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L’entitat augmenta la seva inversió en el desenvolupament d’iniciatives socials, 

educatives i culturals aquest any 

 

”la Caixa” reforça la seva Obra Social a Galícia i 

eleva el seu pressupost a 10,5 milions d’€ 
 

 

 

 El president de la Xunta de Galícia, Alberto Núñez Feijóo, i el 

president de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Isidre Fainé, han 

signat a Santiago de Compostel·la un acord marc que preveu la 

col·laboració entre totes dues institucions en matèria d’acció social 

i cultural per a aquest any. 

 

 ”la Caixa” destinarà 10,5 milions d’euros al desenvolupament de 

programes i activitats d’Obra Social el 2019, davant dels 10 milions 

del 2018.  

 

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

Galícia i potencia, entre altres iniciatives, els projectes socials 

dirigits a lluitar contra la pobresa infantil i a facilitar la integració 

laboral de col·lectius desafavorits. 

 

 El president de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Isidre Fainé, ha 

explicat: «Amb la signatura d’aquest acord, reafirmem i reforcem la 

nostra aposta decidida per Galícia i una implicació creixent en el 

seu futur i prosperitat. A través de la Xunta de Galícia, volem 

contribuir a una societat més igualitària i construir així un futur 

millor per als gallecs, en especial per als qui més ho necessiten». 

 
 

Santiago de Compostel·la, 4 de setembre de 2019. El president de la Xunta 

de Galícia, Alberto Núñez Feijóo, i el president de la Fundació Bancària 

”la Caixa”, Isidre Fainé, han signat a Santiago de Compostel·la un acord marc 

que preveu la col·laboració entre totes dues institucions en matèria social, 

educativa i cultural. Aquesta col·laboració estableix que ”la Caixa” dedicarà a 
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acció social a la comunitat un total de 10,5 milions d’euros el 2019, davant dels 

10 milions del 2018. 

 

El president de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Isidre Fainé, ha explicat: «Amb 

la signatura d’aquest acord, reafirmem i reforcem la nostra aposta decidida per 

Galícia i una implicació creixent en el seu futur i prosperitat. A través de la 

Xunta de Galícia, volem contribuir a una societat més igualitària i construir així 

un futur millor per als gallecs, en especial per als qui més ho necessiten». 

 

Entre els objectius bàsics marcats en el conveni, destaquen col·laborar en la 

millora de les condicions de vida de la infància més vulnerable, de les 

persones grans i dels col·lectius amb necessitats especials afectats per 

malalties, com també contribuir al benestar de persones amb discapacitat o 

en risc d’exclusió. 

 

A més d’aquestes línies d’actuació, l’acord 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 donen compte del compromís de l’entitat 

amb les necessitats dels gallecs, amb una atenció especial a l’acció social 

transformadora, són els següents: 

 

 CaixaProinfància, un dels programes estratègics de l’entitat, es 

desenvolupa a Galícia des del 2017 amb l’objectiu de lluitar contra la 

pobresa infantil. Aquesta iniciativa està dirigida a infants i adolescents 

de 0 a 18 anys de famílies en risc o en situació d’exclusió. El 2018, 

aquest programa va atendre a Galícia 661 nens i nenes de 382 

famílies. 

 

 Els projectes d’integració laboral, com el programa Incorpora, se 

centren en el foment de la contractació de col·lectius amb dificultats 

especials per trobar feina, com ara persones amb discapacitat, persones 

en atur de llarga durada, joves en risc d’exclusió, dones víctimes de 

violència de gènere, immigrants i exreclusos, entre d’altres. Al llarg del 

2018, es van facilitar un total de 1.331 llocs de treball a Galícia gràcies 

a la col·laboració de 426 empreses del territori. Un total de 8 entitats 

socials i 26 tècnics d’inserció s’encarreguen de desenvolupar 
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Incorpora a la comunitat, coordinats per Igaxes3, Instituto Galego de 

Xestión para o Terceiro Sector. 

