
Pels que donen resposta a les necessitats socials

A l’Obra Social ”la Caixa” contribuïm al desenvolupament de 
projectes d’acció social que garanteixin la igualtat d’oportunitats 
per a totes les persones amb la finalitat de promoure una societat 
present i futura més justa i cohesionada.

Línies d’actuació prioritàries:

  Afavorir l’educació en valors.

  Promoure l’èxit escolar i la implicació familiar en el procés 
educatiu.

  Prevenir el consum de drogues i fomentar els hàbits saludables.

  Prevenir les diferents formes de violència. 

PROJECTES D’ACCIÓ SOCIAL

Nova convocatòria d’ajuts:

Del 10 al 30 de maig de 2012

Bases disponibles a partir del 25 de gener de 2012 a:

www.laCaixa.es/ObraSocial

Per la convivència ciutadana intercultural

Avui dia, la cohesió en una societat cada vegada més diversa és 
un dels grans reptes socials. Per aquest motiu, a l’Obra Social  
”la Caixa”, promovem els projectes que incideixen a millorar 
la convivència ciutadana intercultural en l’àmbit local.

Línies d’actuació prioritàries:

  Millorar la gestió de la diversitat cultural.

  Facilitar la mediació intercultural.

  Impulsar la convivència ciutadana intercultural.

INTERCULTURALITAT I COHESIÓ SOCIAL

Nova convocatòria d’ajuts:

Del 19 d’abril al 8 de maig de 2012

Bases disponibles a partir del 25 de gener de 2012 a:

www.laCaixa.es/ObraSocial

Per la inclusió social a través de l’art i la cultura

Les arts plàstiques, la música, el teatre, la dansa o la literatura es 
poden fer servir com a eines de transformació social. Per aquest 
motiu, convoquem ajuts per a projectes d’entitats culturals 
i d’artistes que afavoreixin l’ús de l’art i la cultura com a 
instruments que poden incidir en aspectes com el desenvolupament 
personal i la inclusió social.

Línies d’actuació prioritàries:

  Promoure activitats vinculades a les arts plàstiques, la fotografia,  
la música, la literatura i les arts escèniques com un recurs de 
desenvolupament personal i inclusió social.

  Fomentar el paper actiu dels col·lectius participants i dels 
professionals del món de la cultura en activitats de caràcter social.

PROJECTES CULTURALS  
D’IMPACTE SOCIAL

Nova convocatòria d’ajuts:

Del 6 al 26 de juny de 2012

Bases disponibles a partir del 5 de març de 2012 a:

www.laCaixa.es/ObraSocial

Per fer créixer les empreses socials

Les necessitats socials també s’aborden mitjançant la resposta de 
l’empresa social. Volem donar suport a emprenedors, empreses 
socials i entitats socials que vulguin transformar la seva activitat, perquè 
puguin tenir viabilitat tant econòmica com mediambiental. Per això 
oferim un suport integral mitjançant aportació econòmica, formació i 
acompanyament gerencial i treball en xarxa.

Línies d’actuació prioritàries:

  Incrementar la creació i la consolidació d’empreses socials 
constituïdes recentment. 

  Afavorir les entitats socials que es vulguin transformar (en una 
part o totalment) en empreses socials.

  Donar suport a noves línies de negoci de les empreses socials.

EMPRENEDORIA SOCIAL

Nova convocatòria d’ajuts:

Del  12 de setembre  al 22 d’octubre de 2012

Bases disponibles a partir del 3 de juliol de 2012 a:

www.laCaixa.es/ObraSocial
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Per potenciar les capacitats de les persones amb 
discapacitat o en situació de dependència

Actualment més elevat pel procés d’envelliment, s’incrementa 
el nombre de persones que s’enfronten diàriament als reptes 
personals i socials derivats de la situació que viuen ells mateixos 
o els seus familiars. Per aquest motiu, a l’Obra Social ”la Caixa” 
promocionem projectes per fomentar l’autonomia i la 
qualitat de vida de les persones amb discapacitat o en situació 
de dependència.

