
 

El Programa d’Ajuts a Projectes d’Iniciativa Social ha seleccionat 73 projectes dins 

de la Convocatòria Suport a Habitatges Temporals d’Inclusió Social 

 

 

L’Obra Social ”la Caixa” destina dos milions 
d’euros a projectes que faciliten l’accés a 
habitatges temporals als col�lectius 
socialment més vulnerables 
 

 

• L’Obra Social ”la Caixa” ha seleccionat 73 projectes presentats per 

entitats sense finalitat de lucre que ha dotat amb dos milions d’euros.  

• Els projectes se centren a aportar més capacitat d’intervenció sobre les 

problemàtiques dels col�lectius més vulnerables i empobrits a l’hora 

d’accedir a un recurs residencial temporal.  

 

 

Els projectes d’aquesta convocatòria de l’Obra Social ”la Caixa” se centren a 

col�laborar amb les organitzacions socials que ofereixen recursos residencials 

temporals, comunitaris o compartits, a persones que es troben en processos 

d’inclusió social i que formen part de col�lectius socialment vulnerables. El propòsit 

final d’aquestes iniciatives és cobrir les necessitats bàsiques i psicosocials de les 

persones que es troben en situació d’especial vulnerabilitat social amb l’oferta de 

recursos residencials temporals. D’aquesta manera, les entitats ofereixen a aquests 

col�lectius serveis d’acollida, seguiment i acompanyament personalitzat. De la 

mateixa manera, els projectes intenten afavorir els processos de reinserció que 

permetin superar les dificultats d’aquestes persones. 

 

Dels 73 projectes seleccionats a la convocatòria de Suport a Habitatges Temporals 

d’Inclusió Social d’enguany, 25 se centren en l’adquisició d’equipaments; 25 en el 

finançament del lloguer dels habitatges; 19 en l’adequació o realització d’obres de 

millora de les instal�lacions residencials, i quatre en la construcció o ampliació 

d’habitatges temporals. 

 



La Convocatòria de Suport a Habitatges Temporals d’Inclusió Social ha seleccionat 

73 projectes que es reparteixen per les diferents comunitats autònomes de la 

manera següent: Andalusia (15), Catalunya (13), Comunitat Valenciana (11), 

Galícia (8), Comunitat de Madrid (6), Aragó (4), Castella i Lleó (4), Illes Balears 

(3), Astúries (2), Castella-la Manxa (2), Múrcia (2), Cantàbria (1), País Basc (1) i 

Navarra (1). Des de la posada en marxa de la convocatòria, el 2007, l’Obra Social 

”la Caixa” ha col�laborat en 330 iniciatives a les quals ha destinat més de 13 milions 

d’euros. 

 

 

Pensant en les persones més que mai 

 

”la Caixa” ha optat per reforçar, més que mai en aquests moments, el seu 

compromís amb les persones. En aquest sentit, l’Obra Social manté el 2010 un 

pressupost de 500 milions d’euros. El desenvolupament de programes de caire 

social, adequats a les necessitats més emergents en la conjuntura actual, acapara 

la major part de la inversió. La superació de la pobresa infantil, el foment de 

l’ocupació entre col�lectius amb dificultats, l’envelliment actiu i saludable de les 

persones grans i l’atenció a les persones amb malalties avançades són, en aquests 

moments, les quatre línies de treball prioritàries.  

 

A més d’aquests, l’entitat impulsa altres projectes adreçats a cobrir diferents 

mancances socials: la prevenció del consum de drogues, l’accés a l’habitatge, la 

integració dels immigrants, el foment del voluntariat, la concessió de microcrèdits o 

la cooperació internacional. El suport a l’educació i la recerca, la conservació del 

medi ambient i la divulgació de la cultura completen els objectius essencials de 

l’Obra Social ”la Caixa”. 

 

 

Per a més informació: 

Departament de Comunicació de l’Obra Social “la Caixa” 

Sònia Oquendo 676063617 soquendo@fundaciolacaixa.es  

http://www.lacaixa.es/obrasocial 

 

Sala de premsa multimèdia 

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 

 
   


