
 
 
 

 
 

Nota de premsa 

 
 
 

El projecte s’adreça a col·lectius desfavorits, com ara persones amb 
discapacitat, aturats de llarga durada, joves en risc d’exclusió  i dones víctimes 

de violència de gènere i/o amb càrregues familiars no compartides 
 
 

Els hotels espanyols contractaran persones en risc 
o situació d’exclusió a través del programa 

Incorpora de l’Obra Social "la Caixa" 
 
 
• La Fundació CEHAT (Fundació de la Confederació Espanyola 

d’Hotels i Allotjaments Turístics), que representa 14.000 

establiments hotelers,  s’adhereix a aquesta iniciativa de 

foment de l’ocupació de l’entitat financera. 

• L’acord contempla l’impuls tant d’accions de formació i 

inserció, creant una borsa de treball especialitzada per al 

sector hoteler, com de campanyes de sensibilització i 

informació.  

• Incorpora ha facilitat més de 31.000 insercions de persones 

en situació de vulnerabilitat gràcies a la col·laboració de 245 

entitats socials i 11.716 empreses de tot l’Estat.  

 

 

Barcelona, 20 de juliol de 2010. – El president de "la Caixa" i de la Fundació 

"la Caixa", Isidre Fainé, y Juan Molas, com a president de la Fundació CEHAT 

(Fundació de la Confederació Espanyola d’Hotels i Allotjaments Turístics), han 

signat avui un acord en virtut del qual la CEHAT, a través de la seva Fundació, 

s’adhereix a Incorpora, el programa d’integració laboral que impulsa l’Obra 

Social  "la Caixa". 

 

La patronal hotelera representa 14.000 hotels, el que la converteix en un soci 

estratègic per al desenvolupament de projectes i accions de responsabilitat 



social empresarial en general i d’integració laboral dels col·lectius més 

vulnerables en particular. L’acord contempla l’impuls d’accions de formació i 

inserció, a més de campanyes de sensibilització i informació.  

 

Així, la Fundació CEHAT farà de pont entre les entitats socials vinculades a 

Incorpora i el sector hoteler: informarà aquestes associacions sobre quins 

perfils formar i com i quin llocs de treball demanda el sector, el que es 

concretarà en l’elaboració de plans de carrera per a persones en risc o 

situació d’exclusió.   

 

En aquesta línia, el conveni també contempla la creació d’una borsa de treball 

especialitzada en el sector hoteler en coordinació amb les entitats socials que 

aglutina Incorpora.  

 

Totes les accions estaran encaminades a facilitar tant la realització de 

pràctiques laborals com les posteriors contractacions.  

 

Els objectius de la Fundació CEHAT són la promoció, organització, gestió i 

foment d’activitats socials, educatives, formatives, d’inserció laboral de 

col·lectius en risc d’exclusió, culturals i d’investigació en relació amb el sector 

hoteler i turístic.  

 

 
Incorpora: més de 31.000 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 

31.000 persones en situació de vulnerabilitat a tot l’Estat. Això ha estat possible 

gràcies a la col·laboració de 245 entitats socials i de 11.716 empreses.  

 

La iniciativa s’adreça a joves en 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. 

 

La CEHAT representa tot el sector de l’allotjament espanyol (tant hotels 

independents com cadenes hoteleres i apartaments turístics). Compta amb 

més de 14.000 establiments i 1.500.000 places, agrupades en 64 Associacions 

d’àmbit local, provincial i autonòmic a tot el territori nacional. 

 
 
 



 
Per a  més informació:  
Departament de Comunicació Obra Social ”la Caixa”   
Jesús N. Arroyo: 629 79 12 96 
Neus Contreras: 93 404 60 73 / 619 74 38 29  
http://www.lacaixa.es/obrasocial  
 
Sala de premsa multimèdia   
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 
 
Departament de Comunicació CEHAT 
Mónica González: 91 556 71 12  
 


