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L’entitat reforça el desenvolupament d’iniciatives socials, científiques, 

educatives i culturals durant aquest any 

 

La Fundació ”la Caixa” destinarà 
50 milions d'euros a acció social 

i cultural a Portugal el 2023 
 

 

 El president de la Fundació ”la Caixa”, Isidre Fainé, i el patró de la 

Fundació i president honorari de BPI, Artur Santos Silva, han 

mantingut avui dues trobades amb el president de la República 

Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, i amb el primer ministre del 

país, António Costa. 

 

 A Portugal, epicentre de l'activitat internacional de la Fundació, 

l'entitat potencia els projectes estratègics dirigits a lluitar contra la 

pobresa i l'exclusió, facilitar una feina a persones en situació de 

vulnerabilitat, i l’atenció a la gent grans. 
 

 En cinc anys d'activitat a Portugal, la Fundació hi ha invertit més de 

136 milions d'euros, destinats al desenvolupament d'iniciatives 

socials, científiques, educatives i culturals. Aquest 2023, la previsió 

és assolir els 50 milions d'euros d'inversió social. 

 

 Isidre Fainé, president de la Fundació ”la Caixa”, ha destacat: «Com 

a part del nostre model, volem contribuir al benestar de les 

persones i al progrés dels territoris on estem presents. Cinc anys 

després de la nostra arribada a Portugal, estem molt satisfets de la 

consolidació de la nostra acció social. Portugal és un país pel 

desenvolupament socioeconòmic del qual apostem amb ple 

convenciment, però encara queda molt per fer, per la qual cosa avui 

volem, a més, renovar el nostre compromís». 

 

 

Lisboa, 2 de febrer de 2023. La Fundació ”la Caixa” destinarà 50 milions 

d'euros anuals en acció social a Portugal, complint el compromís adquirit el 
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2017 d'estendre la seva activitat a Portugal després de l'entrada de BPI al Grup 

CaixaBank. 

 

El president de la Fundació ”la Caixa”, Isidre Fainé, ha mantingut avui a Lisboa 

dues trobades amb el president de la República Portuguesa, Marcelo Rebelo 

de Sousa, i amb el primer ministre, António Costa, amb qui ha compartit els 

èxits aconseguits en aquests cinc anys d'activitat de la Fundació a Portugal. A 

les dues trobades també hi ha assistit el patró de la Fundació “la Caixa” i 

president honorari de BPI, Artur Santos Silva. 

 

El president de la Fundació ha destacat: «Com a part del nostre model, volem 

contribuir al benestar de les persones i al progrés dels territoris on som 

presents. Cinc anys després de la nostra arribada a Portugal, estem molt 

satisfets de la consolidació de la nostra acció social. Portugal és un país pel 

desenvolupament socioeconòmic del qual apostem amb ple convenciment, 

però encara queda molt per fer, per la qual cosa avui volem, a més, renovar el 

nostre compromís». 

 

Portugal és avui l'epicentre del compromís internacional de la Fundació. En els 

cinc anys d'activitat al país, s'hi han invertit més de 136 milions d'euros 

destinats al desenvolupament d'iniciatives socials, científiques, educatives i 

culturals. Els programes estratègics que s'han posat en marxa de forma 

prioritària són els que tenen més incidència social i els que garanteixen un 

impacte transformador més gran. Es tracta d'iniciatives referents al 

desenvolupament de solucions duradores, que cobreixin les necessitats 

bàsiques de les persones i generin igualtat d'oportunitats. 

 

Entre aquests objectius destaquen la col·laboració per millorar les condicions 

de vida de la infància més vulnerable, fomentar l'envelliment actiu de les 

persones grans, facilitar l'accés a col·lectius desafavorits i vetllar per l'atenció 

integral a pacients amb malalties avançades, així com la contribució al benestar 

de persones amb discapacitat o en risc d’exclusió. 

