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

”la Caixa” reforça la seva Obra Social a
Cantàbria amb un pressupost de
3,5 milions d’euros


El president del Govern de Cantàbria, Miguel Ángel Revilla, i el
president de la Fundació Bancaria ”la Caixa”, Isidre Fainé, han
signat a Santander un acord marc que preveu la col·laboració entre
aquestes dues institucions en matèria d’acció social i cultural per a
aquest any.



”la Caixa” destina 3,5 milions d’euros el 2019 al desenvolupament
de programes i activitats d’Obra Social a Cantàbria.



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



Segons ha explicat el president de la Fundació Bancaria ”la Caixa”,
Isidre Fainé, «avui no sols anunciem el pressupost de l’Obra Social.
Avui, sobretot, fem patent el nostre compromís creixent amb
aquesta comunitat a la qual tantes coses ens uneixen, amb
l’objectiu de contribuir a millorar el benestar dels cantàbrics a
través del Govern i posant un èmfasi especial en les persones en
situació de vulnerabilitat».

Santander, 4 d’octubre de 2019. El president del Govern de Cantàbria,
Miguel Ángel Revilla, i el president de la Fundació Bancària ”la Caixa”,
Isidre Fainé, han signat avui a Santander un acord marc que recull la
col·laboració entre aquestes dues institucions en matèria social, educativa i
cultural, i que preveu que ”la Caixa” dediqui a acció social a la comunitat
3,5 milions d’euros durant l’any 2019.

Nota de premsa

Segons ha explicat el president de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Isidre
Fainé, «avui no sols anunciem el pressupost de l’Obra Social. Avui, sobretot,
fem patent el nostre compromís creixent amb aquesta comunitat a la qual
tantes coses ens uneixen, amb l’objectiu de contribuir a millorar el benestar
dels cantàbrics a través del Govern i posant un èmfasi especial en les persones
en situació de vulnerabilitat».
Entre els objectius bàsics marcats en el conveni, destaquen els de col·laborar
per a la millora de les condicions de vida de la infància més vulnerable (a
través del programa CaixaProinfància, que s’està desplegant al territori),
fomentar l’envelliment actiu de les persones grans, facilitar l’accés a
l’ocupació a col·lectius desafavorits i vetllar per l’atenció integral a pacients
amb malalties avançades, i també 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 Caixa”.
Alguns dels projectes prioritaris que donen fe del compromís de l’entitat amb
les necessitats dels cantàbrics, amb una atenció especial en l’acció social
transformadora, són els següents:
 El programa Incorpora té com a objectiu la inserció laboral de col·lectius
amb dificultats especials per trobar una feina. Al llarg del 2018 es van
facilitar un total de 397 llocs de treball a Cantàbria gràcies a la
col·laboració de 157 empreses de la comunitat. Les entitats socials
següents són les encarregades de desenvolupar el programa:
Asociación Cantabria Acoge, Asociación Cántabra de Lucha contra
el Paro, Asociación Evangélica Nueva Vida, Amica, Asociación
Ilunion i Secretariado Gitano Cantabria.
 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 en un procés de final de la vida, i també a les seves famílies. A
Cantàbria aquest programa va atendre 290 pacients i 268 familiars a la
comunitat durant el 2018. El porta a terme un equip d’atenció
multidisciplinària de l’entitat Sant Joan de Déu, conjuntament amb els
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equips de cures pal·liatives de l’Hospital Santa Clotilde; l’Hospital
Universitario Marqués de Valdecilla (HUMV) i l’Hospital de Laredo.
 El Programa de Gent Gran té com a missió fomentar la participació
d’aquest col·lectiu, donar valor a la seva experiència i situar-los com a
protagonistes en la nostra societat. Les persones grans tenen
l’oportunitat de formar-se en projectes de noves tecnologies, culturals i
socials, a través dels nou centres de gent gran de la Consejería de
Empleo y Políticas Sociales del Gobierno de Cantabria, i de les
CiberCaixa instal·lades en aquests centres. Durant el 2018 es van fer un
total de 162 activitats dirigides a aquest col·lectiu, en les quals van
participar més de 6.665 persones grans.
La inserció social i laboral de persones privades de llibertat, a través del
programa Reincorpora i en col·laboració amb el Centro Penitenciario de El
Dueso de Cantabria, el Programa de Voluntariat i el de foment de la
convivència ciutadana, són també objectius destacats als quals l’Obra Social
”la Caixa” destina els seus esforços en aquesta comunitat. També cal destacar
les Convocatòries d’Ajudes a Projectes d’Iniciatives Socials. Un total de 7
entitats càntabres han estat beneficiàries de les convocatòries de l’Obra
Social, amb una ajuda global de 150.000 euros.
D’altra banda, a través de la xarxa d’oficines de CaixaBank, ”la Caixa” 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, van ser 114 les activitats desenvolupades gràcies a
la xarxa d’oficines de Cantàbria, amb una inversió de més de 310.000 euros.
Més de 91.000 visitants a les exposicions a Cantàbria
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 que
programa a Cantàbria. Durant el 2018, pel que fa a mostres ja finalitzades,
destaquen Il·lusionisme. Màgia o ciència?, a Santander; L’Àrtic es trenca, a
Castro Urdiales, i Herois ocults. Invents genials. Objectes quotidians, a
Laredo. En total, han sumat 91.475 visitants entre totes tres.
A més, l’Obra Social promou l’acostament de les humanitats, de les arts
escèniques i de la música als ciutadans cantàbrics en forma de concerts
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escolars (més de 3.000 alumnes el 2018) i arts escèniques escolars a través
de CaixaEscena (1.853 participants).
També es continuarà desenvolupant el programa EduCaixa, dirigit a tota la
comunitat educativa, que engloba tota l’oferta educativa de l’Obra Social
”la Caixa”. El 2018 van ser 128 escoles càntabres, amb un total de 23.832
escolars, les que van participar en recursos i activitats d’aquest projecte.
Més informació:
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa”
Jesús N. Arroyo: 629 791 296 / jnarroyo@fundacionlacaixa.org
Xabier Zubiri: 683 474 027 / fjzubiri@caixabank.com
http://www.lacaixa.es/obrasocial/
Sala de Premsa Multimèdia
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/

