
 
 
 
 

 
Nota de premsa 

 

Es tracta del primer conveni d'aquesta naturalesa que es firma a Espanya  

 

 "La Caixa" i l'Organització Internacional per 

les Migracions (OIM) impulsen projectes de 

desenvolupament, acció social, 

sensibilització i formació  

 

 
• Les dues institucions han signat un conveni a través del qual es duran a 

terme projectes de cooperació al desenvolupament, d'acció social, 

sensibilització i de formació.  

 
• L'objectiu és estrènyer llaços de col·laboració entre l'Obra Social "la 

Caixa" i l'Organització Internacional per les Migracions (OIM) amb 

l'objectiu d'aprofundir en les causes, circumstàncies, efectes i solucions 

del fenomen de les migracions.  

 

 

Madrid, 18 de maig de 2010. - El director general de la Fundació "la Caixa", 
Jaume Lanaspa, i el Representant a Espanya del Director General de 
l'Organització Internacional per les Migracions, Manuel Pombo, han signat avui 
un conveni amb l'objectiu d'unir esforços i potenciar sinergies per a la 
realització d'activitats conjuntes de cooperació del desenvolupament, formació, 
desplegament de programes i projectes específics en les zones que es 
determinin de mutu acord.  
 
Un dels projectes de codesenvolupament cooperació internacional, en què ja 
s'està treballant, és un projecte al Marroc, on es duran a terme activitats 
productives de generació d'ingressos, impulsades per la diàspora marroquina 
resident a Catalunya.  
 
Així mateix, es realitzarà una prova pilot d'informació i sensibilització en 
instituts, amb els experts de l'OIM.  
 
 



Amb la finalitat de desplegar progressivament els diferents continguts de 
l'acord, l'Obra Social "la Caixa" i l'Organització Internacional per les Migracions 
signen el present conveni per una durada de quatre anys.  
 
 
L'Obra Social "la Caixa" aposta per projectes de desenvolupament 

socioeconòmic  

 
En el marc del seu programa de Cooperació Internacional, l'Obra Social "la 
Caixa" invertirà aquest any 5 milions d'euros en l'execució de 17 iniciatives 
integrals que milloraran les condicions de vida de poblacions de Nicaragua, 
Bolívia, Perú, El Salvador, Equador, Guatemala, República Dominicana, 
Burkina Faso, Mali, RD Congo i l'Índia, països, tots ells, on està present  l'OIM. 
 
En aquest sentit, cadascuna de les iniciatives seleccionades fomenta processos 
de desenvolupament socioeconòmic locals, executats per agents socials de la 
zona. El seu últim objectiu és l'eradicació de la pobresa. Aquestes propostes 
compten totes elles amb un enfocament integral i complementen les polítiques 
públiques, de caràcter local, regional i/o nacional. Els projectes escollits han 
estat seleccionats mitjançant un concurs públic.  
 
A dia d'avui, l'Obra Social "la Caixa" ha impulsat 420 projectes en 60 països, 
amb una aportació de més de 53 milions d'euros. Actualment, a partir d'un 
enfocament integral, es recolzen projectes de promoció d'activitats 
econòmiques i productives sostenibles, es desenvolupen accions humanitàries 
davant emergències i es reforcen les capacitats dels professionals (metges, 
docents, emprenedors, etc) que contribueixen al desenvolupament dels països 
desfavorits.  
 
 
L'Organització Internacional per les Migracions promou la migració 

regular en benefici de tots  

 
 L'OIM, nascuda el 1951, en qualitat de principal organització internacional per 
a les migracions realitza les seves activitats en diferents camps com són la 
migració laboral, la reunificació familiar, la migració i seguretat, la lluita contra la 
migració irregular, la migració i comerç, els drets dels migrants, la migració i 
salut, la integració, i la migració i desenvolupament.  
 
 L'OIM, té per tant gran experiència en l'execució de projectes, i en concret en 
la realització de projectes de codesenvolupament. Aprofitant aquests 
coneixements, conscients dels efectes positius d'aquest tipus de projectes i 
aprenent de les millors pràctiques adquirides, l'OIM vol ampliar i millorar els 
projectes de codesenvolupament per així millorar la situació dels països 



d'origen dels migrants, crear una situació de estabilitat i afavorir el 
desenvolupament local. 
 
 
Per a més informació:  
Departament de Comunicació  Obra Social ”la Caixa”   
Sonia Oquendo: 93 404 60 56 / 676 06 36 17 / soquendo@fundaciolacaixa.es  
Jesús N. Arroyo: 93 404 61 31/ 629 79 12 96 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de premsa multimèdia   
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 
 
Oficina de l’OIM a Madrid 
Carmen Peñalba: Tel. 91 445 7116 / cpenalba@iom.int / iommadrid@iom.int  
http://www.iommadrid.es 
http://www.iom.int  
 
 


