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L’entitat financera augmenta en 6 milions d’euros la seva inversió per al 
desenvolupament d’iniciatives socials, educatives i culturals 

 

 

”la Caixa” reforça la seva Obra Social a 

Andalusia i eleva el seu pressupost a 58 
milions d’euros el 2017 

 
 

• La presidenta de la Junta d’Andalusia, Susana Díaz, i el president 

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

Sevilla un acord marc que recull la col·laboració entre les dues 

institucions en matèria d’acció social i cultural per a l’any 2017. 

 

• ”la Caixa” destinarà 58 milions d’euros anuals al desenvolupament 

de programes i activitats d’Obra Social, davant dels 52 milions del 

2016. 

 

• Amb aquest acord, l’entitat intensifica el seu compromís amb 

Andalusia i potencia els projectes socials dirigits a la lluita contra 

l’exclusió i a facilitar la integració laboral de col·lectius 

desafavorits; a tot això, a més, se suma la recent inauguració de 

CaixaForum Sevilla.  

 

• Segons ha explicat el president de la Fundació Bancària ”la Caixa”, 

Isidre Fainé, «incrementem més d’un 10 % el pressupost de l’Obra 

Social respecte del 2016 amb un objectiu clar: arribar cada dia a 

més persones i contribuir al seu benestar. Volem que les nostres 

iniciatives socials, científiques, culturals i educatives estiguin a 

l’abast de tots, i que els andalusos que creguin que els podem 

ajudar recorrin a nosaltres». 

 

 

Sevilla, 5 de març de 2017. La presidenta de la Junta d’Andalusia, Susana 
Díaz, i el president de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Isidre Fainé, han signat 
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a Sevilla un acord marc que recull la col·laboració entre les dues institucions en 
matèria social, educativa i cultural. Aquesta col·laboració estableix que 
”la Caixa” dedicarà a acció social a la comunitat 58 milions d’euros anuals el 
2017, en comparació dels 52 milions del 2016.  
 
Segons ha explicat el president de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Isidre 
Fainé, «incrementem més d’un 10 % el pressupost de l’Obra Social respecte 
del 2016 amb un objectiu clar: arribar cada dia a més persones i contribuir al 
seu benestar. Volem que les nostres iniciatives socials, científiques, culturals i 
educatives estiguin a l’abast de tots, i que els andalusos que creguin que els 
podem ajudar recorrin a nosaltres». 
 
Entre els objectius bàsics marcats en el conveni, destaquen col·laborar en la 
millora de les condicions de vida tant de la infància més vulnerable, de les 
persones grans i dels col·lectius amb necessitats especials perquè estan 
afectats per malalties, i també contribuir al benestar de persones amb 

discapacitat o en risc d’exclusió. 
 
A més d’aquestes línies d’actuació, el conveni també inclou accions en els 
àmbits educatiu, cultural i de recerca i coneixement, d’acord amb el Pla 
Estratègic 2016-2019 de la Fundació Bancària ”la Caixa”. 
 
Alguns dels projectes prioritaris que evidencien el compromís de l’entitat amb 
les necessitats dels andalusos, i que presten una atenció especial a l’activitat 
en pobresa i acció social, són els següents: 
 

• El programa Incorpora té com a objectiu fomentar la contractació de 
col·lectius amb dificultats especials per trobar una feina. Al llarg del 2016 
es van facilitar un total de 3.944 llocs de treball a Andalusia gràcies a la 
col·laboració de 1.237 empreses de la comunitat. Les entitats socials 
encarregades de desenvolupar Incorpora són 45, de les quals 3 són a 
Almeria, 7 a Cadis, 5 a Còrdova, 5 a Granada, 4 a Huelva, 4 a Jaén, 8 a 
Màlaga i 9 a Sevilla.  
 

