
    

        

 

Nota de premsa 

 
 

L’Obra Social ”la Caixa” promourà itineraris 
d’inserció sociolaboral per a 1.000 reclusos 

de tot Espanya el 2011 
 

 

• El ministre d’Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, i el president de "la 

Caixa" i de la Fundació "la Caixa", Isidre Fainé, han signat avui a 

Madrid un conveni per impulsar, per sisè any consecutiu, un 

programa adreçat a interns de centres penitenciaris que compleixen 

la part final de la condemna.  

 

• L’acord subscrit estableix l’atenció de 1.000 reclusos, a través 

d’itineraris d’inserció social i laboral. La iniciativa compta, aquest any 

2011, amb una inversió de 4,5 milions d’euros per part de l’Obra 

Social “la Caixa”.  

 

• Amb el nom de “Reincorpora”, el projecte representa una ampliació 

del programa de beques de formació professional de reclusos que 

es duu a terme amb el Ministeri d’Interior des del 2006.  

 

• Sense deixar de banda la formació, “Reincorpora” preveu la 

prestació de serveis a la comunitat per part dels interns que hi 

participen, i també l’accés a un lloc de treball per mitjà del programa 

d’integració laboral de l’Obra Social ”la Caixa”, que ja ha facilitat la 

contractació professional de 34.879 persones en risc d’exclusió.  

 

• Entre el 2005 i el 2010, l’entitat financera ha facilitat cursos o 

formació a més de 5.000 interns de centres penitenciaris de tot 

l’Estat espanyol, amb una inversió global de 24 milions d’euros. 

 

Madrid, 3 de maig del 2011. - El ministre d’Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, i 

el president de "la Caixa" i de la Fundació "la Caixa", Isidre Fainé, han signat 

avui a Madrid un acord en virtut del qual l’entitat financera dedicarà, durant 

l’any 2011, 4,5 milions d’euros a facilitar itineraris d’inserció sociolaboral per a 

 



    

        

1.000 interns de centres penitenciaris de tot l’Estat espanyol que estan 

complint l’etapa final de la seva condemna.  

 

D’aquesta manera, el programa de beques per a reclusos, iniciat l’any 2006, 

amplia la cobertura amb el nom de “Reincorpora” i amb l’objectiu de treballar 

per la integració social i laboral dels interns. Això es fa a partir de la definició 

d’un itinerari personalitzat d’inserció sociolaboral que inclou els aspectes 

següents:  

 

- Cursos de formació professional per a interns en segon o tercer grau, 

o en llibertat condicional.  

- Participació en un projecte de servei a la comunitat.  

- Derivació dels participants al programa d’integració laboral 

Incorpora de l’Obra Social ”la Caixa”. 

 

 

Serveis a la comunitat i itineraris d’inserció  

 

Una de les claus de Reincorpora és la formació en valors i el desenvolupament 

d’habilitats socials a partir de projectes de servei a la comunitat: iniciatives 

promogudes per entitats socials l’objectiu de les quals és d’afavorir la reinserció 

social de la persona. D’aquesta manera, es permet comunicar la integració amb 

la solidaritat activa en la societat.  

 

El plantejament es basa en el concepte d’aprenentatge-servei, aplicat a una 

activitat que integra la formació professional, les competències, les habilitats i 

els valors amb el servei a la societat. En aquesta acció es fusionen la 

intencionalitat pedagògica i la intencionalitat solidària.  

 

Es tracta, doncs, d’una proposta educativa pionera en l’àmbit penitenciari 

que combina processos formatius i de servei a la societat en un sol programa, 

en què els participants es formen professionalment, alhora que construeixen un 

projecte sobre necessitats reals de l’entorn, amb l’objectiu de millorar-lo. Així, 

doncs, és una proposta formativa d’utilitat social.  

 

Després de prestar el servei a la comunitat, els participants a Reincorpora 

seran derivats a Incorpora, el programa de l’Obra Social que, des del 2006, 

fomenta la integració laboral de col·lectius en situació de vulnerabilitat.  

