
 

 

 

 

Nota de premsa 

    

 

El Programa d'Ajuts a Projectes d'Iniciatives Socials va seleccionar 1.198 

projectes d'entitats espanyoles en les seves diferents convocatòries 

 

    

L’Obra Social ”la Caixa” va donar suport a 
prop de 1.200 projectes socials a tota 

Espanya 
 

 

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

d’Iniciatives Socials obre aquest mes de febrer els terminis de 

presentació de sol·licituds per al exercici 2012. 

 

 

Barcelona, 2 de febrer de 2012.- L’Obra Social ”la Caixa” va donar suport en 

2011 projectes socials impulsats per 1.198 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 dirigides a l'acolliment i suport de 

persones que viuen situacions de marginalitat; el foment del voluntariat i de la 

participació ciutadana en accions solidàries; la promoció de la convivència 

entre persones de diferents cultures; o la contribució al desenvolupament 

d'iniciatives innovadores que donin resposta a les necessitats socioeducatives 

actuals. 

 

Els 1.198 projectes seleccionats per l'Obra Social ”la Caixa” al Programa 

d'Ajudes a Projectes d'Iniciatives Socials, i amb una dotació de més de 20 

milions d'euros, es reparteixen autonòmicament de la següent manera: 

Andalusia (243), Catalunya (242), Comunitat de Madrid (162), Comunitat 

Valenciana (121), Castella i Lleó (81), Galícia (67), Murcia (43), Castella-la 

Manxa (38), Aragó (33), Euskadi (32), Canàries (24), Extremadura (25), Illes 

Balears (22), Astúries (21), Navarra (19), La Rioja (12), Cantàbria (9) i Ceuta 

(4). 



 

 

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 mantindrà al 2012 

el 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 persones 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. 93 404 40 95 / 690 883 741 / mguardiola@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de premsa multimèdia  
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 

 


