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La primera fundació privada d'Espanya reforça la seva Obra Social a la
Comunitat amb un pressupost de 3 milions d'euros

”la Caixa” desplega a La Rioja els seus
projectes estratègics contra la pobresa
infantil i la soledat de les persones grans


La presidenta del Govern de la Rioja, Concha Andreu, i el president
de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Isidre Fainé, han signat a
Logronyo un acord marc que recull la col·laboració entre aquestes
dues institucions en matèria d’acció social i cultural per a aquest
any.



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



En el marc d'aquest acord, l'entitat ha posat en marxa el 2019 un
dels seus programes estratègics, CaixaProinfància, amb l'objectiu
de lluitar contra la pobresa infantil. També ha implantat en el
territori el seu projecte pioner Sempre Acompanyats, centrat en
evitar la solitud de la gent gran.



A més, "la Caixa" ha intensificat els projectes socials dirigits a
facilitar la integració laboral de col·lectius desfavorits i a millorar la
qualitat de l'atenció a les persones que es troben en el final de la
seva vida, un programa d'acompanyament integral a pacients i
famílies que demà celebra el seu desè aniversari a la comunitat
autònoma.



En paraules del president de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Isidre
Fainé: «Avui refermem el nostre vincle històric amb la Rioja per
contribuir al benestar dels seus ciutadans amb la finalitat d’oferir
més oportunitats a les persones que més ho necessiten. El nostre
objectiu, al costat del Govern, és arribar cada dia a més persones
d’aquesta comunitat a través dels nostres projectes socials,
educatius i culturals».
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Logronyo, 23 d’octubre de 2019. La presidenta del Govern de la Rioja,
Concha Andreu, i el president de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Isidre Fainé,
han signat a Logronyo un acord marc que recull la col·laboració entre aquestes
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 3
milions d’euros el 2019.
En paraules del president de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Isidre Fainé:
«Avui reforcem el nostre vincle històric amb la Rioja per contribuir al benestar
dels seus ciutadans amb la finalitat d’oferir més oportunitats a les persones que
més ho necessiten. El nostre objectiu, al costat del Govern, és arribar cada dia
a més persones d’aquesta comunitat a través dels nostres projectes socials,
educatius i culturals».
En el marc d'aquest acord, l'entitat prioritza els seus programes socials dirigits
a millorar la qualitat de vida de les persones vulnerables. Amb aquest
objectiu, aquest any ha posat en marxa a La Rioja un dels seus programes
estratègics, CaixaProinfància, focalitzat en lluitar contra la pobresa infantil.
També ha desplegat al territori el seu projecte pioner Sempre Acompanyats
per evitar la solitud de la gent gran.
A més, "la Caixa" potencia també els projectes dirigits a facilitar la integració
laboral de col·lectius desfavorits i a millorar la qualitat de l'atenció a les
persones que es troben en el final de la seva vida, un programa
d'acompanyament integral a pacients i famílies que demà celebra el seu desè
aniversari a la Comunitat.
A més d’aquestes línies d’actuació, l’acord també preveu 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 demostren el compromís de l’entitat amb
les necessitats dels ciutadans de la Rioja, amb una atenció especial a l’acció
social transformadora, són els següents:


CaixaProinfància, un dels programes estratègics de l'entitat, s'està
desplegant actualment a La Rioja amb l'objectiu de lluitar contra la
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pobresa infantil. El projecte, dirigit a nens i adolescents d'entre 0 i 18
anys les famílies estan en risc o situació d'exclusió, es va posar en
marxa el maig passat a Logronyo sota la coordinació de Creu Roja. El
seu objectiu és trencar el cercle de pobresa que es transmet de pares
a fills i oferir als més petits oportunitats de futur, afavorint el
desenvolupament de les seves competències per garantir la seva plena
inclusió en la societat. En 2018, CaixaProinfància va prestar suport a
més de 62.300 nens i les seves famílies a tot Espanya.


