
    

    

    

    

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 els vint 
projectes seleccionats en la primera edició 

del Programa d’Emprenedoria Social 
 

•  En el context econòmic actual, l’Obra Social ”la Caixa” aposta per 
donar suport a emprenedors i empreses socials sostenibles, a través 
del Programa d’Emprenedoria Social iniciat aquest any. 

 
•  Els vint projectes seleccionats pertanyen a emprenedors i empreses 

socials i/o mediambientals que, a més a més, volen aconseguir un 
impacte social; concretament, a persones o organitzacions que han 
decidit crear un negoci solidari amb l’objectiu d’aconseguir una 
transformació o un impacte social mitjançant una activitat 
empresarial econòmicament i mediambientalment sostenible. 

 
•  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 programa disposa d’un fons de capital llavor (seed capital) de 

500.000 euros.  
 
 
Madrid, 3 d’abril de 2012. El director general de Treball Autònom, de l’Economia 
Social i de la Responsabilitat Social de les Empreses, Miguel Ángel García; el 
director general de la Fundació ”la Caixa”, Jaume Lanaspa; el viceconseller de 
Treball de la Comunitat de Madrid, Jesús Valverde Bocanegra; el subdirector 
general de la Fundació ”la Caixa”, Albert Soria, i el director de l’IESE a Madrid, 
Francisco Iniesta, han presentat aquest matí a CaixaForum Madrid els vint 
projectes seleccionats en el marc de la primera edició del Programa 
d’Emprenedoria Social. 
 
 
 



    

    

    

    

L’objectiu és donar 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 d’assolir una transformació o un 
impacte social mitjançant una activitat empresarial econòmica i mediambiental 
sostenible. 
 
La Convocatòria d’Emprenedoria Social ha seleccionat vint projectes de les 
províncies següents: Alacant (2), Asturias (1), Barcelona (4), Burgos (2), 
Girona (2), Guadalajara (1), Illes Balears (2), Lleida (2), Madrid (3) i València 
(1). 
 
En la primera edició del programa, es van presentar un total de 465 sol·licituds 
de projectes de l’àmbit de la inserció laboral de persones en risc d’exclusió 
social; de la inserció de persones amb discapacitat; del sector de la salut i el 
benestar; de l’àmbit de l’educació i l’accés al coneixement; del sector del 
desenvolupament rural; de l’àrea de producció ecològica; de l’àmbit de l’energia 
sostenible i el reciclatge; del sector del comerç just; de l’àmbit de l’habitatge 
social; del sector de la mobilitat sostenible i d’altres impactes socials. 
 
S’han presentat a la iniciativa empreses socials de nova creació; empreses 
socials amb un recorregut inferior a tres anys i entitats socials amb una 
nova línia de negoci; d’aquestes últimes n’hi ha algunes que presenten un 
projecte orientat a la seva transformació en empresa social per tal de ser més 
viables econòmicament i mantenir al mateix temps l’impacte. 
 
El nou projecte de l’Obra Social ”la Caixa” té com a objectiu: 

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

creació.  
• Augmentar les probabilitats d’èxit dels projectes dels emprenedors, 

ja que actualment la taxa de supervivència dels emprenedors al cap d’un 
any de la seva creació és del 79,1 %, al cap de dos anys, del 67,4 %, i al 
cap de tres anys, 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) al cap de cinc anys és del 20 % i al cap de deu anys del 10 % (portal 
d’emprenedoria Gestiopolis). 

• Fer conèixer a la societat els nous emprenedors socials amb 
l’objectiu de sensibilitzar la ciutadania sobre la importància d’aquest tipus 
d’empreses.  



    

    

    

    

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

• Suport econòmic: una ajuda de fins a 25.000 euros per finançar les 
primeres despeses que ha d’afrontar un projecte llavor, amb l’objectiu 
que els nous emprenedors es puguin fer càrrec de les inversions del 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” 
proporcionarà un mentor que acompanyarà l’emprenedor en la presa de 
decisions, identificant riscos, 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”, 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” es vol 
consolidar a llarg termini i aprendre amb l’experiència dels emprenedors 
seleccionats, basant-se en la implicació d’aquests en la mateixa dinàmica de 
les edicions futures del programa. 
 
Els emprenedors van defensar el seu projecte davant d’un comitè especialitzat 
format per experts empresarials com Amparo Moraleda, acadèmics com 
Alberto Fernández de l’IESE i emprenedors socials com Ignasi Parody. 
 



