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La Fundació Bancària La Caixa
invertirà 30 milions d'euros en
projectes socials aquest any
El president de l'entitat, Isidre Fainé, i el vicepresident del Govern, Oriol
Junqueras, han renovat el conveni de col·laboració en matèria d'obra social

Jaume Giró, Isidre Fainé i Oriol Junqueras, aquest matí en la signatura del conveni | La Caixa

La Fundació Bancària La Caixa invertirà aquest 2017 30 milions d'euros en projectes socials i de
recerca. Aquest divendres al matí, el president de l'entitat, Isidre Fainé, i el vicepresident del
Govern, Oriol Junqueras, han signat el conveni de col·laboració entre les dues institucions en
matèria d'obra social. L'acord, que es va rubricar per primera vegada el 1998 i que s'ha anat
renovant des de llavors, quadriplica el primer import que la fundació de La Caixa va destinar fa 19
anys.
Els 30 milions d'euros d'aquest 2017 ja s'han començat a invertir en projectes d'integració de
persones amb discapacitat o en risc d'exclusió, en iniciatives per afavorir la conciliació i en el
finançament de beques per a formar investigadors. A més, també permeten promoure la recerca
en malalties poc comunes, impulsar la restauració d'edificis i obres d'art, i digitalitzar i difondre
documents d'interès històric. Projectes que, a parer de Fainé, "contribueixen decisivament a la
millora de la qualitat de vida dels catalans".
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El president de la Fundació Bancària La Caixa ha subratllat la utilitat de la col·laboració "històrica"
entre l'entitat i la Generalitat en projectes socials i s'ha compromès a seguir "al costat de les
persones i organitzacions que treballen per millorar presents i construir futurs". Al seu torn,
Junqueras ha remarcat el "compromís" de La Caixa i ha assenyalat que és "molt positiu" que es
renovi la col·laboració entre les dues institucions per "construir plegats un futur més equitatiu".
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