
 

  

 

Nota de premsa 
 
 

La iniciativa s’emmarca dins els projectes impulsats per l’entitat  
amb l’objectiu de pal·liar l’atur i fomentar l’emprenedoria juvenil 

 
 

”la Caixa” destina 6 milions d’euros a 
promoure 10.000 llocs  
de treball per a joves 

 
 
• La ministra de Treball i Seguretat Social, Fátima Báñez, i el president 

de ”la Caixa” i de la Fundació ”la Caixa”, Isidre Fainé, formalitzen 
l’adhesió de l’Obra Social ”la Caixa” a l’Estratègia d’Emprenedoria i 
Ocupació Jove 2013-2016 impulsada pel Ministeri, a la qual l’entitat 
destinarà una inversió de 6 milions d’euros. 
 

• L’acord preveu la creació del Portal Únic de l’Ocupació i de 
l’Emprenedor, amb més d’un milió de beneficiaris potencials i adreçat 
a posar a l’abast dels joves tots els recursos per trobar feina o iniciar 
una activitat emprenedora.  

 

• L’Obra Social ”la Caixa” també subvencionarà part de la quota de 
cotització a la Seguretat Social de joves emprenedors, 
complementant l’aportació que ja fa el Ministeri de Treball. Amb 
aquestes ajudes, l’entitat preveu donar suport a 10.000 joves. 
 

• El president de ”la Caixa” i de la Fundació ”la Caixa”, Isidre Fainé, 
explica: «Necessitem la il·lusió, la creativitat i l’ímpetu de la joventut 
per convertir aquesta crisi en un revulsiu, en una oportunitat de 
millora per al conjunt de la societat. El foment de l’ocupació juvenil 
ens concerneix a tots, per això des de ”la Caixa” volem contribuir a 
fer que els joves puguin mirar el futur amb optimisme i tinguin les 
oportunitats laborals que necessiten».  

 



 

  

Barcelona, 1 de juliol de 2013. La ministra de Treball i Seguretat Social, 
Fátima Báñez, i el president de ”la Caixa” i de la Fundació ”la Caixa”, Isidre 
Fainé, han signat avui un acord en virtut del qual l’Obra Social ”la Caixa” 
s’adhereix a l’Estratègia d’Emprenedoria i Ocupació Jove 2013-2016 impulsada 
pel Ministeri. D’aquesta manera, les dues institucions sumen esforços per 
pal·liar l’atur juvenil, un dels grans reptes socials en la conjuntura actual.  
 
L’acord signat avui respon al compromís adquirit recentment per Isidre Fainé, 
que va fixar el foment de l’ocupació jove com una de les línies d’actuació 
prioritàries de l’Obra Social ”la Caixa” en resposta a la situació actual. Fainé va 
anunciar que l’entitat financera destinarà 6 milions d’euros a assolir aquest 
objectiu, tal com estableix l’acord signat avui amb el Ministeri de Treball i 
Seguretat Social.  
 
Entre les iniciatives que inclou el conveni d’adhesió de l’Obra Social a 
l’Estratègia d’Emprenedoria i Ocupació Jove, destaquen dos projectes:  
 

• Creació del Portal Únic de l’Ocupació i de l’Emprenedor, que 
contindrà tota la informació útil per orientar els joves i posarà al seu 
abast les eines necessàries per facilitar la recerca de feina o l’inici d’una 
activitat emprenedora.  
 
Aquest espai web aglutinarà totes les ofertes de feina existents, tant 
les gestionades pels serveis públics d’ocupació com les d’iniciativa 
privada. En el cas dels emprenedors, contindrà un tutorial per a l’inici 
d’una activitat per compte propi i un cercador d’ajudes públiques i 
privades, entre altres elements. A més, el portal inclourà un apartat 
especial dirigit a promoure la inserció laboral de col·lectius d’especial 
vulnerabilitat. 
 
