
 

 

Nota de premsa 

 

 

SEGONA EDICIÓ DELS PREMIS ”LA CAIXA” A LA INNOVACIÓ i LA 

TRANSFORMACIÓ SOCIAL 

 
L’Obra Social ”la Caixa” premia els projectes socials 

que aconsegueixen una transformació directa i real en 
la societat mitjançant mètodes innovadors 

 

Dotat de 15.000 euros, cada premi ha estat concedit a  

deu projectes de tot Espanya presentats a les  

Convocatòries 2015 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 es dirigeixen. 
 

•   Els projectes guanyadors formen part de les iniciatives seleccionades a 
les Convocatòries d’Ajudes a Projectes Socials 2015 impulsades per 
l’Obra Social ”la Caixa”. De totes aquestes, 489 es van presentar com a 
candidates als premis. 

 
•   Les 10 entitats guanyadores de la segona edició dels Premis ”la Caixa” a 

la Innovació i la Transformació Social són de Barcelona, Bilbao, Osca, 
Granada, Palma, València i Madrid. 

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

felicitat les entitats pel seu impuls a «projectes socials innovadors que 
transformen la vulnerabilitat de les persones que més pateixen en la 
força i l’apoderament de les seves vides». 

 
 
 



 

Barcelona, 13 d’abril de 2016.- El vicepresident de la Generalitat de 
Catalunya i conseller d’Economia, Oriol Junqueras; el director general de la 
Fundació Bancària ”la Caixa”, Jaume Giró; el director territorial de CaixaBank a 
Barcelona, Jordi Nicolau, 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 dirigits a entitats socials 
que en la seva actuació apliquen mètodes innovadors i aconsegueixen 
transformar de manera efectiva les vides de persones en situació de 
vulnerabilitat social.  
 
Els projectes guanyadors formen part de les iniciatives seleccionades en 
cinc de les Convocatòries 2015 que el Programa d’Ajudes a Projectes 
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 això, a més de destacar la innovació i la visió en les 
problemàtiques socials que aquestes entitats afronten, els premis dotats en 
15.000 euros cadascun també tenen l’objectiu de reconèixer i difondre els 
projectes destacats de les Convocatòries 2015 i potenciar el seu impacte en la 
societat. De manera que els projectes seleccionats, a més del premi, han rebut, 
com la resta de projectes aprovats en les convocatòries, el finançament 
suficient per tal que es puguin dur a terme. 
 
Dels 489 projectes presentats als premis, n’han quedat finalistes 50, i 
d’aquests, 10 n’han estat els guanyadors, els quals, significativament, estan 
aconseguint respondre als reptes actuals de la societat i mostren capacitat per 
modificar una problemàtica social de manera sostenibles. A més, s’han atorgat 
tres accèssits dotats amb 5.000 euros. 
 
El director general de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Jaume Giró, ha felicitat 
les entitats pel seu impuls a «projectes socials innovadors que transformen la 
vulnerabilitat de les persones que més pateixen en la força i l’apoderament de 
les seves vides i en la capacitat de superació i millora». I en aquesta mateixa 
línia ha afegit: «Aquestes iniciatives parteixen d’una de les veritats més grans i 
precioses de la humanitat: el que ens fa fràgils o vulnerables també ens pot fer 
forts.» 
 
 
 
 
 
 



 

10 projectes guanyadors pel seu valor innovador i transformador 

 
GORABIDE -  Bilbao 

GORATU: FORMACIÓ 2.0 LIDERAT PER PERSONES AMB DISCAPACITAT 
INTEL·LECTUAL 
 

 Projecte seleccionat a la Convocatòria de Promoció de l’Autonomia i 

Atenció a la Discapacitat i a la Dependència, amb una dotació de 16.130 

euros 

El projecte implementa un sistema de formació sobre la discapacitat intel·lectual i de 
sensibilització envers la realitat d’aquest col·lectiu, liderat i impartit per persones amb 
discapacitat intel·lectual, tant en modalitat presencial com virtual, encaminat a generar 

actituds transformadores en la comunitat a l’entorn del valor de la diversitat funcional. 
 
ASOCIACIÓN TUTELAR ASISTENCIAL DEFICIENTES PSÍQUICOS - Osca 

PROJECTE DE VIDA INDEPENDENT I DE VOLUNTARIAT COMUNITARI DE 
ATADES 
 

 Projecte seleccionat en la Convocatòria de Promoció de l’Autonomia i 

Atenció a la Discapacitat i a la Dependència, amb una dotació de 24.000 

euros 

Fa un pas més en l’autonomia i la normalització de les persones que resideixen en 
habitatges tutelats, ja que els planteja un projecte de voluntariat comunitari, en el qual 
aquestes mateixes persones participen com a voluntàries en altres centres de l’entitat 

de diferents localitats de la província, i en el futur per a altres associacions i entitats. 
 