    

    

    

    

Vint projectes seleccionats en la primera convocatòria del Programa 
d’Emprenedoria Social de l’Obra Social ”la Caixa” 

 
 
ALACANT 
 
Entitat: A Puntadas Empresa Social, SL 
Ubicació: Elx (Alacant) 
Empresa social de menys de tres anys d’existència 
 
En el marc d’aquest projecte es confeccionen productes relacionats amb el 
tèxtil i els complements de primera qualitat, amb un disseny atractiu, 
respectuosos amb el medi ambient i en alguns casos vinculats a cooperatives 
de països en vies de desenvolupament. La marca confeccionada és Malas 
Meninas. 
L’objectiu és la inserció laboral, la integració i la formació sociolaboral de 
dones en risc d’exclusió social (exrecluses, immigrants, prostitutes, etc.). 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Entitat: Asociación de Familiares de Enfermos Mentales de Elche, Crevillente, 
Santa Pola e Isla de Tabarca (Asfeme) 
Projecte: Producció i venda de productes hortícoles 
Ubicació: Elx (Alacant) 
Nova línia de negoci d’una empresa 
 
Asfeme, associació que agrupa persones amb malaltia mental i els seus 
familiars, té deu anys d’experiència en l’atenció psicosocial. Es planteja la 
creació d’una empresa social que ajudi a la integració social mitjançant el cultiu 
i la comercialització de productes hortícoles completament naturals i sense 
residus o elements que no siguin propis del producte. 
S’hi integraran laboralment persones amb malalties mentals.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
BARCELONA 
 
Responsable: Glokal Kneed (Núria Castelló Egea) 
Projecte: Glokal Kneed 
Ubicació: Barcelona 
Empresa social de nova creació 
 
El projecte consisteix a muntar una xarxa d’unitats d’autogestió de treball tèxtil 
visualitzades en una botiga física, en línia i a l’engròs. 



    

    

    

    

L’objectiu és fomentar la inserció laboral de dones en risc d’exclusió, a més 
a més de donar suport al teixit industrial català a través de manualitats tèxtils. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Entitat: Formació i Treball – Empresa d’Inserció 
Projecte: Bicipark Vilanova 
Ubicació: Vilanova i la Geltrú (Barcelona) 
Nova línia de negoci d’una empresa 
 
Es crearà un aparcament vigilat de bicis al casc urbà més important de 
Vilanova i la Geltrú, que pugui acollir bicicletes de viatgers que utilitzen aquests 
mitjà de transport en combinació amb d’altres i que necessiten un espai per 
estacionar-la i evitar el risc de robatori. La idea és fomentar l’ús d’un mitjà de 
transport més saludable i que no contamini. 
El personal d’atenció a l’usuari procedirà de col·lectius de joves en situació de 
risc d’exclusió social. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Entitat: Reformas SAÓ, SL 
Projecte: Xarxes i Estratègia 2.0 
Ubicació: El Prat de Llobregat (Barcelona) 
Nova línia de negoci d’una empresa 
 
El projecte consisteix a oferir a les empreses o entitats socials un servei de 
creació i gestió de màrqueting i comunicació a través de les xarxes socials. 
L’objectiu és atendre joves en risc d’exclusió social de 16 a 23 anys, que 
han quedat fora del sistema formatiu o dels programes de Qualificació 
Professional Inicial. La idea és fer-los recuperar l’interès per la formació amb un 
acompanyament educatiu i personal. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Entitat: Estoc, SCCL  
Projecte: Recuperació de mobles  
Ubicació: Barcelona 
Empresa social de menys de tres anys d’existència  
 
El projecte es basa a promoure un model sostenible de producció i consum que 
impulsi al màxim el reciclatge de residus, treballant en la recuperació de 
mobles. D’aquesta manera, es fomentarà una altra manera de consumir donant 
vida a un producte caduc. 



