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La Fundació ”la Caixa” llança a les Illes Balears el
seu nou model territorial de convocatòries socials
amb una dotació d’1 milió d’euros
•

Les entitats socials balears podran presentar els seus projectes del
6 al 29 de setembre en aquesta nova convocatòria territorial, a la
qual es destinarà 1 milió d’euros. La dotació augmenta un 177 %
respecte de la del 2021.

•

Els projectes hauran d’estar emmarcats en sis àmbits d’actuació:
gent gran i reptes derivats de l’envelliment, persones amb
discapacitat o trastorn mental, humanització de la salut, lluita contra
la pobresa i l’exclusió social, inserció sociolaboral, i interculturalitat
i acció social.

•

«Des de fa més de dues dècades, les Convocatòries del Programa
d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials es fonamenten en la tasca
imprescindible de les entitats que treballen sobre el terreny amb les
persones que més ho necessiten. Ara, amb la nova proposta
territorial, la nostra voluntat és intensificar aquesta col·laboració
amb el tercer sector per estar més a prop de les entitats i de les
persones que atenem», ha explicat el subdirector general de la
Fundació ”la Caixa”, Marc Simón.

•

El programa de la Fundació ”la Caixa” va invertir el 2021 un total de
360.690 euros en 17 projectes d’entitats balears que van beneficiar
2.034 persones. Des de l’inici del programa el 1999, s’han impulsat a
les Illes Balears 379 projectes a través dels quals s’han atès 28.885
persones, amb una inversió total de 7,41 milions d’euros.

Palma, 11 de juliol del 2022. La Fundació ”la Caixa” ha presentat avui a les
Illes Balears el seu nou model de Convocatòries del Programa d’Ajuts a
Projectes d’Iniciatives Socials, que deixa de ser d’àmbit estatal i passa a
distribuir-se a escala territorial a partir del 2022.
El nou plantejament vol acostar aquests ajuts a les persones en situació de
vulnerabilitat i a les entitats sense ànim de lucre de cada territori, en
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aquest cas les Illes Balears, per continuar donant resposta a les necessitats
emergents de la societat d’una manera més justa i igualitària.
La dotació per a Balears creix un 177 % i serà d’1 milió d’euros
Les entitats socials balears podran presentar els seus projectes del 6 al 29
de setembre en aquesta nova convocatòria, a la qual es destinarà 1.000.000
d’euros, xifra que gairebé triplica la del 2021.
L’any passat, el Programa d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials 2021 va
invertir a les Illes Balears un total de 360.690 euros repartits en 17 projectes
que van beneficiar 2.034 persones.
Entre 1999 i 2021, el programa ha impulsat 379 projectes a les Illes Balears a
través dels quals s’han atès 28.885 persones, amb una aportació acumulada
de 7,41 milions d’euros.
El nou model territorial de Convocatòries del Programa d’Ajuts a Projectes
d’Iniciatives Socials s’ha presentat avui en roda de premsa a CaixaForum
Palma, amb el subdirector general de la Fundació ”la Caixa”, Marc Simón; la
directora territorial de CaixaBank a Balears, Maria Cruz Rivera, i la directora
de CaixaForum Palma, Margarita Pérez-Villegas.
«Des de fa més de dues dècades, el Programa d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives
Socials dona suport a la tasca imprescindible de les entitats socials que
treballen sobre el terreny amb les persones que més ho necessiten. Ara, amb
la nova proposta territorial, la nostra voluntat és intensificar aquesta
col·laboració amb el tercer sector per estar més a prop de les entitats i de les
persones que atenem», ha explicat el subdirector general de la Fundació
”la Caixa”, Marc Simón.
Principals novetats de les convocatòries socials el 2022
Fins enguany, les Convocatòries d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials de la
Fundació ”la Caixa” eren d’àmbit estatal. A partir d’aquest exercici, l’entitat
llançarà un total de 20 convocatòries, 18 de les quals seran territorials, una
per a cada comunitat autònoma i una altra per a Ceuta i Melilla. Només
mantindran l’abast nacional les convocatòries d’acció social en l’àmbit rural i
la de cooperació internacional.
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A més del nou model territorial, les convocatòries del 2022 incorporen un nou
repartiment de la dotació econòmica, que s’establirà sobre la base de la
població de cada comunitat autònoma. A més, es fomentarà la selecció de
projectes de totes les províncies espanyoles.
Altres novetats incorporades a les convocatòries del 2022 són:
•
•
•

L’import màxim que es pot sol·licitar per projecte s’ha incrementat de
40.000 a 50.000 euros.
Se simplifica el formulari de presentació de projectes per facilitar la
participació de totes les entitats.
Es podran presentar les entitats i delegacions amb conveni vigent a
les convocatòries 2021 del Programa d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives
Socials. Per això, serà imprescindible justificar, com a mínim, el 50 % de
l’ajut concedit el 2021.

Un programa d’ajuts amb més de 20 anys d’història
Entre 1999 i 2021, el Programa d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials ha
impulsat més de 19.000 projectes a través dels quals s’han atès 8,7 milions
de persones a tot Espanya, amb un pressupost global de 383 milions
d’euros. La iniciativa, desenvolupada juntament amb el tercer sector, ha
repercutit directament en la millora de la qualitat de vida, el benestar i la salut
dels participants en el conjunt d’Espanya.
A partir del 2022, amb el nou model, se seguirà treballant des d’un enfocament
territorial i incidint en el mateixos àmbits d’actuació que fins ara:
 Gent gran i reptes derivats de l’envelliment
Promoció de l’autonomia personal i prevenció de la fragilitat i els seus efectes;
prevenció i intervenció en situacions de soledat no desitjada, aïllament social i
digital; detecció i intervenció en situacions de vulnerabilitat econòmica, i
detecció i intervenció davant de possibles situacions de vulnerabilitat o
maltractament.
 Persones amb discapacitat o trastorn mental
Promoció de l’autonomia personal i suport a les activitats de la vida diària;
suport psicosocial a les persones amb discapacitat o trastorn mental, tenint en
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compte el seu entorn familiar i relacional; recursos residencials temporals per a
persones amb discapacitat o trastorn mental, i accessibilitat universal i accions
per combatre la bretxa digital.

 Humanització de la salut
Atenció sociosanitària i suport psicosocial a les persones en situació de
malaltia, en atenció pal·liativa o al final de la seva vida per a la millora de la
seva qualitat de vida i la dels seus familiars, i recursos residencials temporals
per a persones malaltes i/o els seus familiars.
 Lluita contra la pobresa i l’exclusió social
Desenvolupament social i educatiu de la infància i l’adolescència en situació de
vulnerabilitat i dels seus familiars; inclusió social de persones en risc de
pobresa i exclusió; atenció psicosocial a persones en situació d’addicció o
violència, especialment violència de gènere, i recursos residencials temporals
per a persones joves i adultes en procés d’inclusió social.
 Inserció sociolaboral
Formació per a la millora de l’ocupabilitat de persones amb discapacitat o
trastorn mental i col·lectius vulnerables; suport als processos d’inserció laboral
a l’empresa ordinària, com també a la promoció de l’autoocupació, i
acompanyament a les persones en el context d’empreses d’inserció i centres
especials de treball.
 Interculturalitat i acció social
Processos comunitaris que promouen el respecte als valors de la comunitat;
gestió de la diversitat i mediació comunitària, i educació i prevenció de
conductes relacionades amb les addiccions i la violència.
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