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BPI i la Fundació Bancària ”la Caixa” destinen 
un milió d’euros per donar suport a les 

víctimes dels incendis a Pedrógão Grande 
 

• A més, s’obriran dues línies de crèdit per a particulars i 
empreses amb l’objectiu d’impulsar la recuperació econòmica de 
la zona. 

 
Lisboa, 20 de juny de 2017. Banc BPI i la Fundació Bancària ”la Caixa”, en 

col·laboració amb l’Ajuntament de Pedrógão Grande, destinaran un milió 

d’euros al suport d’emergència a les víctimes de l’incendi que afecta la zona. 

Aquests ajuts es dirigiran especialment al reallotjament i a garantir la cobertura 

de les necessitats bàsiques de les persones afectades, d’acord amb les 

prioritats establertes per les administracions.  

 

La donació es completarà amb les contribucions de particulars i empreses a un 

compte habilitat per BPI.   

 

A més, BPI obrirà dues línies de crèdit específiques per donar suport a la 

reconstrucció del patrimoni físic destruït i la recuperació d’activitats 

econòmiques en l’àmbit dels serveis, la indústria, l’agricultura i la silvicultura, 

inclosa l’anticipació de les assegurances o els ajuts públics, per tal d’accelerar 

l’accés a diferents vies de finançament. Les sol·licituds s’hauran de presentar 

a l’oficina de BPI de Pedrógão Grande, que ha mantingut en tot moment el seu 

funcionament normal malgrat les circumstàncies crítiques, assegurant als 

clients del banc el seu servei habitual. 

 

 

50 milions anuals en acció social 

 

En una trobada amb el primer ministre de Portugal, António Costa, el president 

de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Isidre Fainé, ha anunciat recentment que 

l’entitat destinarà 50 milions d’euros anuals a acció social al país lusità, fruit de 

l’aliança amb BPI, després que CaixaBank prengués el control de l’entitat el 

mes de febrer passat. 
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La Fundació Bancària implementarà inicialment els seus programes 

estratègics d’integració laboral, d’atenció a la gent gran i d’assistència a les 

persones amb malalties avançades. També es duran a terme altres projectes, 

com ara la creació de pols de desenvolupament econòmic, i també aliances 

amb museus i entitats culturals de Portugal.  

 

Compromís amb els més vulnerables 

 

La Fundació Bancària ”la Caixa” treballa per al progrés de les persones, 

prestant una atenció especial als col·lectius més vulnerables. L’objectiu últim: 

canviar presents i construir futurs.  

 

El seu Pla Estratègic preveu una inversió de més de 2.000 milions d’euros 

entre 2016 i 2019. El 2016, l’entitat va impulsar gairebé 50.000 iniciatives 

socials, de les quals es van beneficiar més de 10 milions de persones.  

 

La Fundació Bancària és avui la primera fundació d’Espanya i una de les més 

importants del món: la tercera en volum d’actius i la sisena en pressupost 

executat.  

 

 

Més informació: 

Departament de Comunicació de la Fundació Bancària ”la Caixa” 

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

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

Sala de Premsa Multimèdia  

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  
 

 


