
 

 

 

 Nota de premsa 

 
PREMIS ”LA CAIXA” A LA INNOVACIÓ I LA TRANSFORMACIÓ SOCIAL 

 
L’Obra Social ”la Caixa” premia els 
projectes socials més innovadors i  

els que evidencien una ambició  
transformadora més gran 

 

Dotats amb 15.000 euros, els premis han estat concedits als  

deu millors projectes de tot l’Estat presentats a les  

convocatòries d’iniciatives socials de l’Obra Social ”la Caixa” 

 
•   Els premis ”la Caixa” a la innovació i la transformació social reconeixen 

la capacitat d’innovació i transformació social de les organitzacions que, 
adoptant noves metodologies, contribueixen a una millora efectiva de la 
vida de les persones a les quals s’adrecen. 
 

•   Els projectes guanyadors formen part de les 728 iniciatives 
seleccionades a les convocatòries d’ajudes a projectes d’iniciatives 
socials 2014 impulsada per l’Obra Social ”la Caixa”.  

 
•   En la categoria d’innovació social, s’han atorgat els premis a Fundació 

Ave Maria (Barcelona), Religiosas Adoratrices Esclavas del Santísimo 
Sacramento y de la Caridad (Madrid), Asociación Zubietxe (Biscaia), 
Fundació Ared (Barcelona) i Federación Provincial de Asociaciones 
Vecinales y de Consumidores de Valladolid Antonio Machado. 

 
•   Fundación Carmen Pardo-Valcarce (Madrid), Lenguas y Mundos en 

Sevilla, MeSumaría (Càceres), Fundación Acuarela de Barrios (Còrdova) i 
Fundació Maria Raventós (Barcelona) han rebut els premis en la 
categoria de transformació social. 

 
•   El director general de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Jaume Giró, ha 

felicitat les entitats per impulsar «projectes socials innovadors que  
 



 

 
 
abracen la vulnerabilitat de les persones i la transformen en 
l’apoderament de les seves vides». 

 
 
Madrid, 7 d’abril de 2015. El ministre de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, 
Alfonso Alonso; el director general de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Jaume 
Giró; el director territorial de CaixaBank a Madrid, Juan Gandarias, i el director 
corporatiu de l’Àrea Social de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Marc Simón, 
han lliurat avui els premis ”la Caixa” a la innovació i la transformació 
social, adreçats a entitats socials que en la seva actuació apliquen mètodes 
innovadors i aconsegueixen transformar d’una manera efectiva les vides de 
persones socialment vulnerables.  
 
Els projectes guanyadors formen part de les 728 iniciatives seleccionades a 
les convocatòries 2014 que el Programa d’ajudes a projectes d’iniciatives 
socials de l’Obra Social ”la Caixa” impulsa anualment per oferir suport a les 
entitats que treballen per donar resposta a les necessitats emergents de la 
societat. Per tant, a més de posar en valor la innovació i la visió de les 
problemàtiques socials que aquestes entitats afronten, els premis també 
tenen l’objectiu de reconèixer i difondre els projectes destacats de les 
convocatòries 2014 i potenciar el seu impacte en la societat. Els projectes 
seleccionats, a més del premi rebut, es beneficiaran, com la resta dels 
projectes aprovats a les convocatòries, del finançament suficient per poder ser 
duts a terme. 
 
El director general de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Jaume Giró, ha felicitat 
les entitats per impulsar «projectes socials innovadors que acullen i abracen la 
vulnerabilitat de les persones que més pateixen per convertir-la en la força i 
l’apoderament de les seves vides, amb capacitat de transformació i millora». I 
en aquesta mateixa línia ha afegit: «Aquestes iniciatives parteixen d’una de les 
veritats més grans i precioses de la humanitat: allò que ens fa fràgils o 
vulnerables, també ens pot fer forts». 
 
En total, s’han atorgat premis de 15.000 euros a deu projectes guanyadors, 
distribuïts en dues categories: 
 

•   Innovació social: cinc projectes que han aconseguit crear noves 
pràctiques que donen resposta a problemes i reptes socials. 

•   Transformació social: cinc projectes amb capacitat de modificar una 
problemàtica social de forma sostenible. 
 



 

 
 
A més, s’han atorgat cinc accèssits, dotats amb 5.000 euros cadascun, a 
projectes finalistes destacats pel jurat. 
 
