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Més de 3.000 persones en situació 
vulnerable tindran accés a un  

habitatge temporal 
 

L’Obra Social ”la Caixa” destina més d’1 milió d’euros a         

45 projectes de recursos residencials, la majoria dirigits a 

dones desemparades i joves ex-tutelats 

 

 

• La convocatòria d’Habitatges temporals d’inclusió social 2016 

concedeix ajudes a projectes que treballen per la integració social i 

la vida independent de persones en situació de vulnerabilitat 

mitjançant programes d’inclusió residencial. 

 

• Aquesta convocatòria s’emmarca en el Programa d’Ajuts a Projectes 

d’Iniciatives Socials de l’Obra Social ”la Caixa”, que enguany 

destinarà 17 milions d’euros a projectes a tot l’Estat.  

 

• Dels 299 projectes presentats en aquesta convocatòria, 45 han estat 

els seleccionats que atendran més de 3.000 persones en situació 

vulnerable. La majoria són dones desemparades i joves ex-tutelats, 

seguit de persones amb addiccions, famílies recent immigrades i 

persones sense sostre.   

 

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

reiterat el compromís de l’entitat per “ajudar a construir una societat 

més justa, igualitària i integradora, on les persones que més ho 

necessiten puguin millorar la seva qualitat de vida”. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Barcelona, 10 d’agost de 2016.- L’Obra Social ”la Caixa” ha concedit ajudes 

per valor d’1.168.890 euros a 45 projectes de tot l’Estat espanyol 

seleccionats en la convocatòria d'Habitatges temporals d'inclusió social. 

Aquesta s'emmarca dins del Programa d'Ajuts a Projectes d'Iniciatives 

Socials que impulsa anualment l'entitat i que enguany preveu destinar 17 

milions d'euros a les vuit convocatòries en què es diversifica. Totes aquelles 

organitzacions sense ànim de lucre que treballen en pro de col·lectius 

vulnerables poden accedir a aquest programa i presentar el seu projecte a la 

convocatòria que promogui les seves mateixes línies d'actuació. 

 

 

Objectiu: que totes les persones assoleixin la seva plena autonomia  
 

L'Obra Social "la Caixa" obre anualment la convocatòria d'Habitatges temporals 

d'inclusió social per donar impuls a projectes desenvolupats per entitats que 

ofereixen una atenció integral en el marc dels seus programes de recursos 

residencials per a promoure la inclusió social i la vida independent de 

persones en situació de vulnerabilitat. A través d'aquesta convocatòria que 

promou un habitatge assequible i social, l'entitat contribueix a superar els 

reptes residencials actuals. A més, també es pretén donar resposta a les 

necessitats de persones que s'han de desplaçar per a l'atenció sanitària pròpia 

o la dels seus familiars. 

 

Dels 299 projectes presentats a la convocatòria d'Habitatges temporals 

d'inclusió social 2016, han estat seleccionats 45 que arribaran a més de 3.000 

persones en situació vulnerable, distribuïdes en col·lectius de persones en 

procés d'inclusió social, principalment dones desemparades i joves ex-

tutelats, seguit de persones amb addiccions, famílies acabades d'immigrar i 

persones sense sostre (84%); persones amb discapacitat (9%) i persones 

amb malalties i els seus familiars (7%). 

 

A l'hora de seleccionar els projectes s'ha tingut en compte que comportin una 

atenció integral, abordant aspectes laborals, socioeducatius i emocionals 

a fi de realitzar un acurat treball a favor de la plena autonomia dels 

beneficiaris. 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 reiterat el 

compromís de l'entitat per "ajudar a construir una societat més justa, igualitària i 



 

integradora on les persones més vulnerables puguin millorar la seva qualitat de 

vida". 

 

 

Els projectes seleccionats per comunitats 
 

El paquet d’ajudes de la convocatòria d’Habitatges temporals d’inclusió social 

2016 es reparteix per 13 Comunitats Autònomes:  

 

Comunitat Projectes seleccionats 

Catalunya 8 

Andalusia 7 

Aragó 5 

Comunitat Valenciana 5 

Madrid (Comunitat) 5 

Illes Balears 3 

Castella i Lleó 3 

País Basc 3 

Extremadura 2 

Astúries 1 

Canàries 1 

Galícia 1 

Navarra 1 

TOTAL 45 

 

 

Convocatòries d’ajudes a projectes d’entitats socials 2016  
 

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 forma cronològica, les 

convocatòries són les següents: 

 

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 o situació de dependència, així com 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). 

Potenciarà 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). 

Promourà projectes 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.  

 

Acció social en l’àmbit rural (presentació de projectes: del 31 de març al 20 

d’abril). 

Se centrarà en el suport a projectes d’acció social que es desenvolupen 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).  

Els projectes d’aquesta convocatòria han d’estar enfocats en la millora de les 

oportunitats de feina 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 al l’1 

de juny). 

Se centrarà 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). 

Convocarà ajudes per a projectes d’entitats culturals i artistes que afavoreixin 

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)  



 

Donarà suport a emprenedors, empreses socials i entitats socials que vulguin 

transformar la seva activitat, perquè puguin tenir viabilitat tant econòmica com 

mediambiental.  

 

 

Obra Social ”la Caixa”: Més compromesos que mai 
 

La Fundació Bancària ”la Caixa” ha consolidat la seva activitat durant el 2015 

amb l’objectiu de construir una societat millor i més justa, donant oportunitats a 

les persones que més ho necessiten. L’any passat, i a través de l’Obra Social,  

ha atès 9,9 milions de beneficiaris que han participat en 46.209 iniciatives. De 

cara al 2016, l’entitat disposa d’un pressupost de 500 milions d’euros, la 

mateixa partida que els vuit anys anteriors i que la consolida com la fundació 

més important de tot l’Estat espanyol per recursos invertits en acció social i en 

una de les més importants d’Europa i d’arreu del món. Els programes socials 

continuaran essent prioritaris aquest any, amb la lluita contra la pobresa infantil 

i el foment de l’ocupació com a principals banderes.   

 

 

 

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://prensa.lacaixa.es/obrasocial 

 

 

 

 


