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L’espai  se  situarà  a  l’antiga  Mediateca,  els  fons  sobre  media  art de  la  qual 
continuaran a disposició dels usuaris i seran consultables sota demanda

CaixaForum Barcelona acollirà un 
laboratori per fomentar l’esperit 

emprenedor dels escolars

• En el context econòmic actual, l’Obra Social "la Caixa" aposta per 
fomentar  l’emprenedoria  amb  la  creació  d’un  nou  espai  a 
CaixaForum Barcelona adreçat al públic adolescent i jove. 

• Amb la creació d’aquest laboratori,  l’entitat  vol fomentar l’esperit 
emprenedor entre els joves en edat escolar. Per això, s’explicaran 
experiències  d’èxit  en  el  camp  de  la  creació  d’empreses  i  es 
facilitaran les eines que permeten convertir una idea original en un 
projecte viable. 

• El nou espai tindrà dues zones diferenciades: una àgora per donar 
a conèixer l’experiència d’emprenedors i empreses, i un simulador 
de la gestió que ha de tenir un projecte per augmentar les seves 
probabilitats d’èxit. 

• És  previst  que  l’equipament  entri  en  servei  a  finals  d’any  a 
CaixaForum Barcelona en el lloc que ara ocupa la Mediateca, que 
estarà operativa fins al 16 de febrer. La Col·lecció d’Art Multimèdia 
es podrà consultar  en un nou espai  habilitat  al  centre  cultural  i 
social de l’entitat. 

Barcelona,  15  de  febrer  de  2013. En  consonància  amb  la  conjuntura 
econòmica  actual,  i  fidel  als  principis  que  guien  l’acció de  l’Obra  Social 
”la Caixa” —el d’anticipació,  dirigit  a solucionar mancances no cobertes per 
altres  institucions;  i  el  de  flexibilitat,  orientat  a donar  resposta a les noves 
demandes que sorgeixen de la ràpida transformació de la societat—, l’entitat ha 



decidit  impulsar la  creació  d’un  laboratori  a  CaixaForum  Barcelona  per 
impulsar l’esperit emprenedor entre els escolars.

Es tracta d’un espai adreçat al públic adolescent i jove, amb l’objectiu de fer-
los conèixer experiències d’èxit en el camp de la creació d’empreses, i alhora 
facilitar-los les eines que permeten convertir una idea en un projecte viable.

L’objectiu amb el qual neix aquest nou equipament és fomentar l’emprenedoria 
per tal que els infants i joves en edat escolar siguin capaços d’afrontar en el 
futur  els  seus  propis  reptes  i  projectes,  contribuint  al  desenvolupament 
econòmic i a la creació de nous llocs de treball. 

Aquest nou espai de 465 m2, que és previst que entri en funcionament a finals 
del 2013 en el lloc que ocupa la Mediateca, tindrà dues zones diferenciades. La 
primera  serà  l’Àgora,  en  la  qual  els  joves  podran  conèixer  de  primera  mà 
l’experiència d’emprenedors i empreses a l’hora d’impulsar i portar a terme els 
seus projectes; així, per exemple, es convidarà antics becaris de ”la Caixa” o 
clients de l’entitat perquè comparteixin la seva història d’èxit. Aquest nou servei 
es completarà amb un Espai de simulació, tant de les idees com de la gestió 
que ha de tenir un projecte perquè augmentin les seves probabilitats d’èxit.

EduCaixa, el programa per a la comunitat educativa

Amb  l’objectiu  d’aconseguir  que  les  noves  generacions  tinguin  l’oportunitat 
d’accedir a una educació de qualitat basada en la reflexió social i en els valors, 
el 2012 va néixer eduCaixa, nova proposta que engloba tota l’oferta educativa 
de l’Obra Social ”la Caixa”.

El programa eduCaixa està orientat a alumnes de tots els nivells educatius, de 
3 a 18 anys, i també a professors i a associacions de mares i pares d’alumnes. 
Inclou recursos pedagògics innovadors, pràctics i de fàcil accés, amb propostes 
educatives concebudes per reforçar els valors, el compromís social i el treball 
en  grup.  El  nou  projecte  ofereix  materials  didàctics  que  serveixen  de 
complement a les tasques que professors i alumnes desenvolupen a classe.

Una  de  les  línies  d’actuació  incloses  a  eduCaixa  és  el  KitCaixa  Joves 
Emprenedors, iniciativa que vol impulsar la cultura emprenedora a les escoles. 
En aquesta línia, doncs, disposa de diferents eines, com ara un decàleg que 
aporta les claus per fomentar l’esperit emprenedor des de les escoles, i una 
sèrie de recursos pràctics per al seu ús a l’aula, com ara el KitCaixa Economia.



Ara,  l’entitat  fa  un  pas  més  en  aquesta  línia  estratègica  d’actuació  amb 
l’habilitació  d’aquest  espai  innovador  dedicat  a  l’emprenedoria,  que  alhora 
comportarà que la Mediateca de CaixaForum Barcelona deixi d’estar operativa 
a partir del proper 16 de febrer.

L’Obra Social ”la Caixa” manté la seva voluntat de continuar posant a disposició 
del públic els fons que formen aquest espai dedicat al  media art i a la cultura 
digital.  En  concret,  l’entitat  continuarà  donant  accés  a  la  consulta  de  la 
Col·lecció d’Art Multimèdia. Així doncs, s’habilitarà un nou espai a CaixaForum 
per  poder-hi  consultar  sota  demanda  les  obres  que  la  conformen.  Amb  la 
mateixa  voluntat,  en  aquests  moments  l’entitat  treballa  per  establir 
col·laboracions amb altres institucions per tal que els fons vinculats a la cultura 
audiovisual i musical puguin continuar sent accessibles. 

Obra Social ”la Caixa”: més compromesos que mai

El  compromís  de  ”la  Caixa”  amb les  necessitats  de  la  societat  en  la  qual 
desenvolupa la seva activitat financera i amb el benestar de les persones és un 
dels seus trets més definitoris i diferencials des del 1904, i adquireix encara 
més rellevància en les circumstàncies actuals. En aquest sentit, l’entitat manté 
el pressupost de la seva Obra Social per al 2013 en 500 milions d’euros, la 
mateixa  xifra  pressupostada en els  cinc  anys  precedents.  Aquesta  quantitat 
converteix l’Obra Social ”la Caixa” en la primera fundació privada d’Espanya i 
en una de les més importants del món.

Un  any  més,  la  prioritat serà  l’atenció  a  les  principals  preocupacions  i 
problemes  de  la  ciutadania.  La  lluita  contra  la  pobresa  i  la  marginació  a 
Espanya, el foment de la feina entre col·lectius amb dificultats —amb especial 
atenció als joves—, l’envelliment actiu i saludable, l’atenció a les persones amb 
malalties avançades i el suport a la investigació i l’educació són alguns dels 
objectius més importants de l’entitat. 

En  total,  el  66,8 %  del  pressupost  (334  milions  d’euros)  es  destinarà  al 
desenvolupament  de  programes socials  i  assistencials;  els  programes de 
ciència,  investigació  i  medi  ambient  suposaran  el  13,4 % (67,1  milions); 
l’apartat cultural representarà el 12,9 % de la inversió (64,3 milions); i el suport 
a l’educació i la formació, el 6,9 % (34,6 milions d’euros).

El 2012 l’Obra Social ”la Caixa” va impulsar un total de 42.056 iniciatives en 
què van participar i de què es van beneficiar més de 8 milions de persones.



Més informació:
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa”
Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.es
http://www.lacaixa.es/obrasocial
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