 

 El Programa per a l’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, així com a les seves famílies. A Galícia, 

aquest programa disposa de dos equips d’atenció psicosocial, un a 

través de l’Associació Espanyola contra el Càncer en el Complexo 

Hospitalario Universitario de Vigo (CHUVI), i un altre mitjançant la Creu 

Roja en el Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (CHUAC), i el 

2018 va beneficiar 1.099 pacients i 1.483 familiars. 

 

 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-lo 

com a protagonista actiu en la nostra societat. Les persones grans tenen 

l’oportunitat de formar-se en projectes de noves tecnologies, culturals i 

socials a través dels 24 centres sociocomunitaris en conveni. El 2018, es 

van fer a Galícia 557 activitats, en les quals van participar 20.273 

persones grans.  

 

 Els programes d’Habitatge Social ofereixen pisos de lloguer a preus 

inferiors als del mercat, i van dirigits a persones amb dificultats per 

accedir a un habitatge. A Galícia, el Grup ”la Caixa” disposa d’un total de 

133 pisos socials. 

 

La inserció social i laboral de persones privades de llibertat, a través del 

programa Reincorpora (73 a Galícia el 2018), les ajudes a projectes 

d’iniciatives socials (25 projectes, també el 2018, per un import de més de 

560.000 euros), les Beques ”la Caixa” de postgrau internacional (3 de 

concedides el 2018) i les de doctorat a Espanya (2 de concedides el 2018), el 

voluntariat i el foment de la convivència ciutadana són també objectius 

destacats als quals l’Obra Social ”la Caixa” destina els seus esforços a la 

comunitat.  

 

D’altra banda, la xarxa de CaixaBank impulsa el desenvolupament de projectes 

i activitats en els àmbits social, cultural i educatiu mitjançant ajuts econòmics 

per a projectes del seu entorn més immediat. Al llarg del 2018, van ser 311 les 

activitats desenvolupades gràcies a la xarxa d’oficines, amb una inversió de 

més d’1,68 milions d’euros. 
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Més de 220.000 visitants a les exposicions de Galícia 

 

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 Galícia. El 2018, un total de 6 mostres van sumar 221.351 

visitants. Entre aquestes, destaquen Picasso. El viatge del Guernica, a la 

Corunya; Herois ocults. Invents genials, objectes quotidians, a Lugo; Henry 

Moore. Arts al carrer, a Santiago de Compostel·la; L’Àrtic es trenca, a Ourense, 

i Sebastião Salgado. Gènesi. Art al carrer, a Pontevedra. 

 

Aquest any 2019 s’han pogut visitar les mostres Terra de somnis. Cristina 

García Rodero, a Santiago de Compostel·la, i Herois ocults. Invents genials, 

objectes quotidians, a Vilagarcía de Arousa. A més, aquest any els escolars 

gallecs reben la visita del bus Creactivity d’EduCaixa, que està fent ruta per 

una trentena de municipis amb l’objectiu de fomentar el disseny i la creativitat 

entre els més petits.  

 

L’entitat organitza exposicions a Galícia des de la dècada dels noranta. Les 

primeres mostres que es van presentar van ser el 1991, El retorn dels 

dinosaures, a la Corunya; Fotopres’90, a Ferrol, i Odyssey, a Vigo. Des de 

llavors, s’han organitzat més de 160 exposicions a tota la comunitat. 

 

A més, l’Obra Social promou l’acostament de les humanitats, les arts 

escèniques i la música als ciutadans gallecs en forma de concerts 

participatius (se n’han fet 2 en 2018, amb 3.404 assistents) i escolars (se 

n’han celebrat 4 el 2018, amb 1.132 assistents).  

 

També es continuarà desenvolupant el programa EduCaixa, que engloba tota 

l’oferta educativa de l’Obra Social ”la Caixa”. El 2018, van ser 242 escoles 

gallegues, amb un total de 51.588 escolars, les que van participar en recursos 

i activitats d’aquest projecte. L’entitat impulsa també les arts escèniques 

escolars a través de CaixaEscena (6.414 participants el 2018). 
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Més informació:  

Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 

Anxo Pérez: 619 149 955 / adperez@caixabank.com 

Jesús N. Arroyo: 629 791 296 / jnarroyo@fundacionlacaixa.org  

 

http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
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