 

Premis a la innovació social 

 
FUNDACIÓ AVE MARIA – Sitges  

Follow Me 

 
 Projecte seleccionat a la Convocatòria d’Atenció a la discapacitat i a la 

dependència 2014, amb una dotació de 47.200 euros 

Aquest projecte consisteix a automatitzar un conjunt de cadires de rodes elèctriques 
per a persones amb discapacitat intel·lectual sense cognició suficient, amb l’objectiu 
que puguin circular per entorns urbans a la velocitat de vianant (3 km/h), seguint un 

líder professional o voluntari, i formant part d’un grup de passeig amb uns altres vuit 
companys que van agafats de la mà dels seus acompanyants. L’objectiu és augmentar 
l’accessibilitat de les persones amb discapacitat intel·lectual que requereixen cadira de 

rodes.  
 
RELIGIOSAS ADORATRICES ESCLAVAS DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO Y DE 

LA CARIDAD – Madrid 

Atenció integral a dones víctimes del tràfic d’éssers humans amb finalitats d’explotació 
 

 Projecte seleccionat a la Convocatòria de Lluita contra la pobresa i 

l’exclusió social 2014, amb una dotació de 22.680 euros 

El projecte habilita un equip especialitzat per a la identificació de dones víctimes de 

tràfic, en coordinació amb les forces i els cossos de seguretat, i també amb 
l’Administració pública i el teixit social. S’atenen les necessitats d’acollida residencial 
en condicions de seguretat i dignitat en un temps de resposta inferior a 24 hores, i es 

proposa un itinerari de recuperació basat en recursos residencials a les instal·lacions 
del projecte (més de 1.200 metres quadrats a tres immobles diferents). L’equip, de sis 
educadores i quatre vetlladores, atén les necessitats d’acompanyament i gestiona la 

provisió de serveis bàsics.  
 

ASOCIACIÓN ZUBIETXE. CENTRO DE DÍA HAZKUNTZA – Biscaia 

Xarxa residencial de suport a persones sense llar 
 

 Projecte seleccionat a la Convocatòria d’Habitatges temporals d’inclusió 

social 2014, amb una dotació de 36.000 euros 

 



 

 
 
Es tracta d’un servei que aporta suport educatiu destinat a possibilitar la permanència 

en habitatges dignes a persones que han passat per l’experiència del «sensellarisme», 
basant-se en teories housing first, en què es reconeix la centralitat de l’habitatge en els 
processos d’incorporació social. Des d’aquest recurs es manté un treball educatiu 

integral, de suport i orientació individualitzat, perquè els usuaris desenvolupin les 
seves capacitats i actituds amb vista a una autonomia i un desenvolupament més 
amplis. El projecte disposa de vuit pisos compartits, en règim de lloguer, on les 

persones conviuen i reben atenció educativa individual i grupal.  
 
FUNDACIÓ ARED – Barcelona 

Programa de millora dels nivells d’integració laboral de persones aturades en risc 
d’exclusió social majors de 45 anys  
 

 Projecte seleccionat a la Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2014, amb 

una dotació de 39.400 euros 

Aquest projecte té com a finalitat augmentar els nivells d’inserció sociolaboral de 

persones majors de 45 anys i de persones que han acabat el compliment d’una 
mesura penal alternativa, per tal de millorar els seus nivells d’ocupabilitat i incrementar 
la seva autonomia i el seu esperit emprenedor. Per dissenyar aquest projecte, s’han 

tingut en compte les necessitats detectades al col·lectiu beneficiari i les necessitats de 
les empreses, així com les xifres d’atur actuals i les perspectives ocupacionals futures. 
Amb les persones beneficiàries s’utilitzarà la innovadora metodologia de treball per 

competències, que facilita donar valor als aprenentatges de les persones en àmbits no 
formals. 
 
