
 

 

Nota de premsa 

 

 
L’Obra Social ”la Caixa” convida emprenedors i 

entitats socials a crear empreses que 
contribueixin a millorar la societat  

 

La quarta edició de la convocatòria d’Emprenedoria Social  

de l’Obra Social ”la Caixa” estarà oberta fins al 21 d’octubre 

 

 

•   L’Obra Social ”la Caixa” vol seguir donant suport als emprenedors i 

emprenedores socials, siguin empreses o persones, que es plantegin 

noves formes d’afrontar les necessitats socials ideant projectes amb 

propostes centrades en la millora qualitativa de les vides de les persones 

més vulnerables, i mediambientalment sostenibles. 

 

•   L’Obra Social ”la Caixa” ajuda a posar en marxa les iniciatives 

empresarials mitjançant suport econòmic, formació a càrrec de l’IESE 

Business School, acompanyament gerencial durant un any i treball en 

xarxa. A més, el despatx Uría Menéndez, a través d’un conveni signat amb 

la Fundació Uría, hi col·labora prestant serveis jurídics estratègics. 

 

 

Madrid, 26 de setembre de 2014. Aquests moments difícils per a la societat i per a les 

entitats socials poden ser també una oportunitat per fer un canvi i buscar un marc de 

transformació i innovació de l’acció social. Durant tres anys, l’Obra Social ”la Caixa” 

ha acompanyat 59 iniciatives d’emprenedoria social a tot el territori espanyol que 

estan tenint impactes socials positius. A poc a poc, aquestes iniciatives es van 

consolidant i estan aconseguint establir-se com a projectes sostenibles 

econòmicament, socialment i mediambientalment, amb capacitat per a la 

transformació social. Davant d’aquest fet, i amb la voluntat de complir la missió de 

treballar pel progrés de les persones i de la societat, l’Obra Social ”la Caixa” obre, per 

quart any consecutiu, el termini de sol·licituds de la convocatòria 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 per mitjà d’una 

activitat empresarial econòmicament i mediambientalment sostenible.  



 

 

Es poden presentar a aquesta iniciativa empreses socials de nova creació, 

empreses socials que tenen un recorregut inferior a tres anys i entitats socials 

amb una nova línia de negoci, orientat a la seva transformació en empresa social per 

ser més viables econòmicament, mantenint al mateix temps l’impacte. 

 

Tots els interessats poden presentar una sol·licitud fins al 21 d’octubre. Per conèixer 

les bases d’aquesta convocatòria, es poden dirigir a l’enllaç següent:  

 

http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/convocatorias/emprendimientosocial_ca.html 

 

 

Per garantir l’èxit dels projectes seleccionats, l’Obra Social ”la Caixa” els ofereix: 

 

• Suport econòmic: els nous emprenedors socials rebran 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 es puguin fer càrrec de 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 que acompanyarà els emprenedors 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: els emprenedors 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. 

 

 

Aquest quart any, la convocatòria d’Emprenedoria Social de l’Obra Social ”la Caixa” es 

troba en plena consolidació i continua aprenent amb l’experiència de les entitats i els 

emprenedors seleccionats de cada edició, gràcies a la implicació d’aquests en la 

mateixa dinàmica de les edicions futures del programa. 

 

 

 

 



 

 

 

Obra Social ”la Caixa”: més compromesos que mai 

 

El compromís de ”la Caixa” amb les necessitats de la societat en la qual porta a 

terme la seva activitat financera i amb el benestar de les persones, un dels trets 

més definitoris de l’entitat des del seu naixement el 1904, adquireix, en les 

circumstàncies actuals, una dimensió més gran i més diferencial que mai. 

 

Tot i les dificultats, l’entitat mantindrà el pressupost de la seva Obra Social durant 

el 2014 en 500 milions d’euros, la mateixa xifra pressupostada en els 6 anys 

precedents.  

 

En aquest sentit, el 67 % del pressupost (334,9 milions d’euros) es destinaran al 

desenvolupament de programes socials i assistencials). La resposta a les 

problemàtiques socials més urgents i l’atenció a les persones més vulnerables 

continuen sent prioritats fonamentals.  

 

La creació d’oportunitats laborals a través d’Incorpora (que va promoure 14.639 

llocs de treball l’any passat), la lluita contra la marginació i la pobresa a Espanya 

(amb 58.000 infants atesos el 2013), l’accés a un habitatge digne (amb 18.000 

pisos socials distribuïts a tot Espanya) i l’envelliment actiu i saludable mantenen la 

condició de línies d’actuació estratègiques per a l’Obra Social ”la Caixa”.  

 

El 2013, més de 8,7 milions de persones van participar en les 42.546 activitats 

impulsades per l’Obra Social ”la Caixa”, primera Obra Social d’Espanya, i 

se’n van poder beneficiar.  

 

 

 

 

 

Departament de Comunicació. Obra Social ”la Caixa” 

Ariadna Puig: 934 044 095 / 626 282 905 / apuig@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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