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Programa d’Ajudes a Projectes d’Iniciatives Socials 2014  

 

L’Obra Social ”la Caixa” destina més de  
4,8 milions d’euros a 194 projectes que 

fomenten la inclusió sociolaboral  
 

Més de 25.000 persones de tot l’estat en situació de 

vulnerabilitat tindran oportunitats de millora i ocupació 

 
• La convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2014 pretén aconseguir 

més de 6.000 contractes laborals nous per a col·lectius de 

discapacitats o en situació de vulnerabilitat i tindrà com a 

beneficiàries més de 25.000 persones 

 

• El Programa d’Ajudes a Projectes d’Iniciatives Socials de l’Obra 

Social “la Caixa” destina aquest any més de 16 milions d’euros a 

projectes a tot l’Estat 

 

• Com a novetat, aquest any l’Obra Social ”la Caixa” concedirà un 

premi a 10 projectes innovadors i d’efecte transformador 

presentats en qualsevol de las cinc primeres convocatòries 

 

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

destacat “la importància del compromís de tots en un context 

como l’actual per aconseguir una societat més justa, igualitària i 

integradora”. 

 

 

Barcelona, 30 d’octubre de 2014.- L’Obra Social ”la Caixa” ha concedit ajudes 

per valor de més de 4,8 milions d’euros a 194 projectes de tot l’Estat 

espanyol destinats a fomentar la inclusió sociolaboral de persones 

discapacitades o en situació de vulnerabilitat mitjançant projectes que reforcin 

les capacitats de les persones i s’adaptin a les necessitats de les empreses. 

Aquesta aportació correspon a la quarta convocatòria 2014 del Programa 



 

d’Ajudes a Projectes d’Iniciatives Socials que impulsa anualment l’Obra 

Social ”la Caixa” i que aquest any preveu destinar més de 16 milions d’euros 

a les set convocatòries en què es diversifica. L’objectiu del programa és oferir 

oportunitats als col·lectius en situació de vulnerabilitat social. Totes aquelles 

organitzacions sense ànim de lucre que treballen a favor d’aquests col·lectius  

en risc d’exclusió social poden accedir a aquest programa.  

 

 

Més de 25.000 beneficiaris i 6.000 llocs de feina 

 

La convocatòria d’Inserció Sociolaboral tindrà com a beneficiàries finals més de 

25.300 persones de tot l’Estat que pertanyen als col·lectius de discapacitats, 

joves en risc d’exclusió social, aturats de llarga durada, persones 

immigrades i, entre altres, dones amb greus problemàtiques socials. Els 

194 projectes seleccionats es diferencien en cinc tipologies diferents: inserció 

en el mercat laboral ordinari (99), formatius i prelaborals (82), inserció en 

centres especials de treball (7), inserció en empreses de inserció (3) y 

autoocupació (3). A més, el conjunt de projectes implicarà directament la 

participació de 1.213 professionals, dels quals 493 seran contractats 

específicament per al seu desenvolupament. Entre les activitats que duran a 

terme tant els professionals com els beneficiaris destaquen el 

desenvolupament de competències, intermediació amb el teixit 

empresarial, pràctiques en empreses, cobertura de les necessitats 

bàsiques i orientació i acompanyament en el lloc de feina. 

 

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

tingut en compte aspectes com 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 Fundació Bancaria “la Caixa”, Isidre Fainé, ha destacat la 

importància d’aquesta convocatòria en un context com l’actual perquè 

“contribueix directament a l’objectiu d’aconseguir una societat més justa, 

igualitària i integradora, on els col·lectius més vulnerables poden tenir 

oportunitats per accedir al mercat laboral. Aquest ha de ser un 

compromís de tots.” 

 

 

 

 



 

Els projectes seleccionats, per comunitats 

 

El paquet d’ajudes de la convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2014 es 

distribueix per 14 Comunitats Autònomes:  

 

Comunitat Projectes seleccionats 

Catalunya 47 
Madrid 30 
Andalusia 28 
Comunitat Valenciana 14 
Castella i Lleó 10 
Aragó 10 
Canàries 10 
Euskadi 8 
Múrcia (regió) 8 
Illes Balears 8 
Galícia 7 
Castella-La Manxa 5 
Navarra 5 
La Rioja 4 
TOTAL 194 

 

 

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 tindrà les següents 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. 

 

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

Fomentar 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  

Donar resposta a les necessitats socials actuals i facilitar la intervenció integral 

per a la plena autonomia personal dels beneficiaris. 

 

* Lluita contra la pobresa i l'exclusió social  

Promoure el desenvolupament integral de les persones que es troben en 

situació de pobresa i vulnerabilitat. 

 

* Inserció sociolaboral  

Millorar les oportunitats per trobar feina de persones en risc o situació 

d’exclusió social. 

 

* Projectes d'acció social i interculturalitat  

Fusiona dues convocatòries que fins ara anaven per separat i té per objectiu el 

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

 

Art per a la millora social  

Facilitar que persones i col·lectius en situació de vulnerabilitat millorin el seu 

desenvolupament personal i social a través de l’art i la cultura.  

 

Emprenedoria social  

Donar suport a emprenedors i empreses socials que vulguin crear una activitat 

empresarial centrada en la millora qualitativa de les vides de les persones més 

vulnerables, i mediambientalment sostenible.  

 

 

Obra Social “la Caixa”: Més compromesos que mai 

 

El compromís de “la Caixa” amb les necessitats de la societat on desenvolupa 

la seva activitat financera  i amb el benestar de les persones, una de les senyes 

d’identitat des del seu naixement al 1904, adquireix una dimensió més àmplia i 

més diferencial que mai en les actuals circumstàncies.  



 

Malgrat les dificultats, l’entitat mantindrà el pressupost de la seva Obra Social 

durant el 2014 en 500 milions d’euros, la mateixa xifra pressupostada en els 

darrers 6 anys.  

 

En aquest sentit, el 67% del pressupost (334,9 milions d’euros) es destinarà 

al desenvolupament de programes socials i assistencials). La resposta a les 

problemàtiques socials més greus i l’atenció a les persones més vulnerables 

continuen sent prioritats fonamentals.  

 

La creació d’oportunitats laborals a través d’Incorpora (que va promoure 

14.639 llocs de treball l’any passat), la lluita contra la marginació i la pobresa 

a l’Estat espanyol (amb 58.000 nens atesos al 2013), l’accés a un habitatge 

digne (amb 18.000 pisos socials distribuïts per tot l’Estat) i l’envelliment actiu i 

saludable mantenen les línies d’actuació de  l’Obra Social “la Caixa”.  

 

Al 2013, més de 8,7 milions de persones van participar i es van beneficiar 

de les 42.546 activitats impulsades per l’Obra Social “la Caixa”, primera  

Obra Social de tot l’Estat espanyol.  

 

 

 

 

 

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 


