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La Fundació ”la Caixa” selecciona  
119 projectes socials a la Comunitat Valenciana 

als quals destinarà 3 milions d’euros 
 

L’impuls a l’acció d’aquestes iniciatives permetrà atendre  
més de 29.000 persones en situació de vulnerabilitat 

 
• A través de les Convocatòries de Projectes Socials, la Fundació 

”la Caixa” impulsarà l’acció de 119 projectes a la Comunitat 
Valenciana amb una dotació de 3.025.320 euros, quasi el triple que 
l’any anterior.  

• S’han seleccionat 64 iniciatives a València, 41 a Alacant i 14 a 
Castelló.  

• Els projectes estan repartits en sis àmbits d’actuació: gent major 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. 

• A partir del 14 de març, les entitats socials valencianes podran 
presentar els seus projectes a una nova edició de la convocatòria, 
corresponent al 2023, que estarà oberta fins al 13 d’abril. 

 
 
València, 1 de març del 2023. Les Convocatòries de Projectes Socials de la 
Fundació ”la Caixa” han seleccionat 119 projectes a la Comunitat 
Valenciana, als quals es destinaran 3.025.320 euros. La dotació, quasi el triple 
que la de l’any anterior, impulsarà l’acció del tercer sector i permetrà atendre 
29.469 persones en situació de vulnerabilitat.  
 
Dades generals 2021 2022 

Projectes presentats 266 440 

Projectes seleccionats 54 119 

Dotació total 1.162.270 € 3.025.320 € 
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La resolució de les Convocatòries de Projectes Socials Comunitat 
Valenciana 2022 ha estat presentada a CaixaForum València pel subdirector 
general de la Fundació ”la Caixa”, Marc Simón; la directora general d’Acció 
Comunitària i Barris Inclusius de la Generalitat Valenciana, María José Cortell 
Simón, i el director territorial de CaixaBank a la Comunitat Valenciana, Xicu 
Costa. 
 
Els han acompanyat tres entitats socials, una de cada província, que han 
presentat els seus projectes: Programa de centre de dia per a persones amb 
Alzheimer o altres demències, de l’Asociación de Familiares de Personas 
con Alzheimer de Villena y Comarca (Alacant); Obrint portes: Oportunitats 
educatives i formatives per a joves, de l’entitat Iniciatives Solidàries 
(València), i Tractament, (re)habilitació i promoció de l’autonomia personal per 
a persones amb discapacitat, de la Federación Provincial de Personas con 
Discapacidad Física y Orgánica - COCEMFE Castelló. 
 
«Sabem l’esforç extraordinari que estan fent les entitats socials aquests últims 
anys a causa de l’encadenament de crisis. Per això, hem ampliat la dotació i 
hem facilitat l’accés a les ajudes d’aquesta nova convocatòria. El nostre 
objectiu és estar més a prop que mai del tercer sector per impulsar el nombre 
més alt possible de projectes que impacten en les persones que més ho 
necessiten i ens permeten continuar avançant junts cap a una societat més 
justa», ha explicat el subdirector general de la Fundació ”la Caixa”, Marc 
Simón. 
 
Impacte en el territori i en les persones 
 
En total, s’han seleccionat 119 projectes a la Comunitat Valenciana, repartits de 
la manera següent entre les tres províncies: 
 
Província Entitats Dotació 

València 64 1.597.050 € 

Alacant 41 1.071.920 € 

Castelló 14 356.350 € 

Total 119 3.025.320 € 
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A escala municipal, els projectes seleccionats es desenvoluparan a 38 
localitats valencianes diferents. La ciutat de València, amb 45 iniciatives 
seleccionades, és la localitat que concentra més projectes. 
 
Localitat Nre. de projectes 

València 45 

Alacant 16 

Castelló de la Plana 10 

Elx 8 

Villena 3 

Mislata, Paterna, Sogorb, Torrent 2 

Albaida, Albal, Alcoi, Alzira, Benicarló, Benidorm, Benifaió, 
Bigastre, Bocairent, Canals, Castalla, Crevillent, Coix, Cullera, 
Elda, Gandia, Ibi, Manises, Muro d’Alcoi, Novelda, Onda, Oriola, 
Palma de Gandia, Quart de Poblet, Rojals, Sueca, Santa Pola, 
Iàtova, la Vall de Laguar 

1 

 

L’ajuda a aquestes iniciatives permetrà atendre 29.469 persones en situació 
de vulnerabilitat i impulsarà la tasca de 2.146 professionals i 8.563 
persones voluntàries. 
 
