
 

 

Nota de premsa 

 

 

La iniciativa té el suport d’experts internacionals que són referents en la 

integració laboral d’aquest col·lectiu 

 
 

Neix un projecte pioner per facilitar llocs  
de treball amb suport a persones  
amb trastorn mental a Catalunya 

 

 

• El Departament de Salut, el Departament d’Empresa i Ocupació, el 

Departament de Benestar i Família, l’Obra Social ”la Caixa” i el 

Dartmouth IPS Supported Employment Center sumen esforços per 

impulsar un programa dirigit a millorar l’ocupació de persones amb 

trastorn mental.  

 

• Aquests tres departaments de la Generalitat ja desenvolupen diferents 

actuacions per donar suport als processos d’integració sociolaboral de 

les persones amb malaltia mental.  
 

• L’Obra Social ”la Caixa” posa a disposició del projecte el programa 

Incorpora, que té com a objectiu fomentar la integració laboral de 

persones en risc o situació d’exclusió i que disposa d’una línia 

d’actuació específica per a persones amb malaltia mental.  
 

• La iniciativa, que es posa en marxa amb una experiència pilot en tres 

territoris de Catalunya, es basa en els principis i la metodologia de 

l’anomenat treball amb suport individualitzat (IPS, de l’anglès individual 

placement and support), desenvolupat pel Dartmouth IPS Supported 

Employment Center.  

 

 

Barcelona, 3 de juliol de 2013. El conseller de Salut, Boi Ruiz; el conseller 

d’Empresa i Ocupació, Felip Puig; la consellera de Benestar Social i Família, 

Neus Munté; el director general de la Fundació ”la Caixa”, Jaume Lanaspa, i 

Robert E. Drake, del Dartmouth IPS Supported Employment Center, han 



presentat avui un projecte pioner dirigit a fomentar l’accés a un lloc de treball a 

persones amb trastorn mental greu mitjançant la metodologia del treball amb 

suport individualitzat (IPS: individual placement and support).  

 

Aquesta iniciativa permetrà crear sinergies entre els diferents projectes 

centrats en persones amb malaltia mental que ja desenvolupen la Generalitat i 

l’Obra Social ”la Caixa”. Concretament, els tres departaments del Govern duen 

a terme diferents actuacions per donar suport als processos d’integració 

sociolaboral d’aquest col·lectiu, com ara el Pla integral per a l’atenció a 

persones amb trastorn mental i el Pla director de salut mental i addiccions.  

 

D’altra banda, l’Obra Social ”la Caixa” posa a disposició del projecte el 

programa Incorpora, que té com a objectiu fomentar la integració laboral de 

col·lectius desfavorits (persones amb discapacitat, immigrants, joves en 

situació de vulnerabilitat i persones més grans de 45 anys, entre d’altres) i que 

ha facilitat més de 56.000 llocs de treball des de la seva posada en marxa, 

l’any 2006. Incorpora té una línia d’actuació específica per a persones amb 

malaltia mental.  

 

 

Suport individualitzat en el lloc de treball 

 

L’eix vertebrador del projecte presentat avui és la metodologia de l’anomenat 

treball amb suport individualitzat, desenvolupada pel nord-americà Dartmouth 

IPS Supported Employment Center.  

 

La metodologia IPS aposta per un abordatge integral i global que garanteixi una 

atenció assistencial continuada en el procés d’integració laboral. 

 

La iniciativa es posarà en marxa amb una prova pilot en tres territoris de 

Catalunya (Barcelona ciutat, Girona i el Baix Llobregat) i es desenvoluparà 

en el marc de la xarxa internacional del Dartmouth IPS Supported Employment 

Center. El projecte també tindrà el suport metodològic de l’Institut Universitari 

Avedis Donabedian de la Universitat Autònoma de Barcelona, el qual 

col·laborarà en el desplegament de la metodologia IPS als territoris 

seleccionats.  

 

La presentació ha coincidit amb la celebració d’una jornada tècnica sobre 

aquest mateix programa en què han participat Robert E. Drake, Deborah R. 

Becker i Sarah J. Swanson, del Dartmouth IPS Supported Employment Center i 

referents internacionals en integració laboral de persones amb trastorn mental.  



 
 
Més informació (premsa): 
Departament de Comunicació de la Obra Social ”la Caixa” 
Neus Contreras: 934 046 073 / 619 743 829 / ncontreras@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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