
 

 

  

  

 

 

Nota de premsa 

 

 

L’entitat reforça els seus projectes socials, científics, culturals i educatius per 

donar resposta a la crisi provocada per la pandèmia de la COVID-19 

 

 

La Fundació ”la Caixa” referma la seua acció 
social a la Comunitat Valenciana amb un 

pressupost de més de 32 milions d’euros el 2021 
 

 

 El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, i el president 

de la Fundació ”la Caixa”, Isidre Fainé, han firmat un conveni marc 

que arreplega la col·laboració entre les dues institucions per al 

2021. 

 

 La Fundació ”la Caixa” destinarà 32,5 milions d’euros al 

desenvolupament de programes i activitats de l’Obra Social durant 

aquest any. 

 

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

Comunitat Valenciana i potencia els projectes socials dirigits a la 

lluita contra l’exclusió i a facilitar la integració laboral de col·lectius 

desafavorits. 

 

 Els treballs de construcció de CaixaForum València, que avancen 

segons el calendari previst, estan centrats actualment en l’alçament 

d’estructures. La inauguració està prevista per a l’estiu del 2022. 

 

 «La pandèmia de la COVID-19 va marcar l’any 2020, i els efectes de 

la crisi econòmica i social derivada perduren actualment. Davant 

d’aquest escenari, la Fundació ”la Caixa” ha multiplicat els seus 

esforços per donar resposta a l’impacte de la pandèmia en les 

persones més vulnerables també al llarg del 2021 amb l’objectiu de 

no deixar a ningú enrere», ha explicat Isidre Fainé, president de la 

Fundació ”la Caixa”. 
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 D’altra banda, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha destacat 

que «la històrica tasca que du a terme la Fundació ”la Caixa” a la 

Comunitat Valenciana adquireix actualment una rellevància encara 

més gran perquè incideix sobre col·lectius especialment 

vulnerables als quals la recuperació de la pandèmia no pot deixar 

enrere». 

 

 

València, 17 de juny de 2021. El president de la Generalitat Valenciana, Ximo 

Puig, i el president de la Fundació ”la Caixa”, Isidre Fainé, han firmat a València 

un acord marc que arreplega la col·laboració entre les dues institucions en 

matèria social, educativa i cultural. Aquesta col·laboració estableix que la 

Fundació ”la Caixa” dedicarà a acció social a la Comunitat 32,5 milions d’euros 

el 2021. 

 

Segons ha explicat Isidre Fainé: «La pandèmia de la COVID-19 va marcar l’any 

2020, i els efectes de la crisi econòmica i social derivada perduren actualment. 

Davant d’aquest escenari, la Fundació ”la Caixa” ha multiplicat els seus 

esforços per donar resposta a l’impacte de la pandèmia en les persones més 

vulnerables també al llarg del 2021 amb l’objectiu de no deixar a ningú enrere». 
 

Per la seua banda, Ximo Puig ha destacat que «la històrica tasca que du a 

terme l’Obra Social ”la Caixa” a la Comunitat Valenciana adquireix actualment 

una rellevància encara més gran perquè incideix sobre col·lectius especialment 

vulnerables als quals la recuperació de la pandèmia no pot deixar enrere». 

 

Entre els objectius bàsics marcats en el conveni destaquen la col·laboració per 

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

promoció de l’envelliment actiu de la gent major i l’atenció integral a pacients 

amb malalties avançades, com també el suport a persones amb discapacitat 

o en risc d’exclusió. 

 

A més d’aquestes línies d’actuació, el conveni també preveu 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 valencians són els següents: 
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 CaixaProinfància, un dels programes estratègics de l’entitat, es 

desenvolupa a la Comunitat Valenciana amb l’objectiu de lluitar contra 

la pobresa infantil. Aquesta iniciativa es dirigeix a infants i adolescents 

d’entre 0 i 18 anys de llars en risc o en situació d’exclusió. En concret, 

CaixaProinfància va atendre 3.087 menors i 1.921 famílies valencianes 

el 2020, gràcies a una inversió de 3,9 milions d’euros. 

