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L’Obra Social ”la Caixa” facilita itineraris de 
reinserció a 375 interns de centres 

penitenciaris d’Andalusia 
 

 

• Els participants inicien el seu itinerari amb un curs de formació en 

oficis. Posteriorment, presten un servei solidari i, quan l’acaben, són 

derivats a Incorpora, el programa d’integració laboral de l’Obra Social 

"la Caixa", amb l’objectiu que se’ls faciliti un lloc de treball.  

 

• Amb el nom de Reincorpora, el projecte representa una ampliació del 

programa de formació en oficis per a reclusos que es va posar en 

marxa l’any 2006 amb la col·laboració del Ministeri d’Interior.  

 

• El programa es desenvolupa en un total de 16 centres (11 centres 

penitenciaris i 5 centres d’inserció social) de les vuit províncies 

andaluses.  

 

• Reincorpora, amb un plantejament sense precedents en l’àmbit 

penitenciari, es basa en el concepte de formació-servei, una 

proposta educativa que suma intencionalitat pedagògica i utilitat 

social. Aquest any, amb el recolzament del ministeri, es 

desenvoluparà en 88 accions de formació-servei repartides per tot 

Espanya. 

 

• L’acte també ha servit de cloenda dels cursos i els serveis solidaris 

que s’han dut a terme en centres penitenciaris i centres d’inserció 

social de Sevilla.  

 

Sevilla, 26 d’octubre de 2011. – El Defensor del Pueblo Andaluz, José 

Chamizo; el director territorial sud de "la Caixa", Juan Reguera; el gerent de 

l’Organismo Autónomo del Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo 

(OATPFE), Víctor Fraga, i el subdirector de l’àrea d’integració social de la 

Fundació "la Caixa", Jaume Farré, han explicat el desenvolupament dels 

itineraris d’inserció sociolaboral que l’Obra Social "la Caixa" facilita a 375 
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interns dels centres penitenciaris andalusos, a través del programa 

Reincorpora, un nou projecte adreçat a la població reclusa d’arreu de l’Estat. La 

iniciativa representa una ampliació del programa de formació de reclusos que, 

des del 2006, impulsa l’entitat financera en col·laboració amb el Ministeri 

d’Interior.  

 

Els 375 participants de 

Reincorpora, distribuïts en 25 

projectes d’aprenentatge-

servei, inicien el seu itinerari 

amb un curs de formació en 

oficis. Un cop finalitzat aquest 

curs, presten un servei a la 

comunitat, després del qual 

són derivats a Incorpora, el 

programa d’integració laboral 

de l’Obra Social "la Caixa", 

amb l’objectiu que se’ls faciliti 

una feina.   

 

Reincorpora es desenvolupa en 11 centres penitenciaris (dels 13 existents) i 

en 5 centres d’inserció social (d’un total de 7) de les vuit províncies 

andaluses, i compta amb la col·laboració d’onze entitats socials de la 

comunitat, especialitzades en aquest àmbit. 

 

Aquest any, l’Obra Social "la Caixa" destina 1,2 milions d’euros a la iniciativa 

a Andalusia, amb una inversió mitjana per participant de 3.325 euros. 

 

L’acte també ha servit per lliurar els diplomes als interns que han participat en 

els cursos i serveis solidaris que s’han dut a terme en els centres penitenciaris i 

els centres d’inserció social de Sevilla. Concretament, els interns han rebut 

formació d’emmagatzematge, operacions de restaurant i bar (dos cursos), 

desinfecció i neteja de superfícies i com a magatzemers.    

 

D’aquesta manera, amb un plantejament pioner en l’àmbit de l’atenció a la 

població reclusa, i buscant oferir una atenció integral, els itineraris d’inserció 

sociolaboral es divideixen en les tres fases següents:  
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- Cursos de formació en oficis fora del centre penitenciari, per a 

interns en segon i tercer grau o en llibertat condicional.   

- Realització d’un projecte de servei a la societat (aprenentatge-

servei). 

- Derivació dels participants a Incorpora, el programa d’integració 

laboral de l’Obra Social ”la Caixa”. 

 

Reincorpora es basa en el concepte de formació-servei, una proposta 

educativa que suma intencionalitat pedagògica i utilitat social. En aquest cas, 

s’aplica a un itinerari d’inserció que combina la formació en oficis, les 

actuacions de servei a la societat i la integració laboral, tot fomentant 

competències, habilitats i valors.  

 

Serveis a la societat i integració laboral  

 

Al marge dels cursos de formació en oficis, que s’estan impartint des de l’any 

2005 a Catalunya i des del 2006 a la resta de l’Estat, Reincorpora preveu la 

participació en actuacions de servei a la societat, un cop finalitzades les 

sessions formatives. Aquests projectes donaran resposta a les necessitats 

reals de l’entorn, amb l’objectiu de millorar-lo, ja que han estat concebuts com 

una tasca productiva i d’utilitat col·lectiva. A més a més, sempre que sigui 

possible tindran una vinculació directa amb l’especialitat que han cursat els 

participants.  

 

Les actuacions d’aquest tipus faciliten l’adquisició de coneixements, 

competències i valors, alhora que promouen la participació social i el 

compromís cívic i afavoreixen l’intercanvi mutu entre els participants.  

 

Quan completin la formació-servei, 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 social. 

 

La col·laboració amb 30 entitats socials andaluses especialitzades en aquest 

àmbit permetrà oferir itineraris d’inserció personalitzats i, per tant, adaptats a 

les necessitats específiques de cada participant. Des que es va posar en marxa 
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el 2006, Incorpora ha facilitat 98 llocs de treball per a exreclusos a 

Andalusia.   

 

Un compromís amb els col·lectius desafavorits  

 

Reincorpora forma part de les iniciatives impulsades per l’Obra Social "la 

Caixa" a favor de les persones en risc o situació d’exclusió social. 

Concretament, el projecte per facilitar itineraris de reinserció s’emmarca en una 

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

sociolaboral dels col·lectius desfavorits.  

 

Al seu torn, Incorpora, el programa d’integració laboral de l’Obra Social "la 

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

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

violència masclista, entre altres col·lectius.  

 

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

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

el programa a les necessitats laborals específiques, tant dels participants com 

de les empreses de cada zona. En total, la iniciativa ha facilitat més de 35.000 

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

 

 
Per a més informació:  
Departament de Comunicació Obra Social ”la Caixa”   
Isabel Giménez : 954 29 62 75 
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/ 

 

 

    

    


