
 

 

 

 
Nota de prensa 

 
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 segona 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 
de la segona edició del Programa d’Emprenedoria Social. 
 

• Els 20 projectes seleccionats pertanyen a emprenedors i empreses 
socials que vulguin aconseguir un impacte social mitjançant la 
creació d’una activitat empresarial econòmica, centrada en la millora 
qualitativa de les vides de les persones més vulnerables, 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.  
 

 

Barcelona, 21 de març de 2013. El director general d’Economia Social i 
Cooperativa i Treball Autònom, Xavier López; el director general de la Fundació 
“la Caixa”, Jaume Lanaspa; el director d’Executive Education de l’IESE i membre 
del consell, Josep Valor; el director executiu Territorial de “la Caixa” a Catalunya, 
Jordi Nicolau, i el sotsdirector general de la Fundació “la Caixa”, Albert Soria, 
han presentat aquest matí al Palau Macaya de l’Obra Social “la Caixa” de 
Barcelona els vint projectes seleccionats, dels quals nou pertanyen a Catalunya, 
en el marc de la segona 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 20 projectes de les 
següents comunitats autònomes: Andalusia (4), Aragó (1), Castella i Lleó (2), 
Illes Balears (1), Catalunya (9), Galicia (1), Madrid (1), i Navarra (1). 

 
En la segona edició del programa, es van presentar un total de 460 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. 
 
L’innovador projecte de l’Obra Social ”la Caixa” té com a objectiu: 

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

creació.  
 

• Afavorir la transformació de les entitats socials en empreses 
socials. 
 

• 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 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 20 projectes seleccionats en la segona convocatòria del Programa 
d’Emprenedoria Social de l’Obra Social ”la Caixa” 

 
 
ANDALUSIA 
 
Nom entitat: ECOQUEREMOS 
Nom projecte: Recollida d'oli usat i la seva transformació en biodièsel 
Ubicació: Còrdova 



 

 

 

 

Es tracta d'una empresa social de menys de tres anys d'existència. 
 
En el marc d'aquest projecte es contribueix al reciclatge de l'oli usat mitjançant 
un procés de transformació en biodièsel i propiciant beneficis mediambientals. 
També s'aportaran als col·legis els mitjans didàctics sobre temes relacionats 
amb el desenvolupament sostenible necessaris per estimular la ecoconsciència 
dels alumnes. 
 
L'objectiu és la creació d'ocupació per a persones en risc d'exclusió amb la 
contribució al desenvolupament de la ecoconsciència ciutadana.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Noms emprenedors: Ángela Cavalca, Dolors Zambrana 
Nom projecte: Mama 's Fruit 
Ubicació: Sevilla 
Es tracta d'una empresa social de nova creació 
 
La iniciativa té el propòsit de vendre tapes de fruita envasada per consumir en 
qualsevol moment, de manera que arribi al consumidor mitjançant uns tricicles 
amb carro refrigerat que conservin la temperatura. L'empresa serà sostenible i 
ecològica pel que fa a la producció i a la distribució del producte. 
 
L'objectiu és crear llocs de treball per a persones en situació d'exclusió 
social, així com també contribuir a la salut i el benestar de les persones. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nom entitat: Fundación Sierra Nevada 
Nom projecte: Empresa d'Inserció per a la Producció i Comercialització de 
fruites i hortalisses ecològiques 
Ubicació: Granada 
Es tracta d'una nova línia de negoci d'una entitat existent de menys d'un 
any d'activitat 
 
Projecte destinat a la producció, normalització, distribució i comercialització de 
productes ecològics amb la finalitat de contribuir a la promoció d'una activitat 
respectuosa amb el medi ambient. 
 
L'objectiu és crear llocs de treball per a persones en risc d'exclusió social. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

 

 

 
Nom entitat: Acompania Servicios para la Inserción, S.L 
Nom projecte: Franquícia social "El Colmadito" 
Ubicació: Màlaga 
Es tracta d'una empresa social jove de menys de tres anys d'existència 
 
El propòsit de la iniciativa és consolidar microempreses de venda al públic de 
menjars elaborats gestionades per un grup de persones de col·lectius 
vulnerables, prèviament capacitades. 
 
L'objectiu és fomentar l'economia social i solidària com a forma de generar 
beneficis econòmics i socials, i integrar social i laboralment a persones de 
col·lectius vulnerables, principalment dones víctimes de violència de 
gènere i joves ex-tutelats. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CASTELLA I LLEÓ 
 
Nom entitat: O.N.G.D Cives Mundi 
Nom projecte: Horts de Sòria 
Ubicació: Sòria 
Es tracta d'una nova línia de negoci d'una entitat de menys d'un any 
d'activitat 
 
Aquesta iniciativa es centra en el cultiu tradicional de productes hort fructícoles, 
en la transformació dels excedents en moments de major producció i en la seva 
comercialització a partir de punts de venda directa al públic i mitjançant la 
distribució a centres col·lectius de consum. 
 
