
 

 

 

 

 

Nota de premsa 

 

El Programa d’Ajuts de l’entitat financera va impulsar el 2010 un total de 1.145 projectes en 

les seves diferents convocatòries 

 

L’Obra Social ”la Caixa” obre el termini de 
presentació de projectes de les seves 

convocatòries d’ajuts socials  
 

• El Programa de l’Obra Social ”la Caixa” d’Ajuts a Projectes que 

Dibuixen Somriures obre aquest mes de gener els terminis de 

presentació de sol·licituds per a l’exercici 2011. 

 

• L’Obra Social ”la Caixa” va donar suport durant l’any 2010 a un 

total de 1.145 projectes socials impulsats per entitats espanyoles 

als quals va dedicar una inversió de 20 milions d’euros a través de 

les seves diferents convocatòries d’ajuts. 

 

L’Obra Social ”la Caixa” va donar suport el 2010 a projectes socials impulsats per 

1.145 entitats espanyoles. Els projectes seleccionats en les diferents convocatòries se 

centren en la promoció de la inserció social i laboral de les persones amb discapacitat 

física, mental o sensorial; el desenvolupament d’accions adreçades a l’acollida i el 

suport de persones que viuen situacions de marginalitat; el suport a entitats que 

ofereixen recursos residencials a col·lectius socialment vulnerables; la contribució al 

desenvolupament d’iniciatives innovadores que donin resposta a les necessitats 

socioeducatives actuals; la millora de la convivència entre persones i el foment del 

voluntariat i de la participació ciutadana en accions solidàries.  

 

Un compromís amb les necessitats socials 

El 2010 ”la Caixa” va assignar a la seva Obra Social una dotació de 500 milions 

d’euros. La lluita contra la pobresa infantil a Espanya a través del programa 

CaixaProinfància, el foment del treball entre col·lectius desfavorits, l’atenció a les 

persones amb malalties avançades i als seus familiars, la promoció de la vacunació 

infantil als països amb rendes baixes i la concessió de microcrèdits socials o financers 

a través de MicroBank són algunes de les prioritats estratègiques de l’Obra Social ”la 

Caixa”.  



 

Els 1.145 projectes seleccionats el 2010 per l’Obra Social ”la Caixa” en el Programa 

d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials, amb una dotació de 20 milions d’euros, es 

reparteixen per les diferents comunitats autònomes de la manera següent: Catalunya 

(235), Andalusia (193), Comunitat de Madrid (169), Comunitat Valenciana (116), 

Castella i Lleó (72), Galícia (61), Aragó (47), Múrcia (44), Castella - la Manxa (34), 

Canàries (32), Euskadi (32), Astúries (30), Extremadura (25), Navarra (21), Illes 

Balears (17), Cantàbria (10), la Rioja (6) i Ceuta (1). 

 

 

Obertura de les convocatòries 2011 a Projectes que Dibuixen Somriures 

L’Obra Social ”la Caixa” obre el gener del 2011 una nova edició del seu Programa 

d’Ajuts a Projectes que Dibuixen Somriures, convocatòries 2011 per a entitats socials, 

que durant el present exercici inclou sis categories i les dotacions pressupostàries i els 

terminis de presentació següents:  

 

— Projectes per a la Inclusió Sociolaboral de Persones amb Discapacitat 

Del 24 de gener al 13 de febrer de 2011 Aportació: 5.000.000 € 

 

— Projectes en favor de la Lluita contra la Pobresa i l’Exclusió Social 

Del 21 de febrer al 13 de març de 2011 Aportació: 6.000.000 € 

 

— Projectes per al Foment del Voluntariat 

Del 21 de març al 10 d’abril de 2011 Aportació: 2.500.000 € 

 

— Projectes en favor de la Interculturalitat i Cohesió Social 

De l’11 d’abril al 8 de maig de 2011 Aportació: 1.000.000 € 

 

— Projectes d’Acció Social 

Del 9 al 29 de maig de 2011  Aportació: 5.000.000 € 

 

— Projectes d’Ajuts a Activitats Culturals d’Impacte Social 

Del 6 al 26 de juny de 2011       Aportació:    506.400 € 

TOTAL 20.006.400 € 
 
 
 
Més informació: 
Departament de Comunicació. Obra Social ”la Caixa” 
Marina Teixidó 608 09 90 23 / mteixido@fundaciolacaixa.es 
Mireia Guardiola. 934 044 095 / 690 883 741 mguardiola@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
Sala de premsa multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial    


