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L’Obra Social ”la Caixa” destina més de  
2,5 M d’euros a 107 projectes dirigits a millorar  
les relacions personals i socials de persones i 

famílies en situació vulnerable 
 

Més de 92.000 persones de tot Espanya adquiriran eines 
per integrar valors constructius i hàbits saludables en el seu 

entorn social i familiar 

 
 

•   La convocatòria d’Interculturalitat i acció social 2016 concedeix 

ajuts a projectes dirigits a afavorir la convivència ciutadana i el 

desenvolupament personal i social, i a projectes socioeducatius 

que contribueixin a la promoció de la salut integral, a la prevenció 

de la violència i a la igualtat d’oportunitats. 

 

•   Dels 572 projectes presentats aquest any, se n’han seleccionat 107, 

que atendran prop de 100.000 persones amb dificultats vitals 

diverses, de les quals més de 50.000 són infants i adolescents de 

fins a 17 anys. 

 

•   La convocatòria d’Interculturalitat i acció social és una de les vuit 

convocatòries del Programa d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives 

Socials de l’Obra Social ”la Caixa”, el qual destinarà enguany més 

de 17 milions d’euros a projectes a tot Espanya.  

 

•   Per al president de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Isidre Fainé, 

«els valors universals i el creixement personal que promou aquesta 

convocatòria són més que mai una prioritat en el conjunt de reptes 

i compromisos de la nostra entitat amb la societat». 

 

 

 

 



 

Barcelona, 23 de novembre de 2016.- L’Obra Social ”la Caixa” ha concedit 

ajuts per valor de 2.519.460 euros a 107 projectes de tot Espanya 

seleccionats en la convocatòria d’Interculturalitat i acció social 2016, la qual 

ofereix ajuts a projectes dirigits a afavorir la convivència ciutadana i el 

desenvolupament personal i social, i a projectes socioeducatius que 

contribueixin a la promoció de la salut integral, a la prevenció de la violència i a 

la igualtat d’oportunitats.  

 

La selecció dels projectes s’ha fet a partir de criteris d’avaluació que han tingut 

en compte aspectes com ara 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; la participació dels destinataris; el 

voluntariat, i la implicació de la comunitat on es duen a terme. 

 

La convocatòria d’Interculturalitat i acció social és la sisena de les vuit 

convocatòries del Programa d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials de 

l’Obra Social ”la Caixa”, que destinarà enguany més de 17 milions d’euros a 

projectes a tot Espanya. Totes les organitzacions sense ànim de lucre que 

treballen en pro d’aquests col·lectius en risc d’exclusió poden accedir a aquest 

programa.  

 

 

Promoure una societat més conscient i cohesionada 
 

La convocatòria d’Interculturalitat i acció social tindrà com a beneficiàries més 

de 92.000 persones a tot Espanya, que pertanyen als col·lectius d’infants i 

adolescents en context escolar i/o en situació de vulnerabilitat (més de 

50.000, el grup més ampli); persones immigrades i col·lectius amb diversitat 

cultural; familiars dels destinataris que participen en les activitats; dones 

amb greus problemàtiques socials; persones grans; persones addictes o 

exaddictes, i persones recluses o exrecluses, entre d’altres. 

 

Els 107 projectes seleccionats es distribueixen en cinc tipologies diferents: èxit 

escolar i implicació familiar en el procés educatiu (28); participació social i 

enfortiment comunitari (26); convivència ciutadana, mediació i gestió de la 

diversitat (24); promoció d’hàbits saludables i prevenció d’addiccions (15), i 

prevenció de les diverses formes de violència, incloent-hi la prevenció de la 

violència cap a les persones grans i persones amb discapacitat (14). 

 

 



 

El conjunt de projectes implicarà directament la participació de 580 

professionals, dels quals 262 seran contractats específicament per poder-

los desenvolupar. A més, cal destacar que, en el 96 % dels projectes, hi 

participen voluntaris: 2.701 en total, dels quals 1.004 seran nous. 

 

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

«els valors universals i el creixement personal que promou aquesta 

convocatòria són més que mai una prioritat en el conjunt de reptes i 

compromisos de la nostra entitat amb la societat, sobretot amb els col·lectius 

més vulnerables». 

 

 

Els projectes seleccionats per comunitats 
 

El paquet d’ajuts de la convocatòria d’Interculturalitat i acció social 2016 es 

distribueix per 14 comunitats autònomes:  

 

Comunitat Projectes seleccionats 

Catalunya 23 

Comunitat de Madrid 22 

Andalusia 17 

Comunitat Valenciana 8 

País Basc 7 

Castella i Lleó 6 

Extremadura 5 

Castella – la Manxa 5 

Canàries 3 

Aragó 3 

Regió de Múrcia 3 

Galícia 2 

Illes Balears 2 

Navarra 1 

TOTAL 107 

 
 



 

Premis ”la Caixa” a la Innovació i Transformació Social 
 

Dels 107 projectes seleccionats en aquesta convocatòria, 51 han presentat la 

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

Social 2016, 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 

Espanya presentats en les cinc primeres convocatòries detallades més 

endavant por ordre cronològic (marcades amb un asterisc).  

 

Seran guanyadores les iniciatives amb pràctiques socials que donin resposta 

als reptes actuals de la societat i amb capacitat per modificar una problemàtica 

social de manera sostenible. 

 

 

Convocatòries d’ajuts a projectes socials 2016 
 

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

dependència Impulsa 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 de les necessitats de l’entorn 

familiar d’aquestes persones. 

 

*Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social Promou projectes a favor 

del desenvolupament integral i el procés d’inclusió social de persones en 

situació de vulnerabilitat, que potenciïn les seves capacitats i afavoreixin la 

igualtat d’oportunitats. 

 

*Habitatges temporals d’inclusió social Potencia 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 Se centra 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 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, tenint en compte les capacitats de les persones i les necessitats 

del teixit empresarial. 

 

*Interculturalitat i acció social 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 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 Dóna 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 
 

L’Obra Social ”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 2015, i a través de l’Obra Social, ha 

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

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

partida que els vuit anys precedents, cosa que la consolida com la fundació 

més important d’Espanya per recursos invertits en acció social i com una de 

les més importants d’Europa i del món. Els programes socials continuaran sent 

prioritaris aquest any, amb la lluita contra la pobresa infantil i el foment de 

l’ocupació com a principals estendards. 

 

 

Més informació: 

 

Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 

Ariadna Puig: 934 044 095 / 626 282 905 / apuig@fundaciolacaixa.org  
@FundlaCaixaCAT / @ariadna_puign 

 

Sala de Premsa Multimèdia: http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 

 


