
 

Nota de premsa 

Amb la col·laboració de l’IESE Business School, l’Obra Social ”la 

Caixa” reforça el teixit empresarial d’impacte social 

 

L’Obra Social ”la Caixa” presenta  

el nou Programa d’Emprenedoria Social 
 

•  En el context econòmic actual, l’Obra Social ”la Caixa” aposta per 

donar suport a emprenedors i empreses socials sostenibles, d’acord 

amb el seu compromís de donar oportunitats a les persones. 

 

•  El programa s’adreça a persones o organitzacions que tenen com a 

finalitat resoldre un problema existent en la societat, d’una manera 

rendible i sostinguda en el temps.  

 

•  L’Obra Social ”la Caixa” ajuda a posar en marxa les iniciatives 

empresarials a través de suport econòmic, formació a càrrec de 

l’IESE Business School, acompanyament gerencial durant un any i 

treball en xarxa. 

 

• El nou projecte té un fons per a ajuts d’inversió inicial (seed money) 

de 500.000 euros. Els interessats poden presentar la sol·licitud fins a 

l’11 de desembre. 

 

Barcelona, 18 de octubre de 2011. El director general adjunt executiu de ”la 

Caixa”, Marcelino Armenter; el director general de l’IESE Business School, 

Jordi Canals; el director general de la Fundació ”la Caixa”, Jaume Lanaspa; el 

director general de l’Economia Social, del Treball Autònom i de la 

Responsabilitat Social de les Empreses del Ministeri de Treball i Immigració, 

Juan José Barrera; el director general d’Economia Social i Cooperativa i Treball 

Autònom de la Generalitat de Catalunya, Xavier López; i el director de projectes 

de Fundació Futur, Manuel Almirall, han presentat aquest matí a CaixaForum 

Barcelona el nou Programa d’Emprenedoria Social de l’Obra Social ”la Caixa”, 

impulsat amb el suport de l’escola de negocis IESE Business School. 

 

El programa que es posa en marxa dóna suport a emprenedors i empreses 

socials que volen aconseguir un impacte social; concretament, a persones o 

organitzacions que han decidit crear un negoci solidari amb l’objectiu de 

resoldre un problema existent en la societat, d’una manera rendible i 

sostinguda en el temps.  



 

El nou projecte de l’Obra Social ”la Caixa” vol: 

 

• Incrementar l’impacte social de les empreses socials de nova 

creació. Entenem que són empreses socials les que faciliten la inserció 

de persones amb discapacitat o amb risc d’exclusió social, les que 

donen accés a un habitatge digne, les que aposten per la mobilitat 

sostenible, i les que promouen l’envelliment actiu, els hàbits saludables, 

el consum responsable, el comerç just i la transparència dels mercats, 

l’agricultura ecològica i la protecció del medi ambient, l’educació i l’accés 

al coneixement. 

• Augmentar les probabilitats d’èxit en els projectes dels 

emprenedors, ja que actualment la taxa de supervivència de les 

emprenedories a un any de la seva creació és del 79,1 %, a dos anys és 

del 67,4 % i a tres anys és del 61,7 % (dades de l’Institut Nacional 

d’Estadística).  

• Accelerar la consolidació d’empreses socials de nova creació, tenint 

en compte que la taxa de supervivència de les noves empreses (start-

up) a cinc anys és del 20 % i a deu anys del 10 % (portal d’emprenedoria 

Gestiopolis). 

• Fer conèixer a la societat els nous emprenedors socials per  

sensibilitzar la ciutadania sobre la importància d’aquest tipus 

d’empreses.  

 

La iniciativa s’adreça a les empreses socials de nova creació; és a dir, a les 

empreses socials que tenen un recorregut formal inferior a tres anys, i a les 

entitats socials ja consolidades però que busquen transformar-se en una 

empresa social per tal d’esdevenir més viables econòmicament, tot mantenint 

l’impacte.  

 

Per garantir l’èxit d’aquests projectes, l’Obra Social ”la Caixa” els ofereix: 

 

• Suport econòmic: un ajut d’inversió inicial de fins a 25.000 

euros, amb l’objectiu que els emprenedors es puguin fer càrrec de 

les inversions del seu nou projecte. 

• Formació a mida: els emprenedors socials es beneficiaran d’una 

formació centrada en l’emprenedoria i la gestió d’empreses 

socials, que impartirà l’escola de negocis IESE Business School. 

• Acompanyament gerencial: durant un any, l’Obra Social ”la 

Caixa” acompanyarà l’emprenedor en la presa de decisions, 

identificant riscs, amenaces i oportunitats des d’una visió externa, 

i facilitant una xarxa de contactes per assegurar la continuïtat de 

la iniciativa. 

• Treball en xarxa: formaran part de la Xarxa d’Emprenedors 

Socials de ”la Caixa”, cosa que els permetrà conèixer altres 

realitats i crear oportunitats d’aprenentatge, de col·laboració i de 



negoci. També podran participar en diverses activitats destinades 

a millorar els projectes seleccionats. 

 

 

La nova iniciativa d’Emprenedoria Social de l’Obra Social ”la Caixa” vol 

consolidar-se a llarg termini i aprendre a partir de l’experiència dels 

emprenedors seleccionats, basant-se en la implicació d’aquests en la dinàmica 

mateixa de les edicions futures del programa. 

 

Els emprenedors que tinguin un projecte innovador i amb impacte social podran 

presentar la sol·licitud fins a l’11 de desembre. 

 

Per conèixer les bases del nou programa, podeu fer clic al bàner que trobareu a 

l’enllaç següent: http://www.lacaixa.es/obrasocial 

 

 

 

Més informació: 

Departament de Comunicació. Obra Social ”la Caixa” 

Mireia Guardiola: 934 044 095 / 690 883 741 mguardiola@fundaciolacaixa.es 

Sala de Premsa Multimèdia  

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 


