La Fundació “la Caixa” i CaixaBank col·laboren amb 3
entitats socials penedesenques que treballen amb
col·lectius vulnerables
•

Les entitats socials reben una aportació total de 35.000 euros de
CaixaBank, a través del pressupost descentralitzat de la Fundació “la
Caixa”.

•

El Projecte “Terra, Vina i Dona” de Talent Femení promou la inserció laboral
i social de persones en risc d'exclusió social i dones víctimes de violència
masclista.

•

L'Associació Entretots i el Turó Salut Mental promouen la millora la qualitat
de vida de les persones amb discapacitat. Entretots podrà adquirir 5
cadires de rodes multiesportives, per tal de continuar amb la promoció de
l’esport adaptat i inclusiu al territori. I, el Turó Salut Mental podrà adaptar
un nou equipament als usos requerits.

Vilafranca del Penedès, 13 de gener de 2021
CaixaBank” ha mostrat el seu suport, a través del pressupost descentralitzat de la Fundació
“la Caixa”, a 3 entitats penedesenques que treballen per a col·lectius vulnerables:
El projecte “Terra, Vina i Dona” de Talent Femení rep una col·laboració de 5.000 euros per
seguir desenvolupant un programa d'atenció integral a la dona víctima de violència de gènere
i afavorir la seva inserció sociolaboral a través d’un acompanyament amb intervenció
psicològica. El projecte també vol detectar possibles dones amb capacitats emprenedores i
ajudar-les a potenciar aquestes habilitats, acompanyant-les en tot el procés d’emprenedoria
per tal de que creïn la seva pròpia ocupació o empresa. En aquest sentit, aposta per
sensibilitzar les empreses perquè contemplin dins de la seva política la importància del
compromís social.
A part d’aquesta acció, des de la Direcció Territorial de CaixaBank a Barcelona també s´han
impulsat col·laboracions amb l'Associació Entretots i El Turó Salut Mental. L'Associació
Entretots la qual promou la millora la qualitat de vida de les persones amb discapacitat de
l'Alt Penedès, Garraf, Anoia i Vallés Occidental; i, recolzada per la Federació Catalana
d'Esport per persones amb discapacitat física promou l'esport adap tat i inclusiu al territori.
En aquest sentit, rep una col·laboració de la Fundació "la Caixa" de 9.400 euros, canalitzada
a través de CaixaBank per l´adquisició de cadires adaptades multiesportives que permet
amb una senzilla adaptació jugar a basquet i també la versatilitat de poder jugar a tenis,
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pàdel, bàdminton, amb la mateixa cadira, això facilita la participació i practica de diferents
esports a més usuaris.
D’altra banda, l’entitat El Turó Salut Mental rebrà una col·laboració de 20.000 euros per a
l´adaptació d´un nou local que ha adquirit al costat de la seva seu per als diferents usos que
es requereixin per a la gestió d'un nou servei. El Turó Salut Mental treballa per a la millora
de les condicions i qualitat de vida de 670 persones amb problemes de salut mental i les
seves famílies que atén actualment a la comarca de l'Alt Penedès.
Gràcies a la seva capil·laritat territorial, la xarxa d'oficines de CaixaBank pot donar suport a
la Fundació "la Caixa" en la seva tasca social, detectant necessitats d'entitats socials locals,
i canalitzant una part de el pressupost de la Fundació. El 2019, el 92% de les oficines del
banc van donar suport a algun projecte social i van fer possible que milers de petites i
mitjanes entitats socials solidàries poguessin accedir a ajudes econòmiques per tirar
endavant els seus programes.

L’Acció Social, un de ls pilars del Plan de RSC de CaixaBank
Fruit de la col·laboració entre la Fundació "la Caixa" i CaixaBank, cada any, més de 10.000
projectes reben, en conjunt, prop de 45 milions d'euros de la Fundació "la Caixa" a favor de
més de 8.000 entitats socials de tot el país. Des de l'inici de la crisi de la COVID19, Fundació
"la Caixa" ha destinat, a través de CaixaBank, 9,6 milions d'euros a 1.700 projectes
relacionades amb el proveïment d'aliments, material sanitari i emergències per donar
resposta a les persones vulnerables més afectades per la pandèmia .
CaixaBank manté un compromís amb la inclusió financera i és l'única entitat present en el
100% de les poblacions de més de 10.000 habitants i en el 94% de les de més de 5.000. És
també l'única entitat que ofereix microcrèdits a persones sense garanties ni avals, a través
de MicroBank, per ajudar-los a impulsar els seus projectes personals i professionals Els seus
empleats participen en tasques de voluntariat durant tot l'any, mitjançant l'Associació de
Voluntaris de "la Caixa ". En l'últim any, al voltant de 5.800 persones de l'Associació han
participat en més de 7.000 activitats solidàries. Entre elles es troben els cursos d'educació
financera, una de les iniciatives que formen part del compromís de CaixaBank amb la cultura
financera.
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