 

Alguns dels projectes prioritaris que mostren el compromís de l'entitat, amb una 

atenció especial posada en l'acció social transformadora, són els següents: 

 

 El programa Humaniza, translació a Portugal del programa d'Atenció 

Integral a Persones amb Malalties Avançades, que busca millorar la 
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qualitat de l'atenció a les persones que es troben al final de la vida, així 

com a les famílies. A Portugal, aquest programa compta amb 11 equips 

de suport psicosocial a 19 hospitals i ha arribat a 6.757 pacients i 

7.068 familiars durant el 2022. Així mateix, també compta amb 5 equips 

comunitaris més de suport en cures pal·liatives, que han atès 537 

pacients i 703 familiars. Des del 2018, data d'inici de l'activitat de la 

Fundació a Portugal, s'han atès al país més de 20.000 pacients i 24.700 

famílies. 

 

En aquest sentit, l'any 2023 l'entitat posarà en marxa un Espai 

Fundació ”la Caixa” d'Atenció Integral enfocat a pacients amb una 

malaltia avançada i als seus familiars, el primer a Portugal, a l'Institut 

Português d'Oncologia de Porto. 

 

 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 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 llarg del 2022 

es van facilitar un total de 1.672 llocs de treball a Portugal gràcies a la 

col·laboració de 890 empreses del territori. Un total de 57 entitats 

socials s'encarreguen de desenvolupar Incorpora al país. Des del 2018, 

s'han promogut més de 5.900 contractes de treball amb la col·laboració 

de 1.900 empreses. 

 

Així mateix, la Fundació ha llançat un pilot del programa Reincorpora, 

dirigit a la reinserció laboral de persones privades de llibertat, a quatre 

centres penitenciaris a l'Àrea Metropolitana de Lisboa. 

 

 Proinfància, un dels programes estratègics de l’entitat amb l’objectiu de 

lluitar contra la pobresa infantil. Aquesta iniciativa s'adreça a nens i 

adolescents d'entre 0 i 18 anys les famílies dels quals estan en risc o en 

situació d'exclusió. En concret, Proinfància va atendre 422 nens i va 

arribar a 294 famílies portugueses el 2022. Aquest programa, que el 

2022 s'ha estès a altres localitats, com Amadora, Braga i Vila Nova de 

Gaia, seguirà arribant a altres zones del país el 2023. 
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 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 a la nostra societat. Gràcies al programa, la 

gent gran té l'oportunitat de formar-se en projectes de noves tecnologies, 

culturals i socials. Durant el 2022 s'han realitzat a Portugal un total de 14 

activitats, en què van participar 308 usuaris. En el marc d’aquest 

projecte es desenvolupa el programa Sempre Acompanyats, per 

prevenir la soledat no desitjada en aquest col·lectiu. 

 
La Fundació també desenvolupa el programa Promove, destinat a promoure el 

desenvolupament econòmic sostenible de les regions de l'interior de Portugal, i 

que es duu a terme en col·laboració amb la Fundação para a Ciência e a 

Tecnologia (FCT) i el BPI. El 2022, s'han seleccionat 13 projectes pilot 

innovadors i 7 més d'R+D mobilitzadors, així com 9 idees amb potencial per 

convertir-se en projectes pilots. Des del 2018, s'han mobilitzat 7,5 milions 

d'euros, 2,5 dels quals van ser aportats per la FCT. 

 

D'altra banda, dins de la iniciativa de l'Observatori Social, el 2022 s'ha llançat 

el primer dossier sobre Investigació i innovació a Portugal i Espanya. La 

Fundació també col·labora amb la Nova School of Business & Economics de 

Lisboa per promoure el desenvolupament del sector social a Portugal. 