FEDERACIÓN PROVINCIAL DE ASOCIACIONES VECINALES Y DE 

CONSUMIDORES DE VALLADOLID ANTONIO MACHADO – Valladolid 

Empleando: Entrevecinos 

 
 Projecte seleccionat a la Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2014, amb 

una dotació de 10.000 euros 

La finalitat del projecte és treballar per a l’estabilitat social i laboral de les persones 
afectades per una situació d’atur i que es trobin en risc d’exclusió social. Es 
desenvolupen diferents línies d’actuació: 1) orientació sociolaboral, destinada a 

persones amb pocs recursos econòmics que estan a l’atur i busquen feina activament; 
2) botiga solidària, consistent en un petit comerç de productes alimentaris i d’higiene 
per a persones en procés de recerca de feina (la botiga funciona amb una moneda 

fictícia anomenada veí; en funció de la situació familiar i econòmica de l’usuari, li 
correspondrà una quantitat de veïns per gastar a la botiga; un veí correspon a un 
euro); 3) assessoria jurídica; 4) creació d’empreses d’economia social que presten 

 



 

 
 
serveis en sectors com ara la neteja, la construcció i les reparacions; i 5) dinamització 

comunitària, creació de serveis propis i activitats que fomenten les xarxes socials. 
 
Accèssits 
 
ASOCIACIÓN APOYO – Madrid 

Llars compartides 

 
 Projecte seleccionat a la Convocatòria d’Habitatges temporals d’inclusió 

social 2014, amb una dotació de 35.440 euros 

La finalitat del projecte és pal·liar la situació de desempara social de joves sense xarxa 
familiar o social i que es troben en situació de pobresa. Se’ls brinda un 
acompanyament integral orientat al desenvolupament del seu itinerari d’inclusió social. 

L’Asociación Apoyo actua compartint tots els seus recursos, temps i esforç amb els 
joves, de la mateixa manera que ells hi aporten el seu temps i esforç, amb l’objectiu 
comú de tirar endavant. Així, el projecte es fa col·lectiu i tots formen part d’una única 

família que busca el millor per a cadascun dels seus membres. Tot plegat, dins quatre 
habitatges pertanyents a l’associació.  
 
FUNDACIÓN ANTONIO GADES – Getafe 

EL FLAMENCO EN EL AULA: CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO MODELO DE 
RELACIONES SOCIALES 
 

 Projecte seleccionat a la Convocatòria d’Acció Social i Interculturalitat 

2014, amb una dotació de 19.260 euros.  

Inspirat amb el Creating an original opera as a vehicle for learning, el projecte ha usat 
l’Art Flamenc com a exemple de diàleg i unió, com a pràctica de participació cultural 
inclusiva perquè neix del mestissatge de cultures, i el converteix en instrument 

pedagògic que adapta l’ensenyament i reorienta la pràctica docent amb l’objectiu de 
crear capacitats per valorar, respectar, integrar, preservar i difondre la diversitat. El 

Flamenco en el aula pretén educar per afavorir la construcció de nous models de 

relacions socials que permetin expressar-se, apropiar-se, compartir , gaudir i preservar 
la diversitat cultural.  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Premis a la transformació social 

 
FUNDACIÓN CARMEN PARDO-VALCARCE – Madrid 

Atenció a víctimes amb discapacitat intel·lectual 
 

 Projecte seleccionat a la Convocatòria d’Atenció a la discapacitat i a la 

dependència 2014, amb una dotació de 24.000 euros 

La finalitat del projecte és donar suport a les persones amb discapacitat intel·lectual 

que han estat víctimes d’abusos per la seva especial vulnerabilitat. L’atenció que 
s’ofereix a la persona afectada i els seus familiars inclou: 1) intervenció del facilitador, 
que garantirà la protecció de la víctima, l’ajudarà a decidir si vol denunciar, la informarà 

del procés policial i judicial, valorarà les seves capacitats, l’acompanyarà durant el 
procés i vetllarà perquè els processos s’adaptin a les seves capacitats; 2) assistència 
jurídica, que podrà actuar com a acusació particular durant el procés i vetllarà per un 

procés just i per reduir l’efecte de la revictimització; 3) intervenció terapèutica, a través 
de sessions individuals, familiars i amb la xarxa social de la víctima, per restaurar el 
dany que l’abús ha deixat darrere seu i per garantir la inclusió social de la víctima.  
 
