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Amb la col·laboració de l’IESE Business School, l’Obra Social ”la Caixa” 
reforça el teixit empresarial d’impacte social 

 
”la Caixa” dóna suport a la posada      

en marxa de 20 projectes 
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 en la cinquena edició del programa 

pertanyen a empreses socials que volen aconseguir un impacte 
social mitjançant la creació d’una activitat 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 del suport econòmic, la formació en gestió 
empresarial a càrrec de l’IESE Business School, l’acompanyament 
gerencial durant un any i el treball en xarxa. 

 
• El programa disposa d’un capital llavor (seed capital) de 500.000 

euros.  
 
 
Barcelona, 4 d’abril de 2016. El director corporatiu de l’Àrea Social de la 
Fundació Bancària ”la Caixa”, Marc Simón; el director general d’Economia 
Social, Tercer Sector, Cooperatives i Autoempresa, Josep Vidal; la directora 
d’Executive Education de l’IESE i membre del consell, Mireia Rius; el director 
territorial de CaixaBank a Barcelona, Jordi Nicolau, i el Soci Director de la oficina 
a Barcelona d’Uría Menéndez, Antonio Herrera, han presentat aquesta tarda a 
CaixaForum Barcelona els 20 projectes seleccionats en el marc de la cinquena 
edició del Programa d’Emprenedoria Social. 
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L’objectiu del programa és donar suport a empreses socials que volen 
aconseguir un impacte social; concretament, persones o organitzacions que 
han decidit crear un negoci solidari amb l’objectiu d’aconseguir una transformació 
o un impacte social mitjançant una activitat empresarial econòmica i 
mediambientalment sostenible.  
 
El Programa d’Emprenedoria Social ha seleccionat 20 projectes de les comunitats 
següents: Andalusia (5), Catalunya (4), Astúries (3), Madrid (2), Castella i Lleó 
(3), Castella-la Manxa (1), Aragó (1) i Comunitat Valenciana (1).  

 
A la cinquena edició del programa, s’hi han presentat un total de 299 sol·licituds 
de projectes dels àmbits de la inserció laboral de persones en risc d’exclusió 
social, la inserció de persones amb discapacitat, la salut i el benestar, l’educació i 
l’accés al coneixement, el desenvolupament rural, la producció ecològica, 
l’energia sostenible i el reciclatge, la mobilitat sostenible i altres impactes socials. 
 
Els projectes presentats pertanyen a empreses socials de nova creació, 
empreses socials joves amb un recorregut inferior a tres anys i entitats 
socials amb una nova línia de negoci. Entre aquestes últimes, n’hi ha que 
presenten projectes orientats a la seva transformació en empresa social per ser 
més viables econòmicament, mantenint al mateix temps el seu impacte.  
 
El Programa d’Emprenedoria Social de l’Obra Social ”la Caixa” té com a objectius: 

 
• 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 en els projectes dels 

emprenedors, ja que actualment la taxa de supervivència de les 
emprenedories al cap d’un any de la seva creació és del 79,9 %; al cap 
de dos anys, del 65,3 %; al cap de tres anys, del 53,8 %, i al cap de cinc 
anys, del 46,3 % (segons les últimes dades de l’Institut Nacional 
d’Estadística relatives a empreses nascudes el 2009 i existents el 2013).  
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• Accelerar la consolidació d’empreses socials de nova creació, tenint 
en compte que la taxa de supervivència de les empreses emergents 
(start-up) al cap de cinc anys és del 20 %, i al cap de deu anys, del 10 % 
(portal d’emprenedoria GestioPolis, amb les últimes dades disponibles, 
del 2013). 

 
• Donar a 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 que ha d’assumir un projecte llavor, amb l’objectiu 
que els nous emprenedors puguin afrontar les inversions del seu 
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 o mentora professional que acompanyarà els 
emprenedors en la presa de decisions per identificar riscos, amenaces i 
oportunitats des d’una visió externa, i que els facilitarà una xarxa de 
contactes per assegurar la continuïtat de la iniciativa. 

 
• Treball en xarxa: s’incorporaran a 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 
diferents activitats destinades a millorar els projectes seleccionats. 

 
En aquesta cinquena edició, el Programa d’Emprenedoria Social de l’Obra 
Social ”la Caixa” es troba en plena consolidació i continua aprenent amb 
l’experiència dels emprenedors seleccionats, que s’impliquen en la mateixa 
dinàmica de les edicions futures del programa. 

 



 
                                      

 

Nota de premsa 
 

  

Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Andrea Pelayo: 934 044 087 / 618 126 685 / apelayo@fundacionlacaixa.org   
Sala de Premsa Multimèdia: http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/  
       @FundlaCaixaCAT  

 

20 projectes seleccionats a la cinquena convocatòria del Programa 
d’Emprenedoria Social de l’Obra Social ”la Caixa” 

 
 
ARAGÓ 
ARAGÓ 
 
Nom de l’entitat: Asociación para la Recuperación de Olivos Centenarios 
Yermos 
Nom del projecte: Apadrina un olivo 
Lloc: Terol 
Primera línia de negoci dins d’una entitat existent 
 
Projecte per a la recuperació de l’olivar centenari abandonat d’Oliete (Terol) i la 
recollida d’olives amb la finalitat de fer i vendre oli d’oliva verge. Les persones 
contractades tenen discapacitat intel·lectual o estan en risc d’exclusió social. 

