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PREMIS ”LA CAIXA” A LA INNOVACIÓ SOCIAL

L’Obra Social ”la Caixa” premia els deu
projectes socials més innovadors de l’any
L’apoderament de les persones beneficiàries i la formació
d’una xarxa en el territori han estat claus en la
selecció dels projectes premiats


Els premis ”la Caixa” a la Innovació Social reconeixen l’esforç de les
organitzacions per donar resposta als reptes socials actuals
contribuint a una millora en la qualitat de vida de les persones a les
quals es dirigeixen i al seu entorn.

 Les 10 entitats guanyadores i l’accèssit de la cinquena edició
desenvolupen la seva acció social a les províncies de Barcelona,
Granada, Madrid, Sevilla, Tarragona, Biscaia i Saragossa.
 L’entrega dels guardons ha tingut lloc avui a CaixaForum Madrid,
presidida per la ministra de Sanitat, Consum i Benestar Social, María
Luisa Carcedo, i el director general de la Fundació Bancària ”la Caixa”,
Jaume Giró.

Barcelona, 4 d’abril de 2019.– L’Obra Social ”la Caixa” ha concedit avui els
Premis a la Innovació Social 2018 a 10 entitats socials. L’acte d’entrega dels
guardons ha tingut lloc avui a CaixaForum Madrid, i ha estat presidit per la
ministra de Sanitat, Consum i Benestar Social, María Luisa Carcedo, i el
director general de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Jaume Giró, i el
subdirector de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Marc Simón.

Els 10 projectes guanyadors dels Premis ”la Caixa” a la Innovació Social 2018
rebran una dotació de 15.000 euros cadascun. A més, en aquesta edició el jurat
ha concedit un accèssit valorat en 5.000 euros. Aquestes aportacions
econòmiques extres se sumen al finançament que aquests projectes ja van rebre
el 2018 per al seu desenvolupament en el moment de ser seleccionats per l’Obra
Social ”la Caixa”.
Las entitats premiades desenvolupen la seva tasca social a les províncies de
Barcelona, Granada, Madrid, Sevilla, Tarragona, Biscaia i Saragossa, i l’acció
dels seus projectes arriba a més de 10.000 beneficiaris.
La innovació es mesura a partir del potencial transformador i la capacitat de
millora dels problemes socials, fugint de l’enfoc assistencial, per apoderar els
col·lectius vulnerables mitjançant la generació de sinergies entre sectors, amb un
impacte en la comunitat més enllà dels beneficiaris directes; la sostenibilitat i
rèplica de la iniciativa a escala en altres contextos; i l’aportació d’evidències de les
avaluacions i resultats de la intervenció.
El Premi de Innovació Social s’emmarca en el Programa d’Ajuts a Projectes
d’Iniciatives Socials, a través del qual “la Caixa” ha invertit més de 18,5 milions
d’euros el 2018 en sis línies d’actuació i que superen les 263.000 persones
beneficiàries a tot l’Estat, a través dels 786 projectes en col·laboració amb
entitats socials. Han presentat candidatures als Premis ”la Caixa” a la Innovació
460 entitats.
PREMIS ”LA CAIXA” A LA INNOVACIÓ SOCIAL 2018

460
candidatures

37
finalistes

10 premis
1 accèssit

15.000 €
5.000€

10.471
beneficiaris

Els premis tenen l’objectiu de posar en valor la innovació i la resposta als
reptes socials. El jurat està format per representants del tercer sector, de centres
d’investigació i docència de l’àmbit social, l’Administració, la Fundació Bancària ”la
Caixa” i mitjans de comunicació.
El director general de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Jaume Giró, ha
destacat la capacitat de mobilització de les entitats premiades que, incentivant la

col·laboració i participació d’una gran diversitat d’agents, “donen respostes
eficaces al repte de construir una societat més justa, on les persones més
vulnerables tinguin oportunitats reals per millorar les seves condicions de
vida i generar impactes positius a la seva comunitat”.

Convocatòria d’Ajuts Socials 2019
Un any més, l’Obra Social ”la Caixa” reedita el seu compromís amb les entitats a
través del Programa d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials que s’estructura
en sis àmbits d’actuació: promoció de l’autonomia personal i atenció a
l’envelliment, a la discapacitat i a la malaltia; lluita contra la pobresa infantil i
l’exclusió social; habitatges per a la inclusió social; inserció sociolaboral;
interculturalitat i acció social; i acció social en l’àmbit rural.

