
 

 
 

Nota de premsa 
 

La Fundació "la Caixa" incrementa el seu 
pressupost d’acció social a Cantàbria el 2023 

fins els 3,8 milions d’euros 

• El president de Cantàbria, Miguel Ángel Revilla, 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 3,8 milions 
d'euros a Cantàbria 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 vulnerables, l'atenció a les persones grans i la cura 
de persones amb malalties avançades. 

• El compromís de la Fundació inclou un acord de col·laboració amb 
la Fundació Camino Lebaniego, en el marc de l'Any Jubilar 2023-24, 
amb una aportació directa de 300.000 euros, així com la programació 
d'activitats socioculturals valorades en 700.000 euros addicionals. 

• Isidre Fainé, president de la Fundació "la Caixa", ha destacat: 
«Renovem avui el nostre ferm compromís amb Cantàbria i 
especialment amb els col·lectius més desafavorits d'aquesta 
Comunitat. Per això incrementem el nostre pressupost d'acció 
social, amb una aposta decidida per l'atenció als casos de pobresa 
infantil, integració laboral de persones en risc d'exclusió i atenció a 
la gent gran i malalts terminals. El nostre compromís amb la societat 
i amb les persones és la nostra veritable raó de ser”. 



Santander, 22 de març de 2023. El president del Govern de Cantàbria, Miguel 
Ángel Revilla, i el president de la Fundació "la Caixa", Isidre Fainé, s'han reunit 
avui a Santander i han signat l'acord marc que recull la col·laboració entre les 
dues institucions en matèria social, educativa i cultural. El conveni subscrit 
estableix que la Fundació "la Caixa" dedicarà un total de 3,8 milions d'euros a 
acció social a Cantàbria durant l'any 2023, fet que suposa un increment de 
300.000€ respecte l'any anterior. 

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 les 
persones més fràgils. 

Suport a l'Any Jubilar Lebaniego 2023-24 

El conveni també recull un acord de col·laboració amb la Fundació Camino 
Lebaniego en el marc de l’Any Jubilar 2023-24, amb una aportació directa per 
import de 300.000 euros, així com la programació d'activitats socioculturals 
vinculades a aquest esdeveniment valorades en 700.000 euros addicionals. 
Entre les activitats impulsades per la Fundació “la Caixa” destaca la realització 
de l'exposició immersiva “Beato de Liébana y su universo” a Santander. 

A més, Fundació “la Caixa” reforçarà la programació habitual d'exposicions i 
concerts tant el 2023 com el 2024 amb motiu de l'esdeveniment. 

Algunes de les dades que donen compte del compromís de la Fundació "la Caixa" 
a Cantàbria 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 64 nens i nenes de 
Cantàbria de 47 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 Cantàbria, s'han creat un 
total de 506 llocs de treball, gràcies a la complicitat de 192 empreses. 
Aquest projecte es desenvolupa a la regió amb la col·laboració amb 7 
entitats socials i compta amb 15 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 Cantàbria aquest 
programa compta amb un equip d'atenció psicosocial, i va arribar a 615 
pacients i 664 familiars el 2022. 

• Prop de 1.800 persones van participar en les 145 activitats impulsades 
pel programa d'envelliment actiu i saludable de la Gent Gran, als 9 
centres on es desenvolupa el programa. 

• A més, la Fundació “la Caixa” va dedicar 340.000 euros a la convocatòria 
d'Ajuts a Projectes Socials impulsats per entitats de Cantàbria, 
seleccionant i finançant 16 projectes. 

• EduCaixa, el programa que engloba tota l'oferta educativa de la Fundació 
"la Caixa", ha comptat amb la participació de 43 centres escolars de la 
Comunitat, i, més concretament, de 387 docents i 6.104 alumnes. 

• A l'apartat de divulgació de la Cultura i de la Ciència, prop de 170.000 
càntabres han gaudit de les propostes presentades per la Fundació "la 
Caixa" a través de les 4 exposicions itinerants que s'han dut a terme: De 
Polo a Polo a Castro Urdiales, Georges Méliès y el cine de 1900 a Laredo, 
i a Santander Tierra de sueños de Cristina García Rodero i ¡Mírame! 
Retratos y otras ficciones  a les Naves de Gamazo. 

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

Sala de Premsa 
https://prensa.fundacionlacaixa.org/ca/ 
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