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL 

ESPECTRO AUTISTA DE LA COSTA DE GRANADA - Motril, Granada 

LA ESTRELLA AZUL 
 

 Projecte seleccionat en la Convocatòria de Promoció de l’Autonomia i 

Atenció a la Discapacitat i a la Dependència, amb una dotació de 36.000 

euros 

Els objectius són estimular el desenvolupament socioemocional, comunicatiu i 
intel·lectual dels menors amb trastorn de l’espectre autista (TEA) i promoure la seva 
inclusió social a la comunitat de forma estable. Se centra en els camps de més 

influència en el desenvolupament socioemocional dels menors amb TEA, la família i el 
centre escolar, amb activitats d’entrenament en entorns controlats i la posada en 
pràctica de les habilitats adquirides en entorns reals de la seva vida quotidiana. 

 



 

ASSOCIACIÓ CULTURAL RADIO NIKOSIA - Barcelona 

XARXA DE SALUT MENTAL COL·LECTIVA: EINES I DISPOSITIUS PER A UN 

MODEL PARTICIPATIU EN LA PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA 
 

 Projecte seleccionat en la Convocatòria de Promoció de l’Autonomia i 

Atenció a la Discapacitat i a la Dependència, amb una dotació de 60.000 

euros 

Crea i desenvolupa espais i dispositius inclusius orientats a la promoció i 

sensibilització de l’autonomia en salut mental. La seva articulació i posada en marxa 
està en mans de les mateixes persones afectades amb la col·laboració de familiars. 
Proposa també accions de sensibilització i participació comunitària a través de les 

eines de la comunicació, les arts i la cultura. 
 
FUNDACIÓN HOGAR DEL EMPLEADO (FUHEM) - Madrid 

FUHEM: ALIMENTANT ALTRES MODELS. MENJADORS ESCOLARS ECOLÒGICS 
 

 Projecte seleccionat en la Convocatòria d’Acció Social i Interculturalitat, 

amb una dotació de 10.000 euros 

Iniciativa que introdueix aliments ecològics als menjadors escolars, que du a terme 
formació i sensibilització sobre hàbits saludables a nivell individual i social en el 

conjunt de la comunitat educativa i que promou la construcció de xarxes econòmiques 
alimentàries alternatives, com els criteris de compra i el foment de cooperatives de 
consum.  

 
CENTRE D’ESTUDIS RURALS I D’AGRICULTURA INTERNACIONAL – Catarroja, 

València 

DONES AFRICANES A L’HORTA: UNA APOSTA PER LA INTERCULTURALITAT A 
L’HORTA DE VALÈNCIA 
 

 Projecte seleccionat en la Convocatòria d’Acció Social i Interculturalitat, 

amb una dotació de 41.970 euros 

Es dirigeix a l’apoderament i la millora de la qualitat de vida de dones africanes que 

viuen a Paterna, a través de la cocreació amb mitjans audiovisuals, la millora de 
l’organització i de la seva activitat agrícola, formació i assessorament sobre el territori, 
comercialització, conciliació familiar, salut comunitària i associacionisme, i comunicació 

i difusió de l’experiència, mitjançant la capacitació en eines digitals. 
 
 

 
 
 



 

ASOCIACIÓN IMERIS – Granada 

PROGRAMA DE PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA FILIOPARENTAL EN 

ADOLESCENTS 
 

 Projecte seleccionat en la Convocatòria d’Acció Social i Interculturalitat, 

amb una dotació de 32.000 euros 

Desenvolupa intervencions terapèutiques amb tota la unitat familiar. L’atenció integral 
a la família parteix de l’estudi i l’anàlisi de cada cas concret i continua amb un pla 

d’intervenció específic a través de l’orientació familiar, la mediació familiar i 
intergeneracional i el tractament familiar, i ofereix eines perquè les famílies puguin 
resoldre els seus conflictes elles mateixes i afrontar les possibles crisis de manera 

constructiva i adequada.   
 
