
 

 

Nota de premsa 
 
 
 

Isidre Fainé, president de "la Caixa", i la 
Infanta Cristina participen en una visita de 
seguiment dels projectes de cooperació 
impulsats per l’Obra Social a Guatemala  

 
 

• Les actuacions, desplegades al municipi guatemalenc de Sololá 

i a Antigua, s’adrecen de manera especial a la promoció de les 

dones.  

 

• Des que es va posar en marxa, ja fa dotze anys, el programa de 

Cooperació Internacional de l’Obra Social "la Caixa", l’entitat ha 

dedicat més de 51 milions d’euros a impulsar 398 projectes en 

60 països de tot el món.  

 

Ciutat de Guatemala, 9 de setembre de 2009. – El president de "la Caixa" i 

de la Fundació "la Caixa", Isidre Fainé, el director general de la Fundació "la 

Caixa", Jaime Lanaspa, i SAR la Infanta Cristina, directora de l’àrea Social  

de la Fundació "la Caixa", participen aquests dies en una visita de 

seguiment als diferents projectes impulsats pel Programa de Cooperació 

Internacional de l’entitat financera a Guatemala. 

 

La delegació s’ha traslladat avui al municipi de Sololá, a l’oest de Guatemala, 

on ha visitat un projecte de promoció del desenvolupament econòmic local. 

L’objectiu de l’actuació és d’enfortir les iniciatives emprenedores de foment 

de l’economia local, tant si són microiniciatives com de dimensions petites o 



mitjanes, amb la finalitat de generar ocupació, especialment entre les dones 

joves indígenes.  

 

Entre els projectes que ja s’han iniciat en el marc del programa destaquen els 

de confecció de peces de vestir típiques amb telers, l’elaboració de 

productes derivats de la soja –sabons, cremes hidratants, gelats, llet, etc.–, 

la producció d’objectes d’artesania i bijuteria, o la cria, l’engreix i la venda 

de vedells. Des que es van posar en marxa, el maig de 2008, aquests 

projectes han comptat amb 890 participants, la majoria dones.  

 

Durant la segona jornada de la seva estada a Guatemala, la delegació es 

desplaçarà a Antigua per visitar una iniciativa de promoció de les dones 

mitjançant programes de capacitació laboral i organització de grups 

solidaris de producció. En el marc d’aquest projecte, a més a més, les 

beneficiàries reben formació bàsica integral: empresarial (administració, 

càlcul de costos, organització de col·lectius), alfabetització adequada, 

formació en valors humans i un constant reforç de l’autoestima. El projecte 

acull un total de 182 dones, la majoria indígenes.  

 

Des que es va posar en marxa el programa de Cooperació Internacional de 

l’Obra Social “la Caixa” l’any 1992, l’entitat ha dedicat més de 51 milions 

d’euros a impulsar 398 projectes en 60 països de tot el món. A 

Guatemala, concretament, l’Obra Social ha promogut 37 projectes durant 

aquest període de dotze anys.  

 

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/ 


