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L’entitat financera destinarà 2.171.200 euros a aquest projecte dirigit a propiciar 

la reinserció d’aquest col·lectiu  

 

 

L’Obra Social ”la Caixa” i el Departament de 
Justícia fomentaran la integració 

sociolaboral de reclusos i ex reclusos  
 

 

• La consellera de Justícia de la Generalitat, Montserrat Tura, i el 

director general de la Fundació ”la Caixa”, Jaume Lanaspa, han 

signat un conveni que posa èmfasi en l’acompanyament sociolaboral 

dels interns tant durant l’etapa final de la condemna com una vegada 

en llibertat.  

 

• Durant el proper curs 2010-2011, ”la Caixa” mantindrà una inversió 

de 2.171.200 euros en aquest programa, el que es concretarà en 

l’organització d’un mínim de 420 accions formatives 

 

• L’objectiu és promoure la formació continuada dels interns i facilitar-

los l’adquisició de recursos útils i necessaris per a la seva reinserció 

social i laboral.  

 

• Incorpora, el programa de d’integració laboral que impulsa l’entitat 

financera, esdevindrà una eina clau en aquests processos.  

 
 

Barcelona, 29 de juliol de 2010. La consellera de Justícia de la Generalitat, 

Montserrat Tura, i el director general de la Fundació ”la Caixa”, Jaume 

Lanaspa, han signat avui el conveni del programa d’integració sociolaboral per 

a persones privades de llibertat de centres penitenciaris de Catalunya. Això es 

traduirà en l’organització d’un mínim de 420 accions formatives per als 

reclusos, amb una inversió de 2.171.200 euros.  
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Els cursos de formació professional s’orienten a facilitar la inserció laboral dels 

penats classificats en segon grau, tercer grau i llibertat condicional. El nou 

acord contempla, a més, la realització de pràctiques laborals orientades a les 

necessitats del mercat i que ajudin a completar el currículum professional o la 

formació rebuda. 

 

Les dues institucions també es comprometen a facilitar la derivació d’interns, 

abans de la seva llibertat definitiva, a Incorpora, el programa d’integració laboral 

que impulsa l’entitat financera. La iniciativa ha facilitat 362 llocs de treball a ex 

reclusos des de la seva posada en marxa, el 2006.  

 

Totes aquestes accions tenen com a objectiu donar continuïat als itineraris 

d’integració social que es posen en marxa al centre penitenciari i facilitar la 

incorporació dels reclusos al món del treball. L’Obra Social i el Departament de 

Justícia també es comprometen a promoure accions i campanyes de 

sensibilització social sobre aquest col·lectiu. 

 

Des que, l’any 2005, es va posar en marxa aquest programa, el nombre d’ajuts 

concedits ha anat creixent significativament, any rere any. En total, i durant el 

període 2005-2010, l’Obra Social ”la Caixa” haurà invertit 8.741.917 euros en 

1.292 ajuts, dels quals s’hauran beneficiat més de 1.000 interns.  

 

                               

Un programa d’àmbit estatal 

 

Aquest programa, pioner a Espanya i que es va iniciar a Catalunya l’any 2005, 

ja s’ha estès a totes les comunitats de l’Estat. En aquest cas, la iniciativa 

respon a un conveni signat l’any 2006 amb el Ministeri de l’Interior, que s’ha 

anat renovant anualment.  

 

Entre 2005 i 20010, l’Obra Social ”la Caixa” ha finançat un total de 4.292 

accions formatives a tot Espanya, amb una inversió total de 27,1 milions 

d’euros.  
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Pensant en les persones, més que mai  

 

"la Caixa" ha optat per 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 la major 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 la gent gran i 

l'atenció a les persones amb malalties avançades són, en aquests moments, 

les quatre línies de treball prioritàries.  

 

A més d'aquestes, l'entitat impulsa altres projectes adreçats a cobrir diferents 

mancances socials: la prevenció del consum de drogues, l'accés a l'habitatge, 

el valor positiu de la diversitat i la interculturalitat presents en la nostra societat 

actual, el foment del voluntariat, la concessió de microcrèdits o la Cooperació 

Internacional. El suport 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".  

 

 
Si voleu 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/ 
 

 

 

 
 


