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Aquest any l’entitat reforça els seus programes socials, científics, educatius i 

culturals  
 

La Fundació ”la Caixa” eleva a 61 milions 
d’euros la seva inversió per a acció social  

a Andalusia el 2021 
 

 
 

• El president de la Junta d’Andalusia, Juan Manuel Moreno, i el 
president de la Fundació ”la Caixa”, Isidre Fainé, han signat a 
Còrdova un conveni marc que recull la col·laboració entre totes 
dues institucions. 

 
• Amb aquest acord, la Fundació ”la Caixa”, en resposta a la 

conjuntura actual, intensifica el seu compromís amb Andalusia i 
destina 61 milions d’euros el 2021 al desenvolupament de 
programes i activitats de l’entitat donant prioritat als projectes 
socials adreçats a lluitar contra la pobresa infantil i a fomentar la 
contractació de col·lectius vulnerables. 

 
• «Tot i la millora de la situació sanitària i l’aixecament progressiu de 

les restriccions, l’impacte de la crisi provocada per la pandèmia 
encara és patent en molts sectors de la societat. És el cas dels 
col·lectius més vulnerables, als quals la Fundació ”la Caixa” es 
dirigeix a través de diferents programes de lluita contra la pobresa i 
l’exclusió. Aquest any, el nostre objectiu és prioritzar aquests 
projectes per estar més a prop de les persones que més ho 
necessiten», ha explicat Isidre Fainé. 
 
 

Còrdova, 5 de novembre de 2021. El president de la Junta d’Andalusia, Juan 
Manuel Moreno, i el president de la Fundació ”la Caixa”, Isidre Fainé, han 
signat a Còrdova un acord marc que recull la col·laboració entre totes dues 
institucions en matèria social, científica, educativa i cultural. Aquesta 
col·laboració estableix que la Fundació ”la Caixa” dedicarà aquest any a acció 
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social a la comunitat un total de 61 milions d’euros el 2021, davant dels 60 
milions dels exercicis anteriors.  
 
«Tot i la millora de la situació sanitària i el progressiu aixecament de les 
restriccions, l’impacte de la crisi provocada per la pandèmia encara és patent 
en molts sectors de la societat. És el cas dels col·lectius més vulnerables, als 
quals la Fundació ”la Caixa” es dirigeix a través de diferents programes de lluita 
contra la pobresa i l’exclusió. Aquest any, el nostre objectiu és prioritzar 
aquests projectes per estar més a prop de les persones que més ho 
necessiten», ha explicat Isidre Fainé. 
 
Per la seva banda, el president Juan Manuel Moreno, ha afirmat que "estem 
d'acord en què el compromís social ha d'inspirar cada acció per transformar la 
societat. Com diu el lema de la Fundació  "la Caixa", "només és progrés si 
progressem tots". D'això es tracta: d’avançar junts, no deixar ningú enrere. El 
govern que presideixo s'enorgulleix d'haver signat els Pressupostos més 
socials de la història d'aquesta Comunitat Autònoma. Demostrant amb fets que 
la lluita per la igualtat no és la bandera d'una ideologia concreta, sinó la política 
més noble que un governant pot exercir en el seu servei públic a la ciutadania". 
 
Entre els objectius bàsics marcats en el conveni destaca la col·laboració per 
millorar les condicions de vida de la infància més vulnerable, fomentar 
l’envelliment actiu de la gent gran, facilitar l’accés a la feina de col·lectius 
desafavorits, vetllar per l’atenció integral a pacients amb malalties 
avançades i contribuir al benestar de persones amb discapacitat o en risc 
d’exclusió. 
 
A més d’aquestes línies d’actuació, l’acord també preveu accions en els àmbits 
educatiu, cultural i de recerca i de coneixement. 
 
 
La prioritat, les persones més vulnerables 
 
Alguns dels projectes prioritaris que evidencien el compromís de l’entitat amb 
les necessitats dels andalusos i que formen part del conveni signat avui posen 
una atenció especial en l’acció social transformadora. Són els següents: 
 

• CaixaProinfància, programa estratègic de l’entitat que es desenvolupa a 
Andalusia amb l’objectiu de lluitar contra la pobresa infantil. Aquesta 
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iniciativa està dirigida a infants i adolescents d’entre 0 i 18 anys amb 
famílies en risc o en situació d’exclusió. En concret, el 2020 
CaixaProinfància va atendre 11.582 menors i 6.551 famílies andaluses i 
va disposar de 12 milions d’euros d’inversió. 

 
• El programa Incorpora, que se centra a fomentar la contractació de 

col·lectius amb dificultats especials per trobar feina, com ara les 
persones amb discapacitat, els aturats de llarga durada, els joves en risc 
d’exclusió, les dones víctimes de violència de gènere i les persones 
migrades, entre d’altres. Al llarg del 2020 es van facilitar 7.102 llocs de 
treball a Andalusia, gràcies a la col·laboració de 1.731 empreses del 
territori. Un total de 75 entitats socials s’encarreguen de desenvolupar 
Incorpora a la comunitat. 
 

