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La Fundació ”la Caixa” dona resposta a la COVID-19 a l’Índia, 

Moçambic i el Perú a través del seu programa d’innovació 

social per a la creació d’ocupació Work 4 Progress 

 

 Work 4 Progress, el programa de la Fundació ”la Caixa” d’innovació 

social per a la creació d’ocupació de qualitat entre dones i joves 

vulnerables de l’Índia, Moçambic i el Perú, s’adapta a la situació de 

pandèmia i a les necessitats de cada país. 

 

 A l’Índia, un servei d’e-rickshaws dirigit per dones proporciona 

transport d’emergència des dels poblets fins als hospitals; al Perú, 

un negoci de flors s’ha enfocat en el cultiu d’hortalisses, i a 

Moçambic, les ràdios locals donen veu als líders comunitaris com a 

preceptors de les mesures higièniques i de seguretat. 

 

 En el seu tercer any des que es va posar en marxa, Work 4 

Progress ha arribat a 29.000 persones a través d’una xarxa de 35 

organitzacions socials implicades als tres països d’implantació. 

S’han posat en marxa 668 negocis i s’han generat 2.200 nous llocs 

de treball. 

 

Barcelona, 4 de juny de 2020. La Fundació ”la Caixa” està adaptant i 

reorientant els seus projectes de cooperació internacional per abordar la 

crisi del coronavirus als països de l’Àfrica, l’Àsia i l’Amèrica Llatina en els 

quals tenen presència i, en particular, a través de Work 4 Progress, el 

programa pioner que promou la innovació i la creació d’ocupació de qualitat 

entre dones i joves vulnerables de l’Índia, Moçambic i el Perú.  

Amb l’arribada de la pandèmia del coronavirus en aquests països, els esforços 

es concentren en el suport als petits negocis generats en el marc d’aquest 

programa per contribuir a oferir productes i serveis de primera necessitat que 

s’adaptin al nou context. 

Les plataformes de creació d’ocupació establertes i els mateixos negocis creats 

en els últims tres anys s’estan adaptant a les noves necessitats sobre la base 

d’un marc 3R: resposta, reestructuració i reconeixement. 

En aquests moments, els prototips estan en una etapa de resposta en la qual 

aborden les necessitats immediates de les comunitats i treballen 
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simultàniament en la reestructuració del seu disseny amb socis per oferir 

solucions rellevants després de l’arribada de la pandèmia. 

Iniciat el 2017 amb un pressupost anual de 2,6 milions d’euros, Work 4 

Progress ha establert fins al maig del 2020 una xarxa de 35 organitzacions 

socials implicades, liderades a cadascun dels tres països per una entitat 

referent. 

 Perú: Condorcanqui (Amazones) i Quispicanchi (Cusco) – Entreculturas. 

 Moçambic: Cabo Delgado (nord del país) i Maputo – Ayuda en Acción. 

 Índia: Bundelkhand i Eastern UP (Uttar Pradesh) – Development 

Alternatives. 

En total, a través de Work 4 Progress s’ha arribat a més de 29.000 persones 

beneficiades, s’han posat en marxa 668 negocis i s’han generat 2.200 nous 

llocs de treball. També s’han creat 78 prototipus d’empreses. 

Al llarg d’aquests tres anys, han tingut lloc 35 esdeveniments internacionals i 

nacionals per donar a conèixer la iniciativa a agents del tercer sector, a 

empreses locals i als ciutadans de la regió. En aquestes jornades, hi han pres 

part més de 3.000 participants. A més, 30 cooperants internacionals hi han 

fet estades de voluntariat tècnic a través del programa de la Fundació 

”la Caixa” CooperantsCaixa. 

Work 4 Progress va rebre el 2019 el reconeixement del PNUD, que va adoptar 

W4P com a exemple de bona pràctica, i del Banc Mundial, que va seleccionar 

W4P per al seu portafolis Solutions for Youth Employment. També, va ser 

guardonat amb el Premi Iberdrola a la Millor Cooperació Energètica. 

 

Una resposta a la COVID-19 adaptada a cada regió 

L’equip de Work 4 Progress de cada país i regió ha adaptat el seu treball 

d’acord amb les necessitats locals: 

 L’Índia (regions de Bundelkhand i Eastern Uttar Pradesh) 

 

 Les microempreses d’e-rickshaws dirigides per dones proporcionen 

serveis de transport d’emergència perquè els habitants de les comunitats 

puguin arribar als centres de salut i perquè les autoritats locals arribin a 

les comunitats. Els e-rickshaws també es connecten amb empreses 

locals per lliurar aliments i matèries primeres als agricultors. 

 

 Els quioscos d’informació i serveis per a l’emprenedor operen des 

de casa per proporcionar targetes de racionament i registre per a plans 
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d’assistència social als migrants que, després del tancament, han tornat 

a les seves llars amb molt poc estalvi o pràcticament gens. 

