
 

 

 

 

Nota de premsa 

 

 

Balanç del Programa d'Ajudes a Projectes d'Iniciatives Socials 

 

L'Obra Social "la Caixa" va destinar  
el 2013 prop 19 milions d’euros a  

projectes socials a tot l’Estat 
 

• Més de 260.000 persones en situació de vulnerabilitat, marginalitat 

o risc d'exclusió van ser les beneficiàries de les ajudes concedies 

l’any passat per l'Obra Social "la Caixa" a través  Programa 

d'Ajudes a Projectes d'Iniciatives Socials 

 

• La Convocatòria 2014 ha obert els terminis de presentació de 

sol·licituds, impulsant projectes que prioritzin la complementarietat 

amb els recursos existents en el territori; el suport de l’Administració 

i la col·laboració efectiva entre les entitats a través del partenariat; la 

participació dels destinataris; el voluntariat i la implicació de la 

comunitat on es desenvolupen 

 

• El President de "la Caixa" i de l'Obra Social "la Caixa", Isidre Fainé, 

ha expressat el compromís de l'entitat amb "totes aquelles iniciatives 

socials que lluiten per aconseguir una societat més justa, igualitària i 

integradora" 

 

 

Barcelona, 10 de febrer de 2014.– L'Obra Social "la Caixa" va destinar el 2013 

ajudes per valor de 18.894.360 euros a 888 projectes socials a tot l’Estat a 

través dels quals es van beneficiar més de 260.000 persones, especialment 

les més vulnerables o en risc d'exclusió. Amb aquesta inversió, l'Obra Social "la 

Caixa" renova el seu compromís social i retorna a la societat una part important 

dels beneficis que genera l'activitat financera. 

 



El president de "la Caixa" i de l'Obra Social "la Caixa", Isidre Fainé, ha volgut 

reiterar el compromís de l'entitat amb "totes aquelles iniciatives socials que 

lluiten per aconseguir una societat més justa, igualitària i integradora", i 

ha afegit: "Aquest és, sens dubte, un dels principals signes d' identitat de 

“la Caixa" que any rere any renovem amb orgull i convicció". 

 

 

Distribució per comunitats 

 

A més de les sis convocatòries del Programa d’Ajudes a Projectes d’Inicitives 

Socials corresponent a l’exercici 2013 –Discapacitat i Dependència, Habitatges 

Temporals d’Inclusió, Lluita contra la Pobresa i l’Exclusió, Inserció Sociolaboral, 

Acción Social i Interculturalitat i Art per a la Millora Social– aquest any es van 

afegir tres convocatòries territorials específiques a Andalusia, Burgos i les Illes 

Canàries, fruit de la integració de Banca Cívica i CajaCanarias al grup "la 

Caixa". 

 

Els 888 projectes seleccionats a tot l’Estat en les 9 convocvatòries de 2013 es 

van distribuir per totes les comunitats autònomes de la següent manera: 

 

Comunitat autònoma Projectes Beneficiaris  

Andalusia  171 50.079 

Aragó 24 4.719 

Astúries  9 2.049 

Balears 10 1.257 

Canàries 55 22.065 

Cantàbria 8 1.942 

Castella-La Manxa 12 2.105 

Castella i Lleó 89 16.460 

Catalunya 199 65.654 

Ceuta  1 15 

Comunitat Valenciana 60 11.366 

Euskadi 28 7.710 

Extremadura 19 9.771 

Galícia 31 7.532 

Madrid 116 38.080 

Melilla 1 30 

Múrcia 28 3.429 

Navarra 22 11.386 

La Rioja 5 1.050 

TOTAL 888 261.699 



Convocatòria 2014 

 

El Programa de l'Obra Social "la Caixa" d'Ajudes a Projectes d'Iniciatives 

Socials ha obert aquest mes de gener els terminis de presentació de sol·licituds 

per a l'exercici 2014. 

 

Entre els objectius que promouen les Convocatòries 2014 en els projectes 

seleccionats destaquen la complementarietat amb els recursos existents al 

territori; el suport de l'Administració i la col·laboració efectiva entre les entitats a 

través del partenariat, la participació dels destinataris; el voluntariat i la 

implicació de la comunitat on es desenvolupen. 

 

A més, per tal de facilitar la inserció laboral de persones en situació de 

vulnerabilitat, les entitats amb un projecte aprovat el 2013 poden presentar-

se a les convocatòries 2014 d'Inserció Sociolaboral i d'Habitatges 

Temporals d'Inclusió Social, sempre que el projecte seleccionat no formés 

part de cap d'aquestes dues convocatòries en concret. 

 

 

Premis “la Caixa” a la innovació i transformació social 

 

Com a novetat aquest any, l'Obra Social "la Caixa" atorgarà un premi especial 

en reconeixement a la capacitat d'innovació i transformació social de les 

organitzacions que, adoptant noves metodologies i vies d'intervenció en la seva 

pràctica, han contribuït a una millora efectiva de la vida de les persones a 

les quals s'adrecen. 

 

El premi, dotat amb 15.000 euros, serà concedit a cadascun dels deu millors 

projectes de tot l’Estat presentats en les cinc primeres convocatòries 

detallades més endavant per ordre cronològic i marcades amb un asterisc. 

 

Aquest premi té les categories: 

 

•   Innovació social: destacant projectes amb els quals les pràctiques 

millorin l'assoliment dels objectius, l'optimització dels recursos i l'extensió 

dels resultats. 

 

•   Transformació social: destacant projectes amb capacitat d’impacte en 

el beneficiaris a través de la consecució de canvis, a mig i llarg termini i 

de forma duradora. 

 



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

Socials de l'Obra Social " la Caixa " tindrà durant 2014 set convocatòries: 

 

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

(presentació de projectes: del 20 de gener al 11 de febrer) 

 

*Habitatges temporals d'inclusió social (presentació de projectes: del 12 de 

febrer al 4 de març). 

 

*Lluita contra la pobresa i l'exclusió social (presentació de projectes: del 5 al 

25 de març). 

 

*Inserció sociolaboral (presentació de projectes: del 26 de març al 22 d'abril). 

 

*Projectes d'acció social i interculturalitat (presentació de projectes: del 23 

d'abril al 13 de maig). 

 

Art per a la millora social (presentació de projectes: del 7 al 29 de maig). 

 

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

d'octubre). 

 

Les entitats o col·lectius interessats poden consultar les bases de cada 

convocatòria i tramitar l'acreditació necessària per accedir a les convocatòries a 

través de la pàgina web www.laCaixa.es/ObraSocial. 

 

 

L’ànima de “la Caixa”  

 

"la Caixa" aposta un any més per renovar el seu compromís social donant 

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, 

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 continuen sent les línies prioritàries de treball. 

 

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 un valor social positiu, el foment del voluntariat, la concessió de 

microcrèdits o la cooperació internacional. Aquests objectius, al costat 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: 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 


