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Creu Roja i l’Obra Social ”la Caixa” s’incorporen a la 

segona fase del Pla d’assentaments irregulars de 

l’Ajuntament de Barcelona 
 

• Aquestes entitats atendran les persones que viuen en naus i solars 

abandonats de la ciutat, a les quals s’oferirà atenció humanitària, un 

allotjament temporal pal·liatiu en recursos municipals i un itinerari 

personalitzat per a la seva inserció sociolaboral a través del programa 

Incorpora de l’Obra Social ”la Caixa” 

 

• Aquest desplegament es du a terme després d’haver culminat l’actuació 

més urgent per assegurar la seguretat i la integritat dels habitants 

d’aquests assentaments irregulars a la ciutat 

 

L’Ajuntament de Barcelona ha signat un conveni amb la Creu Roja i l’Obra Social ”la 
Caixa” per desplegar la segona fase del Pla d’Assentaments irregulars 2012-2015 a la 
ciutat de Barcelona, que busca atendre les necessitats bàsiques de les persones en 
situació d’extrema vulnerabilitat o d’exclusió social que viuen en naus i solars 
abandonats de la ciutat, i fer possible que iniciïn un procés d’inserció sociolaboral. 
 
Un cop iniciada l’actuació més urgent del Pla d’assentaments irregulars, consistent en 
l’avaluació tècnica de naus i solars ocupats per a la detecció dels riscos imminents per 
a les persones, s’obre una nova fase amb l’objectiu de reduir la població instal·lada en 
aquestes condicions. 
 
La primera fase del Pla ha conclòs amb la revisió de l’estat de 25 solars i naus 
ocupats. D’aquests, 5 presentaven riscos imminents per a les persones, per la qual 
cosa s’hi ha actuat de manera immediata per desallotjar-los. En aquesta primera fase 
hi han intervingut els Bombers de Barcelona, la Guàrdia Urbana i l’Agència de Salut 
Pública de Barcelona, a més dels serveis tècnics de districte.  
 
Fruit de l’actuació municipal d’aquests últims mesos, en aquests moments un total de 
24 persones que vivien en assentaments són ateses i allotjades en recursos 
municipals, i el Servei d’Inserció Social (SIS) de l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i 
Esports del consistori ja n’ha iniciat el seguiment. Una d’aquestes persones ha 
sol·licitat d’acollir-se al Pla de retorn amb èxit al Senegal, impulsat per l’Ajuntament de 
Barcelona, de manera que ja són 12 les persones que ho han fet. 
 
Atenció humanitària  

 
Aquesta segona fase del Pla implica l’actuació dels membres de la Creu Roja per a 
atendre necessitats bàsiques de la població que es troba vivint en situació precària en 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

aquests espais, fent asistència humanitària essencial per millorar les seves condicions 
de vida.  
 
Aquesta institució humanitària també serà l’encarregada d’avaluar la situació 
d’aquestes persones, una per una, i de derivar-les a algun recurs municipal per al seu 
allotjament provisional. La Creu Roja també serà l’encarregada d’informar aquestes 
persones de la possibilitat d’iniciar un procés d’inserció sociolaboral a través de tots els 
recursos que posarà al seu abast l’Ajuntament de Barcelona, i d’avaluar les dificultats 
del seu propi procés legal. 
 
D’altra banda, l’Obra Social ”la Caixa”, a través del conveni signat amb el consistori, 
posarà a l’abast de les persones usuàries dels serveis socials de l’Ajuntament de 
Barcelona —i entre aquestes també les persones que decideixin marxar dels 
assentaments— el seu programa Incorpora.  
 
Amb aquest conveni, el consistori vol obrir alternatives vitals a les persones en situació 
precària, oferint-los formació i opcions d'incorporació al mercat laboral. Els tècnics 
municipals determinaran, a través dels seus recursos, quins són els usuaris que es 
podran derivar al programa Incorpora, un cop fet el treball social previ necessari per 
detectar les possibilitats de cada persona.  

L’objectiu final del projecte és oferir oportunitats d'ocupació a les persones perquè no 
hagin d’habitar en assentaments irregulars. Un cop la persona accedeixi a aquest 
programa, es posarà a la seva disposició un servei d'intermediació sociolaboral amb 
suport integral que inclou totes les etapes del procés, des de la formació i la selecció 
fins a la incorporació d’aquesta persona a un lloc de treball.  

El suport integral inclou la selecció de perfils professionals; el disseny i l’aplicació 
d'itineraris d'inserció personalitzats; l’acompanyament de l'usuari en el procés 
d'adaptació a l'empresa; l’adaptació de la formació ocupacional a les necessitats de 
l'empresa i estades de pràctiques supervisades per l'empresa. 
 
Incorpora: més de 8.000 llocs de treball a Barcelona 

En marxa des de l’any 2006, Incorpora, el programa d’integració laboral que impulsa 
l’Obra Social ”la Caixa”, ha facilitat 8.645 llocs de treball a persones en situació o risc 
d’exclusió a la província de Barcelona. Això ha estat possible gràcies al compromís de 
3.177 empreses barcelonines i a la col·laboració de 59 entitats socials, coordinades 
per la Fundació Privada Trinijove.  
 
Incorpora es dirigeix fonamentalment a col·lectius fràgils, com ara persones amb 
discapacitat, immigrants, aturats de llarga durada, víctimes de violència de gènere, 
joves en situació de vulnerabilitat i exreclusos, entre d’altres.  
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

L’objectiu principal del programa 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 ambdues parts que es tradueixi en oportunitats per als més necessitats com a 
mecanisme per combatre la seva exclusió social.  
 
L’aportació principal 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.  
 
Més informació:  
Departament de Comunicació. Obra Social ”la Caixa” 
Neus Contreras: 934 046 073 / 619 743 829 / ncontreras@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
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