 

 Empreses de confecció proporcionen productes essencials, com ara 

màscares, a preus assequibles per a les seves comunitats.  

 

 Iniciatives de microcrèdit. Seguint les pautes del Banc de la Reserva 

de l’Índia, el servei de microcrèdit dirigit per dones també ha ajornat el 

reemborsament dels préstecs atorgats als microempresaris i busca 

formes de desenvolupar conjuntament productes de crèdit més centrats 

en la comunitat. 

 

 Les coalicions regionals per promoure l’emprenedoria es duen a terme 

de manera virtual, i els seus membres busquen formes de reunir 

recursos per proporcionar serveis d’ajuda immediata, com ara paquets 

d’aliments als migrants. 

 

 El Perú (regió de Quispicanchi) 

Els equips de Work 4 Progress se sumen a la resposta d’emergència i treballen 

en l’adaptació de diversos negocis del sector de la producció, per possibilitar la 

seva supervivència davant la crisi derivada de la pandèmia: 

 Diversificació de clients i diversificació de canals de venda en línia, 

vendes anticipades o cistelles de lliurament a domicili.  

 Integració de tots els protocols sanitaris en intercanvis comercials, 

activitats de formació i assistència tècnica amb distanciament físic per a 

la prevenció del contagi.  

 Formació i acompanyament més virtual, radial, menys presencial.  

 Detecció de noves necessitats del mercat a partir de l’escolta 

comunitària, a través de la qual van sorgir les primeres idees de negoci.  

 Col·laboració amb els governs locals per donar resposta als nous reptes 

que són conseqüència de la COVID-19, com ara l’atenció a població 

vulnerable i la demanda de nous projectes productius.  

 Enfortiment de capacitats i competències financeres, i alfabetització 

mediàtica per reduir la bretxa digital, d’alfabetització i d’accés a la 

tecnologia.  

  

Cal destacar dues adaptacions de prototips desenvolupats en el marc de W4P 

que ja s’han posat en marxa al Perú: 

 Venda per delivery (venda amb lliurament a domicili) de productes 

desenvolupats per prototipus de W4P (cuyes —conillets d’Índies—, 

formatges i bolets). A través de CCAIJO ESS (empresa social solidària 
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vinculada al programa Work 4 Progress), s’ha incentivat un sistema de 

venda amb lliurament a domicili mitjançant comandes per telèfon, xarxes 

socials i WhatsApp. Això ha permès ampliar la xarxa de comercialització 

en el cas de la venda de conillets d’Índies, ja que fins ara els clients 

principals eren restaurants de la regió de Quispicanchi, que han hagut 

de tancar a causa de l’emergència.  

 

 Reconversió d’algunes activitats per promoure productes de 

primera necessitat. Un prototip de cultiu i venda de flors ha reconvertit 

part de l’espai dels hivernacles per cultivar-hi hortalisses i donar així 

resposta a la necessitat del sector agroalimentari. 

 

 Moçambic (Cabo Delgado i Maputo) 

L’impacte de la COVID-19 a Moçambic és encara limitat, amb 213 casos 

registrats, segons dades del Ministeri de Salut  moçambiquès. Tanmateix, els 

casos continuen creixent i es tem que la situació empitjori els mesos vinents, 

amb un sistema sanitari que presenta nombroses mancances. 

El Govern de Moçambic ha decretat l’estat d’emergència i ha imposat diferents 

mesures per a la contenció de la COVID-19, com el tancament de les escoles o 

l’ús obligatori de màscares als espais públics. 

Els socis de W4P Moçambic contribueixen als esforços de contenció de la 

pandèmia divulgant les mesures de prevenció en les seves intervencions i 

sensibilitzant la població sobre la seva importància. 

Per fer-ho, es treballa amb els agents comunitaris, com ara els comitès de salut 

o els líders tradicionals, i s’utilitzen les ràdios comunitàries per a la divulgació 

de missatges, traduïts a les diferents llengües locals. 

 

Cooperació internacional en temps de COVID-19 

La Fundació ”la Caixa” treballa per abordar la crisi del coronavirus als països 

de l’Àfrica, l’Àsia i l’Amèrica Llatina, mitjançant el reforç dels sistemes de 

salut i la formació de professionals; el suport a campanyes de vacunació; 

accions de prevenció; la millora de l’atenció i el tractament de les poblacions 

més vulnerables juntament amb organitzacions de la societat civil, donant 

solució a les necessitats més urgents (equipament sanitari i d’higiene, 

alimentació, etc.), i l’assistència tècnica virtual en els programes de cooperació 

internacional impulsats per la nostra entitat a través del programa 

CooperantsCaixa. 
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