 

Galícia un projecte nou adreçat a l’atenció integral a persones amb malalties 

avançades. Aquest iniciativa persegueix donar suport a les persones que 

pateixen una malaltia en estat avançat, i a més es fa extensiva a les famílies (a 

Espanya es calcula que prop de 150.000 persones requereixen atenció integral 

en l’etapa final de la vida). L’assistència als beneficiaris del programa a Galícia es 

presta a través d’un equip de professionals de l’Asociación Española contra 

el Cáncer, format per un psicòleg, un infermer, un treballador social i voluntaris, 

que ja treballen als centres sanitaris Hospital do Meixoeiro i Hospital Nicolás 

Peña de Vigo. 

  

- Foment de la vacunació infantil: l’Obra Social ”la Caixa” s’ha convertit en el 

primer soci privat europeu de l’Aliança GAVI, un consorci publicoprivat que lluita 

contra la mortalitat infantil en països de renda baixa. Entre els socis de GAVI hi 

ha governs de diferents països; entitats internacionals com l’Organització 

Mundial de la Salut, UNICEF o el Banc Mundial; a més de la indústria 

farmacèutica, laboratoris de recerca, ONG i la Fundació Bill i Melinda Gates. Fins 

a la data, ”la Caixa” ha invertit 4 milions d’euros en el foment de la vacunació 

infantil. Però, a més, ha liderat a Espanya la creació d’una aliança d’empreses 
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solidàries contra la mortalitat infantil amb el propòsit de sumar altres socis a 

aquesta causa. A Galícia, l’Obra Social ”la Caixa” ha començat a promoure la 

participació de les empreses en aquesta Aliança.  

 

- CiberCaixa Escolars. Quedem després de classe: l’Obra Social ”la Caixa” 

preveu inaugurar en cinc centres conveniats amb els ajuntaments de la Corunya 

(3) i Santiago de Compostel�la (2) aules que ajudin a conciliar la vida laboral i 

la familiar. A través d’aquesta iniciativa, cinc centres cívics de la comunitat 

disposaran d’una aula d’informàtica oberta fora de l’horari escolar i en períodes 

de vacances perquè els alumnes hi puguin participar en activitats extraescolars i 

fer els deures, gràcies a una àmplia dotació de noves tecnologies, i també 

combinar lleure i formació en aquests nous espais educatius. Els fills de famílies 

amb dificultats per conciliar la vida familiar i la laboral i els qui viuen situacions 

de vulnerabilitat especial en seran els beneficiaris principals.  

 

- CaixaEscena és una iniciativa que neix amb la voluntat de potenciar la utilitat 

del teatre entre els estudiants gallecs d’ensenyament secundari com a eina per 

formar els joves en valors convivencials. En aquest sentit, CaixaEscena 

facilita als centres escolars un kit que consta de textos, vestuari, escenografies, 

attrezzo, música i maquillatge, així com assessorament continu per part 

d’experts en la matèria. El programa, per tant, posa a l’abast de professors i 

alumnes eines útils, versàtils i motivadores per a la pràctica teatral amb 

l’objectiu final de potenciar la capacitat d’expressió i el treball en equip dels 

joves. El programa està en fase d’implantació a Galícia, amb la participació, fins 

ara, de 35 centres acadèmics. 

 

Al marge d’aquestes línies d’actuació noves, ”la Caixa” potenciarà els recursos destinats 

a fomentar la contractació laboral de persones en risc d’exclusió a través del 

programa Incorpora. Aquest projecte es desenvolupa a Galícia en col�laboració amb 

Fundación Paideia Galiza, Plataforma Polo Emprego, Erguete Integración i Asociación 

Igaxes 3. Fins a l’últim recompte, amb data 30 de juny, 341 persones gallegues havien 

accedit a un lloc de feina en el marc del programa. Juntament amb aquest àmbit de 

treball, l’Obra Social ”la Caixa” té previst reforçar decididament la concessió de 

microcrèdits socials i financers a través de MicroBank.  

