
 

 

Nota de premsa 
 
 

 

"la Caixa" dóna suport a projectes 
socials a Mèxic a través de la nova 

Fundació Inbursa 
 

 

• La caixa d’estalvis i el Grup Financer Inbursa posen en marxa 

aquesta institució amb l’objectiu de potenciar els programes de 

suport social al país sud-americà.  

 

• En la línia de les actuacions impulsades per l’Obra Social "la 

Caixa" a Espanya i per les entitats socials vinculades al Grup 

Financer Inbursa a Mèxic, entre les prioritats de la Fundació 

Inbursa destacaran el foment de l’ocupació, l’impuls a 

iniciatives en l’àmbit de la salut, la promoció de l’educació i el 

desenvolupament de projectes de cooperació internacional.  

 

• La Fundació Inbursa, que compta amb la col·laboració i 

l’assessorament permanent de l’Obra Social "la Caixa", neix 

amb la voluntat d’expandir la seva actuació a la resta del 

continent sud-americà.  

 

Ciutat de Mèxic, 7 de setembre de 2009. – El president de “la Caixa”, Isidre 

Fainé, l’empresari Carlos Slim Helú, el president del Grup Financer Inbursa, 

Lic Marco Antonio Slim Domit, el director general de la Fundació “la Caixa”, 

Jaume Lanaspa, i la directora de l’àrea Social de la Fundació “la Caixa”, 

SAR la Infanta Cristina, han participat avui en la presentació de la Fundació 

Inbursa.  

 

La nova fundació neix sota els auspicis de totes dues institucions 

conjuntament. “la Caixa”, a través de Criteria, participa en el 20% del capital 

d’Inbursa. 

 

"la Caixa" i Inbursa han acordat establir una col·laboració permanent, en el 

marc de la qual la Fundació "la Caixa" i les diferents fundacions vinculades al 



Grup Financer Inbursa posaran a disposició de la nova entitat tot el bagatge 

que han acumulat, tant a Espanya com a Mèxic, en l’àmbit de l’acció social.  

 

En el transcurs de l’acte de presentació, Carlos Slim va afirmar: “Em causa 

una satisfacció molt gran que, a través de la Fundació Inbursa, puguem 

aprofitar les experiències i els recursos mutus d’aquestes dues institucions 

per al benestar social”. 

 

Isidre Fainé, al seu torn, va recordar els orígens i el compromís que ha guiat  

“la Caixa” des de la seva fundació, fa més de cent anys, i va destacar els tres 

vessants de la seva activitat: la financera, com a tercera institució financera 

espanyola; l’empresarial, sostenint grans participacions industrials 

estratègiques; i la social, donant resposta a les necessitats més urgents dels 

ciutadans i promovent l’educació, la cultura i la ciència. 

 

“La nostra aliança –va dir Fainé- no és una simple casualitat ni respon a 

interessos conjunturals. Nosaltres estem aquí per col·laborar de manera 

permanent amb aquest gran país en els tres vessants que he assenyalat: la 

financera, l’empresarial i la social”. 

 

El President de “la Caixa” va felicitar l’enginyer Carlos Slim, al seu fill, el 

llicenciat Marco Antonio i a tota la família Slim per “la destacada actitud de 

mecenatge i promoció de projectes socials”  que duen a terme i per una 

filosofia d’empresa marcada per “l’excel·lència empresarial i el compromís 

social”. 

 

“A mesura que he anat coneixent les persones que integren aquest equip, 

més me n’adono dels punts en comú de les nostres cultures i valors”, va 

concloure Isidre Fainé. 

 

Les línies d’actuació de la Fundació Inbursa, en plena consonància amb les 

prioritats estratègiques de l’Obra Social "la Caixa", se centraran de manera 

fonamental en: 

 

- La promoció social, mitjançant el treball, per fomentar l’ocupació 

entre els col·lectius més desfavorits. 

 

- En l’àmbit de la salut, es treballarà per a la prevenció de malalties, 

la creació d’hàbits saludables i l’ajuda a les persones en situació de 

dependència. 



 

- La promoció de l’educació, mitjançant la difusió de materials i 

projectes educatius en els entorns menys afavorits. Concessió de 

beques als metges especialistes perquè puguin rebre formació a 

l’estranger.  

 

- El desenvolupament de projectes de cooperació internacional.  

 

Per fer possibles aquests projectes, la nova fundació impulsada per “la Caixa” i 

el grup financer de Carlos Slim comptarà amb un pressupost de 53 milions 

d’euros procedent de les aportacions d’Inbursa.   

 

 "la Caixa" 

 

La Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa", va néixer a Espanya fa 

més de cent anys. Actualment, és la tercera entitat de l’Estat i la primera caixa 

d’estalvis d’Europa. Compta amb gairebé onze milions de clients i la xarxa més 

gran de sucursals bancàries en el territori espanyol, formada per més de 5.300 

oficines.  

 

L’Obra Social "la Caixa" compleix la funció de retornar a la societat una part 

important dels guanys que genera "la Caixa" amb la seva activitat financera. El 

seu pressupost per a aquest any puja a 500 milions d’euros. 

 

Inbursa 

 

El Grup Financer Inbursa, presidit per Marco Antonio Slim, és el primer grup 

financer de Mèxic pel que fa a administració i custòdia d’actius. Compta amb 

més de 6,7 milions de clients, més de 15.000 assessors financers, 5.000 

empleats, i uns actius en custòdia i administració que sumen més de 170.000 

milions de dòlars.   

  

El resultat net atribuïble del grup l’any 2007 va arribar als 497 milions de dòlars.  

 

Si voleu ampliar aquesta informació:  

Departament de Comunicació. Obra Social "la Caixa" 

Jesús N. Arroyo – 629 79 12 96 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 

http://obrasocial.lacaixa.es/ 

    


