
 

Nota de premsa 

 

 

El programa Incorpora té l’objectiu de facilitar llocs de treball a persones en 

situació o risc d’exclusió  

 
 

L’Obra Social "la Caixa" lliura els premis 
Incorpora a empreses que s’han compromès 

amb la integració laboral al Marroc 
 

• La primera edició dels Premis Incorpora Marroc reconeix sis empreses del 

país magribí per les seves actuacions en l’àmbit de la integració laboral 

de persones en risc o situació d’exclusió.  

 

• El restaurant Relais de Paris, a Tànger, i l’empresa d’edició de gestió i 

màrqueting directe Tragem, a Casablanca, reben el Premi Incorpora. 

Quatre empreses més són distingides amb l’accèssit: l’agència de 

selecció de personal AltaSud i l’empresa tèxtil Codersa (a Tànger), a més 

d’una altra tèxtil, Pantex, i l’empresa de restauració i solucions de servei 

on-site Sodexo Maroc, de Casablanca.  

 

• Un cop consolidat el model del programa Incorpora com un referent en la 

integració laboral a l’Estat espanyol, l’any 2009 l’Obra Social el va 

exportar al Marroc i, des d’aquell moment, ha facilitat més de 2.000 llocs 

de treball en el país magribí, gràcies a la col·laboració de 325 empreses 

com les premiades.  

 

•••• El Grup Incorpora Marroc, que compta amb el recolzament del Casal dels 

Infants i la Fundació Pimec, està integrat per onze entitats socials.  

 

Casablanca, 28 de novembre de 2012. – El director general de la Fundació "la 

Caixa", Jaume Lanaspa; i la presidenta de la Confederació General d’Empreses 

de Marroc (CGEM), Meryem Bensalah Chaqroun, han lliurat avui a Casablanca 

els Premis Incorpora a empreses marroquines que destaquen per la seva tasca 

d’integració laboral de persones en situació o risc d’exclusió.  

 



Aquests guardons, creats per l’Obra Social "la Caixa", reconeixen les millors 

actuacions en l’àmbit de la contractació de persones en situació o risc 

d’exclusió social impulsades a través del programa Incorpora, que promou la 

integració laboral dels col·lectius vulnerables i que es desenvolupa al Marroc 

des de l’any 2009, de la mà d’onze entitats socials.  

 

Des d’aleshores, la iniciativa, que compta amb el suport del Casal dels Infants 

i de la Fundació Pimec, ha facilitat més de 2.000 llocs de treball en el país 

magribí, gràcies a la col·laboració de 325 empreses com les que han estat 

premiades. Totes són empreses que integren les preocupacions socials en la 

seva estratègia empresarial, de manera voluntària,  i que contribueixen a crear 

una societat més justa, solidària i sostenible.  

 

Les empreses que han estat guanyadores són: 

 

Relais de Paris (Tànger) 

 

El restaurant de cuina francesa Relais de Paris és un dels locals més famosos 

de la ciutat de Tànger, on gaudeix d’un gran reconeixement, tant per la qualitat 

de la seva cuina com pel seu excel·lent servei. Des de l’any 2010, col·labora 

amb l’associació “Chifae pour le développement et la formation” per formar 

joves del barri de Bir Chifae que han abandonat els estudis abans d’hora. Es 

tracta de joves de 16 a 25 anys, amb un nivell educatiu insuficient per accedir a 

alternatives de formació pública, cosa que limita immensament les seves 

possibilitats de trobar feina i els condemna a la precarietat laboral. Relais de 

Paris assegura la formació i el seguiment dels nois i les noies un cop arriben a 

un lloc de treball, a través d’un tutor que els supervisa i orienta en tot moment. 

Els aprenents reben formació tècnica del més alt nivell i se’ls transmeten valors 

inherents a Relais de Paris: qualitat, excel·lència i responsabilitat. Els joves 

veuen com millora la seva capacitat de trobar feina, a partir de l’aprenentatge 

d’habilitats tècniques i transversals i amb la possibilitat d’incloure al seu 

currículum el pas per un dels restaurants més prestigiosos de la ciutat. Relais 

de Paris ha contribuït a la formació de 70 joves i n’ha inserit laboralment 9.  

 

Tragem (Casablanca) 

 

Tragem és una empresa d’edició de gestió i màrqueting directe, amb un total de 

83 empleats. La “no discriminació” en l’accés a l’ocupació és un valor 

fonamental per a aquesta empresa. Aquest compromís es reflecteix en els seus 

procediments interns i es tradueix en la recerca i contractació de joves en risc 

d’exclusió social per manca de formació bàsica i professional. La selecció es 



duu a terme basada en la capacitat real dels candidats per ocupar un lloc de 

treball. Els diplomes, l’experiència laboral prèvia o l’origen social no es tenen en 

compte. De la mateixa manera, Tragem és una de les primeres empreses 

marroquines que ha donat ocupació a un jove amb la síndrome de Down. Per a 

aquesta inserció compta amb el suport i el seguiment de l’associació Anaïs. 

Aquest compromís de “no discriminació” sorgeix directament de la presidència 

de Tragem, que ha aconseguit impregnar de la seva filosofia el conjunt dels 

treballadors, els quals es mostren orgullosos de pertànyer a una empresa on el 

vessant humà és tan important com l’econòmic.  