• El programa per a l’Atenció Integral a Persones amb Malalties 
Avançades, l’objectiu del qual és millorar la qualitat de l’atenció a les 
persones que es troben al final de la vida, i també a les seves famílies. A 
Andalusia, aquest programa disposa de 6 equips d’atenció 
multidisciplinària i va arribar a 2.339 pacients i 3.651 familiars el 2020. 

 
• El programa de Gent Gran, que té com missió fomentar la participació 

social dels membres d’aquest col·lectiu, reivindicar la seva experiència i 
situar-los com a protagonistes actius en la nostra societat. La gent gran 
té l’oportunitat de formar-se en projectes culturals, socials i de noves 
tecnologies a través de 61 centres en conveni. Durant el 2020 es van 
dur a terme a Andalusia un total de 573 activitats, en les quals van 
participar 29.998 persones grans.  
 

La inserció social i laboral de persones privades de llibertat a través del 
programa Reincorpora, els ajuts a projectes d’iniciatives socials (154 
projectes el 2020, amb 4,1 milions d’euros d’inversió) i les beques de la 
Fundació (un total de 9 a Andalusia el 2020) són també objectius destacats als 
quals la Fundació ”la Caixa” destinarà els seus esforços a la comunitat. 
 
D’altra banda, la xarxa d’oficines de CaixaBank, mitjançant ajuts de la 
Fundació ”la Caixa”, impulsa projectes i activitats del seu entorn més immediat 
en els àmbits social, cultural i educatiu. Al llarg de l’any 2020, es van facilitar 
1.993 d’aquests ajuts, amb una inversió de més de 9 milions d’euros per 
part de la Fundació. 
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Més de 120.000 visitants a CaixaForum Sevilla i més de 440.000 a les 
exposicions itinerants 
 
En el terreny de la divulgació de la cultura i la ciència, la Fundació ”la Caixa” 
promou el desenvolupament individual i col·lectiu a través de les exposicions i 
activitats que programa a CaixaForum Sevilla i de les exposicions itinerants.  
 
Durant el 2020, CaixaForum Sevilla va rebre 122.517 visitants, amb Pixar, 
Construint personatges i L’esperit de Montmartre en temps de Toulouse-
Lautrec com a exposicions destacades. Actualment es pot visitar la mostra 
Cartells de la vida moderna. Els orígens de l’art publicitari. 
 
En aquesta línia, les 10 exposicions itinerants programades l’any passat a 
Andalusia van rebre un total de 444.046 visitants. Entre aquestes mostres van 
destacar Picasso. El viatge del Guernica, a Granada; Leonardo da Vinci. 
Observa. Qüestiona. Experimenta, a Almeria, i Terra de somnis. Cristina García 
Rodero, a Jerez de la Frontera. 
 
En relació amb les Reales Atarazanas de Sevilla, es manté el compromís de 
la Fundació ”la Caixa”, juntament amb la Conselleria de Cultural i Patrimoni 
Història de la Junta d’Andalusia i la Fundación Cajasol, de dotar l’edifici d’un 
centre cultural. El projecte continua fent passos decidits cap al proper inici de 
les obres. 
 
A més, a Màlaga, la Fundació destinarà 3 milions d’euros al 
desenvolupament d’activitats culturals entre el 2021 i el 2022 gràcies a un 
conveni amb l’Ajuntament que té com a objectiu reforçar la programació cultural 
a la ciutat i desenvolupar accions educatives i de mediació centrades en la 
cultura inclusiva. Els equipaments amb els quals col·labora en el marc d’aquest 
conveni són: Festival de Málaga, Teatro Cervantes, Centre Pompidou, Museo 
Ruso, Museo Casa Natal Pablo Picasso, Museo Carmen Thyssen, Orquesta 
Filarmónica i iniciatives de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament. 
 
La Fundació ”la Caixa” també promou l’apropament de les humanitats, les arts 
escèniques i la música als ciutadans d’Andalusia en forma de concerts i 
representacions teatrals escolars, concerts familiars i participatius, i 
espectacles a CaixaForum. 
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En l’àmbit educatiu, es continuarà duent a terme el programa EduCaixa, que 
engloba tota l’oferta educativa de la Fundació. El 2020, van ser 559 escoles 
andaluses, amb un total de 128.483 escolars, les que van participar en 
recursos i activitats d’aquest projecte. 
 
 
 
 
Més informació:  
Àrea de Comunicació de la Fundació ”la Caixa” 
Rocío Fernández: 680 620 148 / maria.rocio.fernandez@caixabank.com 
Óscar Álvarez: 629 532 853 / oscar.alvarez.f@caixabank.com 
 
Sala de Premsa  
https://prensa.fundacionlacaixa.org/ca/ 
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