
 

 
Nota de premsa 

 
 

El projecte compta amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i la 
Generalitat de Catalunya 

 
 

L’Obra Social ”la Caixa” i la Fundació Trinijove 
posen en marxa un nou projecte per a la formació 
laboral de col·lectius en risc o situació d’exclusió 

 
 

• Les activitats impulsades en el marc d’aquesta iniciativa es 

concentraran a CentreCaixa, un nou espai de formació sociolaboral 

gestionat per la Fundació Trinijove i ubicat al districte de Sant 

Andreu.  

 

• L’objectiu del projecte és fomentar l’aprenentatge, qualificació i 

adquisició d’experiència professional de persones amb especials 

dificultats per accedir al món del treball, prioritzant els joves en 

situació de vulnerabilitat.  

 

• CentreCaixa esdevindrà una eina fonamental en els processos 

d’inclusió que propicien els diferents programes de l’Obra Social. 

 

• L’espai, de 500 m² i situat al barri de Baró de Viver, consta d’un taller 

de serralleria, una aula de noves tecnologies i dues sales de 

formació polivalent.  

 

 

Barcelona, 8 de juliol de 2010. – El director general de la Fundació  "la Caixa", 

Jaume Lanaspa; el president de la Generalitat, José Montilla; l’alcalde de 

Barcelona, Jordi Hereu; i el secretari general de la Fundació Trinijove, Ignasi 

Parody, han inaugurat avui CentreCaixa, un espai destinat a la formació 

sociolaboral de persones en risc o situació d’exclusió. Situat al districte de Sant 

Andreu, CentreCaixa compta amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i la 

Generalitat de Catalunya.  

 

TRINI

FUNDACIÓ



El nou equipament estarà gestionat per la Fundació Trinijove, una de les 

entitats coordinadores del programa Incorpora de l’Obra Social "la Caixa", a 

més d’una organització amb àmplia experiència en l’àmbit de la formació i la 

inserció laboral.  

 

CentreCaixa busca esdevenir un espai de referència en l’àmbit de la integració 

sociolaboral, així com un una eina fonamental en els processos d’inclusió social 

que propicien diferents programes de la Fundació "la Caixa". Entre ells 

destaquen el de foment de l’ocupació (Incorpora), el destinat a la integració 

sociolaboral per a persones privades de llibertat  i CaixaProinfància.  

 

Aquest nou espai de formació sociolaboral al barri de Sant Andreu aglutinarà, 

per tant, bona part de les línies d’actuació de l’Obra Social "la Caixa" enfocades 

a la formació de col·lectius desafavorits, entenent la seva integració 

sociolaboral com un pas decisiu en el procés d’inclusió d’aquestes persones.   

 

 

Atenció a 200 persones cada mes 

 

Amb un total de 500 m² i situat al barri de Baró de Viver, CentreCaixa consta 

d’un taller de serralleria, una aula de noves tecnologies i dues sales de 

formació polivalent. Aquesta polivalència del centre permetrà adaptar la 

formació que s’imparteixi a les necessitats específiques de les empreses de 

cada zona.  

 

Es preveu atendre unes 200 persones  mensualment. A més, els joves en risc o 

situació d’exclusió amb dificultats per trobar feina hi tindran un especial 

protagonisme, disposant d’un seguit de places ja concertades:  

 

- 20 joves derivats per la Direcció General d’Atenció a la Infància i 

l’Adolescència (DGAIA) de la Generalita i joves del territori, amb 

contracte d’aprenentatge  

- 24 joves derivats de la Unitat Externa d’Escolarització, a partir d’un 

conveni amb el Departament d’Educació 

 

L’objectiu de la iniciativa és fomentar l’aprenentatge, qualificació i adquisició 

d’experiència professional de persones amb especials dificultats per accedir 

al món del treball. Amb aquesta finalitat, s’elaboraran itineraris d’inserció 

personalitzats que donin resposta, alhora, a les demandes del mercat de 

treball.  



 

 

Incorpora: més de 28.000 llocs de treball 

 

Des que es va posar en marxa, l’any 2006, Incorpora, el programa de foment 

de l’ocupació de l’Obra Social "la Caixa", ha facilitat la inserció de més de 

28.000 persones en risc o en situació d’exclusió social. Això ha estat possible 

gràcies a la col·laboració d’entitats socials de tot l’Estat i de més de 11.000 

empreses.  

 

La iniciativa s’adreça a joves en situació o risc d’exclusió amb dificultats per 

trobar la primera feina, aturats de llarga durada, dones víctimes de violència de 

gènere, persones immigrades i persones amb discapacitat física, psíquica o 

sensorial, entre d’altres col·lectius. 

 

 

Pensant en les persones, més que mai 

 

"la Caixa" ha optat por reforçar, més que mai en aquests moments, el seu 

compromís amb les persones. En aquest sentit, l’Obra Social manté el 2010 un 

pressupost de 500 milions d’euros.  

 

El desenvolupament de programes de caràcter social, adequats a les 

necessitats més emergents en l’actual conjuntura, acapara gran part de la 

inversió. La superació de la pobresa infantil, el foment de l’ocupació entre 

col·lectius amb dificultats, l’envelliment actiu i saludable de les persones grans, 

l’atenció a les persones amb malalties avançades i la intervenció comunitària 

intercultural són, en aquests moments, las línies de treball prioritàries.  

 

A més d’aquests, l’entitat impulsa altres projectes dirigits a cobrir diferents 

carències socials: la prevenció del consum de drogues, l’accés a l’habitatge, la 

concessió de microcrèdits o la Cooperació Internacional. El recolzament a 

l’educació i la investigació, la conservació del medi ambient i la divulgació de la 

cultura completen els objectius essencials de l’Obra Social "la Caixa". 

 
Per a més informació: 
Departament de Comunicació de l’Obra Social "la Caixa"   
Neus Contreras: 93 404 60 73 / 619 74 38 29  / ncontreras@fundaciolacaixa.es 
http://www.obrasocial.lacaixa.es 
 
Sala de premsa multimèdia: http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  