 

Empreses distingides amb accèssit:  

 

AltaSud (Tànger) 

 

Des del febrer del 2011, l’agència de selecció de personal AltaSud col·labora 

amb l’associació 100% Mamans en la inserció professional de les usuàries 

d’aquesta associació. L’empresa mostra la ferma voluntat d’afavorir l’accés a 

l’ocupació de les persones en risc d’exclusió social. AltaSud i 100% Mamans 

han desenvolupat una estreta col·laboració que permet detectar oportunitats 

d’ocupació adequades a les necessitats de les mares solteres que no tenen 

suport familiar. Set joves mares han pogut accedir a un lloc de treball adequat a 

la seva situació gràcies a aquesta col·laboració.  

 

Codersa (Tànger) 

 

Des de l’any 2009, aquesta empresa tèxtil col·labora amb l’associació UNFM 

per oferir formació i inserció professional a les dones en risc d’exclusió social 

del barri de Beni Mekada. En els seus processos de selecció, l’empresa recorre 

a UNFM, que proposa les candidates que s’ajusten més al perfil que demana 

Codersa. Les dones seleccionades i contractades per Codersa completen la 

seva formació en el si de l’empresa i es beneficien d’un pla de carrera 

individualitzat, l’objectiu del qual és que millorin les seves possibilitats de trobar 

feina i que inclou des de l’alfabetització fins al perfeccionament de les 

competències tècniques i transversals. Fins ara, Codersa ha inserit 19 usuàries 

del programa Incorpora Marroc.   

 

Pantex (Casablanca) 

 

Aquesta empresa tèxtil col·labora des de l’any 2007 amb l’associació Insaf per 

a la inserció de les mares solteres sense suport familiar. L’associació Insaf 

gestiona la formació en l’ofici d’obrera tèxtil. Pantex, conscient de la 



importància que té per a les mares solteres accedir a un lloc de treball digne 

que els permeti afrontar la càrrega financera de la seva llar, recorre a 

l’associació Insaf en els seus processos de contractació. Les candidates 

seleccionades reben un complement de formació remunerat a l’empresa durant 

tres mesos, i després d’aquest període l’empresa les contracta. En el marc del 

programa Incorpora, Pantex ha aconseguit cinc insercions fins al dia d’avui.  

 

Sodexo Maroc (Casablanca) 

 

Empresa de restauració i solucions de servei on-site. Col·labora amb 

l’associació Insaf, des de l’any 2007, en la inserció professional de les mares 

solteres que no tenen suport familiar. La igualtat d’oportunitats i la no 

discriminació formen part dels valors de l’empresa, altament compromesa amb 

el desenvolupament sostenible, cosa que es concreta en la contractació de 

persones en risc d’exclusió social. En el marc del programa Incorpora, Sodexo 

Marroc ha dut a terme nou insercions, totes d’usuàries de l’associació Insaf. 

 

El programa Incorpora, un referent en la integració laboral 

 

La primera edició dels Premis Incorpora Marroc té lloc en el marc del programa 

de l’Obra Social "la Caixa" que duu el mateix nom i que se centra a fomentar 

accions de responsabilitat social empresarial a través de la contractació de 

persones amb dificultats especials per accedir al món laboral.  

 

L’any 2006, l’Obra Social "la Caixa" va posar en marxa el programa Incorpora a 

l’Estat espanyol, per pal·liar les conseqüències que es deriven de la manca 

de llocs de treball entre els col·lectius en situació de vulnerabilitat (persones 

amb discapacitat, aturats de llarga durada, joves en risc d’exclusió, víctimes de 

la violència de gènere i exreclusos, entre d’altres).  

 

Des que es va posar en marxa, i consolidat ja com un referent en l’àmbit de la 

integració laboral, Incorpora ha facilitat més de 50.000 llocs de treball arreu de 

l’Estat, gràcies a la col·laboració i el compromís de 14.000 empreses. 

 

Les empreses i les entitats socials, pilars bàsics del programa  

 

Gràcies a la tasca de mediació duta a terme per Incorpora, en els darrers sis 

anys s’ha aconseguit que l’empresariat i el tercer sector treballin junts a favor 

del benefici recíproc.  

 



Així, el nombre d’entitats socials col·laboradores ja puja fins a 308, 

distribuïdes en els Grups Incorpora creats en cada comunitat autònoma. Això 

representa que organitzacions que actuaven de manera aïllada ara compten 

amb una xarxa d’integració per treballar conjuntament, de manera que es 

rendibilitzen els recursos, i les entitats comparteixen els seus coneixements i la 

seva metodologia.  

 

Així doncs, 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 uneix en un mateix model la xarxa d’entitats socials i la xarxa 

solidària d’empreses en el marc de la responsabilitat social corporativa.  

 

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 un total de 649 d’aquests professionals, el paper dels quals com a 

enllaç amb les empreses adquireix una rellevància especial en tots els 

processos d’integració laboral.   

 

Aquest enfocament global de les insercions laborals de persones en situació o 

risc d’exclusió social és una de les característiques més ben valorades per les 

empreses, que el consideren el principal valor afegit d’Incorpora.  

 
Per a més informació (premsa): 
 
Departament de Comunicació de l’Obra Social “la Caixa”   
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 


