
 

 
Nota de premsa 

 
 

La nova campanya recull testimonis de persones que han trobat feina gràcies al 
programa de foment de l’ocupació que impulsa l’entitat financera 

 

 

L’Obra Social “la Caixa” presenta els nous 
protagonistes de les seves Històries amb 

ànima  
 
 

• Els testimonis del Borja Villalba, la Teresa Colón i el Jesús Romero 

centren  la nova proposta d’Històries amb ànima de l’Obra Social “la 

Caixa”, una iniciativa que pretén donar veu a les persones que 

participen en els programes que impulsa l’entitat financera amb 

l’objectiu d’arribar a aquells que es troben en la mateixa situació.   
 

• Des que va néixer, el Borja té una discapacitat del 100% a causa 

d’una  artrogriposi congènita de les quatres extremitats. La Teresa 

va tenir un accident de trànsit fa sis anys arran del qual té afectada 

la memòria recent i l’aparell psicomotor. El Jesús ha aconseguit 

superar vint anys d’addicció a l’alcohol.  
 

• Les Històries amb ànima, concebudes com a espais per compartir 

experiències de valor i plantejades com a entrevistes sense guió 

previ, són un recurs informatiu per tal que les persones en 

situacions semblants puguin apropar-se als projectes impulsats per 

l’Obra Social “la Caixa”.  
 
 
Madrid, 21 de maig de 2010. – La directora general adjunta de la Fundació 

“la Caixa”, Elisa Durán, i el director de màrqueting social, Daniel Zafra, han 
presentat avui al CaixaForum Madrid els tres protagonistes de la nova 
campanya d’Històries amb ànima: el Borja Villalba, la Teresa Colón i el Jesús 
Romero. Tots tres han trobat feina gràcies a Incorpora, el programa de 
foment de l’ocupació de l’Obra Social “la Caixa”, l’objectiu del qual és 
fomentar la integració laboral de persones en risc o en situació d’exclusió 



social. A l’acte també hi han assistit els empresaris i els representants de les 
entitats socials que han contribuït al procés d’inserció laboral del Borja, la 
Teresa i el Jesús.  
 
Les Històries amb ànima són espais pensats per donar veu a les persones 
que participen en els programes que l’Obra Social desenvolupa en cinc 

àmbits d’actuació:   projectes socials (programa de superació de la pobresa 
infantil, atenció integral a les persones amb malalties avançades i els seus 
familiars, foment de l’habitatge assequible...), culturals (exposicions, cicles de 
concerts), educatius (beques), científics i mediambientals.   
 
Aquests testimonis es recullen mitjançant entrevistes sense guió previ i són 
un recurs informatiu que permet que les persones que es troben en 
situacions semblants a les dels protagonistes d’aquestes Històries amb 
ànima puguin apropar-se als projectes impulsats per l’Obra Social “la Caixa”. 
Persones grans, immigrants, persones amb discapacitats, joves amb 
dificultats per trobar la primera feina, víctimes de violència de gènere, 
persones en situació de dependència, reclusos i famílies amb fills en situació 
de vulnerabilitat són alguns del col·lectius als quals s’adreça l’entitat 
financera.    
 
L’Obra Social “la Caixa” ha creat una plataforma específica que recull 
desenes d’Històries amb ànima  (www.historiasconalma.com). En aquest 
espai virtual també es pot accedir als anuncis que formen part de la 
campanya de televisió d’aquesta iniciativa.  Entre alguns dels seus 
protagonistes trobem el José Vicente, que també ha participat a l’acte d’avui 
al CaixaForum Madrid.  El Borja, la Teresa i el Jesús n’agafen ara el relleu 
amb tres històries, amb l’afany de superació i la lluita per tirar endavant 
com a punt en comú. Els seus testimonis es començaran a emetre en les 
principals cadenes de televisió demà  22 de maig.   
 
 
La superació de la discapacitat 

 

El Borja Villalba té 33 anys i des que va 
néixer té una discapacitat del 100% a causa 
d’una  artrogriposi congènita de les quatres 
extremitats. Gràcies al programa Incorpora 
de l’Obra Social, ha trobat una feina al call 

center de l’USP Clínica Palmaplanas de 



Palma de Mallorca, on treballa des del setembre. Fa dos mesos que s’ha 
pogut independitzar. Ha practicat submarinisme, surf de vela i és aficionat a 
la vela. Tots aquests esports li permeten deixar de banda la cadira de rodes 
durant unes hores. 
 
 
“Si un dia em van salvar la vida, val la pena viure-la” 

 

Fa sis anys la Teresa Colón, de 26, va tenir 
un accident de trànsit. Arran d’aquest 
accident té una discapacitat física del 66,5% i 
té afectada la memòria recent. Actualment 
treballa als Cines Palafox de Saragossa fent 
diferent tasques: acomodadora, atenció al 
públic... Quan va tenir l’accident estava 
estudiant la diplomatura de Disseny 

d’Interiors i segueix amb la seva formació fent alguna assignatura quan es 
troba motivada. És una feina que requereix molt d’esforç memorístic de part 
seva i té èpoques en les quals es troba més cansada, però ho torna a 
reprendre poc a poc. Compagina la seva feina amb cursos de formació per 
ampliar els seus coneixements i vol començar un cicle formatiu de grau mitjà en 
gestió administrativa. El seu lema és: “Si un dia em van salvar la vida, val la 
pena viure-la”. 
 
 
Una nova oportunitat després de vint anys 

 

“M’he sentit desesperat durant vint anys. A causa de l’alcoholèmia”. Jesús 
Romero, de 49 anys, ha estat addicte 
a l’alcohol durant vint anys. Aquesta 
addicció el va dur a una situació d’atur 
de llarga durada. “Jo l’únic que volia 
era beure, no pensava en ningú més”, 
explica. Ara el Jesús treballa en una 
planta de reciclatge a Saragossa. 
“M’he reciclat, igual que aquí. Quines 
coses més estranyes, oi? Qui ho 
hagués dit del Jesús?”. 
 
 



Incorpora: més de 24.000 llocs de treball 

 
Des que es va posar en marxa, l’any 2006, Incorpora, el programa de foment 
de l’ocupació de l’Obra Social “la Caixa”, ha facilitat la inserció de 24.973 
persones en risc o en situació d’exclusió social a tot Espanya. Això ha estat 
possible gràcies a la col·laboració de 244 entitats socials i de més de 10.000 
empreses.  
 
La iniciativa s’adreça a joves amb dificultats per trobar la primera feina, aturats 
de llarga durada, dones víctimes de violència de gènere, persones immigrades i 
persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, entre d’altres col·lectius. 
 
 
Un compromís amb les necessitats socials  

 

El foment de l’ocupació entre col·lectius desfavorits, l’atenció a les persones 
amb malalties avançades i els seus familiars, la promoció de la vacunació 
infantil en els països amb rendes baixes i la concessió de microcrèdits socials o 
financers a través de MicroBank són, juntament amb el programa de superació 
de la pobresa infantil, CaixaProinfància, algunes de les prioritats estratègiques 
de l’Obra Social per al 2010. L’objectiu fonamental: donar oportunitats a les 
persones.  
 
 
Per a més informació: 
Departament de Comunicació de l’Obra Social “la Caixa”   
Neus Contreras: 93 404 60 73 / 619 74 38 29  / ncontreras@fundaciolacaixa.es 
Juan A. García: 91 330 73 17 / jagarcia@fundacionlacaixa.es 
http://www.obrasocial.lacaixa.es 
 
Sala de premsa multimèdia   
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  


