
 

 

Nota de premsa 

 

 

TERCERA EDICIÓ DELS PREMIS ”LA CAIXA” A LA INNOVACIÓ SOCIAL 

 
L’Obra Social ”la Caixa” premia 10 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  
10 projectes de tot Espanya presentats a les  

Convocatòries 2016 de l’Obra Social ”la Caixa” 

 
 

•   Els Premis ”la Caixa” a la Innovació 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 en 
les Convocatòries d’Ajuts a Projectes Socials 2016 impulsades per 
l’Obra Social ”la Caixa”. De totes aquestes, 327 es van presentar com a 
candidates als premis. 

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

la Innovació Social són de Barcelona, Madrid, Saragossa, Màlaga, 
Almeria, Granada, la Corunya i Biscaia. 

 
•   Durant l’acte d’entrega, el director general de la Fundació Bancària “la 

Caixa”, Jaume Giró, s’ha dirigit a totes les entitats: “Ens posem al vostre 
costat, en la recerca de l’eficàcia social, i volem aprendre de cada 
projecte, premiat o no. Aprendre de com es poden aplicar els vostres 
models d’actuació a altres llocs.” 
 

 
 



 

Madrid, 30 de maig de 2017.- La ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, 
Dolors Montserrat; el director general de la Fundació Bancària ”la Caixa”, 
Jaume Giró; el director territorial de CaixaBank a Madrid, Juan Gandarias, 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 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 sis 
de les Convocatòries 2016 que el Programa d’Ajuts a Projectes 
d’Iniciatives 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 valorar la innovació i la visió en 
les problemàtiques socials que aquestes entitats afronten, els premis, dotats 
de 15.000 euros cadascun, també tenen l’objectiu de reconèixer i difondre els 
projectes destacats de les Convocatòries 2016 i potenciar el seu impacte en la 
societat. Així, els projectes seleccionats, a més del premi rebut, han rebut, com 
la resta de projectes aprovats en les convocatòries, el finançament per poder-
los dur a terme. 
 
327 dels projectes que van obtenir ajudes el 2016 van presentar la seva 
candidatura als Premis. N’han quedat finalistes 50 i 10 n’han estat els 
guanyadors, els quals, de manera significativa, estan aconseguint respondre 
als reptes actuals de la societat i mostren capacitat per modificar una 
problemàtica social d’una forma sostenible. A més, s’han atorgat tres 
accèssits dotats amb 5.000 euros. 
 
El director general de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Jaume Giró, s’ha dirigit 
a totes les entitats presents: “L’Obra Social “la Caixa” ens posem al vostre 
costat, en la recerca de l’eficàcia social, i volem aprendre de cada projecte, 
premiat o no. Aprendre de com es poden aplicar els vostres models d’actuació 
a altres llocs, fer de pont per treballar cada vegada més d’una manera més 
global i integral. Però al mateix temps, basada en cada territori, adaptada a 
cada localització.” 
 
 

 

 



 

 

 

10 projectes guanyadors pel seu valor innovador i transformador 

 
ONG Ecos Do Sur - la Corunya 

CIBERESPEC 

 Projecte seleccionat a la Convocatòria d’Acció social a l’àmbit rural  
Projecte col·laboratiu que aposta per la creació de xarxes de suport, el seguiment i 
l’anàlisi del discurs a Internet i el ciberactivisme com a estratègia integral per combatre 

el discurs de l’odi (hate speech) contra les persones immigrants i les minories ètniques 
que prolifera en els mitjans digitals. Per això, enforteix les persones joves i migrants a 
l’hora de prendre protagonisme a través d’accions en positiu que frenen l’impacte del 

discurs de l’odi i alimenten un paisatge digital de respecte, convivència i cohesió social 
que reverbera en el paisatge dels barris. 
 