Els 10 projectes guanyadors dels Premis 2018
ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE AMIGOS Y FAMILIARES DE PERSONAS CON
ESQUIZOFRENIA. MADRID
CENTRO DE DÍA AMAFE
El projecte s'adreça a persones amb esquizofrènia, per facilitar la recuperació de les
seves capacitats, fomentar les motivacions i el desenvolupament personal. L'objectiu és
aconseguir una major autonomia del malalt, una major integració social i un augment de
la qualitat de vida pròpia i dels seus afins mitjançant la rehabilitació psicosocial evitant el
seu aïllament i potenciant la interrelació personal. El model aposta per una intervenció
psicosocial primerenca, cosa que permet una reducció considerable del temps que han
d'esperar els joves per rebre atenció. El mètode innovador es centra en la participació
comunitària inclusiva i pretén reenfocar la vida d'aquests joves diagnosticats cap a
activitats d'oci, el desenvolupament d'un projecte vocacional, l'esport i les relacions
socials.
Beneficiaris: 130
ASOCIACIÓN AGRUPACIÓN DE DESARROLLO LOS MOLINOS. MADRID
EMPLEABILIDAD EN (Y CON) FAMILIA
L'objectiu del projecte és fomentar l'ocupabilitat de famílies, majoritàriament
monomarentals, en risc d'exclusió social de la Comunitat i la implementació d'estratègies
de suport a la conciliació familiar i amb la implicació dels Serveis Socials i altres
programes sociocomunitaris de l'entorn, augmentant les possibilitats d'inserció
sociolaboral. Per abordar la conciliació familiar és important fer-ho de forma integral, en
aquest cas des de tres estratègies complementàries: xarxes de suport mutu, ajuts
econòmics i coordinació de recursos al territori, els principals aspectes que ha tingut en

compte el jurat per concedir el premi. El projecte es porta a terme en col·laboració amb
Redes Sociedad Cooperativa Madrileña a través d'un programa de partenariat.
Beneficiaris: 150
ASSOCIACIÓ EDUCATIVA ÍTACA. L’HOSPITALET (BARCELONA)
CATROGRAFIA DE CONEIXEMENTS: DE L’EDUCACIÓ ETNOCÈNTRICA A
COMUNITATS EDUCATIVES INTERCULTURALS.
La missió del projecte és promoure una educació intercultural en els districtes de
Collblanc i la Torrassa per generar espais de trobada entre les comunitats migrades.
L'objectiu és generar espais de trobada entre les comunitats migrades, els equips docents
i els agents de mediació. Els agents de mediació i els equips de l'àmbit educatiu
intervenen per tal de prevenir l'exclusió i la discriminació d'aquestes poblacions, posar en
valor els seus coneixements i fomentar una participació inclusiva. El premi reconeix
l'esforç d'aquesta associació en la promoció de la diversitat cultural en entorns
vulnerables adaptant-se a la realitat del territori i a les necessitats dels beneficiaris.
Aquest projecte es porta a terme mitjançant partenariat amb el Centre d'Estudis
Africans i participen diferents comunitats migrades d'origen xinès, dominicà i pakistanès.
Beneficiaris: 578
FUNDACIÓ PRIVADA CONFAVC, ESTUDIS I RECURSOS VEÏNALS. BARCELONA
A-PORTA, ACOMPANYANT PORTA A PORTA
Amb la finalitat de donar poder als veïns del barri en l'exercici dels seus drets, aquest
projecte pretén crear vincles i recursos per incidir en la millora de la qualitat de vida i la
dignificació dels barris i de les persones. La implicació dels mateixos veïns en la resolució
dels conflictes del barri, prestant la seva ajuda i col·laboració a les persones més
vulnerables i oferint-los una sortida a la seva situació d'aïllament. Es porta a terme en
col·laboració amb l'entitat Innovació i Economia Social a li Mediterrània mitjançant un
programa de partenariat.
Beneficiaris: 2.900
FUNDACIÓN AMIGÓ. DELEGACIÓN EUSKADI. BILBAO (BISCAIA)
PROYECTO CONVIVIENDO ZONA NORTE
Aquest projecte persegueix la promoció de la inclusió social de la infància, la joventut i les
famílies en situació o risc d'exclusió social, mitjançant la prevenció i la intervenció en els
seus conflictes familiars, especialment en casos de violència filio-parental (VFP). L'aposta
per l'educació en valors des d'una perspectiva transversal i innovadora permet adaptar-se
a cada problemàtica detectada i el servei és d'accés universal i gratuït per a totes
aquelles famílies que ho demanin.
Beneficiaris: 3.000
CÁRITAS DIOCESANA DE BILBAO (BISCAIA)
HERRITIK HERRIRA (DESDE EL PUEBLO HACIA EL PUEBLO)
Aquest programa pretén contribuir en la millora del benestar i dinamitzar la vida en
l'entorn rural promovent l'autonomia de les persones grans i, al mateix temps, la inserció
social i laboral de persones en situació de vulnerabilitat en l'àmbit rural. El principal

