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L'Obra Social "la Caixa” destina 18.000 euros a dos projectes de
Castellar del Vallès orientats a les malalties neurodegeneratives.

Dilluns 15 de desembre de 2008

L'Obra Social "La Caixa" ha destinat un total de 18.000 euros a dos projectes de
Castellar del Vallès orientats a malalties degeneratives. En concret, l'entitat ha fet
una aportació de 6.000 euros a la Sala Puigverd, i una altra de 12.000 euros per a la
Fundació Obra Social Benèfica, reafirmant així el seu compromís amb les persones
afectades amb malalties neurodegeneratives de la població.

La Sala Puigverd té una trajectòria de 19 anys d'experiència al servei de les persones
amb necessitats especials a nivell motriu d'origen neurològic, d'edats compreses
entre els 4 i els 18 anys, amb l'objectiu de facilitar una inclusió social efectiva dins
el seu entorn natural. Aquest servei és viable gràcies al conveni existent amb el
Servei Català de la Salut, i també gràcies a l'Ajuntament de Castellar del Vallès i les
aportacions de les famílies ateses en aquestes instal·lacions.

Aquest espai permet l'atenció directe amb l'usuari, així com l'intercanvi de
coneixements, mitjançant sessions clíniques obertes, docència a les universitats o a
la mateixa sala, assessoraments a professionals del mateix àmbit, etc....

D'altra banda, la Fundació Obra Social Benèfica és una entitat sense ànim de lucre
que es dedica, des de fa més de 80 anys, a l'atenció a persones que pateixen tot tipus
de malalties neurodegeneratives, sobretot en relació a persones grans amb
problemes greus de demència. L'any 2006 es va crear una unitat d'atenció a
malalties neurodegeneratives, on realitzen tot tipus d'activitats relacionades amb el
suport a aquest segment de la població.

Obra Social "la Caixa": Un compromís amb les necessitats socials

Aquest any 2008, "la Caixa" destinarà a la seva Obra Social un total de 500 milions
d'euros, xifra que suposa un increment del 25% sobre el pressupost de 2007 (400
milions d'euros). Aquesta inversió consolida a "la Caixa" com la primera fundació
privada d'Espanya, segona d'Europa i cinquena a nivell mundial per volum de
pressupost.

El Pla Estratègic de "la Caixa" 2007-2010 preveu augmentar la seva activitat en els
àmbits social, assistencial i de protecció del medi ambient, ampliant el nombre de
persones i col·lectius que es beneficien de les seves activitats. A més del foment del
treball entre col·lectius desfavorits, altres dels objectius prioritaris de l'Obra Social
"la Caixa" en l'any 2008 són la prevenció de la dependència de les persones grans,
l'eradicació de la violència, la superació de la pobresa infantil, la concessió de
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microcrèdits, la conservació i millora dels parcs naturals de tota Espanya i la
promoció d'actituds solidàries en els joves.
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