Granada Acoge - Granada 

Compartiendo ideas. Emprendimiento y apoyo al comercio local 
 Projecte seleccionat a la convocatòria d’Inserció sociolaboral  

Projecte de millora de l’ocupabilitat de persones en situació vulnerable que conjuga 
l’atenció individualitzada per a la inserció, i l’atenció grupal per a la formació en 
emprenedoria. Com a element innovador busca enllaçar aquestes accions amb el 

treball comunitari de promoció del comerç local que ja s’ha iniciat a El Zaidín. El 
projecte té tres eixos d’intervenció: 
1. Itineraris personalitzats d’inserció sociolaboral: treball individualitzat amb els usuaris 

de l’associació on es duu a terme orientació i assessorament per a la inserció 
sociolaboral. 
2. Formacions laborals (per al foment de l’emprenedoria i la formació en vendes).  

3. Promoció del comerç local: accions de sensibilització per promoure el petit comerç 
del barri entre el veïnat. 
 
Incide (Inclusión, Ciudadanía, Diversidad y Educación) - Málaga 

Cuenta conmigo 
 Projecte seleccionat a la convocatòria d’Acció social a l’àmbit rural  

Programa dirigit a promoure la prevenció de la violència basada en el gènere a través 
de la sensibilització i formació en desigualtats de gènere com a caldo de cultiu per a la 
permeabilitat de formes de violència per raó de gènere, i la incorporació social de 

dones que han viscut processos de violència a través de l’orientació i atenció 
psicosocial i el suport i acompanyament de dones supervivents formades prèviament. 
 



 

 
 
Plena Inclusión Aragón - Saragossa 

ZaraGOZADA 
 Projecte seleccionat a la Convocatòria de Promoció de l’autonomia i atenció a 

la discapacitat i a la dependència  
El projecte promou la participació de persones amb discapacitat intel·lectual i trastorns 
del desenvolupament en la millora de l’accessibilitat universal en institucions, centres i 

recursos de la ciutat de Saragossa. Sorgeix de la demanda explícita feta pel col·lectiu 
atès a l’entitat, que reivindica el seu dret d’accés a la informació, els recursos i els 
serveis i que vol gaudir dels actes, espais i esdeveniments en igualtat de condicions a 

la seva ciutat. Les principals àrees de treball per poder dur a terme aquest projecte se 
centraran en la sensibilització, formació i capacitació de les PDID, mitjançant una  
comissió de treball, en matèria d’accessibilitat universal i adaptabilitat cognitiva 

 
Fundació Privada Ave Maria - Barcelona 

AutonoME 

 Projecte seleccionat a la Convocatòria de promoció de l’autonomia i atenció a la 
discapacitat i a la dependència  

Sistema a través del qual es poden conèixer les emocions dels usuaris, persones amb 

discapacitat, que inclou: 
- Programa de reconeixement de trets facials a través del qual es pot determinar 

l’atenció, el compromís i l’emoció de l’usuari. 

- Maquinària de lectura de neuroplasticitat cerebral a través del qual es mesura 
aspectes com ara concentració, implicació, interès, entusiasme, afinitat i nivells 
de relaxació i estrès, entre d’altres. 

- Sensor de resposta de la pell: el càlcul de la conductivitat de la pell permet  
desxifrar l’estat emocional de l’usuari. 

- Petita adaptació informàtica per integrar aquesta informació a temps real als 

sistemes de registre.  
 
Fundación CEPAIM- Acción Integral con Migrantes - Almeria 

Baobab. Iniciativa Intercultural para la convivencia entre Asentamientos y Población 
Urbana 

 Projecte seleccionat a la Convocatòria d’Acció social a l’àmbit rural 

Iniciativa de caràcter comunitari que vol fomentar la convivència intercultural, convidant 
a la participació social i a l’enfortiment comunitari a través de diferents línies de treball: 
la creació d’espais de convivència, el foment de la inclusió social, la gestió de la 

diversitat i la igualtat de tracte, i l’enfortiment del treball en xarxa entre els diferents 
actors del territori (Administració, recursos tècnics i ciutadania). 



 

L’eix metodològic de la intervenció el componen els «grups motor». Grups formats per 
persones residents en assentaments i persones del nucli urbà, la funció dels quals és 

la de participar en l’anàlisi, el disseny, la implementació, el desenvolupament i 
l’avaluació de les accions del projecte. Així mateix, es crearà un Equip Tècnic 
Comunitari format pels tècnics de CEPAIM vinculats a aquest projecte i en d’altres de 

la zona i per tècnics d’altres entitats del territori, incloent-hi l’Ajuntament. Es promourà 
la creació d’una Mesa Comunitària en la qual hi hagi representants de la ciutadania, 
dels recursos tècnics i de l’Administració, des d’on emanin les decisions més 

estratègiques del projecte.  
 
