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Territoris Solidaris BBVA destina 185.000 euros a projectes socials a 
Catalunya 

BBVA premia 31 projectes solidaris triats pels 
empleats del banc a Catalunya 

• Xavier Llinares, director territorial de BBVA a Catalunya, i Jaume Ribera, president de la 
Fundació Antigues Caixes Catalanes (FACC) han felicitat les entitats guanyadores per la 
seva tasca en favor de diverses causes socials i han agraït la participació de tots els 
empleats del banc a Catalunya 

 
• En la seva sisena edició, Territoris Solidaris BBVA destina 1.100.000 euros en el conjunt 

d'Espanya, dels quals 185.000 als projectes socials de Catalunya.  
 

BBVA i la Fundació Antigues Caixes Catalanes (FACC), a través del seu programa 'Territoris 
Solidaris' donen suport diferents projectes socials triats pels empleats del banc a Catalunya. 
Amb aquesta iniciativa, els treballadors de l'entitat proposen i apadrinen projectes d'entitats del 
seu entorn per a ser votats pel conjunt de la plantilla a Catalunya. Dels 137 projectes apadrinats 
en aquesta edició, s'han seleccionat 31 que rebran una dotació global de 185.000 euros i que es 
calcula que beneficiaran al seu torn a gairebé 185.000 persones. L'entitat financera ha atorgat 
els 31 premis en un acte celebrat a Barcelona. En aquesta trobada, el director territorial de 
BBVA a Catalunya, Xavier Llinares, ha destacat la gran tasca d'aquestes entitats i ha agraït el 
compromís dels empleats amb aquestes iniciatives. 

L'entitat financera ha destinat a aquesta sisena edició de 'Territoris Solidaris' un total de 
1.100.000 euros a Espanya. "Territoris Solidaris és un dels programes més estimats pels 
empleats d'aquesta casa, ja que gràcies a la seva tasca com a padrins i padrines ens permet 
arribar a entitats molt locals buscant que siguin més conegudes per tots", ha destacat el director 
territorial de BBVA a Catalunya. "Un dels principals motius del seu èxit radica que són els 
empleats de l'entitat els que tenen l'oportunitat de proposar i votar els projectes presentats per 
entitats d'àmbit nacional que vulguin impulsar" ha afegit Xavier Llinares. 

Des del naixement d'aquest programa, sempre s'ha buscat arribar a tots els àmbits geogràfics 
en els quals BBVA està present i atendre al major nombre de beneficiaris. En aquestes sis 
edicions s'han concedit un total de 180 ajudes a Catalunya, creant oportunitats per a més de 
956.730 persones a través de projectes que busquen millorar la seva vida. Augmentar la qualitat 
de vida de persones amb discapacitat amb noves teràpies o millorar les condicions de nens 
malalts en els hospitals són dos exemples dels projectes guanyadors en aquesta edició. 



 
 

 
 

06.02.2019 

En aquest sentit, Jaume Ribera, president de la FACC, ha assenyalat que "la col·laboració de 
les dues entitats en aquest programa mostra la voluntat de continuar amb les ajudes que les 
antigues caixes oferien a entitats catalanes a través de les seves obres socials". 

Projectes seleccionats a Catalunya 
Dels 137 projectes presentats a votació a nivell territorial, els empleats de BBVA a Catalunya 
han triat 31, que seran recolzats aquest any pel banc (veure Annex). Destaquen els projectes 
vinculats a persones amb discapacitat i persones en risc d'exclusió social, representant 
respectivament cada àmbit 33% del total de projectes escollits. Sent el col·lectiu de gent gran, i 
d'infància i joventut, els principals beneficiaris. 
 
Pel que fa a distribució territorial, la gran majoria dels premiats són entitats de la província de 
Barcelona. En concret, la meitat dels projectes són de la ciutat comtal i l'Àrea Metropolitana. Els 
segueixen les comarques del Vallès Occidental amb 5 projectes, la demarcació de Lleida amb 4 
i la de Girona amb 3. 
 
Si bé entre les entitats beneficiàries hi ha algunes reconegudes pel gran públic per la seva 
dimensió i impacte mediàtic, la dispersió territorial del programa dóna a conèixer altres entitats 
d'àmbit més local amb projectes que impacten igualment en la societat. 
 