L'objectiu és fomentar la integració en l'entorn sociolaboral de 
discapacitats psíquics i altres col·lectius en risc d'exclusió social. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nom entitat: Fundación Proyecto Joven 
Nom projecte: Serveis Professionals de Neteja Interior, Exterior i Conservació 
Mediambiental 
Ubicació: Província de Lleó 
 
Es tracta d'una nova línia de negoci d'una empresa existent de menys d'un 
any d'activitat 



 

 

 

 

 
La missió que persegueix aquesta línia de negoci és oferir una prestació de 
servei de neteja professional d'interiors, així com oferir la prestació d'un servei 
de neteja exterior de nuclis urbans i rurals, aportant una prestació de servei 
orientada a la conservació d'espais naturals i espais exteriors de zones 
qualificades com a patrimoni històric o d'interès. 
L'objectiu es basa en generar llocs de treball per a persones en situació 
d'exclusió social. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CATALUNYA 
 
Nom de l’entitat: Serveis a les persones, SCCL 
Nom del projecte: Ergosum, el valor de compartir 
Ubicació: Manresa (Barcelona) 
Es tracta d’una nova línia de negoci d’una entitat existent de menys d’un 
any d’activitat. 
 
El projecte es basa en l'elaboració d'un producte que té un format de caixa 
regal que ofereix un Multipack d'experiències de lleure que inclou ofertes de 
diferents tipologies d'activitats, l'objecte de les quals gira al voltant de la 
vivència, treball o la reflexió de un valor social. 
 
Els destinataris d'aquest Multipack d'experiències són famílies, gent gran i 
persones amb discapacitat i / o diversitat funcional. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nom emprenedora: Belén Jürschik Ribera 
Nom projecte: Casa Dalmasses – Cervesa amb valor social 
Ubicació: Segarra (Lleida) 
Es tracta d’una empresa de nova creació. 
 
El projecte consisteix en la producció de cervesa artesanal i ecològica la qual 
es desenvoluparà aprofitant l'espai que ofereix la Casa Dalmases, una casa 
amb un valor patrimonial situada al casc antic de Cervera. 
 
L'objectiu és la inserció sociolaboral de persones amb discapacitats. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 



 

 

 

 

 
Nom entitat: Punt Eco Agroambiental S.L  
Nom projecte: Horts Socials  
Ubicació: Lleida 
Es tracta d’una empresa social de menys de tres anys d’existència. 
 
El projecte es basa en l'oferta de serveis relacionats amb 100 horts ecològics al 
voltant de Lleida. A més de la promoció de la producció i el consum ecològic, 
es preveu la realització d'activitats que integrin l'oci, l'ecologisme, l'horticultura i 
la integració social, en l'àmbit d'Espanya. 
 
Té com a objectiu la inserció laboral de col·lectius en risc d'exclusió social 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nom emprenedor/a: Trinidad Gómez  
Nom projecte: Dones de foc  
Ubicació: Badalona (Barcelona) 
Es tracta d’una empresa social de nova creació. 
 
Projecte en el sector de la restauració que posa en marxa una acadèmia - 
restaurant per oferir un espai de formació, creixement i solidaritat per a dones 
vulnerables i en risc d'exclusió social. 
 
El seu principal objectiu és generar i gestionar oportunitats laborals 
estables per a dones víctimes de violència de gènere. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nom entitat: Funandcolours, SL  
Nom projecte: Somnens, our kids, our world 
Ubicació: Tiana (Barcelona) 
Es tracta d’una empresa social de nova creació de menys de tres anys 
d’existència. 
 
La iniciativa es centra en la producció i comercialització de roba per a nens i 
nenes de 0 a 12 anys a preus competitius. 
 
L'objectiu principal és integrar en l'àmbit sociolaboral a persones en risc 
d'exclusió social. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

 

 

 
Nom entitat: Fundació Ciutadania Multicultural 
Nom projecte: Projecte d'Agroecologia ECOOportunitats 
Ubicació: Barcelona 
Es tracta d’una nova línia de negoci d’una entitat existent de menys d’un 
any d’activitat. 
 
La iniciativa té com a propòsit la producció de productes d'origen ecològic, 
comercialitzar-los, distribuir-los i realitzar activitats de sensibilització sobre el 
medi ambient. 
El seu objectiu és donar l'oportunitat a persones amb dificultats especials 
per accedir a un lloc de treball. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nom entitat: Empresa d’inserció social i laboral Shalom, SL  
Nom projecte: Bo de Eisha 
Ubicació: Lleida 
Es tracta d’una nova línia de negoci d’una entitat existent de menys d’un 
any d’activitat. 
 