Línies d’actuació prioritàries:

  Promoure la qualitat de vida i el desenvolupament personal i social 
de les persones amb discapacitat, amb malaltia mental o en situació 
de dependència.

  Fomentar el suport psicosocial en l’entorn familiar.

PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA I 
ATENCIÓ A LA DISCAPACITAT  
I A LA DEPENDÈNCIA

Nova convocatòria d’ajuts:

De l’1 al 28 de febrer de 2012

Bases disponibles a partir del 25 de gener de 2012 a:

www.laCaixa.es/ObraSocial

Per una societat de la qual ningú se’n senti exclòs

Atesa la difícil conjuntura econòmica actual, la lluita contra 
la pobresa i l’exclusió social ha esdevingut un dels reptes 
fonamentals de la nostra societat. Amb aquesta convocatòria, a 
l’Obra Social ”la Caixa”, potenciem projectes adreçats a cobrir 
les necessitats bàsiques i l’atenció psicosocial de les persones 
que estan en situació de vulnerabilitat.

Línies d’actuació prioritàries:

  Atendre les necessitats bàsiques i d’atenció psicosocial de les 
persones en risc o en situació d’exclusió social.

  Facilitar l’accés a un servei de residència temporal.

  Promoure la participació i la inclusió social.

LLUITA CONTRA LA POBRESA  
I L’EXCLUSIÓ SOCIAL

Nova convocatòria d’ajuts:

De l’1 al 20 de març de 2012

Bases disponibles a partir del 25 de gener de 2012 a:

www.laCaixa.es/ObraSocial

Per l’accés al mercat laboral

La inserció al mercat laboral esdevé un element clau per assolir la 
plena autonomia i la realització de les persones. Tenint en compte 
la important incidència que té l’atur en aquest moment a la nostra 
societat, l’Obra Social ”la Caixa” reforça el seu compromís social 
obrint una convocatòria orientada al foment de projectes d’inserció 
sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat social. 

Línies d’actuació prioritàries:

  Fomentar itineraris personalitzats d’inserció sociolaboral.

  Facilitar la intermediació laboral entre el teixit social i l’empresarial.

  Promoure l’orientació, assessorament i suport durant el procés 
d’adaptació al lloc de treball.

  Facilitar l’ocupabilitat o la segona oportunitat educativa dels 
joves a través dels programes de qualificació professional.

INSERCIÓ SOCIOLABORAL

Nova convocatòria d’ajuts:

Del 23 de març al 17 d’abril de 2012

Bases disponibles a partir del 25 de gener de 2012 a:

www.laCaixa.es/ObraSocial

Servei d’informació:
Obra Social ”la Caixa”
902 22 30 40
De dilluns a diumenge, de 9 a 20 h
www.laCaixa.es/ObraSocial

A l’Obra Social ”la Caixa”, creiem que totes les 
persones mereixen una oportunitat. Per aquest motiu, 
col·laborem amb organitzacions sense ànim de lucre la 
finalitat de les quals és crear oportunitats que millorin 
la qualitat de vida dels qui ho necessiten més.

A través del nostre programa d’ajuts a projectes 
d’iniciatives socials, donem suport a les entitats 
que, com nosaltres, dediquen la tasca diària a dur a 
terme projectes que donin resposta a les necessitats 
emergents de la nostra societat.

A l’Obra Social, creiem en l’acció voluntària. Per aquesta 
raó, en cadascuna de les convocatòries presentades 
oferirem suport a les entitats que la promocionen.

Igualment, fomentem la inserció sociolaboral 
i concentrem en una nova convocatòria els projectes 
adreçats a persones en situació de vulnerabilitat social.

Ara, obrim les convocatòries per a l’any 2012, a les 
quals, per descomptat, us convidem a participar.

PER UN FUTUR MILLOR 
PER A TOTHOM

JUNTS FAREM REALITAT 
EL VOSTRE PROJECTE!