MESUMARÍA – Càceres 

ImaginArte 

 
 Projecte seleccionat a la Convocatòria d’Acció social i interculturalitat 

2014, amb una dotació de 23.970 euros 

Es tracta d’un projecte socioeducatiu, intergeneracional i en xarxa amb la implicació i 
la participació de les comunitats en què s’intervé: administracions públiques, 
associacions de gent gran, centres educatius i associacions culturals. Consisteix en 

l’aprenentatge significatiu de les TIC utilitzant com a recurs creatiu la fotografia. Es duu 
a terme en dos sectors socials rurals, grans i joves, que comparteixen una mateixa 
metodologia: la pedagogia crítica. Cadascun d’ells construeix un relat digital sobre 

l’altre imaginant la seva vida. Per mitjà de les TIC, el projecte se centra en l’adquisició i 
el desenvolupament de diferents competències (lingüístiques, interculturals, creatives, 
de convivència, d’inclusió social, etc.). 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FUNDACIÓN ACUARELA DE BARRIOS – Còrdova  

Andactan Bareos – Juntos Crecemos, desenvolupament integral de menors en risc o 
situació d’exclusió social 
 

 Projecte seleccionat a la Convocatòria de Lluita contra la pobresa i 

l’exclusió social 2014, amb una dotació de 19.200 euros 

El projecte pretén donar resposta a l’absentisme, el fracàs i l’abandonament escolar 

que es dóna entre els menors en risc d’exclusió social de procedència gitano-
romanesa. També busca solucionar la seva escassa adaptació i participació en la vida 
local. L’objectiu és contribuir al seu desenvolupament integral mitjançant cinc línies 

d’actuació: acompanyament escolar, esport, activitats socioeducatives, intervenció 
psicològica i pla de voluntariat.  
 

FUNDACIÓ MARIA RAVENTÓS – Barcelona 

Residència maternal temporal: ajudant les mares a ser autònomes 
 

 Projecte seleccionat a la Convocatòria d’Habitatges temporals d’inclusió 

social 2014, amb una dotació de 30.000 euros 

Les destinatàries d’aquest projecte són dones gestants o mares soles, adultes i 

menors, amb infants de fins a 3 anys, que es troben en situació de vulnerabilitat social. 
La intervenció se centra en l’adquisició de les aptituds, les actituds i els hàbits 
necessaris per superar les adversitats, i pretén la recuperació d’aquestes dones 

fomentant la seva autonomia personal i social. Quan ingressen voluntàriament en la 
residència, es comprometen a dur a terme durant la seva estada un projecte educatiu 
individual elaborat conjuntament amb l’educadora o tutora del cas. Així, la implicació 

de la dona en el seu procés de recuperació cap a l’autonomia és imprescindible. 
 
 

LENGUAS Y MUNDOS EN SEVILLA - Sevilla 

Ventanas de Enfrente: interculturalitat i superació de conflictes a l’escola 
 

 Projecte seleccionat a la Convocatòria d’Acció social i interculturalitat 

2014, amb una dotació de 20.880 euros 

El projecte pretén generar una societat educada en la interculturalitat, tenint en compte 

aspectes integrals de l’individu. Entén que la superació de prejudicis racials i 
conductes xenòfobes, així com la inclusió de perspectives d’igualtat de gènere, ètnia i 
cultura, i l’educació en el respecte pel medi ambient, han de tenir lloc en el marc d’una 

educació intercultural integradora i integral que contribueixi a capacitar els diversos 
actors que intervenen en l’àmbit educatiu. L’objectiu és contribuir a la interacció i 
l’educació intercultural en l’àmbit escolar per garantir el desenvolupament d’una 

societat més justa i igualitària. 



 

 
 
Accèssits 
 
ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS CON DISCAPACIDAD EN AULAS 

ENCLAVE DE LA PROVINCIA DE LAS PALMAS – Las Palmas de Gran Canaria 

Incluidos: projecte de participació social de persones amb discapacitat intel·lectual 
 

 Projecte seleccionat a la Convocatòria d’Atenció a la discapacitat i a la 

dependència 2014, amb una dotació de 10.000 euros 

Amb aquest projecte es pretén que les persones amb discapacitat intel·lectual 
adquireixin un rol actiu en el seu procés d’inclusió a través de la seva participació 

ciutadana, com a voluntaris, en diverses entitats que treballen amb col·lectius en risc 
d’exclusió social, en accions ambientals destinades a la rehabilitació d’espais naturals i 
en accions de suport a organitzacions en defensa dels animals. L’objectiu és que les 

persones amb discapacitat adoptin un paper protagonista i visible de participació, 
incrementin les seves relacions socials i la seva autonomia, i, a més, col·laborin amb 
altres col·lectius de l’àmbit social i mediambiental.  