    

    

    

    

L’objectiu és millorar i dignificar la qualitat de vida de persones amb 
discapacitat intel·lectual i les seves famílies creant aquests nous llocs de 
treball. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
BURGOS 
 
Entitat: 3 As 
Projecte: Horticultura natural en el medi rural  
Ubicació: Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja (Burgos) 
Empresa social de nova creació 
 
El projecte està liderat per tres entitats socials sense ànim de lucre (Aspodemi, 
Asamimer i Aspanias) que volen subministrar a tots els productors de la 
comarca de Las Merindades la plàntula de l’enciam per assegurar que tota la 
producció es produeix al territori. 
L’objectiu principal és generar i gestionar oportunitats laborals estables per a 
persones amb discapacitat i/o altres col·lectius en risc d’exclusió social. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Entitat: Asociación de Padres y Familiares de Personas con Retraso Mental 
(Aspanias Burgos) 
Projecte: Reciclatge d’oli vegetal usat 
Ubicació: Burgos 
Nova línia de negoci d’una empresa 
 
La missió de la iniciativa és fer una gestió integral de l’oli vegetal usat 
(procedent de Canal Horeca i de particulars), incloent-hi la recollida, el transport 
i el tractament, fins a l’obtenció d’un oli que compleixi els paràmetres de qualitat 
exigits per a les fàbriques de biodièsel.  
La idea és integrar laboralment persones amb discapacitat intel·lectual i 
conscienciar la ciutadania sobre el reciclatge de l’oli vegetal. 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
GIRONA 
 
Entitat: Tarpuna (Josep Maria Vallès Casanova) 
Projecte: Hort social 
Ubicació: Girona 
Empresa social de nova creació 
 



    

    

    

    

La producció de l’hort social s’identificarà amb una marca pròpia que respondrà 
a una producció ecològica, de proximitat i amb criteris socials. 
L’objectiu és donar un ús social a terres en desús i oferir solucions temporals a 
persones en risc d’exclusió, promovent valors sostenibles i un model 
agrícola de qualitat. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Entitat: Economia Solidària Empresa d’Inserció 
Projecte: Neteges d’altura 
Ubicació: Santa Coloma de Farners (Girona) 
Empresa social de nova creació 
 
És un projecte d’especialització per donar resposta a les necessitats dels 
edificis actuals en el manteniment i la posada al punt de les zones de difícil 
accés. 
Ofereix diferents activitats per crear llocs de treball dirigits a persones en risc 
d’exclusió social i donar-los l’oportunitat d’incorporar-se al mercat laboral amb 
formació amb vista al futur. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
GUADALAJARA 
 
Entitat: Asociación Vasija 
Projecte: Gestió interessada del campament juvenil de Condemios de Arriba 
(Castella - la Manxa) 
Ubicació: Guadalajara 
Nova línia de negoci d’una empresa 
 
Gestió d’un allotjament juvenil rural que permeti la inserció laboral de joves 
extutelats en llocs de manteniment de les instal·lacions i funcionament de les 
activitats del campament. 
D’aquesta manera, els joves adquireixen més confiança en les seves 
possibilitats personals i els hàbits necessaris per poder dur a terme activitats 
professionals en el futur, i s’apropa la natura i el medi ambient al món juvenil.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ILLES BALEARS 
 
Entitat: Fundació Es Garrover  
Projecte: Ecogourmet 
Ubicació: Inca (Illes Balears) 
Nova línia de negoci d’una empresa 



    

    

    

    

 
La nova línia de negoci Ecogourmet crearà una activitat innovadora com la 
producció de verdures i hortalisses ecològiques Gourmet, destinades a la 
venda en el mercat exclusiu de restaurants selectes i botigues Gourmet. 
Té com a missió la integració social, la formació i la inserció laboral de 
persones amb discapacitat causada per malalties mentals. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Entitat: Mater Treball i Natura  
Projecte: Hotels Socials d’Interior Es Convent 
Ubicació: Palma de Mallorca 
Nova línia de negoci d’una empresa 
 
Es tracta de crear una petita xarxa d’hotels socials d’interior en zones rurals de 
Mallorca, aprofitant els convents de la congregació de les Germanes 
Franciscanes Filles de la Misericòrdia que han quedat buits. El disseny dels 
hotels està adaptat a clients amb mobilitat reduïda i necessitats especials. 
L’objectiu és generar ocupació per a persones amb discapacitat intel·lectual, 
per tal que puguin tenir una inserció laboral en el mercat ordinari del turisme. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
LLEIDA 
 
Entitat: Associació d’Amics del Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de 
Vallcalent (Trenca) 
Projecte: Projecte pilot de desenvolupament rural sostenible a les Garrigues. 
Producció d’oli ecològic 
Ubicació: Lleida 
Nova línia de negoci d’una empresa 
 