aspecte innovador del projecte és donar resposta a les necessitats específiques dels
pobles de Lea-Artibai, creuant dues realitats: una població cada vegada més envellida
que vol mantenir la seva residència en els masos mantenint les seves terres i horts i el
col·lectiu de persones immigrants que van arribar fa anys per treballar en el mar i que
precisen una feina estable.
Beneficiaris: 20
INTEGRACIÓN PARA LA VIDA. DELEGACIÓN GRANADA
PROGRAMA VALORARTE: PREVENCIÓN Y DETECCIÓN PRECOZ DE LA VIOLENCIA
EN TODAS SUS FORMAS Y OTRAS CONDUCTAS AUTODESTRUCTIVAS EN
ADOLESCENTES
Les accions que contempla aquest projecte van dirigides a adolescents i el seu entorn
escolar i/o familiar per tal de contribuir a la prevenció i detecció precoç de la violència en
totes les seves manifestacions i en diferents àmbits (escolar, gènere, familiar, xarxes
socials ... ) així com de conductes autodestructives (addiccions, suïcidi, anorèxia ...). La
prevenció de la violència entre els adolescents mitjançant un mètode participatiu i
vivencial, a partir de la implicació dels centres educatius i amb la participació de tots els
membres de la unitat familiar és l'aspecte innovador que més ha valorat el jurat.
Beneficiaris: 3.000
CRECER CON FUTURO. DOS HERMANAS (SEVILLA)
PERSONAS QUE CAMBIAN VIDAS
L'objectiu principal d'aquesta iniciativa és la posta en marxa d'una xarxa de famílies
d'acollida per promoure la inclusió social de noies i nois tutelats que viuen o han viscut en
centres de protecció de menors. Les famílies que opten per acollir un d'aquests nois o
noies s'han de preparar davant la nova situació i disposen en tot moment de
l'acompanyament necessari que ofereix l'associació per incrementar les opcions d'èxit.
Beneficiaris: 403
ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES AMB DISMINUÏTS PSÍQUICS DE LA COMARCA.
AMPOSTA (TARRAGONA)
EL MUNDO DE LAS EMOCIONES
Aquest projecte pretén experimentar l'ús d'intervencions psicosocials innovadores en
atenció pal·liativa a través de Realitat Virtual 4D (vista, oïda, tacte i olfacte), per reforçar
l'acompanyament i el suport emocional. L'aposta innovadora fixa l'objectiu en l'increment
del benestar de la persona a partir d'experiències sensorials que afavoreixen un
apropament emocional entre el pacient i el seu acompanyant emprant la tecnologia de la
realitat virtual. Es porta a terme mitjançant un projecte de partenariat en col·laboració
amb la Fundació INTRAS.
Beneficiaris: 20
HIJAS DE LA CARIDAD-OBRA SOCIAL SAN VICENTE DE PAÜL. ZARAGOZA
ALOJAMIENTO ALTERNATIVO PUENTE
La finalitat d'aquest projecte és proporcionar habitatge temporal a persones en situació de
vulnerabilitat social com a marc de la intervenció socioeducativa per donar suport al seu

procés d'inclusió social i avançar cap a la seva autonomia personal. La personalització de
cada resposta és clau per donar sortida a les noves necessitats socials emergents:
proporcionar una llar a dones procedents de tràfic de persones i refugiats que provenen
d'altres països a través d'acords institucionals.
Beneficiaris: 80

ACCÈSSIT
ASOCIACIÓN BANCO FARMACÉUTICO. BARCELONA
MENJAR O MEDICAR-SE (COMER O MEDICARSE). POBRESA FARMACÈUTICA
L'acció s'adreça a persones en situació d'exclusió social, amb especial atenció a la
infància i el seu entorn familiar, que per falta de recursos es veuen forçades a renunciar a
serveis bàsics. El projecte garanteix el tractament i/o subministrament de medicaments a
aquest col·lectiu de persones a través d'un observatori on participen diferents entitats
socials i l'Administració Pública. El jurat ha valorat l'atenció a les necessitats bàsiques de
persones en risc de pobresa farmacèutica articulades amb accions de seguiment del
col·lectiu i de sensibilització cap a la població en general, d'una manera innovadora,
transversal i eficient, utilitzant una plataforma informàtica que gestiona el procés
d'admissió i control dels plans de medicació dels beneficiaris.
Beneficiaris: 190

Per a més informació:
Departament de Comunicació de la Fundació Bancària ”la Caixa”
Irene Benedicto: 629 547 850 / ibenedicto@fundaciolacaixa.org
Sala de premsa multimèdia: http://prensa.lacaixa.es/obrasocial