• El programa d’Atenció Integral a Persones amb Malalties Avançades 
busca millorar la qualitat de l’atenció a les persones que es troben al 
final de la seva vida i també a les seves famílies. A Andalusia aquest 
programa va arribar a 2.470 pacients i 3.862 familiars durant el 2016. 
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• El programa de Gent Gran té com a missió fomentar la participació 
social d’aquest col·lectiu, donar valor a la seva experiència i situar-los 
com a protagonistes actius en la nostra societat. Les persones grans 
tenen l’oportunitat de formar-se en projectes de noves tecnologies, 
culturals i socials, a través dels 61 centres de gent gran i de les 
CiberCaixa que hi estan instal·lades. Durant el 2016 es van fer a 
Andalusia un total de 1.108 activitats, en les quals van participar 78.508 

persones grans.  
 

• Els programes d’Habitatge Assequible i de Lloguer Solidari ofereixen 
pisos de lloguer a preus inferiors als del mercat, i es dirigeixen a 
persones amb dificultats per accedir a un habitatge. A Andalusia, el Grup 
”la  Caixa” disposa d’un total de 285 pisos socials en Habitatge 

Assequible i 3.624 en Lloguer Solidari. 
 

La inserció social i laboral de persones privades de llibertat, a través del 
programa Reincorpora, els ajuts a projectes d’iniciatives socials, el voluntariat i 
el foment de la convivència ciutadana són també objectius destacats als quals 
l’Obra Social ”la Caixa” destinarà els seus esforços a la comunitat.  
 
D’altra banda, la xarxa financera de ”la Caixa” impulsa el desenvolupament de 
projectes i activitats en els àmbits social, mediambiental, cultural i educatiu, 
mitjançant ajuts econòmics per a projectes del seu entorn més immediat. Al 
llarg del 2016, van ser 2.911 les activitats dutes a terme gràcies a la xarxa 
d’oficines, amb una inversió de més de 8 milions i mig d’euros. 

 

Més de 370.000 visitants a les exposicions a Andalusia 

 
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 Andalusia. Durant el 2016, aquestes mostres sumen un total de 
374.410 visitants. Entre aquestes destaquen Els objectes parlen. Col·leccions 

del Museo del Prado, al Museo de Bellas Artes de Sevilla (47.861 visitants); 

Henry Moore. Art al carrer, a Cadis (75.000); Sebastião Salgado. Gènesi. Art al 

carrer (75.000), a Granada; Herois ocults, a Màlaga (54.743) i a Almeria 
(25.746); Tecnorevolució, a Fuengirola (28.472); Méliès, a Còrdova (17.931); 
Romanorum Vita, a Huelva (16.614), i El bosc, a Jaén (13.701). 
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L’entitat organitza exposicions a Andalusia des de la dècada del 1990. La 
primera mostra que ”la Caixa” va presentar a la comunitat va ser a Sevilla, el 26 
de setembre, quan va inaugurar la Carpa de la Ciència al parc de María Luisa. 
Des d’aquell dia, s’han organitzat gairebé 270 exposicions a tot Andalusia. 
 
A més, l’Obra Social promou l’acostament de les humanitats, les arts 
escèniques i la música als ciutadans andalusos en forma de concerts 
participatius, i concerts i arts escèniques escolars, amb 19.866 beneficiaris el 
2016. 
 
També es continuarà desenvolupant el programa eduCaixa, que engloba tota 
l’oferta educativa de l’Obra Social ”la Caixa”. El 2016 van ser 1.239 escoles 
andaluses, amb un total de 268.957 escolars, les que van participar en 
recursos i activitats d’aquest projecte. 
 
 

CaixaForum Sevilla 

 

La signatura del conveni marc coincideix amb l’obertura al públic de 
CaixaForum Sevilla, el tercer centre cultural de l’Obra Social ”la Caixa” més 
important d’Espanya, situat a Puerta Triana, al complex Torre Sevilla. En total, 
l’entitat ha invertit 18 milions d’euros per portar a terme aquest projecte, i 
anualment es destinaran 5 milions d’euros al manteniment, la programació i el 
funcionament del centre, que s’inclouen en el total signat a l’acord marc. 
 

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

Rocío Fernández: 680 62 0 148 

Sofía Rowe: 639 30 92 75 
Óscar Ávarez: 629 53 28 53 
Jesús N. Arroyo: 629 791 296  

http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
Sala de Premsa Multimèdia 

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 