 
CONFEDERACIÓN GALEGA DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE – Santiago de 

Compostela 

Aprendiendo a Conocernos 
 

 Projecte seleccionat a la Convocatòria d’Atenció a la discapacitat i a la 

dependència 2014, amb una dotació de 13.990 euros 

Les persones amb discapacitat, sobretot les que tenen una gran discapacitat o una 
discapacitat intel·lectual, i les dones amb discapacitat, pertanyen a una de les minories 

a les quals se’ls nega qualsevol possibilitat de satisfer les seves necessitats afectives. 
Aquest projecte té la voluntat de fomentar l’educació afectiva a quatre centres i 
generar una metodologia d’intervenció que pugui servir a qualsevol altre entitat que 

presti serveis a persones amb discapacitat. 
 
ASOCIACIÓN ALAVESA DE FAMILIARES Y PERSONAS CON ENFERMEDAD 

MENTAL – Vitòria 

Programa de Incorporación Laboral Apoyada (PILA) 
 

 Projecte seleccionat a la convocatòria d’inserció sociolaboral 2014, amb 

una dotació de 24.000 euros 

Els objectius d’aquest programa són, d’una banda, escurçar la distància amb el món 

laboral de les persones amb malaltia mental, i, d’altra banda, facilitar la normalització 
d’aquest col·lectiu gràcies a l’adquisició d’uns nivells d’autonomia més grans. El 
programa treballa seguint el model de treball amb suport i, al mateix temps, aplicant un 

model creat pel mateix programa. Aquest sistema s’adapta a les característiques del  



 

 
 
col·lectiu, tenint en compte el treball amb diferents figures: les persones afectades per 

la malaltia mental, les famílies, els equips de la xarxa pública de salut mental i les 
empreses del teixit empresarial alabès. 
 
 

Convocatòries d’ajudes a projectes d’iniciatives socials 
 
A través de les convocatòries del Programa d’ajudes a projectes d’iniciatives 
socials, l’Obra Social ”la Caixa” ha destinat el 2014 ajudes per valor de 
19.700.910 euros a 900 projectes socials a tot Espanya, a través dels 
quals 316.036 persones, especialment les més vulnerables o en risc 
d’exclusió social, han tingut oportunitats de millora.  
 
Entre els objectius que promouen aquestes convocatòries dins 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, l’atenció integral de les persones 
destinatàries i la seva participació en els projectes, el voluntariat i la 
implicació de la comunitat on es duen a terme.  
 
Les convocatòries implicades en els premis ”la Caixa” a la innovació i la 
transformació social són les següents:  
 
Promoció de l’autonomia i atenció a la discapacitat i a la dependència  
Projectes que fomenten l’autonomia i la qualitat de vida de les persones amb 
discapacitat, malaltia mental o situació de dependència, a més del suport 
psicosocial dins el seu entorn familiar. 
 
Habitatges temporals d’inclusió social  
Iniciatives que faciliten la inclusió social i la vida independent a través 
d’actuacions integrals i de programes d’inclusió residencial per a persones amb 
discapacitat o en risc o situació de vulnerabilitat. 
 
Lluita contra la pobresa i l’exclusió social  
Projectes a favor del desenvolupament integral i el procés d’inclusió social de 
persones en situació de vulnerabilitat, que potencien les seves capacitats i 
afavoreixen la igualtat d’oportunitats. 
 
 
 
 



 

 
 
Inserció sociolaboral  
Projectes enfocats a millorar l’ocupabilitat i la inserció sociolaboral de les 
persones en risc o situació d’exclusió social en el mercat laboral, tenint en 
compte les capacitats de les persones i les necessitats del teixit empresarial. 
 
Acció social i interculturalitat  
Iniciatives que potencien la igualtat d’oportunitats, la convivència ciutadana 
intercultural i la implicació de la comunitat per afrontar els reptes socials 
actuals. 
 
Les entitats interessades poden consultar les bases de cada convocatòria i 
tramitar l’acreditació necessària per accedir-hi 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 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, 
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 la gent gran i l’atenció a persones amb malalties avançades 
continuen sent les línies prioritàries de treball.  
 
A més d’aquestes iniciatives, ”la Caixa” n’impulsa d’altres pensades per 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, l’impuls del voluntariat, la concessió de microcrèdits 
i la cooperació internacional. Aquests objectius, juntament amb el 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 les línies de treball 
essencials de l’Obra Social ”la Caixa”.  
 
Més informació 

Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Ariadna Puig: 934 044 095 / 626 282 905 / apuig@fundaciolacaixa.org 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de Premsa Multimèdia http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 
 


