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L’Obra Social ”la Caixa” inverteix a tot l’Estat 
4,2 milions d’euros en 185 projectes d’atenció 

a l’envelliment, la discapacitat i la malaltia   
 

• Prop de 68.000 persones grans o que pateixen discapacitat o malaltia 

mental seran les beneficiàries de la Convocatòria de Promoció de 

l’Autonomia Personal i Atenció a l’Envelliment, la Discapacitat i la 

Malaltia.  

 

• El Programa d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials 2018 compta amb un 

pressupost total que puja 19,7 milions d’euros al conjunt de l’Estat 

espanyol, i atén diferents línies d’actuació.  

 

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

que el conjunt d’aquestes inversions socials respon al compromís de 

l’entitat amb les persones, especialment aquelles que pertanyen als 

col·lectius més vulnerables. 

 

 

Barcelona, 20 de juny de 2018.- Prop de 68.000 persones grans o que pateixen 
discapacitat o malaltia seran les beneficiàries dels ajuts que l’Obra Social ”la 
Caixa” ha concedit enguany a 185 projectes socials impulsats per entitats d’arreu 
de l’Estat espanyol. La convocatòria de Promoció de l’Autonomia Personal i 

Atenció a l’Envelliment, la Discapacitat i la Malaltia és la primera que es resol 
dins del  Programa d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials 2018 que impulsa 
anualment l’Obra Social ”la Caixa” i que, per a enguany, preveu una inversió 
global de 19,7 milions d’euros en projectes que atenen diferents àrees socials, 
sempre amb el propòsit d’oferir oportunitats als col·lectius més dèbils i en situació 
de vulnerabilitat. 
 
L’objectiu d’aquesta primera convocatòria és impulsar projectes que fomentin la 
vida independent, l’autonomia i la qualitat de vida de les persones amb 
discapååacitat i també la d’aquelles que, per motius d’envelliment o malaltia, 



1.161
projectes 

presentats

185
projectes 

seleccionats

4,2 M€
inversió

67.937
beneficiaris



 

  

comunitat  on es desenvolupen. 
 

Amb aquesta inversió, l’Obra Social ”la Caixa” retorna a la societat una part 
important dels beneficis que genera l’activitat financera, i dona resposta a les 
necessitats emergents de l’actual context social. 
 
El President de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Isidre Fainé, ha expressat el seu 
agraïment a tots els col·lectius que lluiten per una societat més inclusiva i 
igualitària, i ha reiterat “el ferm compromís de l’entitat per mantenir-se fidel 

als valors fundacionals que procuren el progrés i benestar social de totes 

les persones, especialment aquelles que suporten una situació de major 

vulnerabilitat”.  
 
 
Convocatòries d’ajuts a projectes socials 2018 
 
El Programa d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials 2018 estableix sis 
convocatòries que es resoldran al llarg de tot l’any:  
 
� Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a l’Envelliment, a la Discapacitat 

i a la Malaltia 
Foment de la qualitat de vida, independència i autonomia de les persones 
amb discapacitat i d’aquelles que, a causa de l’envelliment o de la malaltia, 
pateixen el deteriorament de les seves capacitats i la salut.  

 
� Lluita contra la Pobresa Infantil i l’Exclusió Social  

Promoció del desenvolupament educatiu i social de nens, nenes i joves, així 
com la igualtat d’oportunitats per a persones en situació de vulnerabilitat i de 
pobresa.  

 
� Habitatges per a la Inclusió Social  

Garantir l’accés a l’habitatge a persones amb discapacitat o en situació de 
vulnerabilitat per afavorir la seva autonomia personal.  

 
� Inserció Sociolaboral  

Impuls de la inserció sociolaboral per a persones amb discapacitat o en 
situació de vulnerabilitat així mateix com la millora de l’ocupabilitat i la 
creació de llocs de treball. 



 

  

 
� Interculturalitat i Acció Social 

Promoció de la convivència ciutadana de cultures diferents en espais 
comuns per fomentar la participació social, l’enfortiment  de les comunitats, 
la prevenció de la violència i la mediació. 

 
� Acció Social en l’Àmbit Rural 

Promoció de l’autonomia de les persones grans i dependents i foment de la 
inserció sociolaboral de persones de totes les edats que viuen en un entorn 
rural. 

   
Les entitats interessades poden consultar les bases de les convocatòries 2018 i 
tramitar l’acreditació necessària per accedir-hi a la pàgina web: 
https://obrasociallacaixa.org/ca/convocatorias 
 
 
Premis “la Caixa” a la Innovació Social 
 

Un any més, l’Obra Social "la Caixa" concedirà també un reconeixement 
especial a aquells projectes més disruptius, perquè implementen nous models 
d’intervenció social o de gestió, o perquè aporten una visió transformadora de 
la societat, amb la quarta edició dels Premis ”la Caixa” a la Innovació 

Social.  
 
Deu premis de 15.000 euros suposaran un impuls addicional per a cada un 
dels projectes seleccionats que responguin als reptes actuals i que mostrin una  
clara capacitat per modificar una problemàtica social de manera sostenible, 
eficient i duradora.  
 

L’Obra Social, l’ànima de ”la Caixa”   

La Fundació Bancària ”la Caixa”, presidida per Isidre Fainé i dirigida per 
Jaume Giró, ha incrementat aquest any 2018 el pressupost per a l’Obra Social, 
que se situa en 520 milions d’euros. Aquesta dotació posiciona l’entitat com la 
primera fundació privada d’Espanya i una de les més importants del món.  
 
El desenvolupament de programes socials focalitzats en els grans reptes 
actuals, com l’atur, la lluita contra l’exclusió o l’accés a l’habitatge, continuen 



 

  

concentrant bona part dels esforços. El 59% del pressupost es destina al 
desenvolupament de programes socials i assistencials; el 23% es per a la 
promoció de la cultura i l’educació; i el 18% es dedica a la investigació i la 
formació de l’excel·lència. 
 

 

Per a més informació 

Departament de Comunicació Obra Social ”la Caixa” 

Irene Benedicto: 93 404 20 33 / 629 547 850 / ibenedicto@fundaciolacaixa.org 
 

Sala de premsa multimèdia: https://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