És previst que el projecte arribi a més d’un milió de persones. 
 

• Subvenció per a la quota de cotització a la Seguretat Social: L’Obra 
Social ”la Caixa” també subvencionarà part de la quota de cotització a la 
Seguretat Social de joves emprenedors, complementant la subvenció 
que ja fa el Ministeri de Treball. D’aquesta manera, l’ajuda es podrà 
ampliar a un any, en comptes dels sis mesos actuals. La subvenció de 
l’Obra Social serà, aproximadament, de 75 euros mensuals, i es preveu 
que beneficiarà uns 10.000 joves emprenedors. 

 
 



 

  

El president de ”la Caixa” i de la Fundació ”la Caixa”, Isidre Fainé, explica: 
«Necessitem la il·lusió, la creativitat i l’ímpetu de la joventut per convertir 
aquesta crisi en un revulsiu, en una oportunitat de millora per al conjunt de la 
societat. El foment de l’ocupació juvenil ens concerneix a tots, per això des de 
l’Obra Social volem contribuir a fer que els joves puguin mirar el futur amb 
optimisme i tinguin les oportunitats laborals que necessiten». 
 
Els joves, col·lectiu prioritari 
 
L’acord signat avui se suma a les diferents iniciatives impulsades per l’Obra 
Social ”la Caixa” amb l’objectiu de fomentar l’ocupació juvenil. Entre aquestes, 
destaca Incorpora, programa en funcionament des del 2006 i centrat en el 
foment de la integració laboral de col·lectius desafavorits (persones amb 
discapacitat, immigrants, exreclusos, aturats de llarga durada i víctimes de 
violència de gènere). Els joves en situació de vulnerabilitat han estat des del 
començament un col·lectiu prioritari per al programa, però les entitats socials 
vinculades a Incorpora (314 repartides per tot Espanya) coincideixen a destacar 
que ha augmentat el nombre de persones menors de 35 anys que, des de l’inici 
de la crisi, hi recorren per buscar ajuda per trobar feina.  
 
Des de la posada en marxa d’Incorpora, s’han facilitat 12.404 llocs de treball a 
joves en situació de vulnerabilitat.  
 
En consonància amb aquests plantejaments, i amb la finalitat de fomentar 
l’esperit emprenedor, el Programa d’Emprenedoria Social dóna suport a 
joves emprenedors i empreses socials que pretenen tenir un impacte social. 
Concretament, aquesta iniciativa s’adreça a persones o organitzacions que han 
decidit crear un negoci solidari amb l’objectiu d’assolir una transformació o 
impacte social per mitjà d’una activitat empresarial econòmica i 
mediambientalment sostenible.  
 
A més, mitjançant la convocatòria d’inserció sociolaboral, l’entitat financera 
dóna suport a projectes d’entitats socials que fomenten l’accés al mercat 
laboral a partir de quatre línies d’actuació prioritàries: itineraris d’inserció 
personalitzats, segona oportunitat educativa amb programes de qualificació 
professional, intermediació laboral entre teixit social i empresarial, i 
acompanyament durant el procés d’adaptació al lloc de treball. Aquest any 
s’han presentat un total de 847 projectes a la convocatòria. 

A tot això cal afegir MicroBank, a través del qual el Grup ”la Caixa” ofereix 
productes i serveis financers especialment adaptats a les necessitats de 



 

  

professionals autònoms, emprenedors i microempresaris per contribuir a la 
promoció de la seva activitat productiva i a la creació d’ocupació a través del 
suport financer, com també a l’autoocupació i al desenvolupament personal i 
familiar, donant resposta a les seves necessitats i facilitant la superació de 
dificultats temporals. 

 
Més informació:  
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Neus Contreras: 934 046 073 / 619 743 829 / ncontreras@fundaciolacaixa.es 
Jesús N. Arroyo: 934 046 131 / 629 791 296 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
 
Sala de Premsa Multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 
 


