
 

Nota de premsa 

 

 

”la Caixa” destina més de 3,5 milions 
d’euros a pal·liar situacions de 
pobresa a tot l’Estat espanyol 

 

Un total de 167 projectes ajudaran prop de 77.500 

persones que viuen en el llindar de la pobresa. 

El 47% són nens i joves sense recursos. 

 
•   A través de la convocatòria de Lluita contra la Pobresa i l’Exclusió 

Social 2015, ”la Caixa” concedeix ajudes a projectes dirigits al 

desenvolupament integral i al procés d’inclusió social de persones 

en situació de pobresa o exclusió social.  

 

•   Aquesta és una de las set convocatòries del Programa d’Ajudes a 

Projectes d’Iniciatives Socials de ”la Caixa”, que destinarà a aquest 

any més de 17 milions d’euros a projectes en el conjunt de l’Estat.  

 

•   Dels 167 projectes seleccionats en aquesta convocatòria, 106 han 

presentat la seva candidatura als Premis ”la Caixa” a la Innovació i 

Transformació Social 2015. 

 

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

expressat la seva gratitud a aquestes entitats que “accepten i acullen 

la realitat de la vulnerabilitat social, no com una condició de fracàs 

vital, sinó com una oportunitat de creixement i de canvi”. 

 

 

Barcelona, 6 d’agost de 2015.- L’Obra Social ”la Caixa” ha concedit ajudes per 

valor de 3.535.900 euros a 167 projectes de tot l’Estat espanyol destinats a la 

inclusió social de persones en situació de pobresa o exclusió social, mitjançant 

programes dirigits a facilitar el seu desenvolupament integral, potenciar les seves 

capacitats i afavorir la igualtat d’oportunitats. Aquesta aportació correspon a la 

tercera convocatòria 2015 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 17 milions d’euros a las 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 en pro d’aquest col·lectius en risc d’exclusió poden optar a aquest 

programa.  

 

Prop de 77.500 persones de tot l’Estat en situació de pobresa seran les 

beneficiàries directes de la convocatòria de Lluita contra la Pobresa i l’Exclusió 

Social 2015. La finalitat d’aquesta convocatòria és oferir suport a les 

organitzacions no lucratives que desenvolupen projectes dirigits a l’atenció i 

acompanyament psicosocial (71); al desenvolupament social i educatiu de 

nens en situació de pobresa i les seves famílies (52); a cobrir les 

necessitats bàsiques (35), i a pal·liar noves situacions de pobresa i 

d’exclusió social (9). En total són 167 projectes que van ser seleccionats 

entre els 679 presentats. 

 

A l’hora de seleccionar els projectes s’ha tingut en compte que treballin les 

capacitats de les persones a través d’activitats de tipus promocional 

(adquisició de responsabilitats, participació en processos, acompanyament de 

nous casos, etc.), i els projectes que afavoreixin l’enfortiment i la creació de 

xarxes de suport familiar i social amb la seva comunitat. També s’han valorat 

aspectes com 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 desitjats 

de la intervenció social. 

 

 

El president de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Isidre Fainé, ha expressat el 

seu agraïment a totes les entitats que han participat en aquesta convocatòria. 

“Per arribar a impulsar aquestes iniciatives en el camp social no es 

requereix només esforç. Adquirir una nova perspectiva de la realitat és un 

principi essencial. Una nova visió que accepti i integri la realitat de la 

vulnerabilitat social, no com un estat de fracàs vital, sinó com una 

oportunitat de creixement i de canvi”, ha assenyalat el President de la 

Fundació Bancària ”la Caixa”. 



 

Los projectes seleccionats per comunitats 

 

Les ajudes concedides es distribueixen per 16 Comunitats Autònomes:  

 

Comunitat Projectes seleccionats 

Catalunya 49 

Andalusia 29 

Madrid (Comunitat) 23 

Comunitat Valenciana 14 

Castella i Lleó 14 

Canàries 7 

País Basc 6 

Astúries 5 

Aragó 4 

Regió de Múrcia 4 

Galícia 4 

La Rioja 3 

Extremadura 2 

Navarra 1 

Illes Balears 1 

Castella-La Manxa 1 

TOTAL 167 

 

 

Premis ”la Caixa” a la innovació i transformació social 

 

Dels 167 projectes de tot l’Estat seleccionats en aquesta convocatòria, 106 han 

presentat la seva candidatura als Premis ”la Caixa” a la Innovació i 

Transformació Social 2015, una iniciativa que atorga un reconeixement especial 

a les organitzacions que utilitzen noves metodologies i vies d’intervenció en la 

seva pràctica. 

 

S’atorgaran deu premis de 15.000 euros cadascun a deu projectes de tot l’Estat 

presentats a les cinc primeres convocatòries detallades més endavant per 

ordre cronològic (marcades amb un asterisc). 

 



 

Seran guanyadores les iniciatives que apliquin pràctiques socials que donin 

resposta als reptes actuals de la societat i amb capacitat de modificar una 

problemàtica social d’una manera sostenible. 

 

 

Convocatòries d’ajudes a projectes d’entitats socials 2015 

 

* 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 

 

Durant el primer trimestre de 2015, la Fundació Bancària ”la Caixa” ha posat de 

manifest un cop més la raó principal de l’entitat: la seva Obra Social. L’any 2015, 

sota la presidència d’Isidre Fainé i la direcció general de Jaume Giró, la 

Fundació Bancària ”la Caixa” manté el pressupost de la seva Obra Social en 



 

500 milions d’euros, la mateixa quantitat que en els set exercicis anteriors. 

Aquesta dotació situa l’entitat com la primera fundació privada de tot l’Estat 

espanyol i una de les més importants del món.  

 

El desenvolupament de programes socials focalitzats en els grans reptes 

actuals, com  la desocupació, la lluita contra l’exclusió o l’accés a l’habitatge 

concentra el gruix de la inversió, el 67,1% del pressupost (336 milions d’euros); 

l’apartat cultural acapara el 13,5% (67 milions); els programes de ciència i 

medi ambient suposen l’11,2% (56 milions); i el suport a l’educació i 

investigació, el 8,2% (41 milions d’euros). Tot plegat, per ratificar una vegada 

més el compromís de l’entitat.  

 

Durant el 2014, més de 9,5 milions de persones van participar i es van 

beneficiar de les iniciatives de l’Obra Social ”la Caixa”. 

 

 

 

 

 

Per a més informació 

Departament de Comunicació Obra Social ”la Caixa” 

Ariadna Puig: 626.282.905 / apuig@fundaciolacaixa.org 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 

Sala de premsa multimèdia 

http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 

 


