
 

 

Nota de premsa 

 
 

L’Obra Social ”la Caixa” presenta les 
seves vuit Convocatòries de Projectes 
Socials 2016 a les entitats de Madrid 

 

350 entitats socials de Madrid assisteixen a l’acte de 
presentació de les Convocatòries 2016, els terminis 

d’admissió de les quals s’han començat a obrir aquest mes 
de gener 

 
 

•  A través de l’acte de presentació de les Convocatòries d’Ajuts a 

Projectes Socials 2016 a Madrid, l’Obra Social ”la Caixa” vol 

reconèixer el compromís de les entitats socials del territori i 

fomentar el desenvolupament de projectes socials. 

 

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

Social ”la Caixa” obre aquest any un total de vuit convocatòries, 

cada una amb línies d’acció prioritàries diferents, però que 

persegueixen un mateix objectiu final: la transformació personal i 

social de persones en situació vulnerable. 

 

•  Com a novetat, aquest any s’introdueix una nova convocatòria 

dirigida als projectes d’acció social que es desenvolupin en l’àmbit 

rural, una realitat específica que planteja reptes a la qualitat de vida i 

a la igualtat d’oportunitats de les persones que viuen en zones 

rurals.  

 

•  A més, per tercer any consecutiu s’impulsaran els Premis ”la Caixa” 

2016 a la Innovació i la Transformació Social, dotats de 15.000 

euros, que s’atorgaran a cada un dels deu millors projectes de tot 

Espanya presentats a sis de les vuit convocatòries (detallades més 

endavant). 

 

 



 

 

Madrid, 1 de febrer de 2016. L’Obra Social ”la Caixa” té entre les seves 
prioritats el suport a entitats que treballen per millorar la qualitat de vida de les 
persones en situació vulnerable. Amb aquest objectiu ha tingut lloc avui 
l’acte de presentació de les Convocatòries d’Ajuts a Projectes Socials 2016 
dirigit a totes les entitats sense ànim de lucre de Madrid. 
 
Han presidit l’acte el director corporatiu de l’Àrea Social de la Fundació 
Bancària ”la Caixa”, Marc Simón, i el director territorial de CaixaBank a Madrid, 
Juan Gandarias, que han reconegut i agraït a les 350 entitats presents la 
seva tasca social a la Comunitat de Madrid. En el transcurs de l’acte, s’han 
presentat les noves Convocatòries d’Ajuts a Projectes Socials 2016 i 
representants de tres entitats que han rebut el suport de les Convocatòries 
2015 han explicat les seves experiències. Com a conclusió de la jornada, la 
convidada d’honor, Sor Lucía Caram, coordinadora de la Fundació Rosa Oriol, 
ha fet la ponència «Compromís i transformació». 
 
 

Sumem per a la transformació personal i social 

 

A través del Programa d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials, l’Obra Social 
”la Caixa” col·labora amb organitzacions sense ànim de lucre que tenen la 
finalitat de crear oportunitats que transformen la situació personal i social 

de les persones que més ho necessiten. 
 
Entre els objectius que promouen les Convocatòries 2016 en els projectes 
presentats destaquen 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; l’atenció integral de les persones 
destinatàries i també la seva participació en els projectes; el voluntariat, i la 
implicació de la comunitat on es porten a terme. 
 
 

Vuit convocatòries dirigides a la millora de la societat 

 

Fins al 2015, el Programa d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials de l’Obra 
Social ”la Caixa” ha obert anualment un total de set convocatòries. Com a 
novetat, aquest any impulsa una nova i vuitena convocatòria, acció social a 

l’àmbit rural, que donarà suport a projectes dirigits a fomentar la igualtat 
d’oportunitats de les persones que viuen en zones rurals i a millorar la seva 
qualitat de vida. 
 



