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La Generalitat i les caixes d’estalvis subscriuen els convenis 
en matèria d’obra social per al 2012 
 
El conseller d’Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell, i els representants de tres 
caixes d’estalvis catalanes han signat avui la renovació dels convenis de col·laboració 
en matèria d’obra social que, des de fa quinze anys, el Govern de la Generalitat manté 
amb la Federació Catalana de Caixes d’Estalvis. L'acte, que s'ha celebrat a la seu del 
Departament d'Economia i Coneixement, ha comptat amb la presència del president 
de la Federació, Isidre Fainé, i dels responsables de les tres entitats signants dels 
convenis: Joan Maria Nin, director general de “la Caixa”; Josep Ibern, president de la 
Caixa d’Estalvis Laietana, i Ricard Banquells, director general de la Caixa d’Estalvis 
del Penedès. També hi ha assistit el vicesecretari de la Federació Catalana de Caixes, 
Antoni Millet. 
 
Aquest 2012, les entitats catalanes s'han compromès a invertir més de 32 milions 
d’euros en projectes de progrés de caràcter sociocultural, assistencial i de recerca. 
L'import destinat als convenis amb la Generalitat suposa el 7% del total de recursos 
que les entitats dedicaran aquest any a l’obra social, a càrrec dels excedents de 
l’exercici 2011. El conveni també estableix que “la Caixa” reservarà 3.850.000 euros 
de l’aportació d’aquest any per al 2013 (un 12% de l’aportació de 2012). 
 
El conseller Mas-Colell ha agraït la col·laboració de les caixes al conveni i ha posat de 
manifest la importància que aquesta contribució té en el context actual. Pel que fa al 
moment de transformació que estan vivint les entitats, el conseller ha demanat a les 
noves institucions que es faran càrrec de les caixes que “per responsabilitat i pel seu 
propi interès, mantinguin l’arrelament de l’obra social al territori”. El president de la 
Federació Catalana de Caixes d’Estalvis, Isidre Fainé, ha destacat el fet que en una 
situació com l’actual hagin pogut dedicar més pressupost que l’any passat al conveni. 
Fainé ha manifestat que poder guardar un racó pels temes socials i no només dedicar-
se a les obligacions financeres és una motivació per a l’entitat que presideix i “també 
una satisfacció personal”. 
 
La Generalitat subscriu aquests convenis amb les entitats financeres en el marc del 
que disposa la Llei de Caixes d’Estalvis de Catalunya, que atorga a l’administració 
catalana una tasca orientadora en matèria d’obra social. Com cada any, l'import total 
de la dotació es dividirà en dos trams. El primer es destinarà a finançar iniciatives 
socials d'especial rellevància escollides conjuntament per representants de la 
Generalitat i de les caixes, mentre que la resta s'invertiran en projectes 
d'organitzacions sense ànim de lucre que hagin estat seleccionades prèviament per 
diversos departaments de la Generalitat.  

 
 
La inversió compromesa per les entitats es distribueix de la següent manera: 
 

 

entitat  
aportació 2012 

(euros) 

Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona ("la Caixa") 31.850.000 

Caixa d’Estalvis del Penedès 153.727 

Caixa d’Estalvis Laietana 12.600 

Total Convenis Obra Social 2012 32.016.327 
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Distribució dels projectes finançats pels convenis d’obra social del 2011 

 
El quadre mostra l'import global i el nombre de projectes per àmbits d'actuació que les 
caixes catalanes van finançar l'any passat en el marc dels convenis en matèria d'obra 
social. 
 
 

Àmbit de l’actuació nombre Import en euros 

Activitats en centres penitenciaris i projectes d’inserció 9 368.241 

Atenció a malalts 11 1.595.000 

Centre Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana 160 2.687.400 

Dependència 3 475.000 

Discapacitats 14 2.502.635 

Dones 3 274.540 

Formació atenció a la dependència 9 699.000 

Gent gran 6 850.000 

Integració social 17 519.190 

Joventut 18 1.395.675 

Patrimoni Natural i Medi Ambient  23 1.840.000 

Mesures penals alternatives adreçades a la reducció de la violència 
cap a les dones 

4 97.580 

Patrimoni cultural 31 4.681.531 

Promoció cultural 7 462.000 

Promoció de l’esport (discapacitats i/o grups d’integració social) 30 500.000 

Aportacions a beques de relacions internacionals i d’integració europea 5 240.001 

Recerca i gestió del coneixement 19 3.202.807 

Salut (recerca)  9 5.575.925 

Infància i adolescència 9 2.120.500 

Total projectes finançats 387 30.087.025 

 
 
 

 

 
 
 