L'entitat també prioritza el seu projecte pioner Sempre Acompanyats
per evitar la soledat entre les persones grans. Per això, al costat del
Govern i l'Ajuntament de Logronyo (una ciutat en la qual el 26% dels
grans viuen sols) ha implantat un nou model d'intervenció amb accions
de caràcter preventiu i d'intervenció directa. Coordinada per Creu Roja,
aquesta iniciativa s'emmarca en l'emblemàtic Programa de Gent Gran
de "la Caixa", 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 en la nostra societat. Actualment compta amb 12
centres conveniats a la Comunitat, que durant 2018 van organitzar 212
activitats en què van participar 15.396 persones.

 Els projectes d’integració laboral, com el programa Incorpora, se
centren a fomentar la contractació de col·lectius amb dificultats especials
per trobar una feina, com ara persones amb discapacitat, aturats de
llarga 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 308 llocs de treball a la Rioja gràcies a la
col·laboració de 122 empreses del territori. Un total de 4 entitats
socials es van encarregar de desenvolupar el programa Incorpora a la
comunitat.
 El programa d'Atenció Integral a Persones amb Malalties Avançades
busca millorar la qualitat de l'atenció a les persones que es troben en el
final de la seva vida, així com a les seves famílies. A La Rioja, aquest
programa va arribar a 255 pacients i 709 familiars durant 2018 i aquest
2019 compleix els seus 10 primers anys d'intervenció en el territori.
Això es commemorarà amb un gran acte de balanç demà dijous, 24
d'octubre, a l'Hospital Sant Pere, juntament amb famílies ateses.
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Els programes d’Habitatge Social ofereixen pisos de lloguer a preus
inferiors als del mercat, i es dirigeixen a persones amb dificultats per
accedir a un habitatge. A la Rioja, el Grup ”la Caixa” disposa de 523
pisos socials.

La inserció social i laboral de persones privades de llibertat a través del
programa Reincorpora, les Convocatòries d’Ajudes a Projectes
d’Iniciatives Socials (4 projectes el 2018 amb una inversió de 90.000 euros),
les CiberCaixa Hospitalàries (amb 2.863 pacients usuaris el 2018), el
voluntariat i el foment de la convivència ciutadana a través del Programa
d’Intervenció Comunitària Intercultural (amb 3.514 beneficiaris el 2018) o
les Beques ”la Caixa” són també objectius destacats als quals l’Obra Social
”la Caixa” destinarà els seus esforços a la comunitat.
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,
mediambiental, cultural i educatiu mitjançant ajudes econòmiques per a
projectes del seu entorn més immediat. Al llarg del 2018, van ser 60 les
activitats dutes a terme gràcies a la xarxa d’oficines, amb una inversió de
120.000 euros.

Més de 16.000 visitants a les exposicions itinerants el 2018
En el terreny de la divulgació de la cultura, ”la Caixa” impulsa el creixement
de les persones mitjançat el coneixement a través de les exposicions que
programa a la Rioja. Durant el 2018, la mostra H2Oh! Els secrets de l’aigua
de la teva ciutat, va sumar 16.025 visitants a Logronyo i Calahorra.
Actualment, i fins al 7 de novembre, es pot visitar la mostra Comença
l’espectacle. Georges Méliès i el cinema del 1900, a la Plaza del
Ayuntamiento de Logronyo. Aquesta mostra ja ha estat visitada per més de
2.000 persones en la seva primera setmana d’exhibició.
L’entitat organitza exposicions a la Rioja des de la dècada del 1990. La primera
mostra que va presentar va ser el 1994, quan es van poder veure a Logronyo,
durant el mateix any, Cuidem la terra i Ciutat i vida.
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També es continuarà desenvolupant el programa EduCaixa, que engloba tota
l’oferta educativa de l’Obra Social ”la Caixa”. El 2018 van ser 77 escoles de la
Rioja, amb 17.900 escolars, les que van participar en recursos i activitats
d’aquest projecte.

Més informació:
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa”
Marina Teixidó: 608 090 23 / mteixido@fundacionlacaixa.org
Jesús N. Arroyo: 629 791 296 / jnarroyo@fundacionlacaixa.org
http://www.lacaixa.es/obrasocial/
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