
 

                   Nota de premsa 

L’Obra Social ”la Caixa” i la Fundació Junior 
Achievement signen un acord per despertar 
l’esperit emprenedor a les escoles catalanes 

• L’Obra Social ”la Caixa” i la Fundació Junior Achievement han 

signat un conveni per implementar el Programa Joves 

Emprenedors a 40 escoles d’arreu de Catalunya (23 a 

Barcelona) i adreçat a alumnes de la ESO i batxillerat, amb la 

finalitat de despertar vocacions emprenedores. L’acord neix 

amb la voluntat d’estendre’s per cobrir un gran nombre de 

centres educatius al nostre país. 

• 23 escoles barcelonines, cinc escoles gironines, quatre escoles 

lleidatanes i cinc de Tarragona s’han adherit al nou programa. 

• El Programa Joves Emprenedors engloba el Projecte de 

Miniempreses de Junior Achievement, que s’imparteix a 133 

països i dóna l'oportunitat a que alumnes entre 15 i 19 anys 

creïn la seva pròpia empresa i sàpiguen gestionar-la, tot 

completant el cicle de vida de l’empresa, des de la redacció dels 

estatuts fins a la comercialització del seu producte. 

• L’objectiu d’aquest acord és fomentar l’esperit emprenedor 

entre els nens i joves en edat escolar per a que siguin capaços 

d’afrontar els seus propis reptes i projectes en un futur, 

contribuint al desenvolupament econòmic i creació de nous 

llocs de treball del nostre país. 

• L’emprenedoria es un dels eixos principals de la política de 

Responsabilitat Corporativa de CaixaBank que col·labora  

activament  en aquesta iniciativa donant suport des de la xarxa 

d’oficines i mitjançant el programa de Voluntariat de ”la Caixa”. 

• Junior Achievement és l’organització educativa sense ànim de 

lucre més gran del món, i compta amb més de 100 anys 

d’història. 

• La iniciativa s’emmarca dins del nou programa de l’Obra Social 

”la Caixa”, EduCaixa, que té com a objectiu que les noves 



generacions tinguin l'oportunitat d'accedir a una educació de 

qualitat basada en la reflexió social i els valors. 

 

Barcelona, 23 de juliol de 2012.- La directora general adjunta de Fundació “la 
Caixa”, Elisa Durán; el director de l’Àrea de Gestió Territorial i Acció Educativa, 
Xavier Bertolín; la directora general de Junior Achievement, Lucía de Zavala; i 
el president de Junior Achievement a Catalunya, Gabriel Masfurroll, han signat 
avui a Barcelona un acord per desenvolupar el Programa Joves 

Emprenedors a 40 escoles d’arreu de Catalunya (23 a Barcelona, 5 a 

Girona, 4 a Lleida i 5 a Tarragona) i adreçat a alumnes de la ESO i batxillerat, 
amb la finalitat de despertar vocacions emprenedores entre els joves del país. 

El Programa Joves Emprenedors desenvolupa el Projecte de Miniempreses de 
Junior Achievement, que s’imparteix a 133 països i dóna l'oportunitat a que 

alumnes entre 15 i 19 anys creïn la seva pròpia empresa i sàpiguen 

gestionar-la tot completant el cicle de vida de l’empresa (des de la redacció 
dels estatuts, l’elaboració del pla de negoci, la capitalització de la seva empresa 
a través de la venda d’accions, fins al disseny, producció i comercialització del 
seu producte o servei). 

A cada escola tutelaran el projecte dos voluntaris del programa del Voluntariat 
Corporatiu de “la Caixa”, que seran els encarregats d’assessorar i recolzar els 
projectes iniciats per les diferents miniempreses a les escoles. 

L’objectiu d’aquest acord és fomentar l’esperit emprenedor entre els nens i 

joves en edat escolar per a que siguin capaços d’afrontar els seus propis 

reptes i projectes en un futur, contribuint al desenvolupament econòmic i 
creació de nous llocs de treball del nostre país. 

Amb voluntat de consolidar-se i expandir-se 

Es tracta d’una prova pilot englobada dintre el programa Kitcaixa Joves 

Emprenedors, que, en cas de ser satisfactòria, s’estendria per cobrir un 

gran nombre de centres educatius al nostre país. 

Gràcies a la dimensió internacional de Junior Achievement, els alumnes 

tindran l’oportunitat d’establir contacte amb miniempreses d’arreu del 

món per tal de poder establir aventures comercials conjuntes o iniciar-se 
en l’exportació dels productes o serveis de les empreses creades. Per altra 
banda, els alumnes tenen la possibilitat de participar a les diferents 
competicions de Miniempreses que Junior Achievement organitza tant a nivell 
català, com espanyol i europeu.  

