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

educatives i culturals el 2020 
 

 

”la Caixa” destina un pressupost de  
4 milions d’euros a la seva  

Obra Social a Astúries  
 

 

• El president del Principat d’Astúries, Adrián Barbón, i el president 

de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Isidre Fainé, han renovat a 

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

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

any. 

 

• L’entitat prioritza els projectes socials dirigits a facilitar la 

integració laboral de col·lectius en situació de vulnerabilitat, a 

promoure l’envelliment actiu i a vetllar per l’atenció integral a 

pacients amb malalties avançades. 

 

• En el marc d’aquest compromís creixent amb Astúries, ”la Caixa” 

ha posat en marxa el 2019 un dels seus programes estratègics, 

CaixaProinfància, amb l’objectiu de lluitar contra la pobresa infantil. 

 

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

explicat: «Amb aquest acord, reforcem el compromís social de 

”la Caixa” amb Astúries i els seus ciutadans, sobretot amb els que 

travessen moments difícils. Una vegada més, amb aquesta aposta 

per la igualtat d’oportunitats reafirmem el nostre sòlid vincle amb el 

Principat, persona a persona». 

 

 

Oviedo, 5 de març de 2020. El president del Principat d’Astúries, Adrián 

Barbón, i el president de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Isidre Fainé, han 

renovat a Oviedo un acord marc que recull la col·laboració entre aquestes dues 

institucions en matèria social, educativa i cultural. Aquesta col·laboració 

estableix que ”la Caixa” dedicarà a acció social al Principat un total de 

4 milions d’euros aquest 2020. 
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El president de la Fundació Bancària "la Caixa", Isidre Fainé ha explicat: 

«Amb aquest acord, reforcem el compromís social de ”la Caixa” amb Astúries i 

els seus ciutadans, sobretot amb els que travessen moments difícils. Una 

vegada més, amb aquesta aposta per la igualtat d’oportunitats reafirmem el 

nostre sòlid vincle amb el Principat, persona a persona». 

 

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

per a 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 

a col·lectius desafavorits i vetllar per l’atenció integral a pacients amb 

malalties avançades, com també contribuir al benestar de les persones amb 

discapacitat o en risc d’exclusió. 

 

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

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

transformadora, són els següents: 

 

• CaixaProinfància, un dels programes estratègics de l’entitat, s’ha posat 

en marxa a Astúries el 2019 amb l’objectiu de lluitar contra la pobresa 

infantil. La iniciativa, que s’està desplegant a Mieres, sota la coordinació 

de l’Asociación Cultural Norte Joven Mieres – NORJOMI, està dirigida a 

infants i adolescents de 0 a 18 anys de famílies que estan en risc o en 

situació d’exclusió. 

 

• El programa Incorpora se centra a fomentar la contractació de 

col·lectius amb dificultats especials per trobar una feina, com ara 

persones amb discapacitat, aturats 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 994 

llocs de treball a Astúries gràcies a la col·laboració de 221 empreses i 

set entitats socials del Principat.  

 

• 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 Astúries aquest 

programa disposa d’un equip d’atenció multidisciplinària, i ha atès 765 

pacients i 1.147 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 
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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, a través dels 23 centres de gent gran en conveni. 

Durant el 2019 es van fer a Astúries un total de 539 activitats, en les 

quals van participar 25.891 persones grans.  

 

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

programa Reincorpora i les ajudes a projectes d’iniciatives socials són també 

objectius destacats als quals l’Obra Social ”la Caixa” destinarà els seus 

esforços a la comunitat. 

 

D’altra banda, a través de la xarxa d’oficines de CaixaBank, ”la Caixa” impulsa 

el desenvolupament de projectes i activitats en els àmbits social, cultural i 

educatiu mitjançant ajudes econòmiques per a projectes del seu entorn més 

immediat. Al llarg del 2019, van ser 102 les activitats desenvolupades gràcies 

a la xarxa d’oficines d’Astúries, amb una inversió de 320.000 euros. 

 

Educació, beques i ajudes a projectes socials 

 

En el marc de les Convocatòries Socials, sis projectes van ser seleccionats, 

amb un pressupost de més de 140.000 euros. A més, un total de cinc asturians 

van obtenir beques per cursar un postgrau a l’estranger.  

 

En el terreny de la divulgació de la cultura, ”la Caixa” promou l’enginy i la 

destresa amb el Creactivity, un espai interactiu en el qual 3.771 visitants van 

participar durant la seva estada a la comunitat, a més d’impulsar l’apropament 

de les humanitats i la música amb quatre concerts escolars en els quals van 

participar 1.709 alumnes i a través de 24 activitats de CaixaEscena que van 

involucrar un total de 4.731 persones. 

 

També es continuarà desenvolupant el programa EduCaixa, que engloba tota 

l’oferta educativa de l’Obra Social ”la Caixa”. El 2019 van ser 114 escoles 

asturianes, con un total de 24.947 escolars, les que van participar en recursos 

i activitats d’aquest projecte. 

 

 

Més informació: 

Departament de Comunicació de ”la Caixa” 

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

Xabier Zubiri: 683 474 027 / fjzubiri@caixabank.com 

mailto:jnarroyo@fundacionlacaixa.org
mailto:fjzubiri@caixabank.com
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Sala de Premsa Multimèdia: https://premsa.lacaixa.org/  

https://premsa.lacaixa.org/

