
 

 

 

Nota de premsa 

 
La Fundació Bancària ”la Caixa” destinarà més 
de 3 milions d’euros a fomentar l’ocupació de 

dones i joves al Perú i Moçambic 
 
 

• La Fundació Bancària ”la Caixa” presenta un programa d’innovació 
per promoure noves idees de negoci i la creació de llocs de treball. 
 

• El projecte Work 4 Progress ja es duu a terme a l’Índia i se n’han 
obert convocatòries al Perú i Moçambic per cercar socis locals. 

 
• Amb una inversió inicial de més de 3 milions d’euros, Work 4 

Progress impulsarà xarxes d’entitats que treballin de manera 
coordinada per implementar les idees de negoci. 

 
 
Barcelona, 8 de juny de 2017.– La Fundació Bancària ”la Caixa” llança un nou 
programa per promoure la creació d’ocupació entre dones i joves amb dificultat 
d’accés al mercat laboral en els sectors més vulnerables i exclosos de països 
en vies de desenvolupament de l’Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia. 
 
Amb el nom de Work 4 Progress, l’entitat promourà plataformes d’innovació 
per accelerar la creació de noves idees de negoci i, per tant, d’ocupació. Les 
entitats socials de la regió hauran de treballar coordinades per assolir el màxim 
impacte social. 
 
Work 4 Progress se centrarà en tres àrees geogràfiques: l’Índia, el Perú i 
Moçambic. Els tres països han estat seleccionats perquè es tracta de zones en 
què la Fundació Bancària ”la Caixa” té més experiència en el desenvolupament 
d’activitats sobre el terreny. 
 
En el cas del Perú i Moçambic, la Fundació Bancària obre convocatòries 
per a la recerca de socis. Amb una inversió inicial de 3 milions d’euros per 
als propers dos anys, cada país disposarà d’1,5 milions d’euros de pressupost 
per finançar els projectes. Les convocatòries estaran obertes fins al 17 de juliol 
de 2017. 
 
Mentrestant, Work 4 Progress ja és una realitat a l’Índia, on es duu a terme a 
través de socis locals, incloent-hi l’organització Development Alternatives, amb 



 

 

més de trenta anys d’experiència en la lluita contra la pobresa i la promoció 
d’una ocupació sostenible, i soci de llarg recorregut de la Fundació Bancària ”la 
Caixa”. 
 
Work 4 Progress ha establert els seus objectius a l’Índia per als propers dos 
anys: crear 180 empreses, que generaran 500 nous llocs de treball, i 
formar 200 emprenedors amb capacitat per fomentar nous models de 
negoci. 
 
 

Aposta per l’apoderament de la dona 
 
Dos de cada cinc joves arreu del món no tenen feina. Per a una dona, la 
probabilitat de trobar un lloc de treball és 27 punts percentuals inferior a 
un home. Es tracta de dades globals que l’Organització Internacional del 
Treball posa sobre la taula.  
 
Són també objectius de les Nacions Unides a l’agenda del 2030: promoure el 
creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i 
productiva i el treball decent per a tothom, com també assolir la igualtat entre 
els gèneres i apoderar totes les dones. 
 
Per tot plegat, la Fundació Bancària ”la Caixa” aborda amb Work 4 Progress els 
dos reptes principals: l’ocupació i la igualtat. Les dones i els joves en risc 
d’exclusió i amb entrada difícil al mercat laboral del seu país seran els 
beneficiaris últims d’aquest programa. 

 
 
Més enllà de la innovació: la transformació social 
 
El programa s’adreça a xarxes formades per entitats socials, organitzacions 
sense finalitat de lucre, autoritats locals, empreses socials i centres de recerca i 
formació, sempre que tinguin experiència sobre el terreny i capacitat de 
detectar i fomentar la innovació en processos, productes i serveis. 
 
L’objectiu de Work 4 Progress és crear plataformes d’innovació, enteses com 
una xarxa d’entitats que duen a terme iniciatives interconnectades sobre un 
mateix territori, i tot per tal d’assolir el màxim impacte per a una transformació 
social. 
 
La Fundació Bancària ”la Caixa” parteix d’una nova visió: la innovació per al 
foment de l’ocupació. L’anomenada innovació social va més enllà de les 



 

 

noves tecnologies i aposta per iniciatives en què la comunitat és protagonista i 
que es tradueixen en una transformació real.  
 
Work 4 Progress seleccionarà aquestes xarxes d’entitats, que disposaran de 
finançament i suport per a tot el procés de creació de plataformes 
d’innovació. En primer lloc, la concreció d’una metodologia, amb una anàlisi de 
la situació i un procés d’escolta comunitari, per valorar les necessitats socials i 
la millor manera de respondre-hi. En segon lloc, el disseny d’una estratègia 
d’actuació, i la posada en marxa d’una prova pilot per testar la viabilitat del pla. 
 
D’aquesta manera, es persegueix d’una manera totalment innovadora la co-
creació d’iniciatives generadores d’ocupació que responguin a les demandes 
de les comunitats. Tot plegat amb un impacte sostenible, amb projecció de futur 
i escalabilitat.  
 
 

Un projecte amb suport de la Unió Europea 
 
Work 4 Progress compta amb el suport de la Unió Europea. La Comissió 
Europea ha seleccionat el projecte per participar en els European Development 
Days 2017 (EDD 2017), la conferència anual sobre desenvolupament 
internacional, que tindrà lloc a Brussel·les del 6 al 8 de juny. 
 
La Fundació Bancària "la Caixa" ha estat seleccionada per presentar davant les 
principals entitats socials i experts el nou projecte, considerat un dels més 
innovadors d'Europa per promoure el treball entre joves i dones, un dels 
objectius de desenvolupament de les Nacions Unides. 
 
Departament de Comunicació de la Fundació Bancària ”la Caixa” 

 
Irene Benedicto: 934 042 033 / 629 547 850 / ibenedicto@fundaciolacaixa.org 
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