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La Fundació ”la Caixa” està compromesa amb la construcció d’una 
societat més justa i solidària, que doni més oportunitats a les persones.

La situació actual de crisi arran de la COVID-19 i les mesures necessàries 
per contenir-la han tingut un impacte econòmic i social molt important, 
especialment en les persones més vulnerables. 

En aquest context, a través del Programa d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives 
Socials, la Fundació ”la Caixa” presenta les Convocatòries 2021, amb 
la finalitat de col·laborar amb organitzacions no lucratives per impulsar 
iniciatives dirigides a millorar la qualitat de vida de les persones que més 
ho necessiten i fomentar la igualtat d’oportunitats. 

El programa amplia les seves línies d’acció incorporant-hi una nova línia 
d’ajuts per a projectes de cooperació internacional.

Aquestes convocatòries s’emmarquen en els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible i en l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Bases disponibles a www.fundaciolacaixa.org
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PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL I 
ATENCIÓ A L’ENVELLIMENT,  
A LA DISCAPACITAT I A LA MALALTIA

Millorar la qualitat de vida  
i la inclusió social 
Aquesta convocatòria té com a finalitat promoure la vida 
independent, l’autonomia personal i la millora de  
la qualitat de vida de les persones grans i de les persones 
amb discapacitat, amb trastorn mental o amb altres malalties, 
com també atendre les necessitats del seu entorn familiar. 

Àmbits d’actuació:
• Persones grans i reptes derivats de l’envelliment 
• Persones amb discapacitat o trastorn mental 
• Humanització de la salut

PRESENTACIÓ DE PROJECTES:
del 2 al 25 de febrer de 2021
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LLUITA CONTRA LA POBRESA INFANTIL  
I L’EXCLUSIÓ SOCIAL

Afavorir la igualtat d’oportunitats 
Aquesta convocatòria té com a finalitat contribuir a trencar el 
cercle de la pobresa infantil i impulsar projectes que facilitin 
el desenvolupament integral i el procés d’inclusió social de 
les persones en situació de vulnerabilitat, potenciant les seves 
capacitats i afavorint la igualtat d’oportunitats.

Àmbits d’actuació:
• Desenvolupament social i educatiu de la infància  
   i l’adolescència en situació de vulnerabilitat 
• Inclusió social de persones en risc de pobresa i exclusió

PRESENTACIÓ DE PROJECTES:
del 7 d’abril al 4 de maig de 2021

ACCIÓ SOCIAL  
EN L’ÀMBIT RURAL

Enfortir la vida al món rural
Aquesta convocatòria té com a finalitat promoure projectes 
en el medi rural, adaptats a les seves característiques 
territorials i necessitats socials, per millorar les condicions 
de vida i generar oportunitats per a les famílies, la infància 
i l’adolescència, les dones, les persones grans i les persones 
en risc d’exclusió social. 

Àmbits d’actuació:
• Infància i joventut 
• Autonomia personal i atenció a l’envelliment, 
   a la discapacitat i a la malaltia
• Desenvolupament sociolaboral 
• Comunitat local i cohesió social 

PRESENTACIÓ DE PROJECTES:
1a ETAPA: del 7 d’abril al 4 de maig de 2021

2a ETAPA: del 23 de juny al 20 de juliol de 2021



COOPERACIÓ  
INTERNACIONAL

Generar oportunitats per reduir  
la pobresa i les desigualtats
Aquesta convocatòria té com a objectiu contribuir 
a la lluita contra la pobresa i les desigualtats dels 
països de l’Àfrica, Àsia i l’Amèrica Llatina a través 
de projectes que millorin les condicions de vida de 
les poblacions més vulnerables.

Àmbits d’actuació:
• Desenvolupament socioeconòmic 
• Millora de la salut 
• Promoció de l´educació i la formació

PRESENTACIÓ DE PROJECTES:
del 12 de maig al 2 de juny de 2021

Nova ConvocatòriaINSERCIÓ  
SOCIOLABORAL

L’ocupació com a eina per al  
desenvolupament personal 
A través d’aquesta convocatòria, volem facilitar la inserció 
laboral i la millora de l’ocupabilitat de les persones més 
vulnerables, promovent projectes adreçats a joves, a 
persones amb discapacitat o trastorn mental i a persones en 
risc d’exclusió social. 

Àmbits d’actuació:
• Millora de l’ocupabilitat de persones vulnerables
• Acompanyament en els processos d’inserció sociolaboral  
   i promoció de l’autoocupació
• Suport a projectes que facilitin la inserció laboral 
   en empreses i centres de treball 

PRESENTACIÓ DE PROJECTES:
del 5 de maig al 8 de juny de 2021



2021
HABITATGES PER A  
LA INCLUSIÓ SOCIAL

Afavorir espais residencials de transició
Aquesta convocatòria té com a finalitat contribuir a 
superar els reptes residencials actuals en els col·lectius 
més vulnerables, i promoure la inclusió residencial i la vida 
independent a través de programes d’intervenció integral 
centrada en la persona, per fomentar l’empoderament i 
l’autonomia personal. 

Àmbits d’actuació:
• Programes de transició a la vida independent per a  
   persones amb discapacitat o trastorn mental
• Recursos residencials temporals per a persones en  
   procés d’inclusió social 
• Recursos residencials temporals per a joves en  
   situació d’emancipació i/o transició a la vida adulta

PRESENTACIÓ DE PROJECTES:
del 9 de juny al 5 de juliol de 2021

INTERCULTURALITAT  
I ACCIÓ SOCIAL

La convivència és clau per a  
la cohesió social 
Aquesta convocatòria té com a finalitat donar suport a 
projectes educatius i d’intervenció social per a la millora de 
la convivència ciutadana intercultural i la cohesió social que 
contribueixin a construir una societat inclusiva, plural  
i cohesionada. 

Àmbits d’actuació:
• Gestió de la diversitat i mediació comunitària
• Processos comunitaris participatius i sostenibles
• Programes educatius i de prevenció de conductes  
   relacionades amb les addiccions i la violència

PRESENTACIÓ DE PROJECTES:
del 23 de juny al 20 de juliol de 2021



La Fundació ”la Caixa” vol reconèixer i visibilitzar 
l’important esforç que fan les entitats socials que 
aporten solucions innovadores, més eficaces, eficients, 
sostenibles i justes per als reptes socials actuals.

Per participar en els Premis Fundació ”la Caixa” a 
la Innovació Social, cal presentar un projecte a les 
Convocatòries 2021 i manifestar la voluntat que aquest 
projecte sigui candidat als Premis. Un cop desenvolupat 
i avaluat, el projecte hi podrà optar.

S’atorgaran un màxim de 10 premis de 15.000 euros 
cadascun als projectes guanyadors, un cop valorada pel 
jurat l’execució del projecte.

La resolució del premi es donarà a conèixer l’any 2023.

A les bases de cada una de les convocatòries hi ha la 
informació detallada per participar en els Premis.

Servei d’Informació:
ajutssocials@fundaciolacaixa.org
900 22 30 40
De dilluns a divendres, de 9 a 17 h
www.fundaciolacaixa.org 
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