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Els Premis Fundació ”la Caixa” a la Innovació Social 
distingeixen tres projectes catalans enfocats a reptes 

com el sensellarisme, la solitud i l’ocupabilitat 
 

Les iniciatives catalanes guardonades són Alella, poble cuidador;  
SOS Mentoring; i Hostatgeria Social Sagrada Família  

 
• El jurat ha reconegut la visió transformadora dels projectes i els seus 

mètodes creatius dedicats a millorar la qualitat de vida de les 
persones en situació o risc de vulnerabilitat. 
 

• Alella, poble cuidador ha impulsat la creació d’una xarxa veïnal per 
acompanyar persones en situació de solitud no desitjada; SOS 
Mentoring promou el desenvolupament professional a través de la 
mentoria d’empresaris i directius voluntaris; i Hostatgeria Social 
Sagrada Família atén persones en risc exclusió social provocada pel 
sensellarisme i la dificultat d’accés a un habitatge. 
 

• «En un context de grans incerteses com l’actual, volem continuar 
construint una societat més justa, i volem fer-ho impulsant entitats 
innovadores com les que ens acompanyen», ha assegurat el director 
general de la Fundació ”la Caixa”, Antoni Vila Bertrán.  
 

Barcelona, 11 de gener del 2023. Alella, poble cuidador, SOS Mentoring i 
Hostatgeria Social Sagrada Família són els tres projectes catalans que formen 
part dels guanyadors dels Premis Fundació ”la Caixa” a la Innovació Social 2022. 
El jurat ha reconegut la visió transformadora de 10 iniciatives i els 2 accèssits 
guardonats de tot l’Estat, que responen a reptes emergents de la societat en 
àmbits com la salut mental dels joves, la solitud no desitjada, el sensellarisme, la 
discapacitat, l’exclusió social, la regeneració urbana de barris degradats, 
l’ocupabilitat, l’oci inclusiu i l’escola rural. 
 
Cadascuna de les 10 iniciatives premiades rebrà 15.000 euros, i els 2 accèssits, 
5.000 euros. Aquestes quantitats se sumen a la dotació que ja havien rebut per 
a desenvolupar les seves respectives iniciatives a través de les Convocatòries 
de Projectes Socials de la Fundació ”la Caixa”. 
 

mailto:pvazquez@fundacionlacaixa.org
https://vimeo.com/755431967/409224a0f9
https://vimeo.com/756425363/8cd434eda7
https://vimeo.com/745678391/a9827de409
https://fundacionlacaixa.org/es/premios-innovacion-social
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La cerimònia de lliurament dels premis, celebrada al CaixaForum Madrid, ha 
estat presidida pel secretari d’Estat de Drets Socials, Nacho Álvarez; el director 
general de la Fundació ”la Caixa”, Antoni Vila Bertrán; i el subdirector general 
de la Fundació ”la Caixa”, Marc Simón. 
 
«Amb aquests premis destaquem, un any més, la nostra aposta per la innovació 
social com a eina fonamental per afrontar les desigualtats i els reptes emergents 
als quals s’enfronta la societat. Els 12 projectes que avui guardonem són un clar 
exemple d’aquest potencial i, en tots els casos, n’hem valorat tant la seva visió 
transformadora com l’eficiència de les solucions creatives que proposen. En un 
context de grans incerteses com l’actual, volem continuar construint una societat 
més justa i volem fer-ho impulsant entitats innovadores com les que ens 
acompanyen avui aquí. Junts podrem oferir més i millors oportunitats a les 
persones en situació de vulnerabilitat», ha assegurat el director general de la 
Fundació ”la Caixa”, Antoni Vila Bertrán.  
 
A l’acte hi han estat presents representants de tots els projectes guardonats, 
entre els quals també hi havia els tres projectes catalans: la iniciativa Alella, poble 
acollidor de la Fundació Sant Francesc d’Assís, que ha creat una xarxa 
comunitària per a l’atenció de veïns en situació de solitud no desitjada, en final 
de vida i amb malalties cròniques; el servei de mentoria per a autònoms i 
empresaris SOS Mentoring, de la Fundació Privada per a la Promoció de 
l’Autoocupació de Catalunya; i l’Hostatgeria Social Sagrada Família de 
l’Associació Emaús Rural d’Acció Social de Lleida, premiada per la seva acció 
comunitària contra l’exclusió social i el sensellarisme. 
 
Projecte Alella, poble cuidador 
 
La iniciativa del poble d’Alella, impulsada per la Fundació Sant Francesc 
d’Assís, ha creat una xarxa comunitària per a la millora del benestar de les 
persones en situació de solitud no desitjada i atenció pal·liativa. En aquest 
sentit, l’entitat promou un model d'atenció integral, atenent a les persones de la 
millor forma possible, amb l’objectiu de millorar la seva qualitat de vida i 
afavorir que l’entorn familiar i social els ofereixi un tracte respectuós.  
 
El jurat ha reconegut la visió comunitària del projecte, que promou iniciatives 
en benefici de les persones que més atenció i cura necessiten i pretén implicar-
hi tot el municipi (institucions públiques, entitats privades i ciutadania), a través 
d’una xarxa acollidora constituïda per veïnes i veïns, entitats (socials, sanitàries, 

mailto:pvazquez@fundacionlacaixa.org


 
 

Nota de premsa 
 

 
 
Àrea de Relacions amb els Mitjans de Comunicació de la Fundació ”la Caixa” 
Pablo Vázquez: 630 180 785 / pvazquez@fundacionlacaixa.org 

educatives i culturals) i institucions públiques. «Des del primer moment, hem 
volgut que el projecte es pugui replicar a altres municipis perquè puguem avançar 
en la construcció d'una xarxa comunitària a tot Espanya», sosté Àlex Prats, un 
dels impulsors de la iniciativa. 
 