Projecte que consisteix en la creació de llocs de treball per a persones en 
risc d'exclusió social. Les seves quatre funcions d'ús són: 
 

•  Sala de degustacions de productes de proximitat, qualitat i origen. 
•  Sala d'exposicions i conferències 
•   Botiga de productes de la terra 
•   Servei bar / cafè 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nom entitat: Associació Estel - Tàpia 
Nom projecte: Centre de treball Estel Tàpia 
Ubicació: Barcelona 
Es tracta d’una nova línia de negoci d’una entitat existent de menys d’un 
any d’activitat. 
 
Centre Especial de Treball de fabricació d'articles de confecció tèxtil de disseny 
propi, exceptuant les peces de vestir, amb una concepció mediambiental 
sostenible. 
 
 



 

 

 

 

 
L'objectiu es centra en la creació de llocs de treball per a persones amb 
discapacitat i que els productes produïts siguin reconeguts pels consumidors 
com a producte de proximitat, de manufactura local i amb un alt valor social-----
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nom entitat: Fundació Privada Rosa Oriol  
Nom projecte: Horts ecològics de proximitat 
Ubicació: Manresa 
Es tracta d’una empresa social jove de menys de tres anys d’existència. 
 
Creació d'una empresa social l'activitat principal de la qual és el cultiu d'horts 
ecològics de proximitat i venda dels productes. 
 
L'objectiu és que les persones de la Plataforma dels aliments de Manresa 
que es troben en situació o risc d'exclusió social, puguin aportar un valor a 
la societat mitjançant un treball que sigui autosostenible en el temps. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ARAGÓ 
 
Nom de l'organització: Naturalmente Social Recikla 
Nom projecte: Sabó i discapacitat 
Ubicació: Saragossa 
Es tracta d'una nova línia de negoci dins d'una entitat existent de menys 
d'un any d'activitat. 
 
El projecte consisteix en la fabricació de sabó de tall a partir d'olis vegetals 
reciclats per tal de crear llocs de treball per a persones amb discapacitat. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
MADRID 
 
Nom entitat: Integrae por la unclusión social a través de la tecnología  
Nom projecte: Externalització social Serveis IT 
Ubicació: Madrid 
Es tracta d'una empresa social jove de menys de tres anys d'existència 
 
Itinerari d'integració sociolaboral en el sector de les tecnologies de la informació 
i les comunicacions per al desenvolupament personal i professional de  



 

 

 

 

 
joves en risc d'exclusió social, mitjançant formació pràctica, accés a l'entorn 
laboral i suport a la emprenedoria. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
BALEARS 
 
Nom entitat: Ca'n Palerm Centre de Formació, SL 
Nom projecte: Cafè Restaurant Hom 
Ubicació: Palma de Mallorca (Illes Balears) 
Es tracta d'una nova línia de negoci dins d'una entitat existent de menys 
d'un any d'activitat 
 
La iniciativa té per objecte l'obertura d'un bar restaurant amb l'objectiu de 
contribuir a la millora del finançament de Projecte Home Balears, ONG 
dedicada a la prevenció, tractament, investigació i formació del fenomen de les 
addiccions, i impulsar la inserció sociolaboral de persones en risc 
d'exclusió. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
GALÍCIA 
 
Nom entitat: Fundación Integra para la Discapacidad Intelectual 
Nom del projecte: Editorial Dismes World 
Ubicació: Vigo (Galícia) 
Es tracta d'una nova línia de negoci d'una entitat existent de menys d'un 
any d'activitat 
 
Projecte destinat a crear una editorial que proporcioni materials didàctics 
específics per a persones amb necessitats educatives especials, generada 
per una discapacitat intel·lectual. Aquests recursos tindran en compte, a més 
del nivell acadèmic dels destinataris, altres àrees del desenvolupament de la 
persona per afavorir la seva autonomia, la seva integració en la societat i 
la millora de la seva qualitat de vida. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
NAVARRA 
 
Nom entitat: Fundación Gizakia Herritar 
Nom projecte: Catering París 365 
Ubicació: Pamplona (Navarra) 
Es tracta d'una nova línia de negoci d'una entitat existent de menys d'un 
any d'activitat 
 
La finalitat del projecte és la posada en marxa d'un menjador solidari que 
ofereix menús de productes ecològics adquirits mitjançant la compra a 
productors locals. 
 
L'objectiu és contractar a persones en risc d'exclusió social i promoure la 
producció ecològica. 
 
 
 
 
Per a més informació:  
Departament de Premsa de l’Obra Social “la Caixa” 
Ariadna Puig: 93 404 40 95 / 626 28 29 05 / apuig@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de premsa multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 
 


