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La Fundació "la Caixa" destinarà 16,5 
milions d’euros a acció social  

a Aragó el 2023 

• El president d'Aragó, Francisco Javier Lambán, i el president de la 
Fundació ”la Caixa”, Isidre Fainé, han signat l'acord marc que 
recull la col·laboració entre les dues institucions en matèria d'acció 
social, educativa i cultural per a aquest any. 

• El conveni recull que la Fundació "la Caixa" invertirà 16,5 milions 
d'euros a Aragó durant el 2023, i estableix com a prioritats la lluita 
contra la pobresa infantil i l'exclusió social, la creació d'ocupació 
entre col·lectius en situació de vulnerabilitat, la atenció a la gent 
gran i la cura de persones amb malalties avançades. 

• La divulgació de la cultura i de la Ciència, a través de CaixaForum 
Saragossa i de la programació d'exposicions i activitats itinerants, 
el suport a la comunitat educativa, la formació dels joves i les 
convocatòries de recerca mèdica seran altres de les línies de 
treball a Aragó. 

• Isidre Fainé, president de la Fundació "la Caixa", ha destacat: 
«Estem fermament compromesos amb el progrés d'Aragó, amb el 
desenvolupament social i humà i amb el benestar de cadascun dels 
aragonesos, especialment dels més vulnerables. És per això que 
avui ratifiquem el nostre acord per al desenvolupament de la nostra 
acció social aquí. El nostre compromís amb la societat i amb les 
persones és la nostra veritable raó de ser”. 

Saragossa, 21 de març del 2023. El president del Govern d'Aragó, Francisco 
Javier Lambán, i el president de la Fundació "la Caixa", Isidre Fainé, s'han 
reunit avui a Saragossa i han signat l'acord marc que recull la col·laboració 



  

entre ambdues institucions en matèria social, educativa i cultural. El conveni 
subscrit estableix que la Fundació "la Caixa" dedicarà un total de 16,5 milions 
dʻeuros a acció social a Aragó durant lʻany 2023. 

Entre els objectius bàsics marcats al conveni, destaquen la col·laboració 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 contribuir al benestar de persones amb discapacitat o 
en risc d’exclusió. 

Les línies de treball reforcen els projectes dirigits a pal·liar les principals 
problemàtiques socials i generen un impacte transformador en el benestar de 
les persones més fràgils. 

Algunes de les dades que donen compte del compromís de la Fundació "la 
Caixa" a Aragó són les següents: 

• CaixaProinfància, programa estratègic de l'entitat, té com a objectiu 
lluitar contra la pobresa infantil. La 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. Durant el 2022 aquest projecte va atendre 3.596 
nens i nenes d'Aragó de 2.052 famílies. 

• Els projectes d'integració laboral, entre els quals destaca el programa 
Incorpora, fomenten la contractació de col·lectius amb dificultats 
especials per trobar feina. Al llarg del 2022, a Aragó, s'han creat un total 
de 1.256 llocs de treball, gràcies a la complicitat de 446 empreses. 
Aquest projecte es desenvolupa a la regió amb la col·laboració amb 11 
entitats socials i compta amb 39 tècnics d’inserció. 

 

• El programa per a l'Atenció Integral a Persones amb Malalties 
Avançades busca millorar la qualitat de l'atenció a les persones que 
es troben al final de la vida, així com a les famílies. A Aragó, aquest 
programa compta amb un equip d'atenció psicosocial, i va arribar a 729 
pacients i 1.025 familiars el 2022. 

• Prop de 10.000 aragonesos van participar en les 458 activitats 
impulsades pel programa d'envelliment actiu i saludable de la Gent 
Gran, als 25 centres on es desenvolupa el programa. 



  

• A més, la Fundació va dedicar 1,04 milions d'euros a la convocatòria 
d'Ajuts a Projectes Socials impulsats per entitats d'Aragó, seleccionant 
i finançant 39 projectes. 

• EduCaixa, el programa que engloba tota l'oferta educativa de la 
Fundació "la Caixa", ha comptat amb la participació de 258 centres 
escolars d'Aragó i, més concretament, de 9.428 docents i 57.464 
alumnes. 

• En el camp de divulgació de la Cultura i de la Ciència, més de 365.000 
aragonesos han gaudit de les propostes presentades per la Fundació 
"la Caixa", tant a CaixaForum Saragossa com a través de les 
exposicions itinerants i programació de concerts i activitats. 

Per a més informació: 
Departament de Comunicació de la Fundació "la Caixa" 

Sala de Premsa 
https://prensafundacionlacaixa.org/ 
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