
 

 

 

 
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 20 projectes seleccionats  
en la tercera edició del Programa  

d’Emprenedoria Social 
 
 

•  En el context econòmic actual, l’Obra Social ”la Caixa”, a través del 
Programa d’Emprenedoria Social, aposta per donar suport a la 
creació de projectes socials sostenibles i afavorir l’impuls de les 
primeres iniciatives empresarials d’entitats socials. 

 
•  Els 20 projectes seleccionats pertanyen a empreses socials que volen 

aconseguir un impacte social mitjançant la creació d’una activitat 
econòmica mediambientalment sostenible i centrada en la millora 
qualitativa de les vides de les persones més vulnerables. 

 
•  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, 31 de març de 2014. El conseller d’Empresa i Ocupació de la 

Generalitat, Felip Puig; el director general de la Fundació ”la Caixa”, Jaime 
Lanaspa; el director d’Executive Education de l’IESE i membre del seu Consell 

de Direcció, Josep Valor; el director executiu territorial de ”la Caixa” a Catalunya, 

Jordi Nicolau, i el subdirector general de la Fundació ”la Caixa”, Albert Soria, 

han presentat aquesta tarda al Palau Macaya de l’Obra Social ”la Caixa” de 

Barcelona els 20 projectes seleccionats en el marc de la tercera edició del 
Programa d’Emprenedoria Social. 

 

 



 

 

 

 

 

L’objectiu és donar suport a empreses socials que vulguin 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 mediambientalment sostenible.  

 

La convocatòria d’emprenedoria social ha seleccionat 20 projectes de les 

províncies següents: Comunitat Valenciana (1), Andalusia (2), Madrid (2), 
Catalunya (11), Illes Canàries (1) i Castella i Lleó (3). 

 
S’han presentat a la tercera edició del programa un total de 230 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 de la mobilitat sostenible i d’altres impactes socials. 

 

Hi han concorregut 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, algunes presenten un projecte orientat a la seva 

transformació en empresa social per ser més viables econòmicament, mantenint 

al mateix temps el seu impacte social.  

 

El Programa d’Emprenedoria Social de l’Obra Social ”la Caixa” té els objectius 

següents: 

 

• 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 de les emprenedories a un 

any de la seva creació és del 79,1 %, a dos anys del 67,4 % i a tres anys 

del 61,7 % (últimes 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 empreses emergents 

(start-up) a cinc anys és del 20 %, i a deu anys del 10 % (segons dades 

del 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.  

 

Per garantir l’èxit d’aquests 20 projectes, l’Obra Social ”la Caixa” els ofereix: 

 

• Suport econòmic: una ajuda de fins a 25.000 euros per finançar les 

primeres despeses a què ha de fer front un projecte llavor, amb l’objectiu 

que els nous emprenedors puguin assumir 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 

serà impartida per l’escola de negocis IESE Business School. 

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

proporcionarà un mentor professional que acompanyarà l’emprenedor en 

la presa de decisions, identificant riscs, amenaces i oportunitats des 

d’una visió externa, i facilitant-li 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 diferents activitats destinades a millorar els projectes 

seleccionats. 

 
En la tercera edició, la convocatòria d’emprenedoria social de l’Obra Social 

”la Caixa” es troba en un moment de plena consolidació i continua aprenent de 

l’experiència dels emprenedors seleccionats, de manera que confia en la seva 

implicació en la mateixa dinàmica de les edicions futures del programa. 



 

 

 

 

 
20 projectes seleccionats en la tercera convocatòria del Programa 

d’Emprenedoria Social de l’Obra Social ”la Caixa” 
 
 
ANDALUSIA  
 
 
Nom de l’entitat: CEE de Servicios de Telefonía y Telemarketing  

Nom del projecte: Directo Telmark 
Lloc: Sevilla  

Empresa social de menys de tres anys d’existència 

 

El projecte té com a objectiu principal la formació i la inserció laboral de 
persones en situació de vulnerabilitat a través d’un servei d’atenció 

telefònica (call center). Aquesta activitat s’emmarca en el sector econòmic de 

comunicació i telemàrqueting. 

 

 

 
Nom de l’entitat: Transpedal, S. Coop. And. 

Nom del projecte: Distribuïm sense Contaminar 
Lloc: Sevilla  
Empresa social de menys de tres anys d’experiència 

 
L’objectiu principal del projecte es proporcionar solucions ecològiques per 
al transport urbà de mercaderies, mitjançant la prestació d’un servei eficaç 

en l’última fase de la cadena, utilitzant vehicles ecològics i sostenibles. Per això 

es desenvoluparà l’activitat econòmica de venda d’un servei de distribució i 

missatgeria ecològics. 

