
 
 
 

 

Nota de premsa                     

                                                                                
L’any 2011 l’Obra Social "la Caixa" ja ha 
facilitat més de 5.000 llocs de treball a 
persones en risc d’exclusió a Espanya  

 
 

• El nombre d’insercions laborals d’Incorpora, el programa adreçat a 

facilitar ocupació a col·lectius en situació de vulnerabilitat, ha 

augmentat respecte del mateix període de l’any anterior, gràcies al 

compromís de 2.624 empreses espanyoles.   

 

• Concretament, el nombre d’insercions ha passat de 4.708 durant la 

primera meitat de 2010 a 5.068 entre gener i juny d’aquest any.  

 

• Incorpora s’adreça prioritàriament a persones amb discapacitat, 

aturats de llarga durada, immigrants, joves en risc d’exclusió i 

víctimes de la violència masclista, entre altres col·lectius.  

 

• El bagatge acumulat pel programa ha permès afrontar els efectes de 

la crisi, que ha comportat un augment significatiu de les demandes 

d’ocupació a l’Estat espanyol. Això ha estat possible, en bona 

mesura, gràcies a la implicació del sector empresarial. 

 

 

Barcelona, agost de 2011. – L’Obra Social "la Caixa" ha facilitat 5.068 llocs de 

treball a persones en risc d’exclusió a tot l’Estat entre gener i juny d’aquest any, 

la qual cosa representa un augment d’insercions laborals respecte del mateix 

període de l’any anterior. Això ha estat possible gràcies al compromís de 2.624 

empreses espanyoles que, malgrat la conjuntura econòmica, col·laboren 

activament amb aquest projecte de responsabilitat social corporativa.  

 

Concretament, el nombre d’insercions ha passat de les 4.708 del final de juny 

de 2010 a les 5.068 del final de juny d’aquest any.  

 



Incorpora, en marxa des del 2006, s’adreça prioritàriament a persones amb 

discapacitat, aturats de llarga durada, immigrants, joves en risc d’exclusió i 

víctimes de la violència masclista, entre altres col·lectius.  

 

L’objectiu principal d’Incorpora és construir ponts entre les empreses i les 

entitats socials que es dediquen a la integració laboral, per tal de crear un clima 

d’enteniment entre ambdós grups que es tradueixi en oportunitats per als 

més necessitats. D’aquesta manera, Incorpora fomenta la integració laboral, 

en empreses ordinàries, de les persones amb dificultats especials per 

accedir al món laboral, com a mecanisme per combatre la seva exclusió 

social.   

 

El bagatge que acumula Incorpora des que es va posar en marxa ha permès 

afrontar els efectes de la crisi, la qual ha comportat un augment significatiu de 

les demandes d’ocupació arreu de l’Estat. Això ha estat possible, en bona 

mesura, gràcies a la implicació de l’empresariat.  

 

 

Les entitats d’inserció laboral, peces clau  

 

Incorpora compta amb la col·laboració de 278 entitats de tot Espanya 

dedicades a la inserció sociolaboral de diferents col·lectius, amb la finalitat 

d’unir esforços per poder treballar conjuntament en el desenvolupament del 

programa.  

 

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

integració laboral de persones en risc o situació d’exclusió, ja que aplega 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 de 488 professionals repartits per totes les comunitats 

aytònomes, el paper d’enllaç dels quals guanya una rellevància especial en 

tots els processos d’integració laboral.  

 
Si voleu 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/ 


