
 

 

 

 

Nota de premsa 

 

Programa d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials 2013 

 

L’Obra Social ”la Caixa” inverteix prop  
de 4 milions d’euros en 188 projectes 

d’arreu de l’Estat que tenen com a objectiu 
la lluita contra la pobresa i l’exclusió social 

 
• Prop de 72.000 persones de 17 comunitats autònomes seran les 

beneficiàries de les ajudes concedides a la tercera convocatòria del 

Programa d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials 2013. 

 

• L’objectiu d’aquesta convocatòria és donar suport a projectes adreçats 

a cobrir les necessitats bàsiques i l’atenció psicosocial de persones en 

situació de vulnerabilitat, sobretot famílies sense recursos. 
 

• El president de ”la Caixa” i de la Fundació ”la Caixa”, Isidre Fainé, ha 

destacat que l’aposta social de ”la Caixa” és "un senyal d'identitat 

pròpia que avui adquireix un major sentit a causa de la conjuntura 

social i econòmica que estem vivint. La lluita per l'equitat, per la 

igualtat d'oportunitats per a totes les persones, és un objectiu prioritari 

per l'Obra Social "la Caixa" i ho ha de ser per a tots " 

 

  

Barcelona, 31 de juliol del 2013. L’Obra Social ”la Caixa” ha concedit ajudes 

per valor de prop de 4 milions d’euros a 188 projectes d’arreu de l’Estat 

destinats a fomentar la promoció i el desenvolupament integral de persones en 

situació de pobresa o en risc d’exclusió social. Aquesta partida forma part de la 

tercera convocatòria 2013 del Programa d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials 

que convoca anualment l’Obra Social ”la Caixa”, dotat enguany amb un 

pressupost total que supera els 18 milions d’euros. Amb aquest programa, ”la 

Caixa” renova el seu compromís social amb les entitats que treballen per oferir 

recursos i oportunitats als col·lectius en situació de vulnerabilitat social.  

 



La convocatòria de Lluita contra la Pobresa i l’Exclusió Social 2013 tindrà com 

a beneficiàries finals més de 71.000 persones d’arreu de l’Estat que viuen en 

situació de pobresa, amb una atenció especial per les famílies amb infants 

sense recursos. La finalitat de la convocatòria és donar suport a les 

organitzacions no lucratives que desenvolupen projectes adreçats a cobrir 

necessitats bàsiques (79 projectes seleccionats), a promoure la participació i la 

inclusió social d’aquest col·lectiu (71 projectes seleccionats), i a donar suport 

personal i social a persones en risc o situació d’exclusió amb l’objectiu de 

reforçar les seves capacitats i facilitar la seva integració social (38 projectes 

seleccionats). Dels 579 projectes presentats en aquesta convocatòria, se n’han 

seleccionat 188, amb una aportació total de 3.951.780 euros.  

 

La selecció dels projectes s’ha fet a partir de criteris d’avaluació que han tingut 

molt en compte aspectes com ara la cerca de l’eficiència social a través de la 

coordinació amb altres entitats socials i el suport de l’Administració pública, el 

foment i la participació del voluntariat, la viabilitat i la sostenibilitat econòmica 

del projecte, i la qualitat del projecte pel que fa al disseny d’objectius, activitats i 

definició de resultats esperats de la intervenció social. 

  

Distribució territorial 

 

Les ajudes de la convocatòria de Lluita contra la Pobresa i l’Exclusió Social 

2013 es distribueixen entre 17 comunitats autònomes:  

 

Comunitat Projectes seleccionats Import 

Catalunya 48 1.118.650 € 

Andalusia 37 687.600 € 

Comunitat de Madrid 25 533.680 € 

Comunitat Valenciana 17 318.170 € 

Castella i Lleó 15 286.920 € 

País Basc 7 174.440 € 

Galícia 7 151.710 € 

Canàries 6 140.610 € 

Extremadura 5 95.780 € 

La Rioja 4 84.540 € 

Múrcia (regió) 3 68.630 € 

Navarra 3 66.860 € 

Illes Balears 3 64.000 € 

Castella-la Manxa 3 50.000 € 

Aragó 2 43.350 € 

Astúries (Principat) 2 42.840 € 



Cantàbria 1 24.000 € 

TOTAL 188 3.951.780 € 

 

El president de ”la Caixa” i de la Fundació ”la Caixa”, Isidre Fainé, ha destacat 

que l’aposta social de ”la Caixa” és un dels principals trets diferencials de 

l'entitat, "una senya d'identitat pròpia que avui adquireix un major sentit a causa 

de la conjuntura social i econòmica que estem vivint. La lluita per l'equitat, per 

la igualtat d'oportunitats per a totes les persones, és un objectiu prioritari per 

l'Obra Social "la Caixa" i ho ha de ser per a tots" 

 

Novetats i finalitats de les cinc convocatòries 

 

El Programa d’Ajuts a Iniciatives Socials de l’Obra Social ”la Caixa” es 

diversifica aquest any en cinc convocatòries: Promoció de l’Autonomia i 

Atenció a la Discapacitat i a la Dependència, que té com a objectiu el foment 

de l’autonomia personal i la qualitat de vida de persones amb discapacitat o 

que pateixen un deteriorament de les seves capacitats; Habitatges Temporals 

d’Inclusió Social, una convocatòria nova que pretén respondre a les 

necessitats socials actuals i facilitar una intervenció integral per a la plena 

autonomia personal dels beneficiaris; Lluita contra la Pobresa i l’Exclusió 

Social, per promoure el desenvolupament integral de les persones que es 

troben en situació de pobresa i vulnerabilitat; Inserció Sociolaboral, una de les 

convocatòries amb més incidència a causa de la conjuntura social del moment i 

que té com a finalitat la millora de les oportunitats de treball de persones en risc 

o situació d’exclusió social; i Projectes d’Acció Social i Interculturalitat, que 

fusiona dues convocatòries fins ara separades i que té com a objectiu el foment 

de la igualtat d’oportunitats i l’educació en els valors.  

 

L’Obra Social, l’ànima de ”la Caixa”  

 

”la Caixa” aposta un any més per renovar el seu compromís social oferint 

suport a milers de projectes solidaris que pretenen donar resposta a les 

necessitats emergents de la nostra societat. El desenvolupament de programes 

de caràcter social, adequats a aquestes necessitats socials en el context 

actual, aglutina 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 la gent gran, i l’atenció a persones amb malalties avançades 

continuen sent les quatre línies de treball prioritàries.  

 

A més d’aquestes, ”la Caixa” impulsa altres iniciatives dirigides a cobrir 

diferents mancances i problemàtiques socials, com ara la prevenció del consum 



de drogues, l’accés a l’habitatge, el foment de la diversitat i la interculturalitat 

com a valor social positiu, el foment del voluntariat, la concessió de 

microcrèdits i la cooperació internacional. Aquests objectius, a més del suport a 

l’educació i la investigació, la conservació del medi ambient i la divulgació de la 

cultura com a instrument de cohesió social, completen els objectius essencials 

de l’Obra Social ”la Caixa”.  

 

 

 

 

 

Més informació 

Departament de Comunicació Obra Social ”la Caixa” 

Ariadna Puig: 626 282 905 / apuig@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial  

 

Sala de Premsa Multimèdia 

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 

 