Fundació Privada Llars Compartides - Barcelona 

Llars Compartides. Una alternativa d’envelliment digne i autònom 
 Projecte seleccionat a la Convocatòria de Promoció de l’autonomia i atenció a 

l’envelliment, a la discapacitat i a la dependència 

Projecte que millora la qualitat de vida de la gent gran amb l’objectiu d’ajudar els 
pensionistes que ho necessitin a resoldre per ells mateixos i amb total garantia el 
problema de l’habitatge i la soledat mitjançant la convivència en un habitatge 

compartit. El projecte ofereix la possibilitat de viure en una casa adequada a persones 
grans i autònomes, que, encara que cobren una pensió, no poden accedir a un 
habitatge accessible i sofreixen aïllament social.  

 
Harribide Fundazioa - Biscaia  

Red de Acogida Residencial Comunitaria 

 Projecte seleccionat a la Convocatòria d’Habitatges temporals d’inclusió social  
Xarxa de set habitatges d’acollida temporal per a joves migrants d’origen estranger, 
sense referents familiars propers, d’entre 18 i 35 anys i en situació de vulnerabilitat o 

exclusió social, que no poden accedir al sistema de prestacions i serveis de Biscaia. 
La particularitat del projecte és:  
1. L’estil d’acollida, basat en el vincle i la creació d’espais de «família», capaç 

d’integrar diferents situacions d’exclusió social. 
2. La presència d’un grup humà ampli i divers que té com a vincle fonamental la 
motivació per compartir la vida en diferents graus 

3. El suport d’un equip professional que acompanya els processos individuals 
d’inclusió social de cada participant.  
4. El desenvolupament d’una eina inclusiva per als participants en el projecte d’acollida 

i orientació que estan desvinculats del sistema de prestacions i serveis socials de 
Biscaia, com a espai pont cap a altres recursos d’atenció a l’exclusió social. 
 

 
Asociación Proyecto San Fermín - Madrid 

Servicio de Acompañamiento para el Empleo 



 

 Projecte seleccionat a la Convocatòria d’Inserció sociolaboral 
Projecte que promou la integració sociolaboral de les persones amb més dificultats 

d’accés al mercat laboral, facilitant el desenvolupament d’habilitats i competències que 
garanteixin una igualtat d’oportunitats en l’accés a l’ocupació, un acompanyament 
social complementari i una perspectiva comunitària que afavoreixi la creació de xarxes 

de solidaritat. Aquesta iniciativa aplica una metodologia d’aprenentatge servei amb 
l’objectiu d’obtenir una repercussió comunitària, de creació de xarxes, reconeixement 
de l’altre i progressiva vinculació amb el canvi de l’entorn, la qual cosa permet que 

persones que inicien el seu procés amb sentiment d’inutilitat i fracàs adquireixin un nou 
valor i se sentin capaces de transformar no solament la seva pròpia realitat, sinó 
també de transformar la realitat de persones amb les quals no haurien tingut cap 

relació si no haguessin participat en el projecte; generin processos d’apoderament 
individual i comú, i resiliència davant les dificultats; i se sentin part activa d’un 
petit/gran canvi social.  

 
LabCoop - Barcelona 

EnergiaActiva, inclusió social cooperativa per a l’eficiència energètica 

 Projecte seleccionat a la Convocatòria d’Inserció sociolaboral 
Projecte que genera una nova via d’ocupació als col·lectius en situació de vulnerabilitat 
laboral desenvolupant una proposta cooperativa en el sector de l’eficiència energètica i 

la protecció del consumidor. El treball d’acompanyament s’emmarca en tres 
dimensions estretament lligades entre elles i bàsiques per al bon inici i 
desenvolupament de projectes cooperatius: dimensió relacional-organitzativa, 

