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NOTA DE PREMSA 
 

CaixaBank col·labora amb Càritas per ajudar persones sense llar 
o amb necessitats relacionades amb l’habitatge 

 
Càritas Diocesana de Terrassa, 9 de novembre de 2021, 

La Sra. Patricia Rubio, directora de banca d’institucions de CaixaBank, i en representació de 

la Fundació “la Caixa”, va signar conveni amb el Sr. Francesc Llonch, director de Càritas 

Diocesana de Terrassa per tal d’ajudar amb una aportació per a persones que es troben en 

situació de sense llar o que viuen en habitatges insegurs o inadequats. 

La col·laboració ajudarà a la trentena de projectes que Càritas té en el territori del Vallès 

Oriental i el Vallès Occidental i que amb la covid han hagut d'augmentar els recursos per acollir 

i acompanyar les persones més vulnerables. L'acompanyament que fa Càritas a aquestes persones 

és molt important per les dificultats personals i socials amb les quals es troben, sense xarxa de 

relació, amb problemes econòmics. Persones perdudes en un sistema de protecció social que 

no protegeix la salut, el dret al treball, l'habitatge digne ni a l'accés als serveis socials. 

 

Sabadell, 9 de novembre de 2021 
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NOTA DE PRENSA 
 

CaixaBank colabora con Cáritas para ayudar personas sin hogar 
o con necesidades relacionadas con la vivienda 

 
Càritas Diocesana de Terrassa, 9 de noviembre de 2021, 

La Sra. Patricia Rubio, directora de banca de instituciones de CaixaBank, y en representación 

de la Fundación “la Caixa”, firmó convenio con el Sr. Francesc Llonch, director de Cáritas 

Diocesana de Terrassa para ayudar con una aportación para personas que se encuentran en 

situación de sin hogar o que viven en viviendas inseguras o inadecuados. 

La colaboración ayudará a la treintena de proyectos que Cáritas tiene en el territorio del Vallés 

Oriental y lo Vallés Occidental y que con la covid han tenido que aumentar los recursos para 

acoger y acompañar las personas más vulnerables. El acompañamiento que hace Cáritas a estas 

personas es muy importante por las dificultades personales y sociales con las cuales se 

encuentran, sin red de relación, con problemas económicos. Personas perdidas en un sistema 

de protección social que no protege la salud, el derecho al trabajo, la vivienda digna ni al acceso 

a los servicios sociales. 

 

Sabadell, 9 de noviembre de 2021 
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