
  

 

Nota de premsa 

 

 
Les dues institucions reforcen la seva aliança per facilitar llocs de treball a 

col·lectius amb dificultats especials per accedir al món laboral 

 
La Junta d’Andalusia i l’Obra Social ”la Caixa” 

renoven el seu compromís per la integració 
laboral de persones en risc d’exclusió 

 

 

• L’Administració i l’entitat financera col·laboren des de l’any 2006 en el 

desenvolupament del programa d’integració laboral Incorpora i també 

del Programa d’Actuació Mediambiental en Espais Naturals 

d’Andalusia de l’Obra Social ”la Caixa”, mitjançant els quals s’han 

facilitat 4.901 i 608 llocs de treball, respectivament, a persones en 

situació de vulnerabilitat.  

 

• Incorpora s’adreça a persones amb discapacitat, aturats de llarga 

durada, exreclusos, joves en risc d’exclusió, persones immigrants, 

víctimes de violència de gènere, entre altres col·lectius.  

 

• L’Obra Social ”la Caixa” renova també la col·laboració amb les trenta 

entitats socials encarregades de desenvolupar el programa Incorpora a 

Andalusia, coordinades per l’Agència de Serveis Socials i Dependència 

d’Andalusia. les quals han aconseguit mobilitzar 2.336 empreses 

andaluses.  

 

• El Programa d’Actuació Mediambiental en Espais Naturals d’Andalusia 

té com a objectiu la integració laboral de persones en risc d’exclusió, a 

través de la millora i la conservació dels espais naturals de la comunitat, 

amb projectes destinats a minimitzar els efectes del canvi climàtic, a 

prevenir incendis i a recuperar després les zones que el foc ha devastat.  

 

• En total, als parcs naturals s’han executat 941 actuacions. L’acord 

subscrit avui suposa una inversió per part de ”la Caixa” d’1,8 milions 

d’euros, té una durada anual i preveu facilitar la inserció de 160 

persones com a operaris o operàries forestals. 



 

 

Sevilla, 12 de desembre de 2012. La consellera de Salut i Benestar Social de 

la Junta d’Andalusia, María Jesús Montero; el conseller d’Agricultura, Pesca i 

Medi Ambient, Luis Planas; el director general de la Fundació ”la Caixa”, Jaume 

Lanaspa; el director executiu territorial de ”la Caixa” a Andalusia Oriental, Juan 

Reguera, i el director executiu territorial de ”la Caixa” a Andalusia Occidental, 

Rafael Herrador, han renovat avui el seu compromís per la integració laboral de 

persones en risc o situació d’exclusió, a través del programa d’integració 

laboral Incorpora i del Programa d’Actuació Mediambiental en Espais Naturals 

d’Andalusia de l’Obra Social ”la Caixa”. 

 

L’Administració i l’entitat financera col·laboren des de l’any 2006 en el 

desenvolupament d’aquests dos programes, que tenen com a objectiu comú 

facilitar a col·lectius amb especials dificultats l’accés al mercat laboral.  

 

 

Més de 2.000 empreses compromeses 

 

En el cas d’Incorpora, el programa ha facilitat un total de 4.901 llocs de treball 

a persones en situació o risc d’exclusió social (persones amb discapacitat, 

aturats de llarga durada, exreclusos, joves en risc d’exclusió, persones 

immigrants, víctimes de violència de gènere, entre altres col·lectius) des del 

2006, en col·laboració amb 2.336 empreses andaluses.  

 

Això ha estat possible gràcies a la col·laboració de les trenta entitats socials 

andaluses i els tècnics d’inserció respectius que conformen el grup Incorpora, 

coordinats per l’Agència de Serveis Socials i Dependència d’Andalusia, i 

amb les quals l’Obra Social també ha renovat el seu conveni de col·laboració 

avui: l’Agència de Serveis Socials i Dependència d’Andalusia (coordinadora), 

Adsam, Aprose, Arca Empleo, Alendoy, Arrabal AID, Asociación Cepa, 

Asociación Equa, Asociación Noesso, Asociación Síndrome de Down, Aseis 

Lagarto, Colectivo La Calle, Faisem, Feaps, Fejidif, Fundación Proyecto Don 

Bosco - Córdoba, CIC Batá, Federación Autismo Andalucía, Fundación 

Proyecto Don Bosco - Sevilla, Fundación Sierra Nevada, Liberación, Valdocco, 

Fundación Padre Leonardo Castillo, Asociación Cultural de Ceuta Gutenberg, 

Melilla Acoge, Málaga Acoge, Forja XXI, Fams-Cocemfe Sevilla i Secretariado 

Gitano, Cruz Roja Granada i Cruz Roja Málaga amb conveni estatal. 

  

Entre gener i novembre d’aquest any, el nombre de llocs de treball facilitats a 

Andalusia arriba als 1.100 en 514 empreses.  



 

 

 

941 actuacions als parcs naturals andalusos 

 

La Junta d’Andalusia i l’Obra Social ”la Caixa” també han renovat avui la seva 

col·laboració en el marc del Programa d’Actuació Mediambiental en Espais 

Naturals, que té una durada d’un any i disposa d’una inversió d’1,8 milions 

d’euros per part de l’entitat financera. 

 

Les dues institucions renoven així el seu compromís amb la millora del medi 

ambient i el foment de l’ocupació de persones en risc d’exclusió social. En els 

últims sis anys, han participat en l’execució d’aquestes actuacions 608 

persones desafavorides.  

 

Fins ara s’han executat 941 actuacions en més de 120 municipis andalusos. 

Entre les línies d’actuació mediambiental innovadores del conveni destaquen 

els projectes destinats a minimitzar els efectes del canvi climàtic, com també 

les actuacions en matèria de prevenció d’incendis i recuperació de les zones 

que el foc ha devastat. 

 

 
Més informació:  
Departament de Comunicació de la Obra Social ”la Caixa” 

Neus Contreras: 934 046 073 / 619 743 829 ncontreras@fundaciolacaixa.es 
Irene Roch: 934 046 027 
http://www.obrasocial.lacaixa.es 
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