 
 
ASTÚRIES 
 
 
Nom de l’entitat: A Tevayana, Sociedad Cooperativa Asturiana 
Nom del projecte: Centro de Atención Psicosocial en Salud Mental A 
Tevayana 
Lloc: Oviedo 
Empresa social jove (de menys de tres anys d’existència) 
 
Aquesta empresa treballa amb persones afectades per trastorns mentals greus, 
aportant-los eines socials i psicosocials que els permetin tenir més autonomia i 
prevenir recaigudes, a través del desenvolupament d’habilitats personals i el 
suport ràpid. També treballa per millorar les relacions familiars sobre la base de 
coneixements en psicoeducació i desenvolupant les habilitats socials amb els 
pacients. 

 

 
Nom de l’entitat: Fibras Feltai, S.L. 
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Nom del projecte: RedDeLana: un camino hacia la sostenibilidad rural 
Lloc: Gijón 
Empresa social de nova creació 
 
Recuperació de la ovella autòctona xalda i venda de productes derivats de la 
llana, donant un impuls econòmic a les dones que viuen a les zones rurals 
d’Astúries. 

 

 
Nom de l’entitat:  La Xanda Multiservicios, S.L. 
Nom del projecte: La Xanda, oportunidades de empleo para mujeres 
Lloc: Gijón 
Empresa social jove (de menys de tres anys d’existència) 
 
Inserció laboral de dones víctimes de violència i prostitució a través de la venda 
de diferents productes i serveis (tèxtil, melmelades, reciclatge). 

 
ANDALUSIA 
 
 
Nom de l’entitat: Biosuelos Sociedad Cooperativa Andaluza 
Nom del projecte: Biosuelos 
Lloc: Sevilla 
Empresa social de nova creació 
 
Projecte dedicat a la venda de biofertilitzants i substrat de cultius sobre la base 
de la transformació de residus tòxics agroramaders mitjançant la tècnica del 
cuc. Aquesta iniciativa permetrà el desenvolupament rural (fixació de la 
població), la millora dels sòls i la qualitat mediambiental a la serra sevillana. 

 

 
Nom de l’emprenedora: Eva Naranjo Quesada 
Nom del projecte: Ayudas técnicas Don’t Stop Me 
Lloc: Màlaga 
Empresa social de nova creació 



 
                                      

 

Nota de premsa 
 

  

Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Andrea Pelayo: 934 044 087 / 618 126 685 / apelayo@fundacionlacaixa.org   
Sala de Premsa Multimèdia: http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/  
       @FundlaCaixaCAT  

 

 
Disseny, desenvolupament i distribució de productes destinats a infants 
afectats de paràlisi cerebral (caminadors, cadires de passeig, trones, bicicletes i 
tricicles adaptats, roba i calçat adaptat). 

 

Nom de l’entitat: Asociación Acción por el Empleo 
Nom del projecte: Obrador APE 
Lloc: Granada 
Primera línia de negoci dins d’una entitat existent 
 
Inserció laboral de persones en risc d’exclusió social a través de l’elaboració 
artesanal i venda de productes de fleca, pastisseria i brioxeria, i també formació 
de joves. 

 

 
Nom de l’entitat: Asociación Aguaviva 
Nom del projecte: Kon_Estilo 
Lloc: Huelva 
Primera línia de negoci dins d’una entitat existent 
 
Serveis de perruqueria i estètica, amb formació pràctica per a joves en situació 
de pobresa o risc d’exclusió social. 

 

 
Nom de l’entitat: 3D Impact, Sociedad Cooperativa Andaluza 
Nom del projecte: 3D Impact 
Lloc: Sevilla 
Empresa social jove (de menys de tres anys d’existència) 
 
Fabricació i venda de filament de plàstic, procedent del reciclatge, per a la 
impressió en impressores 3D, amb oportunitats laborals per a joves en risc 
d’exclusió. 

 

CASTELLA I LLEÓ 
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Nom de l’entitat: Entrevecinos Servicios Integrales, Sociedad Cooperativa 
Nom del projecte: Entrevecinos Servicios Integrales 
Lloc: Valladolid 
Empresa social jove (de menys de tres anys d’existència) 
 

Cooperativa que ofereix serveis de manteniment i construcció o rehabilitació 
d’edificis, escoles o instal·lacions, portats a terme per socis de la cooperativa 
més grans de 45 anys i/o en risc d’exclusió social. 