FUNDACIÓ VICKI BERNADET – Barcelona 

ATENCIÓ PSICOLÒGICA, SOCIAL I JURÍDICA A VÍCTIMES D’ABÚS SEXUAL EN LA 
INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL 
 

 Projecte seleccionat en la Convocatòria de Lluita contra la Pobresa i 

l’Exclusió Social, amb una dotació de 21.200 euros 

Ofereix atenció psicoterapèutica, social i jurídica especialitzada en víctimes d’abusos 

sexuals en la infància i/o adolescència (ASI) en risc d’exclusió social, com també a les 
seves famílies per aconseguir la seva recuperació psicosocial i la integració social. 
L’atenció terapèutica es complementa amb un servei d’assessorament jurídic 

especialitzat, i també amb l’assessorament i l’orientació als professionals que hi 
intervenen. La complexitat de la intervenció exigeix un abordatge interdisciplinari d’un 
equip de professionals del treball social, la psicologia i el dret.  

 
FUNDACIÓN CALALA FONDO DE MUJERES - Getxo, Biscaia 

CAMINANT JUNTES: PROGRAMA D’INSERCIÓ SOCIOLABORAL PER A DONES 

MIGRANTS DES D’UNA PERSPECTIVA DE GÈNERE 
 

 Projecte seleccionat en la Convocatòria d’Inserció Sociolaboral, amb una 

dotació de 58.020 euros 

Programa de capacitació en diversos camps, com l’atenció a persones dependents i 
infants, l’hostaleria i superfícies comercials. Dones migrants participen en la prestació 

d’alguns dels serveis del programa, i paral·lelament les mateixes persones 
destinatàries es poden fer voluntàries de l’entitat, enfortint les seves xarxes de suport i 
la seva participació en la comunitat, i contribuint que el treball i els canvis aconseguits 

siguin sostenibles.  
 
 



 

TREBALL SOLIDARI - Palma de Mallorca 

PROGRAMA DE MICROCRÈDITS A L’AUTOOCUPACIÓ PER A LA INSERCIÓ 

SOCIOLABORAL DE DONES IMMIGRANTS EN SITUACIÓ VULNERABLE 
 

 Projecte seleccionat en la Convocatòria d’Inserció Sociolaboral, amb una 

dotació de 32.450,00 euros 

Promou la inserció sociolaboral de dones immigrants en situació de vulnerabilitat 
mitjançant l’autoocupació, amb l’objectiu d’aprofitar les oportunitats que ofereix el 

mercat i les competències de las mateixes beneficiàries. Proposa itineraris personals 
centrats en les competències i el potencial de les participants, se’ls facilita formacions 
generals i tutories individuals, i se’ls proporciona crèdit per a inversions de posada en 

marxa i consolidació.  
 
 

Convocatòries d’Ajudes a Projectes Socials  

 
A través de les convocatòries del Programa d’Ajudes a Projectes Socials, 
l’Obra Social ”la Caixa” ha destinat el 2015 ajudes per valor de 20.780.260 
euros a 972 projectes socials a tot Espanya, a través dels quals 324.796 
persones, especialment les més vulnerables o en risc d’exclusió social, han 
tingut oportunitats de millora.  
 
Entre els objectius que promouen aquestes convocatòries 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; l’atenció integral de les persones 
destinatàries, i també la seva participació en els projectes; el voluntariat; i la 
implicació de la comunitat en la qual es desenvolupen.  
 
 
Vuit convocatòries dirigides a la millora de la societat 
 
Fins al 2015, el Programa d’Ajudes 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 millorar la qualitat de 
vida i a fomentar la igualtat d’oportunitats de les persones que viuen en zones 
rurals.  
 



 

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. Pel perfil de projectes que els premis 
requereixen, només s’hi poden presentar les entitats que han participat en les 
sis primeres convocatòries, a continuació definides: 
 
Promoció de l’autonomia i atenció a l’envelliment, a la discapacitat i a 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, com també l’atenció de 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 en 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. 
 
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 o situació de vulnerabilitat. 
 
Acció social en 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 desenvolupen a 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)  

Impulsa projectes enfocats a millorar l’ocupabilitat i la inserció sociolaboral de 
les persones en risc o situació d’exclusió social en el mercat laboral, que tenen 
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) Promou projectes d’entitats culturals i d’artistes que afavoreixen l’ús de 
l’art i la cultura com a instruments que poden 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 i empreses socials que vulguin transformar la seva 
activitat, perquè puguin tenir viabilitat tant econòmica com mediambiental. 
 
Les entitats interessades poden consultar les bases de cada convocatòria i 
tramitar l’acreditació necessària per presentar els seus projectes a les 
Convocatòries 2016 a través del web www.laCaixa.es/ObraSocial.  
 
 
 
Més informació 

Departament de Comunicació. 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 