 

 

 
CANÀRIES 
 
 
Nom de l’entitat: Trampolín Solidario, SLU 
Nom del projecte: Autoemplea-t en Red 
Lloc: Santa Cruz de Tenerife 

Empresa social de menys de tres anys d’experiència 

 



 

 

 

 

L’objectiu principal del projecte es la inserció sociolaboral de persones en 
situació o risc d’exclusió social mitjançant la venda de productes ecològics. 
 

 
 
CASTELLA I LLEÓ 
 
 
Nom de l’entitat: FairChanges  
Nom del projecte: FairChanges 
Lloc: Burgos 
Empresa social de nova creació 
 
El projecte té com a objectiu principal la promoció del consum responsable i 
saludable. La seva activitat econòmica consistirà en la venda en línia 

mitjançant una plataforma de comercialització de productes d’etiqueta 

responsable i el disseny, la producció i la venda d’una marca pròpia de 

productes. Aquesta activitat s’emmarca en el sector econòmic del comerç 

minorista en línia. 

 

 

 

Nom de l’entitat: Fundación Juan Soñador 

Nom del projecte: Sweet Home 

Lloc: Burgos 

Primera línia de negoci dins d’una entitat social existent 

 
El projecte té com a objectiu fomentar alternatives d’economia social i solidària 

per a la inclusió sociolaboral de joves en risc o situació d’exclusió social, com 

també estimular la vivència de valors socials i el consum responsable per part 

dels clients. La seva activitat central es basarà en la venda de serveis 

d’allotjament i restauració (youth hostel). 

 

 
 
Nom de l’entitat: Fundación Oxígeno 
Nom del projecte: Wild & Rural Spain Experiences 
Lloc: Burgos 
Empresa social de menys de tres anys d’experiència 

 
Aquest projecte té com a objectiu ser un referent de turisme responsable, 
ecològic i solidari que busca generar una empresa social de turisme, de 



 

 

 

 

natura i rural única a Espanya. D’aquesta manera es revalorarà el patrimoni 

natural i rural, aportant beneficis socials, ambientals i econòmics a les 

comarques i a les ONG que treballen en el territori, i alhora s’ampliarà i es 

millorarà l’oferta d’activitats turístiques i educatives. La venda principal de 

l’activitat econòmica seran experiències ecoturístiques sostenibles i solidàries.  
 

 
CATALUNYA 
 
 
Nom de l’entitat: Més. Eficiència Social, SCCL 
Nom del projecte: Cohesió Social + Oportunitats Educatives 
Lloc: Barcelona 
Empresa social de menys de tres anys d’experiència 

 

La missió que persegueix aquest projecte és la millora de la igualtat 
d’oportunitats dels infants en edat escolar, independentment de la seva 

situació socioeconòmica o de les seves necessitats especials d’atenció. Per 

això es desenvoluparà un negoci de venda i oferta de serveis d’alimentació, oci 

educatiu i instruments de consum horitzontal i no mercantil.  

 

 
 
Nom de l’entitat: Allergychef, SL 
Nom del projecte: Allergychef 

Lloc: Barcelona 
Empresa social de menys de tres anys d’experiència 

 
El projecte persegueix la millora de la qualitat de vida de les persones que 
sofreixen alguna al·lèrgia o intolerància alimentària mitjançant la posada en 

marxa d’un servei de reserves en línia en restaurants formats i conscienciats en 

aquest àmbit. 
 
 

 
Nom de l’entitat: Enfilant l’Agulla 

Nom del projecte: Enfilant l’Agulla 

Lloc: Barcelona 
Primera línia de negoci dins d’una entitat social existent 

 



 

 

 

 

Aquest projecte vol aconseguir la inserció sociolaboral de dones en situació 
o risc d’exclusió social en l’àmbit de la costura. Per això s’impulsarà la venda 

de complements artesanals de moda i de la llar per a dissenyadors del territori.  
 

 
Nom de la emprenedora: Mireia Barba 

Nom del projecte: Espigadors 
Lloc: Barcelona 
Primera línia de negoci dins d’una entitat social existent 

 

L’objectiu principal del projecte és la lluita contra el malbaratament 
d’aliments apoderant persones en risc d’exclusió social. El negoci es basarà 

en la venda d’un producte alimentari.  

 

 

 
Nom de l’entitat: Associació d’Entitats Terrassenques per a la Inserció 

Sociolaboral 

Nom del projecte: La Trobada  
Lloc: Barcelona 

Primera línia de negoci dins d’una entitat social existent 

 
La Trobada és un restaurant que impulsarà una nova cobertura alimentària per 

a persones afectades per la pobresa basada en la participació activa de la 

persona ajudada i, també, de la ciutadania, amb l’objectiu que els uns i els 
altres es trobin i col·laborin en accions que aportin un bé comú. El 

projecte se centrarà en la venda d’esmorzars a clients que busquen un menú 

de qualitat a bon preu i a altres clients que, afectats per la crisi, no els poden 

pagar amb diners, però sí amb el seu temps col·laborant en el funcionament 

diari del restaurant.  
 