 

 
Nom de l’entitat: Comocabras Ganadería Sostenible de la Demanda, S.L. 
Nom del projecte: Comocabras ganadería rural sostenible 
Lloc: Burgos 
Empresa social jove (de menys de tres anys d’existència) 
 
Aquesta empresa treballa per dinamitzar l’economia rural de la Serra de la 
Demanda a través de la reintroducció i l’explotació del bestiar caprí i derivats 
(productes càrnics i lactis). Així mateix, vol potenciar els ingressos per turisme 
de la zona i revalorar els serveis mediambientals, de prevenció d’incendis… 

 

 
Nom de l’entitat: La Exclusiva Logística Social, S.L. 
Nom del projecte: La Exclusiva Logística Social, S.L. 
Lloc: Sòria 
Empresa social jove (de menys de tres anys d’existència) 
 
Aquesta empresa ha posat en marxa un sistema logístic de rutes setmanals de 
furgonetes per diferents pobles amb poca població de la província de Sòria, 
mitjançant el qual fan arribar béns i serveis de primera necessitat a una 
població d’edat avançada. Entre aquests productes hi ha aliments, 
medicaments, electrodomèstics, llibres, servei de bugaderia, electrònica, 
rehabilitació i manteniment d’habitatges. Amb això fomenten la fixació de la 
població a les zones més despoblades d’Europa de manera sostenible. 
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CASTELLA-LA MANXA 
 
 
Nom de l’entitat: Asociación Entre Todos  
Nom del projecte: Costurízate 
Lloc: Albacete 
Primera línia de negoci dins d’una entitat existent 
 

Empresa tèxtil a la comarca de la Serra del Segura, amb marca pròpia, que 
contracta dones en risc d‘exclusió social.  

 
CATALUNYA 
 
 
Nom de l’entitat: B-Swim, SCCL 
Nom del projecte: B-Swim, la natació que s’adapta a tu 
Lloc: Barcelona 
Empresa social jove (de menys de tres anys d’existència) 
 
Foment de l’esport entre persones amb discapacitat física o intel·lectual, a 
través del servei d’especialistes d’activitats aquàtiques. L’empresa vol treballar 
la sociabilització mitjançant la creació d’equips i activitats grupals. 

 

 
Nom de l’entitat: Associació Ajudam Predegent 
Nom del projecte: Mira, pensa, recorda 
Lloc: Barcelona 
Primera línia de negoci dins d’una entitat existent 
 
Disseny, fabricació, comercialització i distribució de productes destinats a la 
millora de persones amb deteriorament cognitiu (Alzheimer, ictus, etc.). 
L’empresa ha desenvolupat material propi, orientat a persones adultes i 
defugint els materials infantils que generalment s’utilitzen. Aquest nou material 
fomenta la recuperació de la memòria a través del record de la pròpia vida dels 
pacients. 
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Nom de l’entitat: Fundació Privada Sique 
Nom del projecte: Agència de viatges adaptats Vavava 
Lloc: Barcelona 
Primera línia de negoci dins d’una entitat existent 
 
Agència de viatges amb llicència especialitzada en turisme inclusiu, adaptat i 
accessible per a persones amb discapacitat intel·lectual, física i/o sensorial. Vol 
contribuir a la sociabilització i l’apoderament dels seus clients a través 
d’experiències enriquidores que ampliïn la seva zona de confort.  

 

 
Nom de l’entitat: Change Dyslexia, S.L. 
Nom del projecte: Change Dyslexia 
Lloc: Barcelona  
Empresa social de nova creació 
 
Aquesta empresa vol contribuir a la reducció de l’abandonament escolar a 
través de la detecció de la dislèxia (amb un 10 % de la població espanyola 
afectada i que causa el 40 % de l’abandonament escolar). El diagnòstic es farà 
mitjançant un detector en línia i una app validats científicament, de manera que 
el mercat és global. L’empresa té la patent pendent i publicacions científiques 
en col·laboració amb 16 universitats. 

 
COMUNITAT VALENCIANA 
 
 
Nom de l’emprenedor: Paco Gracia Terol 
Nom del projecte: Trip & Feel 
Lloc: Alacant 
Empresa social de nova creació 
 
Aquesta empresa comercialitza activitats de turisme vivencial, mitjançant 
excursions amb els pescadors locals en les seves tasques diàries. Amb 
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aquesta activitat, a més, complementa els ingressos dels mateixos pescadors i 
revalora la pesca local tradicional.  

 
MADRID 
 
 
Nom de l’entitat: Escuelab Innovación Educativa, S.L. 
Nom del projecte: Escuelab Innovación Educativa 
Lloc: Madrid 
Empresa social jove (de menys de tres anys d’existència) 
 
Promoció de l’educació científica pràctica entre escolars espanyols i foment de 
la vocació en recerca, a través de la venda d’activitats extraescolars, tallers i 
campaments on es desenvolupin activitats de laboratori i recerca científica. El 
projecte presenta un sistema de beques i escalat en el preu de les activitats per 
aconseguir que siguin inclusives. 

 
 
Nom de l’entitat: Grupo Sylvestris, S.L. 
Nom del projecte: Sembrando los bosques del futuro 
Lloc: Madrid 
Empresa social jove (de menys de tres anys d’existència) 
 
Projecte dedicat a la reforestació de boscos incendiats a l’arc mediterrani amb 
llavors resistents sotmeses a creixement en situacions d’escassedat d’aigua. 
Per aconseguir-ho, donen feina a persones en atur de llarga durada i/o en risc 
d’exclusió social en els àmbits rurals on es desenvolupen les reforestacions. 

 

 


