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L’entitat augmenta la seva inversió per al desenvolupament d’iniciatives socials, 

educatives i culturals aquest any 

 

”la Caixa” reforça la seva Obra Social a 
Aragó i eleva el seu pressupost a  

16,5 milions d’euros 
 

 

 El Govern d’Aragó i la Fundació Bancària ”la Caixa” han signat a 

Saragossa un acord marc que recull la col·laboració entre aquestes 

dues institucions en matèria d’acció social i cultural per a aquest 

any. 

 

 ”la Caixa” destinarà 16,5 milions d’euros el 2020 al 

desenvolupament de programes i activitats d’Obra Social, davant 

dels 16 milions del 2019.  

 

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

i potencia, entre d’altres, els projectes socials dirigits a lluitar 

contra la pobresa infantil i a facilitar la integració laboral de 

col·lectius desfavorits. 

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

explicat: «El nostre objectiu és arribar, a través del Govern d’Aragó, 

cada cop a més persones, especialment a les que més ho 

necessiten. Augmentem la nostra inversió en matèria social, 

cultural i educativa, conscients que lluitar contra la desigualtat 

contribueix a crear una societat millor per a tothom, persona a 

persona». 

 

 

Saragossa, 6 de març de 2020. El president del Govern d’Aragó, Francisco 

Javier Lambán, i el president de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Isidre Fainé, 

han signat a Saragossa un acord marc que recull la col·laboració entre 

aquestes dues institucions en matèria social, educativa i cultural. Aquesta 
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col·laboració estableix que ”la Caixa” dedicarà a acció social a la comunitat un 

total de 16,5 milions d’euros el 2020, davant dels 16 milions del 2019. 

 

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

nostre objectiu és arribar, a través del Govern d’Aragó, cada cop a més 

persones, especialment a les que més ho necessiten. Augmentem la nostra 

inversió en matèria social, cultural i educativa, conscients que lluitar contra la 

desigualtat contribueix a crear una societat millor per a tothom, persona a 

persona». 

 

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

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

l’envelliment actiu de les persones grans, facilitar l’accés a l’ocupació de 

col·lectius desfavorits i vetllar per l’atenció integral de pacients amb 

malalties avançades, 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.  

 

Alguns dels projectes prioritaris que donen compte del compromís de l’entitat 

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

social transformadora, són els següents: 

 

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

desenvolupa a Aragó 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. En concret, 

CaixaProinfància va atendre 3.746 menors aragonesos el 2019 i va 

disposar de més de 4 milions d’euros d’inversió. 

 

 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 

2019, es van facilitar un total de 1.273 llocs de treball a Aragó gràcies a 

la col·laboració de 343 empreses del territori. Un total de 10 entitats 
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socials s’encarreguen de desenvolupar el programa Incorpora a la 

comunitat. 

 

 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 vida i també a les seves famílies. A Aragó, aquest 

programa va arribar a 440 pacients i 635 familiars durant el 2019. 

 

 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-los 

com a protagonistes actius en la nostra societat. Les persones grans 

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

culturals i socials als 25 centres de gent gran en conveni. Durant el 

2019, es van fer a Aragó 706 activitats, en les quals van participar 

26.885 persones grans.  

 

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

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

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

384 pisos socials. 

 

 

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

programa Reincorpora (61 itineraris a Aragó el 2019), els ajuts a projectes 

d’iniciatives socials (24 projectes, també el 2019, per un import de 490.000 

euros) i les beques ”la Caixa” de postgrau internacional (3 de concedides el 

2019), l’impuls del voluntariat (amb 225 voluntaris actius) 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 d’oficines de CaixaBank dona suport al 

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 2019, van ser 190 les activitats desenvolupades gràcies a 

la xarxa d’oficines, amb una inversió de més de 0,94 milions d’euros. 
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Més de 230.000 visitants a CaixaForum Saragossa i més de 91.800 a les 

exposicions itinerants 

 

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 i 

activitats que programa a CaixaForum Saragossa, i de les exposicions 

itinerants. A finals del mes passat, es va inaugurar a CaixaForum Saragossa 

l’exposició Luxe. Dels assiris a Alexandre el Gran, que inclou més de 200 

objectes procedents del British Museum, entre els quals destaquen les peces 

procedents del palau de Nínive i el tresor de l’Oxus. 

 

Durant el 2019, 230.818 persones van visitar CaixaForum Saragossa, que 

l’any passat va complir 5 anys d’activitat, i l’exposició més vista va ser Disney. 

L’art d’explicar històries, amb prop de 89.000 visitants. A més, durant el 2019 

es van presentar tres mostres itinerants, que van sumar un total de 91.803 

visitants.  

 

Enguany, els aragonesos també podran gaudir de tres exposicions itinerants: 

Osca acollirà Picasso. El viatge del Guernica, mentre que a Jaca es podrà 

veure la mostra fotogràfica de Cristina García Rodero Terra de somnis, i 

Sebastião Salgado. Gènesi arribarà a Terol.  

 

A més, l’Obra Social promou l’acostament de les humanitats i la música als 

ciutadans aragonesos en forma de concerts participatius (31 concerts, amb 

5.350 assistentes) i escolars (17 concerts, amb 2.134 assistents). 

 

També es continuarà desenvolupant el programa EduCaixa, que engloba tota 

l’oferta educativa de l’Obra Social ”la Caixa”. El 2019, van ser 313 escoles 

aragoneses, amb un total de 86.926 escolars, les que van participar en 

recursos i activitats d’aquest projecte. 

 

Més informació:  

Departament de Comunicació de ”la Caixa” 

Elena Martín: 619 71 33 64 / elena.m.martin@caixabank.com 

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

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