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L’entitat reforça el desenvolupament d’iniciatives socials, científiques,
educatives i culturals durant aquest any

La Fundació ”la Caixa” destina 14 milions
d’euros a acció social a Navarra
•

La presidenta del Govern de Navarra, María Chivite, i el president de
la Fundació ”la Caixa”, Isidre Fainé, han signat a Pamplona un
acord marc que recull la col·laboració entre ambdues institucions
en matèria d’acció social, educativa i cultural.

•

Globalment, l’entitat reforça el seu compromís amb la Comunitat
Foral i, en resposta a la conjuntura actual, potencia els projectes
socials dirigits a lluitar contra la pobresa i l’exclusió, i a facilitar una
feina a persones en situació de vulnerabilitat

•

«Els efectes de la crisi social provocada per la pandèmia de la
COVID-19 s’allargaran en el temps; especialment, pel seu impacte
en les persones més vulnerables. El nostre objectiu és intentar
pal·liar aquestes desigualtats potenciant programes socials que
tenen una acció transformadora contrastada. Perquè només podem
parlar de progrés si progressem tots», ha explicat Isidre Fainé,
president de la Fundació ”la Caixa”.

Pamplona, 2 de desembre de 2021. La presidenta del Govern de Navarra,
María Chivite, i el president de la Fundació ”la Caixa”, Isidre Fainé, han signat a
Pamplona un acord marc que recull la col·laboració entre ambdues institucions
en matèria social, educativa i cultural. Aquesta col·laboració estableix que
l’entitat dedica a acció social en aquesta comunitat un total de 14 milions
d’euros el 2021.
«Els efectes de la crisi social provocada per la pandèmia de la COVID-19 es
prolongaran en el temps; especialment, pel seu impacte en les persones més
vulnerables. El nostre objectiu és intentar pal·liar aquestes desigualtats
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potenciant programes socials que tenen una acció transformadora contrastada.
Perquè només podem parlar de progrés si progressem tots», ha explicat Isidre
Fainé.
Per la seva banda, María Chivite ha destacat: «Aquest acord és un clar
exemple de com col·laborant hem d'afrontar el nostre present i el nostre futur,
des del convenciment que la prosperitat només serà justa si és inclusiva i forma
part d'un compromís social amb la igualtat d'oportunitats i la cohesió. Un
compromís que el Govern de Navarra i la Fundació ”la Caixa” compartim i que
ens permetrà abordar temes fonamentals com l'educació, la ciència i la cultura,
així com projectes adreçats a les persones més vulnerables».
Entre els objectius bàsics marcats en el conveni, destaquen col·laborar per a la
millora de les condicions de vida de la infància més vulnerable, fomentar
l’envelliment actiu de la gent gran, facilitar l’accés a l’ocupació a col·lectius
desafavorits i vetllar per l’atenció integral a pacients amb malalties
avançades, així com també contribuir al benestar de 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 evidencien el compromís de l’entitat amb
les necessitats dels navarresos, amb una atenció especial a l’acció social
transformadora, són els següents:

• CaixaProinfància, un dels programes estratègics de l’entitat que es
desplega a la Comunitat Foral amb l’objectiu de lluitar contra la
pobresa infantil. Aquesta iniciativa es dirigeix a infants i adolescents
d’entre 0 i 18 anys de famílies en risc o en situació d’exclusió. En
concret, CaixaProinfància va atendre 97 menors i va arribar a 70 llars
navarreses el 2020.
• A través dels projectes d’integració laboral, entre els quals destaca el
programa Incorpora, l’entitat fomenta 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 i persones migrants, entre d’altres. Al
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llarg del 2020 es van facilitar un total de 507 llocs de treball a Navarra
gràcies a la col·laboració de 190 empreses del territori. Un total de set
entitats socials es van encarregar de desenvolupar Incorpora a la
comunitat.
• El programa per a l’Atenció Integral a Persones amb Malalties
Avançades, que busca millorar la qualitat de l’atenció a les persones
que es troben en la fase final de la vida, i també a les seves famílies. A
Navarra, aquest programa disposa d’un equip d’atenció multidisciplinària
en dos hospitals i ha arribat a 607 pacients i 1.317 familiars durant el
2020.
• El programa de Gent Gran, que 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. Gràcies al programa, les
persones grans tenen l’oportunitat de formar-se en projectes de noves
tecnologies, culturals i socials a través dels vuit centres de gent gran en
conveni. Durant el 2020 es van fer a Navarra un total de 55 activitats,
en les quals van participar 726 usuaris.
La inserció sociolaboral de persones privades de llibertat, a través del
programa Reincorpora, i els ajuts a projectes d’iniciatives socials són també
objectius destacats als quals la Fundació ”la Caixa” destina els seus esforços a
la comunitat.
D’altra banda, la xarxa financera 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 del 2020 es van facilitar 365
d’aquests ajuts, amb una inversió d’1,7 milions d’euros per part de la Fundació.
A les iniciatives de caràcter social s’afegeix el compromís de l’entitat amb el
suport a la investigació biomèdica d’excel·lència. L’objectiu és combatre las
malalties més esteses.
Més de 82.000 visitants a les exposicions a Navarra
En el terreny de la divulgació de la cultura, la Fundació ”la Caixa” promou el
desenvolupament individual i col·lectiu a través de les exposicions que
programa a Navarra. Durant el 2020, van ser tres les mostres programades,
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entre les quals destaca De Pol a Pol, un viatge als grans paradisos naturals a
Pamplona. Les tres exposicions en conjunt van rebre un total de 82.869
visitants.
En aquesta línia, la Fundació promou l’apropament de les humanitats, les arts
escèniques i la música als ciutadans de Navarra en forma de concerts i
representacions teatrals escolars (1.360 participants el 2020).
També es continuarà desenvolupant el programa EduCaixa, que engloba tota
l’oferta educativa de la Fundació ”la Caixa”. El 2020, van ser 93 escoles
navarreses, amb un total de 34.315 alumnes, les que van participar en
recursos i activitats d’aquest projecte.
Així mateix, es manté la col·laboració amb la Fundación Caja Navarra a través
de nombroses iniciatives d’obra social conjunta. Destaca l’acord per al
programa de Gent Gran i per al programa Innova, que dona suport a projectes
socials i culturals a Navarra.
Més informació:
Departament de Comunicació de la Fundació ”la Caixa”
Marina Teixidó: 608 09 90 23 / mteixido@fundaciolacaixa.org
Marta Borruel: 618 18 15 42 / mborruel@caixabank.com
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