
 

 

 

 

Nota de premsa 

 

L'entitat financera va impulsar el 2012 un total de 947 projectes dirigits a 

atendre les necessitats dels col·lectius més vulnerables 

 

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

convocatòries d’ajuts socials 
 

• El Programa d'Ajuts a Projectes d'Iniciatives Socials col·labora 

amb organitzacions sense ànim de lucre que tenen com a finalitat la 

millora de la qualitat de vida de les persones que més ho necessiten. 

 

• Habitatges temporals d'inclusió social és una nova convocatòria que 

l'Obra Social "la Caixa" obre aquest mes de febrer amb l'objectiu de 

promoure projectes que facilitin habitatges temporals d'inclusió 

social per a aquells que més ho necessitin. 

 

• Davant la important incidència que té l'atur actualment, la inserció 

sociolaboral és objecte d'una convocatòria que reforça el compromís 

de la nostra institució, atenent les dificultats a l’hora de trobar feina 

pels col·lectius amb més risc. 

 

• La promoció del voluntariat, la complementarietat entre diverses 

associacions i el treball conjunt en un mateix territori, adquireixen 

rellevància pròpia entre els criteris de selecció dels projectes. 

 

• El 2013, l'Obra Social "la Caixa" destinarà més de 16 milions d'euros 

a les seves diferents convocatòries d'ajuts. 

 

 

Barcelona, 15 febrer de 2013. - L'Obra Social "la Caixa" té entre les seves 

prioritats el suport a entitats que treballen de forma solidària per millorar la 

qualitat de vida dels col·lectius vulnerables. Fidel a aquesta premissa, l'entitat 

promou diferents convocatòries d'ajuts a entitats socials sense ànim de lucre 



que desenvolupen projectes adreçats a atendre les necessitats de les persones 

socialment més desfavorides i s'adapten a les mancances específiques i s es 

necessitats de cada territori. 

 

El Programa d'Ajuts a Projectes d'Iniciatives Socials obre a partir d'aquest mes 

de febrer la presentació a set convocatòries diferents. 

 

Amb l'objectiu de donar una resposta més eficaç a la difícil conjuntura actual, el 

programa ofereix en aquesta edició algunes novetats respecte a les anteriors: 

 

• Cada dia són més les persones en situació d'exclusió social que 

s'enfronten a la dificultat que actualment suposa començar una nova vida. 

Amb l'objectiu de donar resposta a les seves necessitats emergents i 

facilitar la seva transició cap a la plena autonomia, l'Obra Social "la Caixa" 

impulsa la nova convocatòria d'Habitatges temporals d'inclusió social. 

La seva línia d'actuació prioritària és promoure projectes que facilitin 

habitatges temporals d'inclusió social per a aquells que més ho necessitin. 

El termini de presentació romandrà obert fins al 6 de març. 

 

• La inserció en el mercat laboral esdevé un element clau per assolir la 

plena autonomia i la realització de les persones. Davant la important 

incidència que té l'atur actualment, la inserció sociolaboral és objecte 

d'una convocatòria que reforça el compromís que l'Obra Social "la Caixa" 

manté amb aquells col·lectius amb més dificultats per trobar feina. 

 

• Acció Social i Interculturalitat són aquest any objecte d'una sola 

convocatòria per unir i reforçar les seves línies d'actuació, centrades en 

fomentar la implicació de la comunitat educativa per promoure l'èxit 

escolar, possibilitar la convivència ciutadana intercultural i fomentar 

l'educació en valors i la participació social. 

 

Pel que fa als criteris de valoració dels projectes presentats, l'edició d'enguany 

prestarà especial consideració a dos factors: 

 

• La promoció del voluntariat, que adquireix una importància transversal i 

tindrà pes específic en cadascuna de les convocatòries. 

 

• La complementarietat entre les entitats i agents socials, administracions 

públiques i altres organismes que decideixin col·laborar en un mateix 

territori com a via per ampliar l'impacte dels projectes sobre els 

beneficiaris. 



Per un futur millor per a tots 

 

En síntesi i de forma cronològica, el Programa d'Ajuts a Projectes d'Iniciatives 

Socials de l'Obra Social "la Caixa" tindrà durant 2013 set convocatòries: 

 

Promoció de l'autonomia i atenció a la discapacitat i a la dependència 

(presentació de projectes: del 28 de gener al 13 de febrer). 

Aquesta convocatòria impulsarà projectes que fomentin l'autonomia i la qualitat 

de vida de les persones amb discapacitat, malaltia mental o situació de 

dependència, a més de suport psicosocial en el seu entorn familiar. 

 

Habitatges temporals d'inclusió social (presentació de projectes: del 14 de 

febrer al 6 de març). 

Promou projectes que facilitin habitatges temporals d'inclusió social per a 

aquells que més ho necessiten mitjançant una intervenció integral en la seva 

plena autonomia personal. 

 

Lluita contra la pobresa i l'exclusió social (presentació de projectes: del 7 al 

26 de març). 

Potencia projectes encaminats a la cobertura de les necessitats bàsiques i 

l'atenció psicosocial de les persones en risc o en situació de vulnerabilitat. 

L'objectiu d'aquesta convocatòria és reforçar les seves capacitats per iniciar o 

consolidar un procés d'inclusió social. 

 

Inserció sociolaboral (presentació de projectes: del 27 de març al 17 d'abril) 

Està orientada al foment de projectes d'inserció sociolaboral de persones en 

situació de vulnerabilitat social. 

 

Projectes d'acció social i interculturalitat (presentació de projectes: del 18 

d'abril al 8 de maig). 

Es centrarà en el suport a projectes d'acció social que garanteixin la igualtat 

d'oportunitats per a tothom, amb la finalitat de promoure una societat present i 

futura més justa i cohesionada a partir d'aspectes com l'educació en valors, la 

prevenció del consum de drogues o la prevenció de les diferents formes de 

violència 

 

Art per a la millora social (presentació de projectes: del 9 al 29 de maig) 

Convocarà ajuts per a projectes d'entitats culturals i d'artistes que afavoreixin 

l'ús de l'art i la cultura com a instruments que poden incidir en aspectes com el 

desenvolupament personal i la inclusió social. 

 



Emprenedoria social (presentació de projectes: del 16 de setembre al 21 

d'octubre) 

Donarà suport a emprenedors, empreses socials i entitats socials que vulguin 

transformar la seva activitat, perquè puguin tenir viabilitat tant econòmica com 

mediambiental. 

 

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. El desenvolupament de programes de caràcter 

social, adequats a les necessitats més emergents de l'actual conjuntura, 

concentra 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 projectes, l'entitat n’impulsa d’altres dirigits a cobrir diferents 

carències socials: la prevenció del consum de drogues, l'accés a l'habitatge, el 

valor positiu de la diversitat i la interculturalitat presents en la nostra societat 

actual, 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". 

 

 

 

Departament de Comunicació Obra Social ”la Caixa” 

Ariadna Puig: 93 404 40 95 / 626 28 29 05 / apuig@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 

 

Sala de premsa multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 

 