El projecte va sorgir com a model de desenvolupament rural sostenible en 
àrees agràries actualment abandonades. 
L’objectiu és produir 4.000 litres d’oli ecològic i vendre directament el 
producte, amb el valor afegit de la qualitat del producte i el respecte pel medi 
ambient. Es contractaran persones en risc d’exclusió social. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Entitat: Granja Escola i Escola de Natura L’Auró 
Ubicació: Torà (Lleida) 
Empresa social de menys de tres anys d’existència 
 



    

    

    

    

És la primera granja escola i escola de natura de Catalunya especialista en 
colònies d’educació especial, amb atenció personalitzada i especialitzada 
segons la patologia de cada client. 
L’objectiu és crear un espai pioner a Catalunya d’educació en l’oci a Torà per a 
escoles d’educació especial, dedicada a horticultura i zooteràpia, amb capacitat 
per acollir 300 persones amb discapacitat per any. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
MADRID 
 
Entitat: Driadas  
Projecte: Transformació d’hortalisses ecològiques en conserves per al seu 
consum 
Ubicació: Madrid 
Empresa social de nova creació 
 
El projecte es basa en l’elaboració i la venda de conserves ecològiques. Es 
dirigirà a petits productors d’agricultura ecològica, per donar suport a 
l’economia local i contribuir a la reducció d’emissions de diòxid de carboni. 
D’aquesta manera, s’obre una nova oportunitat laboral per a dones víctimes 
de qualsevol forma de violència de gènere.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Entitat: La Ecológica   
Projecte: La Ecológica. Espacios Limpios y Sanos 
Ubicació: Madrid 
Empresa social de nova creació 
 
La missió de La Ecológica és oferir serveis d’higiene i neteja per a espais 
professionals i personals des d’una perspectiva ecològica per al planeta, i sana 
per als habitants de Madrid. 
L’objectiu social és crear un espai d’integració personal i professional per a 
dones en situació i risc d’exclusió social. Aquestes dones seran sòcies de la 
cooperativa per tal que després elles mateixes es puguin establir de forma 
autònoma. D’altra banda, l’objectiu ecològic és dinamitzar el mercat de 
productes de neteja ecològica i sensibilitzar empreses i institucions.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Entitat: Fundación Comercio para el Desarrollo 
Projecte: Madera Justa, Tierra Ética 
Ubicació: Madrid 
Nova línia de negoci d’una empresa 



    

    

    

    

 
Les línies de negoci que es volen ampliar i iniciar són la de papereria Madera 
Justa i la de productes ecològics Tierra Ética. La idea és fomentar el consum 
responsable de productes certificats FSC (Forest Stewardship Council) i 
productes de comerç just i economia social entre empreses, ONG, 
administracions públiques, PIME, consumidors i la comunitat educativa.  
D’aquesta manera es contribuirà a impulsar la cooperació amb altres entitats 
socials, així com la inserció laboral de persones amb discapacitat. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
OVIEDO  
 
Entitat: Entamando Iniciativa Social 
Projecte: Orientació i acompanyament cognitivoemocional especialitzat en 
persones grans i les seves famílies 
Ubicació: Oviedo 
Empresa social de nova creació 
 
El servei cobrirà una necessitat actual a Espanya d’intervenció i 
acompanyament cognitivoemocional a persones grans, oferint oportunitats 
laborals a joves i/o dones amb càrregues familiars. 
Es vol prevenir o minimitzar estats emocionals i cognitius que influeixen 
negativament en la vida d’aquestes persones (desorientació, alteració de 
funcions cognitives, ansietat, pessimisme, etc.) i potenciar factors de seguretat 
vinculats al benestar. Es farà una atenció domiciliària en residències i hospitals. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
VALÈNCIA 
 
Entitat: Fundación Novaterra, de la Comunidad Valenciana 
Projecte: Catering i restauració col·lectiva 
Ubicació: València 
Nova línia de negoci d’una empresa 
 
La idea és crear una empresa d’inserció sociolaboral en el sector del catering 
amb impacte mediambiental i social, que generi oportunitats de treball i 
aprenentatge per a persones en situació o risc d’exclusió social. 
Es promouran productes de comerç just i ecològics. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Més informació: 



    

    

    

    

 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa”  
Mireia Guardiola. 93 404 40 95 / 690 88 37 41 mguardiola@fundaciolacaixa.es 
Juan A. García. 91 330 73 17 / 608 21 30 95 / jagarcia@fundacionlacaixa.es  
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de Premsa multimèdia  
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 
 