 

Fruit de l'aliança entre la Fundació ”la Caixa” i BPI, les dues entitats treballen 

conjuntament per dur a terme projectes socials d'acció social i cultural amb 

impacte. En aquesta col·laboració s'emmarquen els Premis BPI-Fundació “la 

Caixa”, l'equivalent portuguès a les convocatòries de projectes socials, per 

promoure iniciatives adreçades especialment a les persones que es troben en 

situació de vulnerabilitat social. El 2022 s'han seleccionat 120 projectes que 

han arribat a prop de 20.000 beneficiaris. 

 

D'altra banda, la xarxa d'oficines de BPI, amb el suport de la Fundació ”la 

Caixa”, impulsa projectes i activitats del seu entorn més immediat en els àmbits 

social i cultural. Al llarg de l'any 2022 es van facilitar 298 accions, amb una 

inversió de 3,5 milions d'euros. 
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Més de 376.000 visitants a les exposicions a Portugal 

 

Al terreny de la divulgació de la cultura, durant el 2022 s'han programat 6 

exposicions pròpies que han recorregut el país, rebent 376.682 visitants en 

total. Des del 2018, la xifra de visitants de les mostres promogudes per la 

Fundació és de 1,7 milions. 

 

La Fundació compta amb col·laboracions amb destacades institucions culturals 

del país, com són la Fundação de Serralves, el Museu Nacional de Arte 

Antiga o la Casa da Música. El 2023, es podrà visitar la primera exposició 

científica de la Fundació "la Caixa" al Pavelló del Coneixement-Ciência Viva, a 

Lisboa. 

 

En matèria de suport a la creació, mitjançant els programes Comisart i 

Producció, la Fundació fomenta el comissariat emergent i la promoció 

d'artistes mitjançant la producció d'obres d'art. També destaca la col·laboració 

amb la Fundació Calouste Gulbenkian, dins del programa Partis & Art for 

Change, per seleccionar les millors i més innovadores propostes artístiques per 

tal de promoure processos d'inclusió social. 

 

 
Suport a l'educació i inversió en recerca i salut 

 

Així mateix, també es desenvolupa al país el programa EduCaixa, que engloba 

els programes i recursos educatius per fomentar el desenvolupament de 

competències en els estudiants. Dins del programa Joves Emprenedors, 

durant el curs 2021-2022 un total de 88 escoles portugueses van participar en 

aquesta iniciativa. 

 

D'altra banda, els tallers Creactivity van arribar el 2022 a més de 85.000 

estudiants, que van poder incrementar els seus coneixements científics a 

través de la creativitat als 83 tallers organitzats. 

 

El 2023, obrirà a Coïmbra el Centre de Tecnologies Creatives TUMO, que 

oferirà un programa educacional gratuït i accessible. El centre de Coimbra 

oferirà educació STEM a 1.500 joves i promourà la igualtat d'oportunitats. La 

Fundació "la Caixa" i el BPI col·laboren en el desenvolupament d'aquest 

projecte pioner. 
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També al camp de l'educació, en aquest cas universitària, i a través de 

programes de beques de doctorat INPhINIT, postdoctorat Junior Leader i 

de postgrau a l'estranger, la Fundació ha concedit 14 beques per promoure 

el talent investigador i la formació d'excel·lència als millors centres de recerca i 

universitats nacionals i internacionals. Des del 2018, les beques lliurades han 

estat un total de 52. 

 

A aquestes iniciatives s'hi afegeix el compromís de l'entitat amb el suport a la 

recerca biomèdica d'excel·lència. L'objectiu és combatre les malalties més 

esteses. El 2022 s'han invertit prop de 9 milions d'euros en un total de 13 

projectes de recerca biomèdica. El total de la inversió des del 2018 arriba als 

28 milions d'euros, amb un total de 47 projectes en col·laboració amb la 

Fundação para a Ciência e a Tecnologia. 

 

 

 

Per a més informació:  

Fundació ”la Caixa” 

Leticia Gonzálvez: 649 254 091 / lgonzalvez@fundaciolacaixa.org 
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https://prensa.fundacionlacaixa.org/ca  
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