
 

 

 

 

Nota de premsa 

 

El Programa de Ajuts a Projectes d’Iniciativa Social ha seleccionat 63 projectes 

a la convocatòria d’Interculturalitat i Cohesió Social 

 

 

L’Obra Social “la Caixa” destina un 
milió d’euros a projectes que promouen 

la convivència entre persones i grups 
de diferents cultures 

 

 

• L’Obra Social “la Caixa” ha seleccionat 63 projectes presentats per 

entitats sense ànim de lucre als que ha dotat amb un milió d’euros.  

 

• 24 d’aquests projectes, amb una dotació total de 352.600 euros, 

corresponen a entitats catalanes. 

 

• Els projectes de la convocatòria d’Interculturalitat i Cohesió Social 

donen suport a iniciatives que promouen la igualtat de tracte a totes 

les persones i la promoció d’una societat cohesionada. 

 

 

L'objectiu de la convocatòria d’Interculturalitat i Cohesió Social de l'Obra 

Social “la Caixa” és promoure projectes que donin resposta a un dels reptes 

socials més importants de l'actualitat: la convivència en la diversitat. Aquesta 

convocatòria es dirigeix, per tant, a entitats que treballen en la promoció de la 

relació i la convivència entre col·lectius de diferents orígens culturals; i per a 

millorar la convivència i el reconeixement de la societat diversa a través del 

foment de pràctiques de mediació intercultural i comunitària.  

 

Els projectes seleccionats donen resposta a tres línies d'acció: la intervenció 

comunitària, la mediació intercultural i la millora en la gestió de la diversitat 

cultural. Els projectes que fomenten la intervenció comunitària (41) afavoreixen 

els processos d'integració entre les diferents cultures que conviuen en la nostra 



societat, promouen la participació social del conjunt de la ciutadania i la cohesió 

social i faciliten les relacions de convivència basades en el diàleg i l'enriquiment 

mutu. Les iniciatives de mediació social intercultural (14), per la seva banda, 

tenen com a objectiu promoure la gestió de la diversitat i la mediació 

intercultural i fomentar la capacitació en la gestió de la diversitat entre 

professionals de diferents sectors. Finalment, les projectes de millora de la 

gestió de la diversitat cultural (8) treballen en la creació d’eines de gestió i de 

formació en competència cultural. 

 

Els 63 projectes seleccionats per l'Obra Social “la Caixa” en aquesta 

convocatòria es reparteixen per les diferents comunitats autònomes de la 

següent manera: Catalunya (24), Comunitat de Madrid (12), Andalusia (10), 

Castella i Lleó (4), Navarra (3), Castella la Manxa (2), Comunitat Valenciana 

(2), Galicia (2), Murcia (2),Canàries (1) i Euskadi (1). 

 

 

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 en 2010 un 

pressupost de 500 milions d'euros. El desenvolupament de programes de 

caràcter social, adequats a les necessitats més emergents de la conjuntura 

actual, acapara la major part de la inversió. La superació de la pobresa infantil, 

el foment del treball entre col·lectius amb dificultats, l'envelliment actiu i 

saludable de les personis majors 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 dirigits a cobrir diferents 

manques 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 

investigació, 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 Obra Social “la Caixa” 

Mireia Guardiola: 690 883 741  / mguardiola@fundaciolacaixa.es  

http://www.lacaixa.es/obrasocial 

 

Sala de premsa multimèdia  

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial    