 

La col·laboració amb 276 entitats socials d’arreu de l’Estat espanyol 

especialitzades en aquest àmbit permetrà oferir itineraris d’inserció 



    

        

personalitzats i, per tant, adaptats a les necessitats específiques de cada 

participant.  

 

Més de 5.000 ajuts des del 2005 

 

El programa adreçat als interns en centres penitenciaris espanyols es va posar 

en marxa l’any 2005 a Catalunya, on les competències en matèria penitenciària 

estan transferides a la Generalitat, com a prova pilot de la mà del Departament 

de Justícia del govern català.  

 

Un any després, el 2006, es va començar a desplegar a la resta de l’Estat, amb 

la col·laboració del Ministeri d’Interior. Entre el 2006 i el 2010 s’han concedit 

4.000 ajuts, amb una inversió de més de 18 milions d’euros per part de l’entitat 

financera.  

 

A aquestes xifres cal sumar les corresponents al desenvolupament del 

programa a Catalunya. Així, entre el 2005 i el 2010, ”la Caixa” ha facilitat 5.292 

ajuts per valor de més de 24 milions d’euros arreu de l’Estat.  

 

Un compromís amb els col·lectius desfavorits  

 

Reincorpora s’inclou en les iniciatives impulsades per l’Obra Social "la Caixa" 

en favor de les persones en risc o en situació d’exclusió social. Concretament, 

el projecte desenvolupat en els centres penitenciaris s’emmarca en una de les 

línies estratègiques d’actuació de l’entitat financera: la integració sociolaboral 

dels col·lectius desfavorits.   

 

D’altra banda, Incorpora, el programa d’integració laboral de l’Obra Social "la 

Caixa", s’adreça a aturats de llarga durada, immigrants, joves amb dificultats 

especials per accedir al món laboral, persones amb discapacitat i víctimes de la 

violència de gènere, entre altres col·lectius. Des que es va posar en marxa, 

l’any 2006, Incorpora ha facilitat 457 llocs de treball a exreclusos. 

 

Incorpora es desenvolupa en totes les comunitats autònomes, en col·laboració 

amb 276 entitats socials especialitzades en aquest àmbit, cosa que permet 

adaptar-lo a les necessitats laborals específiques, tant dels participants com de 

les empreses de cada zona. En total, el programa ha facilitat 34.879 llocs de 

treball a persones en risc o en situació d’exclusió arreu de l’Estat.  

 

En aquesta mateixa línia d’actuació, l’Obra Social impulsa les CiberCaixa 

Solidàries, un projecte adreçat a ensenyar informàtica als interns dels centres 



    

        

penitenciaris espanyols, amb la gent gran com a mestres. D’aquesta manera, 

els participants en el programa de Gent Gran de l’entitat financera poden 

desenvolupar un rol social actiu, en transmetre la seva experiència de vida a 

persones en situació d’exclusió social, alhora que es crea un espai de trobada 

que facilita la integració de la població reclusa en la societat.  

 

L’Obra Social "la Caixa", per mitjà del seu programa d’espais naturals i 

reinserció social en les diferents comunitats autònomes,  també ha aconseguit 

la inserció d’un total de 6.081 persones en risc d’exclusió social en quatre 

anys. El programa promou la integració sociolaboral de persones amb 

dificultats per accedir al mercat laboral, mitjançant el desenvolupament 

d’accions vinculades a la protecció i la gestió del medi ambient i dels espais 

naturals, un sector emergent dins l’àmbit de la inserció.  

 

 
Si voleu més informació:  
Departament de Comunicació Obra Social ”la Caixa”   
Jesús N. Arroyo: 93 404 61 31/ 629 79 12 96 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 
Juan A. García: 91 330 73 19 / 608 21 30 95 / jagarcia@fundaciolacaixa.es 
Neus Contreras: 93 404 60 73 / 619 74 38 29 / ncontreras@fundaciolacaixa.es 
 

http://www.lacaixa.es/obrasocial  
 
Sala de premsa multimèdia  
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 

 

 