dimensió tècnica-econòmica i dimensió societària. Al centre d’aquestes tres 
dimensions se situarà el treball individualitzat amb aquestes persones per 
acompanyar-les en els factors que condicionen o dificulten la seva participació en el 

projecte col·lectiu, a causa del seu perfil de població vulnerable (persones de més de 
45 anys, amb més de 30 mesos d’atur continuat, amb alts índexs de privació material 
segons l’escala europea AROPE). El treball en les tres dimensions interrelacionades 

entre elles es durà a terme amb un equip multidisciplinari basat en l’experiència 
emprenedora cooperativista de LabCoop, el coneixement del mercat de l’energia 
d’Ecoserveis i l’extensa experiència i professionalitat en atenció social d’ABD.  

 
 
 

 
 
 

 
 



 

Accèssits  

 
Asociación Perros y Letras - READ 

Perros y Letras, leer para crecer en igualdad 
 Projecte seleccionat a la Convocatòria d’Interculturalitat i acció social 

 
Fundació Universitària Balmes de Vic. Universitat de Vic 

Abordatge integral de la pobresa mitjançant l’apoderament dels infants, dels professors 
i de les famílies 

 Projecte seleccionat a la Convocatòria de Lluita contra la pobresa infantil i 
l’exclusió social 

 
Fundación Oncológica Infantil Extremeña «Ícaro» de Zafra 

Programa de apoyo psicosocial al menor con cáncer con discapacidad sobrevenida, y 
a su entorno familiar y relacional en el ámbito rural  

 Projecte seleccionat a la Convocatòria de Lluita contra la pobresa infantil i 
l’exclusió social 

  

 

Convocatòria d’Ajuts a Projectes Socials  

 
Les convocatòries de l’Obra Social ”la Caixa” concedeixen suport a projectes 
que responen a les necessitats i als reptes de la societat, donant prioritat als 
que estimulen la participació activa de les persones destinatàries amb una 
atenció integral; posen en pràctica metodologies per a l’apoderament 
personal; reforcen la implicació de la comunitat i es complementen amb els 
recursos públics i privats a través de fórmules col·laboratives. Aquest últim 
criteri preveu la participació del voluntariat. El 2016 hi han participat més de 
17.100 voluntaris.  
 
Les entitats interessades poden consultar les bases de cada convocatòria i 
tramitar l’acreditació necessària a través del web www.laCaixa.es/ObraSocial. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

El 2016, 320.000 persones en situacions difícils han tingut 
oportunitats de millorar personalment i socialment mitjançant: 

3.019.266 hores d’atenció directa 
790.357 hores d’atenció als familiars 

1.036.747 hores de formació  
  

 
Mantenint les mateixes línies d’actuació del 2016, les Convocatòries 2017 
són les següents: 
 
 
Sis convocatòries dirigides a la millora de la societat 
 
Les sis 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 dels projectes que els Premis 
requereixen, nomes s’hi poden presentar les entitats que han participat en les 
sis primeres convocatòries, definides a continuació: 
 
Promoció de l’autonomia i atenció a l’envelliment, a la discapacitat i a la 
dependència  
Impulsa projectes que fomenten la vida independent, l’autonomia i la qualitat de 
vida de les persones grans o amb discapacitat, malaltia mental o situació de 
dependència, i també l’atenció de les necessitats de  l’entorn familiar 
d’aquestes persones. 
 
Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social  
Dona suport a projectes en 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  
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. 
 

846 
projectes 



 

 
Acció social a l’àmbit rural  
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  
Els projectes d’aquesta convocatòria han d’estar 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 las capacitats de les 
persones i les necessitats del teixit empresarial. 
 
Interculturalitat i acció social  
Dona suport a projectes que potenciïn la igualtat d’oportunitats, la convivència 
ciutadana intercultural i la implicació de la comunitat per afrontar els reptes 
socials actuals. 
 
 
 
Para más información: 
 
Departamento de Comunicación de la Fundación Bancaria ”la Caixa” 
Irene Benedicto: 93 404 20 33 / 629 547 850 / ibenedicto@fundaciolacaixa.org 
Sala de prensa multimedia: http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 

 


