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Programa d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials 2013 

 

L’Obra Social ”la Caixa” destina més de  
5 milions d’euros a 219 projectes d’inserció 

sociolaboral de persones amb risc o 
situació d’exclusió social 

 
• La quarta i penúltima convocatòria del Programa d’Ajuts a Projectes 

d’Iniciatives Socials 2013 beneficiarà directament prop de 30.000 

persones repartides per 16 Comunitats Autònomes 

 

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

reiterat el compromís social de l’entitat “amb tots aquells col·lectius 

que treballen per oferir recursos i oportunitats que permeten millorar la 

qualitat de vida de les persones més vulnerables” 

 

  

Barcelona, 31 d’octubre de 2013.- L’Obra Social ”la Caixa” ha concedit ajudes 

per valor de més de 5 milions d’euros a 219 projectes d’arreu de l’Estat 

destinats a millorar l’ocupabilitat i la inserció sociolaboral de persones en risc o 

situació d’exclusió social. Aquesta ajuda correspon a la quarta i penúltima 

convocatòria del Programa d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials que 

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

aquest 2013 supera els 16 milions d’euros.  

 

Les línies d’actuació de la convocatòria prioritzen: els itineraris personalitzats 

d’inserció sociolaboral, la inserció laboral i ocupabilitat dels joves, la 

intermediació laboral entre el teixit social i empresarial, la orientació, 

assessorament i suport en el lloc de treball, la segona oportunitat educativa  a 

través de programes de qualificació professional i el foment i gestió del 

voluntariat vinculat a aquest tipus de projectes.  

 

Segons la seva tipologia, dels 219 projectes seleccionats, 190 van adreçats 



a la inserció laboral al mercat ordinari i 29 al mercat laboral protegit 

(empreses d’inserció, centres especials de treball i cooperatives socials).  

Respecte al mercat laboral ordinari, els beneficiaris dels projectes són  

majoritàriament persones amb discapacitat, joves en situació o risc d’exclusió i 

dones amb greus problemàtiques socials. Bona part dels projectes treballen en 

itineraris personals d’inserció i en l’apoderament de les persones beneficiàries 

perquè siguin protagonistes de la seva ocupabilitat. A través dels projectes 

seleccionats es preveu donar oportunitats de treball a 2.169 persones. 

 

Actuacions parel·leles: Programa Incorpora 

 

En el marc de la inserció sociolaboral, l’Obra Social “la Caixa” impulsa el 

programa Incorpora, que té com a objectiu facilitar la integració laboral de 

col·lectius desafavorits: persones amb discapacitat, joves en situació de 

vulnerabilitat, ex reclusos, aturats majors de 45 anys o víctimes de violència de 

gènere, entre d’altres. Des dels seus inicis a l’any 2006, Incorpora ha facilitat 

més de 63.000 llocs de treball gràcies a la col·laboració de 25.554 empreses 

de tot l’Estat. Entre gener i setembre d’aquest any, la xifra de les insercions 

s’eleva a 10.495 mitjançant la contractació de  3.500 empreses. Un total de 

340 entitats socials repartides per totes les províncies espanyoles són les 

encarregades de desenvolupar Incorpora a cada territori.  

 

Per donar resposta a la realitat econòmica i social actual, l’Obra Social “la 

Caixa” també està intensificant les actuacions dirigides a reduir l’atur juvenil. 

Concretament, l’entitat financera destina 6 milions d’euros a promoure 10.000 

llocs de treball per a joves en el marc d’Estratègia d'Emprenedoria 

i Ocupació Jove 2013/2016 impulsada pel Ministeri de Treball i Seguretat 

Social d’Espanya.  

 

30.000 beneficiaris directes a tot l’Estat 

 

La convocatòria d’inserció sociolaboral tindrà com a beneficiàries finals prop de 

30.000 persones d’arreu de l’Estat que viuen en situació de vulnerabilitat : 

joves en situació o risc d’exclusió (67 projectes) persones amb 

discapacitats (63); dones amb greus problemàtiques socials (21); 

persones immigrades (17); persones majors de 45 anys (17); persones 

amb problemes de salut mental (16); persones amb addiccions (8); 

persones soles o sense entorn (5); i persones recluses o exrecluses (5).  

La dotació econòmica total destinada a aquesta convocatòria  s’eleva a 

5.073.920 euros.  

 



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

molt en compte aspectes com 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 sostenibilitat econòmica del 

projecte; i la qualitat del projecte en el disseny d’objectius, activitats i definició 

de resultats esperats de la intervenció social. 

  

Distribució territorial 

 

El gruix d’ajudes de la convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2013 es 

distribueixen per 16 Comunitats Autònomes:  

 

Comunitat Projectes seleccionats Import 

Catalunya 57 1.441.480€ 

Comunitat de Madrid 37 840.140€ 

Andalusia 28 537.650€ 

Castella i Lleó 19 592.140€ 

Comunitat Valenciana 13 279.920€ 

Múrcia (regió) 10 225.530€ 

País Basc 9 199.030€ 

Aragó 9 180.530€ 

Navarra 8 195.240€ 

Canàries 7 157.800€ 

Galícia 5 92.650€ 

Extremadura 5 87.770€ 

Cantàbria 4 78.300€ 

Astúries (principat) 3 76.000€ 

Illes Balears 3 41.740€ 

Castella-La Manxa 2 48.000€ 

TOTAL 219   5.073.920€ 

 

El President de ”la Caixa” i de la Fundació ”la Caixa”, Isidre Fainé, ha reiterat 

el compromís social de l’entitat “amb tots  aquells col·lectius que treballen 

per oferir recursos i oportunitats que permeten millorar la qualitat de vida 

de les persones més vulnerables” 

 

Cinc convocatòries, cinc raons socials 

 

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 per 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 degut a la conjuntura social del moment i 

que té com a finalitat la millora de les oportunitats de feina 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 per 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 l’actual context 

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 les persones grans i l’atenció a  les 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 carències 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 un valor social positiu, el foment del voluntariat, la concessió de 

microcrèdits o 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”.  

 

Per a 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 