 

 
 
Nom de l’entitat: Fundació Emys 

Nom del projecte: Sostenibilitat Ambiental i Social en l’Alimentació de 

Proximitat a la Selva 

Lloc: Girona 
Primera línia de negoci dins d’una entitat social existent 

 



 

 

 

 

La iniciativa se centra en la inserció sociolaboral de col·lectius amb 
diversitat funcional mitjançant la comercialització d’aliments ecològics de 

proximitat amb un valor afegit social i ambiental.  
 

 
Nom de l’entitat: DESOS Opció Solidària, Cooperació i Desenvolupament 

Sostenible  
Nom del projecte: Pla d’en Mas 

Lloc: Barcelona 

Primera línia de negoci dins d’una entitat social existent 

 

El projecte vol crear una cooperativa agrícola de producció, processament i 

comercialització a través de la formació i la inserció laboral de persones en 
situació d’atur o risc d’exclusió social.  
 
 

 
Nom de l’emprenedor: Eduard Balsells 

Nom del projecte: Ramats al Bosc: una Oportunitat per als Boscos i 

Pastors/es del Futur 

Lloc: Tarragona 

Empresa social de nova creació 
 
L’objectiu principal del projecte és contribuir a la gestió forestal sostenible 
dels espais considerats en risc d’incendi mitjançant el pasturatge del 

sotabosc amb ramats de cabres i ovelles com a mesura eficaç, eficient, 

econòmica i ecològica, des d’una perspectiva d’implicació pedagògica, cultural i 

laboral en l’àmbit local. L’activitat econòmica es basarà en la posada en marxa 

d’un sistema silvopastoral per a la prevenció d’incendis forestals en 

urbanitzacions i boscos públics i/o privats, la comercialització de carn de corder 

i cabrit de producció ecològica, i la venda d’adob natural.  

 
 

 
Nom de l’emprenedor: Joachim Englert  

Nom del projecte: Social Forest 
Lloc: Barcelona 
Empresa social de nova creació 
 
L’objectiu principal del projecte es la reinserció social de joves en risc 
d’exclusió social a través d’una formació professional en l’àmbit forestal 



 

 

 

 

emmarcada en una comunitat inclusiva i sostenible. Per això es desenvoluparà 

un servei integral forestal. 

 

 

 
 
Nom de l’entitat: Verdallar, SL 
Nom del projecte: Verdallar Ecological Vision: Inserció Laboral, 

Ecodesenvolupament i Mobilitat Sostenible 
Lloc: Barcelona 
Empresa social de menys de tres anys d’experiència 

 
Aquest projecte es basa en la promoció de l’ecologia, l’economia social i la 
sostenibilitat a través de la inserció laboral de joves en risc d’exclusió 
social. El seu motor econòmic serà la venda i la producció d’aliments ecològics 

i de proximitat. 

 

 

 
Nom de l’entitat: Xarxa de Custòdia del Territori  

Nom del projecte: Viu la Terra, Practica l’Ecoturisme 

Lloc: Barcelona 

Primera línia de negoci dins d’una entitat social existent 

 
El projecte consisteix en la conservació d’espais naturals d’interès a 
Catalunya i la millora del benestar de la població rural mitjançant la venda 

de paquets ecoturístics que inclouen activitats, allotjaments i menús.  
 

 
MADRID 
 
 
Nom de l’entitat: Fundación Cesal 

Nom del projecte: Escola de Serveis d’Hostaleria 

Lloc: Madrid 

Primera línia de negoci dins d’una entitat social existent 

 
Aquesta iniciativa té com a objectiu principal la formació i la inserció 
sociolaboral de joves en situació o risc d’exclusió social a través de la 

venda d’un servei d’àpats (catering) i la realització de cursos per a particulars 

de menjar creatiu i rebosteria, i cursos de degustació i venda de cistelles de 

regal. 



 

 

 

 

 

 
Nom de l’entitat: Cyclos s.coop.mad 

Nom del projecte: Sistema de Transport Integrat de Productes Ecològics 

Lloc: Madrid 

Empresa social de menys de tres anys d’experiència 

 

El projecte té com a objecte la reinserció laboral de persones expresidiàries 
a través de la posada en marxa d’un servei de transport de productes 

ecològics. 

 

 
COMUNITAT VALENCIANA 
 
 
Nom de l’emprenedor: Javier Silvestre 

Nom del projecte: MonBuk 

Lloc: València 

Empresa social de nova creació 

 

Projecte destinat a crear una plataforma laboral en xarxa dedicada al 

desenvolupament de projectes creatius digitals que impliqui la participació 

activa de persones amb discapacitat física i sensorial. L’activitat econòmica es 

basarà en la venda de contes, llibres interactius i aplicacions digitals educatives 

i pedagògiques.  

 

 

  
 

 

 
 
 
Més informació: 
 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Ariadna Puig: 934 044 095 / 626 282 905 / apuig@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 

 

Sala de Premsa Multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 