 

L’atenció a les persones grans dependents, el foment de l’ocupació entre 

col�lectius desafavorits, l’assistència als menors malalts hospitalitzats, la 

integració dels immigrants, la promoció del voluntariat, la conservació del 
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medi ambient i la divulgació de la cultura i el coneixement com a instruments per 

al creixement de les persones són altres línies de treball que l’Obra Social ”la Caixa” 

continuarà cultivant a Galícia. 

 

Entre els beneficiaris de les activitats i iniciatives desenvolupades per l’Obra Social 

”la Caixa” a Galícia hi ha: 

  

• Les 52 associacions i ONG gallegues els projectes de les quals impulsa l’Obra 

Social ”la Caixa” a través de la Convocatòria d’Ajuts a iniciatives socials. ”la 

Caixa” va destinar l’exercici passat 1.121.000 euros a fer realitat aquests 

projectes. 

 

• Els menors ingressats a l’Hospital Cristal Piñor (Orense), l’Hospital Clínic 

Universitari de Santiago de Compostel�la, l’Hospital Juan Canalejo - Teresa 

Herrera (la Corunya) i l’Hospital Xeral Calde (Lugo), en els quals l’Obra Social ”la 

Caixa” té 4 ciberaules hospitalàries. 

 

• Els 71 interns dels centres penitenciaris de Galícia que han rebut formació 

professional gràcies a una beca de ”la Caixa”. 

 

• Els 6 universitaris gallecs becats per dur a terme estudis de postgrau en 

centres acadèmics d’Espanya (4) i de l’estranger (2).  

 

• Els immigrants que han estat atesos pels mediadors culturals que 

desenvolupen el programa Convivència entre cultures a Galícia, impulsat per la 

Fundació ”la Caixa” amb la finalitat de facilitar l’acollida dels nous residents. 

 

• La gent gran que participa en el programa dirigit a impulsar l’envelliment actiu 

en 23 centres de gent gran de Galícia. 

 

• Els visitants d’espais protegits gallecs, terrestres i marins, en els quals la 

Fundació ”la Caixa” impulsa un programa de Conservació i millora del medi 

ambient que, a més, prioritza la contractació de persones desafavorides en el 

desenvolupament de les tasques mediambientals. Dins d’aquesta iniciativa, a la 

qual ”la Caixa” destina 1,5 milions d’euros anuals, ja s’han impulsat 18 

actuacions en el marc de les quals han trobat feina 13 persones en risc 

d’exclusió. 

 



                                                                                    

    5555    

• Els gallecs que han visitat exposicions com ara “Art al carrer: Manolo Valdés” a 

la Corunya, “Ibers” (Lugo) o “Ficar-hi el nas” (Rianxo), entre altres, o que han 

assistit als concerts del programa Diversons, Música per a la integració, 

organitzats per la Fundació ”la Caixa”. En l’apartat musical destaca, a més, la 

celebració del concert participatiu d’El Messies organitzat per la Fundació ”la 

Caixa” que es va celebrar l’any 2008 per primera vegada a la Catedral de 

Santiago de Compostel�la. Actualment i fins al 30 d’agost, la Fundació ”la Caixa” 

exposa a l’Església de la Universitat (pl. da Universidade, s/n) una exposició 

retrospectiva al voltant de la figura de Charles Chaplin.  

 

Per a més informació o per concertar entrevistes: 

Àrea de Comunicació 

María Grijelmo 

Directora de Comunicació ”la Caixa” DT Nord 

Tel. 699 09 26 27 / E-mail: mgrijelmo@lacaixa.es 

 

Jesús N. Arroyo  

Cap de Premsa Obra Social / Fundació ”la Caixa” 

Tel. 629 79 12 96 / E-mail: jnarroyo@fundacionlacaixa.es 

    