Sis àmbits d’actuació  
 
Per respondre a les necessitats socials, els projectes seleccionats estan 
emmarcats en un dels àmbits d’actuació següents: 
 
Àmbit d’actuació Nre. de projectes 

Persones amb discapacitat o trastorn mental  32 

Lluita contra la pobresa i l’exclusió social 32 

Gent major i reptes derivats de l’envelliment  24 

Inserció sociolaboral 15 

Humanització de la salut 12 

Interculturalitat i acció social  4 
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 Persones amb discapacitat o trastorn mental. Tres quartes parts 

de les iniciatives seleccionades en aquest àmbit promouen 
l’autonomia personal, i el projecte més ben valorat és:  

• Atenció integral per a persones amb espina bífida i altres 
discapacitats, de l’Asociación de Espina Bífida e 
Hidrocefalia de Alicante 

 
 Lluita contra la pobresa i l’exclusió social. Prop de la meitat de les 

propostes seleccionades en aquest àmbit es dediquen al 
desenvolupament social i educatiu de la infància i l’adolescència en 
situació de vulnerabilitat i dels seus familiars. En aquest àmbit, el 
projecte més ben valorat és:  

 
• PROJECTE AL TEU COSTAT. Inclusió d’NNA refugiats i 

les seues famílies al municipi de Mislata, de la Fundació 
Save the Children Comunitat Valenciana 
 

 Gent major i reptes derivats de l’envelliment. La gran majoria de 
projectes seleccionats en aquest àmbit promouen l’autonomia 
personal i la prevenció de la fragilitat, i tenen com a destinatàries 
directes persones amb Alzheimer o altres demències. És el cas, per 
exemple, del projecte més ben valorat en aquest àmbit:  
 

• Programa de centre de dia per a persones amb Alzheimer o 
altres demències, de l’Asociación de Familiares de 
Personas con Alzheimer de Villena y Comarca 

 
 Inserció sociolaboral. Més de la meitat de les propostes 

seleccionades en aquest àmbit promouen la formació per a la millora 
de l’ocupabilitat de persones amb discapacitat o trastorn mental i 
col·lectius vulnerables. És el cas, per exemple, del projecte més ben 
valorat en aquest àmbit: 
 

• Obrint portes: Oportunitats educatives i formatives per a 
joves, de l’entitat Iniciatives Solidàries 
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 Humanització de la salut. Dos terços dels projectes seleccionats es 
dediquen a l’atenció sociosanitària i al suport psicosocial a les 
persones en situació de malaltia, en atenció pal·liativa o al final de la 
seua vida, per a la millora de la seua qualitat de vida i la dels seus 
familiars. En aquest àmbit, el projecte més ben valorat és: 
 

• Atenció psicològica en hospitals a persones amb VIH, del 
Comité Ciutadà Antisida de la Comunitat Valenciana 

 
 Interculturalitat i acció social. La meitat dels projectes seleccionats 

en aquest àmbit estan enfocats a l’educació i la prevenció de 
conductes relacionades amb les addiccions i les violències. En 
aquest àmbit, el projecte més ben valorat és: 
 

• Programa CONTEXT - Intervenció en violència de gènere a 
través del treball amb l’agressor, de l’Associació PSIMA 
(Professionals Socials en la Intervenció del 
Maltractament) 

 
Principals novetats de la convocatòria  
 
Fins a l’any passat, les convocatòries socials de la Fundació ”la Caixa” eren 
d’àmbit estatal. A partir del 2022, l’entitat llança un total de 20 convocatòries, 
18 de les quals són territorials, una per a cada comunitat autònoma i una 
altra per a Ceuta i Melilla. Aquest nou model territorial pretén apropar les 
ajudes a les persones en situació de vulnerabilitat i a les entitats sense 
ànim de lucre de cada territori, en aquest cas la Comunitat Valenciana. 
 
Només mantenen el seu abast nacional les convocatòries d’Acció Social en 
l’Àmbit Rural i la de Cooperació Internacional. 
 
A més del nou model territorial, les convocatòries incorporen un repartiment 
nou de la dotació econòmica, que s’ha establert sobre la base de la 
població de cada comunitat autònoma. Altres novetats incorporades el 2022 
són l’increment de 40.000 a 50.000 euros de l’import màxim que es pot 
sol·licitar per projecte i la simplificació del formulari de presentació de 
projectes per facilitar la participació de totes les entitats. 
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La convocatòria 2023 s’obrirà el març 
 
A partir del 14 de març, la Fundació ”la Caixa” obrirà una nova edició de la 
convocatòria de la Comunitat Valenciana, corresponent al 2023. Fins al 13 
d’abril, les entitats socials valencianes podran presentar els seus projectes i 
sol·licitar ajudes de fins a 50.000 euros. En aquesta nova edició, la 
convocatòria prestarà una atenció especial a la situació actual de crisi 
econòmica, social, sanitària i energètica, que està provocant un augment del 
nombre de persones en situació de vulnerabilitat i també un agreujament de les 
situacions que estan patint. 
 
Una convocatòria amb més de 20 anys d’història 
 
Entre els anys 1999 i 2022, les Convocatòries de Projectes Socials de la 
Fundació ”la Caixa” han impulsat 1.848 projectes a la Comunitat Valenciana, 
a través dels quals s’han atès 563.467 persones, amb una aportació 
acumulada de 34 milions d’euros. En el conjunt d’Espanya, entre els anys 
1999 i 2022*, les convocatòries han impulsat 20.251 projectes, a través dels 
quals s’han atès 8,8 milions de persones, amb un pressupost global de 
411 milions d’euros.  
 
*Pendent de resoldre la Convocatòria de Projectes Socials de Catalunya 2022. 
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