L’acord entre Fundació Junior Achievement i Fundació La Caixa inclou també 

el desenvolupament de Càpsules Educatives sobre educació 



emprenedora que es posaran a disposició de tots els centres educatius d’arreu 
d´Espanya a través del nou portal d´eduCaixa que s’estrena a partir d’aquest 
setembre. 

El programa es va presentar la setmana passada a les 40 escoles d´arreu de 
Catalunya, en actes realitzats als respectius Caixaforums de Lleida, Tarragona, 
Girona i Barcelona. 

Fundació Junior Achievement 

Junior Achievement, l’organització educativa sense ànim de lucre més 

gran del món i que compta amb més de 100 anys d’història, ha establert 
recentment oficina a Catalunya per tal de fomentar l’esperit emprenedor entre 
els nens i joves de Catalunya, des de Primària fins a la Universitat. Recentment 
ha signat un conveni amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya que ha permès l’acreditació, certificació i traducció dels programes 
per posar-los a disposició de les escoles catalanes. 

EduCaixa 

Amb l'objectiu que les noves generacions tinguin l'oportunitat d'accedir a una 
educació de qualitat basada en la reflexió social i els valors, aquest 2012 ha 
nascut eduCaixa, la nova proposta que engloba tota l'oferta de l'Obra 

Social dirigida a la comunitat educativa. El programa eduCaixa està pensat 
per a alumnes de tots els nivells educatius, dels 3 als 18 anys, professors i 
associacions de mares i pares d'alumnes.  

EduCaixa engloba els recursos pedagògics, innovadors, pràctics i de fàcil 

accés, amb propostes educatives pensades per reforçar els valors, el 

compromís social i el treball en grup. El nou projecte ofereix materials 
didàctics que serveixen com a complement a les tasques que professors i 
alumnes desenvolupen a classe. 

Centres Escolars Província de Barcelona 

1. Oak House  
2. Col·legi Lestonnac  
3. Col·legi M. de Déu de les Escolàpies Llúria 
4. Fundació Escoles Garbí  
5. Col·legi Claret  
6. Col·legi Jesús Maria i la congregació regional 
7. Col·legi La Salle i la congregació regional 
8. Escola Gravi, S.L. 
9. Escola Proa 
10. La Salle Horta 
11. Sagrada Família – Sabadell 



12. Escoles Montcau La Mola i Els Pinetons 
13. Institut de Cardona  
14. Grup Escoles Mataró (GEM) 
15. Col·legi Nostra Senyora del Carme forma part de la Fundació Privada   
      Educativa Vedruna  
16. Escola Pía Igualada 
17. IES Domenech Perramon 
18. Escola Fonlladosa 

      19. Institut Hijas del Buen Salvador de Caen 
 20. Col·legi Badalonès 
 21. Col·legi San Fernando 
 22. Institució Escolar Túrbula 
 23. La Vall 

 

Centres Escolars Província de Tarragona 

   1. IES Pons d’Icart de Tarragona 
   2. IES Gabriel Ferraté de Reus 
   3. IES Jaume I de Salou 
   4. IES Cristòfol Despuig de Tortosa 
   5. IES Ramon Berenguer IV d’Amposta 
 

Centres Escolars Província de Lleida 

   1. Col·legi Claver de Raïmat  
   2. Col·legi Nostra Senyora de la Carme de Balaguer 
   3. Institut Joan Brudieu de La Seu d’Urgell   
   4. Col·legi Sant Josep de Tàrrega 

 

Centres Escolars Província de Girona 

   1. Centre Escolar Empordà de Roses 
   2. Les Alzines de Girona  
   3. Institut Técnico Agrairo Bell Lloch del Pla de Girona 
   4. Saint George’s School de Fornells de la Selva 
   5. Institut Narcís Xifra de Girona 
 

Per a més informació: 
Departament de Comunicació Obra Social ”la Caixa” 
Mireia Guardiola: 690.883.741 / mguardiola@fundaciolacaixa.es  
http://www.lacaixa.es/obrasocial  
 
Sala de premsa multimèdia 
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 



 
Junior Achievement Catalunya 
Anna Serra: 615.250.003 / anna.serra@fundacionjaes.org  
http://www.fundacionjaes.org 
http://www.miniempresas.es 