L'auditora EY ha estat l'encarregada de revisar tota la documentació de les organitzacions no 
lucratives participants per garantir que compleixen amb les bases del concurs. 
 
 

 
 

 
Contacte:   
Comunicació Corporativa 
Tel. 93 484 59 69  
comunicacio.catalunya@bbva.com 

Per a informació financera addicional sobre BBVA: 
https://accionistaseinversores.bbva.com/ 

Per a més informació de BBVA: https://www.bbva.com 
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ANNEX - Projectes premiats a Catalunya 

Nom de l’entitat Projecte triat Població 

Fundació per la recerca i Docència Sant Joan de Déu Dóna esperança: Recerca en malalties infantils. Esplugues de Llobregat 

Pallapupas Pallapupas amb els infants que entren a quiròfan Barcelona 

Hospital Sant Joan de Déu Construcció d'una habitació hospitalària al PCC Esplugues de Llobregat 

Fundació PROA (Proactiva Open Arms) Misión de rescate y asistencia en el Estrecho Arenys de Mar 

Fundació Privada AVAN No estàs sol! Ajudes a famílies Sabadell 

Fundación Institut Guttmann Sports&Life Guttmann Club Badalona 

Fundació Privada Atendis Sortim a fer una volta Sabadell 

Fundació Bellaire Programa activitat física alumnes amb autisme greu Cerdanyola del Vallès 

Fundación Grupo de Afectados de Esclerosis Múltiple Queremos curarnos. Esclerosis Múltiple Barcelona 

Associació de Nens i Nenes amb Trasplantament Hepàtic Un trasplante infantil, una experiencia humana Barcelona 

AECC-Catalunya Contra El Càncer La prevenció del càncer i l' esport Girona 

Alianza Española De Familias De Von-Hippel-Lindau Visibilizar y divulgar la enfermedad de VHL Sabadell 

Fundació Pequeño Deseo Somriures que curen Barcelona 

Fundació Privada Autisme Guru Tecno Guru Barcelona 

Associació Sant Tomàs - PARMO Aprendre jugant amb els sentits Vic 

Fundació Coravant Niños con corazón Barcelona 

Fundació D'oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia Compta amb mi Barcelona 

Federació Catalana Entitats contra el Càncer #Després del càncer Barcelona 

Associació de Familiars d'Alzheimer del Baix Llobregat Alzheimer i Síndrome de Down -Dues cares de la mateixa 
moneda? 

El Prat de Llobregat 

Fundació Privada Aspros Servilogic Lleida 

Fundació Internacional Miquel Valls contra l'Esclerosi Lateral 
Amiotròfica Banc de Productes de Suport per afectats d'ELA Calella 

AECC- Catalunya contra el cáncer de Lleida Colonias gratuitas para niños con cáncer Lleida 

Fundació la Manreana Som-hi! Famílies, infants i professionals de la mà Juneda 

Formació i Treball, Fundació Privada Taula Amiga: Alimentant Somriures Tarragona 

Fundació Privada President Amat Roumens Millora la teva parla Terrassa 

Fundació Autisme Mas Casadevall Autismo: envejecemos juntos? Serinyà 

Aprenem, associació per a la inclusió de les persones amb TEA ¡Yo también cuento! Barcelona 

Associació de Paraplègics i Discapacitats Físics de Lleida Nova Unitat Neurodesenvolupament Infantil a Lleida Lleida 

Fundación Step by Step Un año de rehabilitación para Adrián L’Hospitalet de Llobregat 

Arrels Fundació La Troballa - Taller ocupacional Barcelona 

Fundació Roses Contra El Càncer Atenció integral sociosanitària per malalts càncer Roses 
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Sobre BBVA  

 
BBVA és un grup financer global fundat el 1857 amb una visió centrada en el client. Té una 
posició de lideratge en el mercat espanyol, és la major institució financera de Mèxic i compta amb 
franquícies líder a Amèrica del Sud i la regió del Sunbelt als Estats Units. A més, és el primer 
accionista de Garanti, a Turquia. El seu negoci diversificat està enfocat a mercats d'alt creixement 
i concep la tecnologia com un avantatge competitiu clau. La responsabilitat corporativa és 
inherent al seu model de negoci, impulsa la inclusió i l'educació financeres i dóna suport a la 
investigació i la cultura. BBVA opera amb la màxima integritat, visió a llarg termini i millors 
pràctiques. 

 


