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L’entitat augmenta la seva inversió en el desenvolupament d’iniciatives socials,
educatives i culturals al llarg d’aquest any

”la Caixa” reforça l’Obra Social a la Regió
de Múrcia i eleva el seu pressupost a
10,5 milions d’euros


El Govern de la Regió de Múrcia i ”la Caixa” han signat a Múrcia un
acord marc que recull la col·laboració entre totes dues institucions
en matèria d’acció social i cultural per a aquest any.



”la Caixa” destina 10,5 milions d’euros el 2019 al desenvolupament
de programes i activitats d’Obra Social, davant dels 10 milions del
2018.



Amb aquest acord, l’entitat intensifica el seu compromís amb la
Regió de Múrcia i potencia, entre d’altres, els projectes socials
dirigits a lluitar contra la pobresa infantil i a facilitar la integració
laboral de col·lectius vulnerables.



El president de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Isidre Fainé, ha
destacat: «El nostre compromís, al costat del Govern de la Regió de
Múrcia, és contribuir a una societat més igualitària i construir així
un futur millor per als murcians i les murcianes. La nostra aposta
decidida per programes socials, culturals i educatius té la finalitat
d’oferir més oportunitats a aquells que més les necessiten».

Múrcia, 28 de març de 2019. El president de la Fundació Bancària
”la Caixa”, Isidre Fainé, i el president de la Regió de Múrcia, Fernando
López Miras, han signat a Múrcia un acord marc que recull la col·laboració
entre totes dues institucions en matèria social, educativa i cultural. Aquesta
col·laboració estableix que ”la Caixa” dedicarà a acció social a la comunitat un
total de 10,5 milions d’euros el 2019, davant dels 10 milions del 2018.
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El president de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Isidre Fainé, ha explicat:
«El nostre compromís, al costat del Govern de la Regió de Múrcia, és contribuir
a una societat més igualitària i construir així un futur millor per als murcians i les
murcianes. La nostra aposta decidida per programes socials, culturals i
educatius té la finalitat d’oferir més oportunitats a aquells que més les
necessiten».
Per la seva banda, el president de la Regió de Múrcia, Fernando López
Miras, ha afirmat que «al costat de la Fundació Bancària" “la Caixa", treballem
per fer més i millor la Regió de Múrcia, centrant-nos en el veritablement
important, en les persones. Apostar per l'educació, la cultura, la recerca i el
benestar social és fonamental per garantir el futur de la nostra Comunitat».
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 les persones grans, facilitar l’accés a l’ocupació de
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.
A més d’aquestes línies d’actuació, l’acord també inclou accions en els àmbits
educatiu, cultural i de recerca i coneixement, d’acord amb el Pla Estratègic
2016-2019 de la Fundació Bancària ”la Caixa”.
Alguns dels projectes prioritaris que donen compte del compromís de l’entitat
amb les necessitats dels murcians, amb especial atenció a l’acció social
transformadora, són els següents:
 CaixaProinfància, un dels programes estratègics de l’entitat, es
desenvolupa a la Regió de Múrcia amb l’objectiu de lluitar contra la
pobresa infantil. Aquesta iniciativa està dirigida a infants i adolescents
d’entre 0 i 18 anys les famílies dels quals estan en risc o en situació
d’exclusió. En concret, CaixaProinfància va atendre 4.582 menors
murcians el 2018, i va disposar de més de 4,9 milions d’euros
d’inversió.
 Els projectes d’integració laboral, com el programa Incorpora, se
centren a fomentar la contractació de col·lectius amb dificultats especials
per trobar feina, com ara persones amb discapacitat, aturats de llarga
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durada, joves en risc d’exclusió, dones víctimes de violència de gènere,
immigrants i exreclusos, entre d’altres. Al llarg del 2018 es van facilitar
un total de 929 llocs de treball a la Regió de Múrcia, gràcies a la
col·laboració de 329 empreses del territori. Un total de 10 entitats
socials es van encarregar de desenvolupar Incorpora a la comunitat.
 El programa per a l’Atenció Integral a Persones amb Malalties
Avançades vol millorar la qualitat de l’atenció a les persones que es
troben al final de la vida, així com també a les seves famílies. A la Regió
de Múrcia, aquest programa va arribar a 685 pacients i 718 familiars
durant el 2018.
 El programa de Gent Gran té com a missió fomentar la participació
social dels membres d’aquest col·lectiu, donar valor a la seva
experiència i situar-los com a protagonistes actius en la nostra societat.
Les persones grans tenen l’oportunitat de formar-se en projectes
culturals, socials i de noves tecnologies a l’EspaiCaixa Múrcia i als 23
centres de gent gran en conveni. Durant el 2018, es van portar a terme
a la Regió de Múrcia un total de 463 activitats, en les quals van
participar 17.122 persones grans.


Els programes d’Habitatge Social ofereixen pisos de lloguer a preus
inferiors als del mercat, i van dirigits a persones amb dificultats per
accedir a un habitatge. A la Regió de Múrcia, el Grup ”la Caixa” disposa
d’un total de 992 habitatges socials.

La inserció social i laboral de persones privades de llibertat a través del
programa Reincorpora, els ajuts a projectes d’iniciatives socials, el voluntariat i
el foment de la convivència ciutadana són també alguns dels objectius
destacats als quals l’Obra Social ”la Caixa” destinarà els seus esforços en
aquesta comunitat.
D’altra banda, la xarxa de CaixaBank impulsa el desenvolupament de projectes
i activitats en els àmbits social, cultural i educatiu mitjançant ajudes
econòmiques per a projectes del seu entorn més immediat. Al llarg del 2018, es
van portar a terme 308 activitats gràcies a la xarxa d’oficines, amb una
inversió de prop d’un milió d’euros.
Promoció de la cultura i la recerca
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En el terreny de la divulgació de la cultura, ”la Caixa” impulsa el creixement
de les persones mitjançant el coneixement a través de les exposicions i
activitats relacionades. Durant el 2018, van participar en aquestes mostres un
total de 98.700 persones, que van visitar l’exposició Picasso. El viatge del
Guernica i van contemplar les fotografies de Sebastião Salgado. Gènesi.
Durant el 2019 s’ha pogut veure Herois ocults a Lorca, mentre que la mostra de
fotografia Terra de somnis. Cristina García Rodero es pot visitar, actualment, a
Múrcia.
A més, l’Obra Social promou l’acostament de les humanitats. El 2018 es van
celebrar 12 concerts escolars, que van comptar amb 3.730 assistents, així
com 78 tallers de teatre del programa CaixaEscena, en els quals van
participar 13.105 persones.
També es continuarà desenvolupant el programa EduCaixa, que engloba tota
l’oferta educativa de l’Obra Social ”la Caixa”. El 2018, 162 escoles murcianes,
amb 27.391 escolars, van participar en recursos i activitats d’aquest projecte.

Més informació:
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa”
Óscar Álvarez: 629 532 853 / oscar.alvarez.f@caixabank.com
Marina Teixidó: 608 099 023 / mteixido@fundaciolacaixa.org
http://www.lacaixa.es/obrasocial/
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