
 
 
 

 

Nota de premsa                     

                                                                                
Més d’11.000 empreses espanyoles participen 

en el programa Incorpora de “la Caixa” per 
contractar persones en risc d’exclusió 

 
 

• El programa de foment de l’ocupació de l’Obra Social “la Caixa” 

s’adreça prioritàriament a immigrants, aturats de llarga durada, 

persones amb discapacitat, joves amb dificultats per accedir a la 

primera feina i víctimes de violència de gènere. 

 

• Incorpora funciona des de l’any 2006 i ha impulsat la inserció de 

més de 31.000 persones en situació de vulnerabilitat a tot Espanya.  

 

• A la Comunitat de Madrid, el nombre d’insercions puja a 4.134 en un 

total de 1.280 empreses.  

 

• El bagatge acumulat pel programa ha permès d’afrontar els efectes 

de la crisi, la qual s’ha traduït en un augment significatiu de les 

demandes de feina a Espanya. Això ha estat possible, en gran part, 

gràcies a la implicació d’aquestes empreses. 

 

• En consonància amb les necessitats socials del moment actual, la 

iniciativa és una de les prioritats estratègiques de l’Obra Social “la 

Caixa” el 2010. Des del 2006, s’han destinat prop de 50 milions 

d’euros al projecte, 11,5 dels quals aquest any.  

 

 

Madrid, 31 d’agost de 2010. – Un total d’11.716 empreses espanyoles han 

contractat persones en risc o en situació d’exclusió social a través d’Incorpora, 

el programa de foment de l’ocupació de l’Obra Social “la Caixa” d’ençà que es 

va posar en marxa el projecte, el 2006.  

 

El bagatge acumulat per Incorpora des que va entrar en funcionament ha 

permès d’afrontar els efectes de la crisi, la qual s’ha traduït en un augment 



significatiu de les demandes de feina a tot Espanya. Això ha estat possible, en 

gran part, gràcies a la implicació del món empresarial.  

 

Incorpora té com a principal objectiu servir de pont entre les empreses i les 

entitats socials que es dediquen a la integració laboral, amb la finalitat de crear 

un clima d’entesa entre aquests agents que es transformi en oportunitats per 

a les persones que més les necessiten.  

 

Aquest programa de l’Obra Social “la Caixa” ha proporcionat feina a més de 

31.000 persones en risc d’exclusió social a Espanya. A la Comunitat de Madrid, 

el nombre d’insercions puja a 4.134 en un total de 1.280 empreses.  

 

Per tant, Incorpora fomenta la integració laboral en empreses ordinàries de 

persones amb grans dificultats per accedir al món laboral com a 

mecanisme per lluitar contra la seva exclusió social. Es dóna prioritat a 

immigrants, aturats de llarga durada, persones amb discapacitat, joves amb 

dificultats per accedir a la primera feina i víctimes de violència de gènere. 

 

El programa de foment de l’ocupació de l’Obra Social “la Caixa” compta amb la 

col·laboració de 245 entitats de tot Espanya dedicades a la inserció 

sociolaboral de diferents col·lectius amb l’objectiu de coordinar esforços per 

poder treballar conjuntament en el desenvolupament del programa.  

 

 

Xarxa de tècnics d’inserció laboral  

 

La principal aportació d’Incorpora és que planteja un concepte innovador de la 

integració laboral de les persones en risc o en situació d’exclusió, perquè 

reuneix en un mateix model la xarxa d’entitats socials i la xarxa solidària 

d’empreses en el marc de la responsabilitat social empresarial.  

 

Això no hauria estat possible sense la contribució dels tècnics d’inserció 

laboral, una figura clau d’Incorpora. El programa de l’Obra Social “la Caixa” 

compta amb una xarxa d’aquests professionals a Espanya que actuen com 

a enllaç. La seva funció adquireix especial rellevància en tots els processos 

d’integració laboral. El tècnic d’inserció laboral coneix les preferències de les 

empreses de la seva zona, amb l’objectiu de presentar-los perfils que s’ajustin 

a les seves necessitats. Entre les seves obligacions destaquen el seguiment 

del procés de formació del futur treballador, l’acompanyament laboral de les 

persones inserides i la solució de possibles conflictes que puguin sorgir en el 



marc de la relació laboral. Així, d’ell depèn l’èxit tant de la persona contractada 

com de l’empresa contractant.  

 

 

Un compromís amb les necessitats socials  

 

El foment de l’ocupació entre col·lectius desafavorits, l’atenció a les persones 

amb malalties avançades i els seus familiars, la promoció de la vacunació 

infantil en països amb rendes baixes i la concessió de microcrèdits socials o 

financers a través de MicroBank són, juntament amb el programa de superació 

de la pobresa infantil, CaixaProinfància, algunes de les prioritats estratègiques 

de l’Obra Social “la Caixa” per al 2010. L’objectiu fonamental: donar 

oportunitats a les persones. 

  

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

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  

 

 

 

 

 

 
 
 