 

 El programa Incorpora té com a objectiu fomentar la contractació de 

col·lectius en situació de vulnerabilitat. Al llarg del 2020, any marcat per 

la pandèmia, es van facilitar un total de 2.137 llocs de treball a la 

Comunitat Valenciana gràcies a la col·laboració de 633 empreses del 

territori. 

 

 El programa per a l’Atenció Integral a Persones amb Malalties 

Avançades tracta de millorar la qualitat de l’atenció a les persones que 

es troben en la fase final de la vida, i també a les seues famílies. A la 

Comunitat Valenciana, aquest programa va arribar a 896 pacients i 

1.167 familiars durant el 2020. 

 

 El programa de Gent Gran té com a missió fomentar la participació 

social dels membres d’aquest col·lectiu, donar valor a la seua 

experiència i situar-los com a protagonistes actius en la nostra societat. 

Les persones majors tenen l’oportunitat de formar-se en projectes 

culturals, socials i de noves tecnologies a través dels 37 centres de gent 

major amb conveni entre les dues institucions. 

 

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 la Fundació ”la Caixa” destinarà els seus esforços 

a la Comunitat. 

 

D’altra banda, i en col·laboració amb la xarxa financera de CaixaBank, la 

Fundació impulsa el desenvolupament de projectes i activitats en els àmbits 

social, mediambiental, cultural i educatiu mitjançant ajudes econòmiques a 

projectes del seu entorn més immediat. Al llarg del 2020, van ser 626 les 
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activitats desenvolupades gràcies a la xarxa d’oficines, amb una inversió de 

més de 3,9 milions d’euros. 

 

 

Més de 360.000 visitants a les exposicions de la Comunitat Valenciana 

 

En el terreny de la divulgació de la cultura, la Fundació ”la Caixa” impulsa el 

creixement de les persones mitjançant el coneixement a través de les 

exposicions que programa a la Comunitat Valenciana. Durant el 2020, aquestes 

mostres van sumar un total de 367.394 visitants. Entre aquestes destaquen 

les següents: Terra de somnis. Cristina García Rodero, dins el programa Art al 

Carrer, a Castelló de la Plana; Mira’m! Retrats i altres ficcions a la Col·lecció 

”la Caixa” d’Art Contemporani, a Alacant; Sebastião Salgado. Gènesi, dins d’Art 

al Carrer, a Elx; i Herois ocults. Invents genials. Objectes quotidians, a 

Requena. 

 

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

escèniques i la música als ciutadans valencians en forma de concerts i arts 

escèniques escolars (1.443 beneficiaris). 

 

També es continuarà desenvolupant el programa EduCaixa, que engloba tota 

l’oferta educativa de la Fundació ”la Caixa”. El 2020 van ser 334 escoles 

valencianes, amb un total de 77.659 escolars, les que van participar en 

recursos i activitats d’aquest projecte. 

 

 

CaixaForum València 

 

Els treballs de construcció de CaixaForum València, que avancen segons el 

calendari previst, actualment estan centrats en l’alçament d’estructures, de 

manera que ja s’intueixen les formes del futur centre cultural. S’hi destinaran 

5 milions d’euros l’any per dedicar-los al manteniment, la programació i el 

funcionament. 

 

Mentrestant, la Fundació ”la Caixa” continuarà presentant mostres de primer 

nivell, com les que s’han inaugurat aquests últims anys a la Comunitat 

Valenciana, cosa que posa de manifest l’afany per reforçar la seua presència 
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en aquesta regió, territori prioritari en el qual l’entitat evidencia un compromís 

social, cultural, educatiu i científic que no ha parat de créixer els últims anys. 

 

 

Més informació:  

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

César R. Miguel: 630 048 703 / crmiguel@caixabank.com  

Marina Teixidó: 608 099 023 / mteixido@fundaciolacaixa.org  

mailto:crmiguel@caixabank.com
mailto:mteixido@fundaciolacaixa.org