 

Les vuit convocatòries tenen línies d’acció prioritàries diferents, però 
persegueixen un mateix objectiu final: oferir oportunitats de millora integral a les 
persones en situació vulnerable. En síntesi i de manera cronològica, les 
convocatòries són les següents: 
 

Promoció de l’autonomia i atenció a l’envelliment, la discapacitat i la 

dependència (presentació de projectes: del 20 de gener al 10 de febrer) 
Aquesta convocatòria impulsarà projectes que fomentin la vida independent, 
l’autonomia i la qualitat de vida de les persones grans o amb discapacitat, 
malaltia mental o situació de dependència, així com l’atenció a les necessitats 
de l’entorn familiar d’aquestes persones. 
 
Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social (presentació de projectes: 

de l’11 de febrer al 2 de març) 
Impulsa projectes a favor del desenvolupament integral i el procés d’inclusió 
social de persones en situació de vulnerabilitat, potenciant les seves capacitats 
i afavorint la igualtat d’oportunitats. 
 
Habitatges temporals d’inclusió social (presentació de projectes: del 3 al 30 

de març) 
Promou projectes que facilitin 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 de situació de vulnerabilitat. 
 
Acció social a l’àmbit rural (presentació de projectes: del 31 de març al 20 

d’abril) 
Se centra en el suport a projectes d’acció social que es desenvolupin en l’àmbit 
rural, una realitat específica que planteja reptes a la qualitat de vida i a la 
igualtat d’oportunitats de les persones que viuen en zones rurals. 
 

Inserció sociolaboral (presentació de projectes: del 21 d’abril a l’11 de maig)  
S’enfoca a projectes dirigits a promoure l’ocupació 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. 
 
Interculturalitat i acció social (presentació de projectes: del 12 de maig a l’1 

de juny) 
Se centra en el suport a projectes que potenciïn la igualtat d’oportunitats, la 
convivència ciutadana intercultural i la implicació de la comunitat per fer front 
als reptes socials actuals. 
 



 

Art per a la millora social (presentació de projectes: del 9 de maig a l’1 de 

juny)  
Convoca ajuts per a projectes d’entitats culturals i d’artistes que afavoreixin l’ús 
de l’art i la cultura com a instruments que puguin incidir en aspectes com el 
desenvolupament personal i la inclusió social. 
 

Emprenedoria social (presentació de projectes: del 20 de setembre al 25 

d’octubre)  
Dóna suport a emprenedors, empreses socials i entitats socials que vulguin 
transformar la seva activitat, perquè puguin tenir viabilitat tant econòmica com 
mediambiental. 
 
 
Premis ”la Caixa” a la Innovació i Transformació Social 

 

Un any més, l’Obra Social ”la Caixa” renova el seu reconeixement als projectes 
que destaquen per haver adoptat pràctiques innovadores i perquè tenen una 
visió transformadora de la societat, i convoca la tercera edició dels Premis 

”la Caixa” a la Innovació i Transformació Social. 
 
S’atorgaran deu premis de 15.000 € cadascun als projectes que destaquin en 
el desenvolupament de pràctiques socials innovadores que donin resposta als 
reptes actuals de la societat i que mostrin capacitat per modificar una 
problemàtica social d’una manera sostenible, especialment en els àmbits 
següents: promoció de l’autonomia i atenció a l’envelliment, a la discapacitat i a 
la dependència; lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social; inserció 
sociolaboral; habitatges d’inclusió, i interculturalitat i acció social. 
 
Un jurat format per reconeguts experts en diversos camps avaluarà els 
projectes candidats. Els finalistes es donaran a conèixer a principis del 2017. 
 
 
Pensant en les persones més que mai 

 
”la Caixa” aposta un any més per renovar el seu compromís social oferint 
suport a milers de projectes solidaris que volen donar resposta a les 
necessitats emergents de la nostra societat. El desenvolupament de programes 
de caràcter social, adequats a aquestes necessitats socials en el context 
actual, 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, ”la Caixa” impulsa altres activitats dirigides a cobrir diferents mancances 
i problemàtiques socials, com 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, juntament amb el suport de l’educació i la 
recerca, 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 de l’Obra Social ”la Caixa” 

Ariadna Puig: 934 044 095 / 626 282 905 / apuig@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
Sala de Premsa Multimèdia http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 


