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L’entitat referma la seva inversió per al desenvolupament d’iniciatives socials,
científiques, educatives i culturals durant aquest any

La Fundació ”la Caixa” destina 5 milions
d’euros a acció social a
Extremadura el 2021
•

El president de la Junta d’Extremadura, Guillermo Fernández Vara, i
el director general de la Fundació ”la Caixa”, Antoni Vila Bertrán,
han signat avui a Mérida un acord marc que recull la col·laboració
de totes dues institucions en matèria d’acció social, educativa i
cultural per al 2021.

•

L’entitat donarà prioritat als projectes socials dirigits a lluitar contra
la pobresa infantil i a facilitar la contractació de persones en risc
d’exclusió, en resposta a la conjuntura actual.

Mérida, 25 de novembre de 2021. El president de la Junta d’Extremadura,
Guillermo Fernández Vara, i el director general de la Fundació ”la Caixa”,
Antoni Vila Bertrán, han signat avui a Mérida un acord marc que recull la
col·laboració de totes dues institucions en matèria social, educativa i cultural,
amb una inversió de 5 milions d’euros el 2021 per part de l’entitat.
En el marc d’aquest compromís amb Extremadura, destaca la consolidació d’un
dels programes estratègics de l’entitat, CaixaProinfància, que té l’objectiu de
lluitar contra la pobresa infantil. Està dirigit a llars amb menors en risc o en
situació d’exclusió, i el 2020 va arribar a més de 100 infants i joves i a les seves
famílies.
A més d’aquest objectiu prioritari, el conveni aposta per la promoció de
l’envelliment actiu, l’atenció a pacients al final de la seva vida i el suport a
persones amb discapacitat o en risc d’exclusió. L’acord també preveu
accions en els àmbits educatiu, cultural i de recerca i coneixement.
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Dins els projectes estratègics, alguns dels que evidencien el compromís de la
Fundació ”la Caixa” amb les necessitats dels extremenys són els següents:
• El programa Incorpora, que té com a objectiu la inserció laboral de
col·lectius amb dificultats especials per trobar feina. Al llarg del 2020 es
van facilitar un total de 1.220 llocs de treball a Extremadura gràcies a
la col·laboració de 260 empreses extremenyes. En total, són 12 les
entitats socials encarregades de portar a terme el programa en aquesta
comunitat.
• El programa per a l’Atenció Integral a Persones amb Malalties
Avançades busca millorar l’atenció a pacients que es troben al final de
la seva vida mitjançant el suport emocional, social i espiritual, i com a
complement de la tasca que duen a terme les unitats mèdiques. A
Extremadura, aquest programa va atendre 588 pacients i 586 familiars
durant el 2020 a través d’un equip multidisciplinari de professionals
especialitzats en cures pal·liatives.
• El programa de Gent Gran té com a missió fomentar la participació dels
membres d’aquest col·lectiu, donar valor a la seva experiència i situarlos com a protagonistes en la nostra societat. El programa els dona
l’oportunitat de participar en projectes culturals, socials i de noves
tecnologies a través dels 24 centres en conveni amb les diferents
administracions públiques. Per fomentar l’envelliment actiu, durant el
2020 es van dur a terme un total de 334 activitats, en les quals van
participar més d’11.000 usuaris.
La inserció social i laboral de persones privades de llibertat a través del
programa Reincorpora, els ajuts a projectes d’iniciatives socials (en què
s’ha donat suport a sis projectes per valor de 150.000 euros) i la concessió de
beques són també objectius destacats als quals la Fundació ”la Caixa” centrarà
els seus esforços en aquesta 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
123 d’aquests ajuts, amb una inversió de 550.000 d’euros per part de la
Fundació.
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Un total de 75.000 visitants a les exposicions a Extremadura
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 Extremadura, durant el 2020, va destacar la mostra Terra de
somnis, Cristina García Rodero a Badajoz, amb 75.000 visitants.
Aquest 2021 ja s’ha organitzat a Badajoz Altres mons. Michael Benson, i fins
al 14 de desembre es pot visitar a Càceres Terra de somnis, Cristina García
Rodero.
A més, la Fundació promou l’apropament de les humanitats, les arts
escèniques i la música als ciutadans extremenys en forma de concerts
escolars.
També es continuarà duent a terme el programa EduCaixa, dirigit a tota la
comunitat educativa i que engloba l’oferta educativa de la Fundació ”la Caixa”. El
2020, van ser 69 escoles extremenyes, amb més de 10.000 escolars, les que
van participar en recursos i activitats d’aquest projecte.
Més informació:
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