Ja s’han adherit al projecte 13 entitats i més de 50 voluntaris. Gràcies a això, 
s’ha pogut atendre 426 persones. «Sempre espero que arribin el dijous a les 
onze perquè sé que ve l’Isabel i estem un parell d'hores juntes», assegura Pilar 
Garrido, una de les persones grans beneficiàries d’Alella, poble cuidador. 
 
Projecte SOS Mentoring 
 
La iniciativa SOS Mentoring, impulsada per la Fundació Privada per a la 
Promoció de l'Autoocupació, «ha demostrat el compromís de la comunitat 
empresarial per a ajudar els negocis més vulnerables a superar la pandèmia. 
L'objectiu ha estat salvar als autònoms i a les microempreses de la desaparició, 
ajudant-los a identificar els seus reptes, analitzar alternatives i solucions, prendre 
decisions i fer seguiment», explica el responsable de SOS Mentoring, Guillem 
Arís. 
 
El jurat ha reconegut la visió emprenedora del projecte, que dona resposta a 
aquestes necessitats a través de la mentoria (mentoring), un procés 
d'acompanyament personalitzat, en què assignen un mentor (persona 
empresària o directiva amb experiència en qualitat de voluntària) a cadascuna 
de les persones beneficiàries per ajudar-les a identificar els seus reptes, a buscar 
alternatives d'actuació, a avaluar els avantatges i inconvenients i elaborar i 
implementar un pla d'acció, compartint la seva experiència personal, professional 
i empresarial. L’entitat ha fet costat a 1.048 petites empreses i ha aconseguit 
transformar 3.668 llocs de treball en perill per les conseqüències de la 
pandèmia.  
 
«El meu mentor, l’Albert, va arribar en un moment en el qual no sabia si seguir 
amb el meu negoci o tancar-lo. Jo ho veia tot molt negre i ell em va ajudar a fer 
un canvi”, explica Mohamed Boutalis, propietari d'una botiga de souvenirs que 
amb la pandèmia va reorientar el seu negoci cap a la venda de joguines de fusta 
gràcies a la mentoría d'Albert Paguera, un dels 724 empresaris voluntaris que 
participen en el programa SOS Mentoring.  
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Projecte Hostatgeria Social Sagrada Família 
 
La iniciativa lleidatana Hostatgeria Social Sagrada Família, promoguda per 
l’Associació Emaús Rural d’Acció Social, atén persones en risc exclusió 
social provocada pel sensellarisme i la dificultat d’accés a un habitatge, en 
molts casos amb problemàtiques afegides relacionades amb les dependències, 
les malalties mentals o la manca d’una xarxa familiar. El projecte proposa la 
recuperació d’un gran edifici a Cervera que se ha convertit en un espai 
polivalent de convivència. Consta d’un habitatge per a persones sense llar en 
procés de recuperació i una àrea de famílies en situació d’emergència 
habitacional. 
 
El jurat ha reconegut l’enfocament integral del projecte, que conceptualitza el 
repte com un problema de comunitat, no sols individual. A més, impulsa 
dinàmiques d'autoajuda i activa els participants per dur terme activitats que 
incideixen en el territori, com la recuperació del patrimoni històric. 
 
«Volem crear un espai que afavoreixi l'ajuda mútua, el creixement personal i que 
pugui donar seguretat a les persones per afrontar el seu futur», sosté la Conchi 
Plaza, responsable del projecte que ha atès 35 persones sense llar i en risc 
d'exclusió. Una d'elles, Jesús Artacho, explica que «vaig arribar buscant 
tranquil·litat per treure’m els vicis que tenia. Aquí em van oferir una família i 
suport. Em sento part del projecte”.  
 
 
 
Projectes premiats: 
 
Projecte Entitat Social 

Acció comunitària contra l’exclusió: 
Hostatgeria Social Sagrada Família 

Associació Emaús Rural d’Acció 
Social (Lleida) 

Alella, poble cuidador: implementació 
d’una xarxa comunitària cuidadora 

Fundació Sant Francesc d’Assís 
(Alella, Barcelona) 

Asertos: inclusió social a través de la 
regeneració urbana 

Arquitectura Sin Fronteras España 
(Alacant) 

Escuela Rural Activa (ERA): Escuela Viva Interpreta Natura  
(Vall d’Almonesir, Castelló) 
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La Caravana de los Sentidos Fundación Educativa Padre Ossó 
(Oviedo) 

Participa: programa per a la generació 
de vincles i la inclusió social en 
entorns comunitaris 

Emaús Fundación Social  
(Vigo) 

Impact#Include: programa d’ocupabilitat 
en ciberseguretat per a persones amb 
discapacitat 

Fundación Goodjob 
(Madrid) 

Click: Projecte d’intervenció psicosocial 
infant-juvenil 

AFEMCE Asociación Salud Mental Cieza 
y Comarca (Múrcia) 

Servei d’oci inclusiu A toda vela 
(Almeria) 

SOS Mentoring Fundació Privada per a la Promoció 
de l’Autoocupació de Catalunya 

 
Accèssits: 
 
Projecte Entitat Social 

Programa per a l’autonomia personal 
de les persones sordcegues 

Federación de Asociaciones de Personas 
Sordociegas de España (Madrid) 

Desafío Ocupación Fundación Secretariado Gitano 
(Valladolid) 
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