
 

 

Nota de premsa 

 

 

El guardó es divideix en quatre categories: gran empresa, mitjana empresa, 

petita empresa i agrupació empresarial 

 
 
L’Obra Social ”la Caixa” premia empreses de la 

Comunitat de Madrid compromeses amb la 
integració laboral de les persones desafavorides  
 
 

• La cinquena edició dels premis Incorpora, que ofereix per primera 

vegada una convocatòria específica a la Comunitat de Madrid, reconeix 

empresaris que aposten per la integració laboral de col·lectius en risc o 

en situació d’exclusió en el marc de la responsabilitat social 

corporativa. 

 

• Corporanza, Brasa y Leña, Sephora, Asociación Madrileña de Atención 

a la Dependencia, Masvital, Sanitas Residencial i Renault España són 

les set empreses guardonades a la comunitat.  

 

• Entre els criteris de selecció que ha seguit el jurat, hi ha el nombre de 

contractacions de persones desafavorides respecte del conjunt de la 

plantilla, el perfil dels treballadors integrats i la durada mitjana dels 

contractes.  

 

• Incorpora, el programa d’integració laboral de l’Obra Social ”la Caixa”, 

ha facilitat més de 8.300 llocs de treball a persones en risc o en situació 

d’exclusió a la Comunitat de Madrid.  

 

• En funcionament des de l’any 2006, Incorpora compta amb la 

col·laboració de 28 entitats socials madrilenyes especialitzades en el 

treball amb col·lectius en risc d’exclusió, i amb una xarxa de 61 tècnics 

d’inserció laboral que actuen de pont entre aquestes entitats i les 

empreses. 
 
 



Madrid, 19 de novembre de 2013. El viceconseller de Treball de la Comunitat 

de Madrid, Juan Van-Halen; el director general de la Fundació ”la Caixa”, 

Jaume Lanaspa, i el delegat general d’Empreses de ”la Caixa” a Madrid, José 

Antonio Rodríguez, han lliurat avui els premis Incorpora, dirigits a empreses de 

la Comunitat de Madrid compromeses amb la integració laboral de col·lectius 

desafavorits.  

 

Aquests guardons, creats en el marc del programa Incorpora de l’entitat 

financera, volen ser un reconeixement a les empreses que integren de manera 

voluntària les preocupacions socials en la seva estratègia, contribuint a la 

creació d’una societat més justa i cohesionada. 

 

Les empreses madrilenyes guardonades en les quatre modalitats establertes 

són: 

 

- Petita empresa (menys de 50 empleats). Corporanza és una 

empresa líder en neteja professional ecològica. Des del març del 

2011 col·labora amb Incorpora. El 62 % de les ofertes gestionades 

pel programa acaben en inserció laboral, cosa que s’ha traduït en 23 

contractacions. A més, l’empresa duu a terme accions de motivació, 

com per exemple el nomenament del treballador del mes; estimula la 

participació dels treballadors en la presa de decisions, i crea incentius 

en forma de nous llocs de treball. Finalment, cal destacar que 

l’empresa difon el programa entre altres empreses de la seva xarxa. 

 

Premi especial al caràcter innovador, categoria petita empresa. 

Masvital és una empresa que treballa des dels seus centres integrals 

de benestar i teràpies manuals amb l’objectiu de donar suport al 

desenvolupament d’hàbits saludables que milloren la qualitat de vida i 

el benestar físic i mental dels seus clients i socis. Fruit d’aquest 

compromís, des de fa tres anys col·labora amb el programa 

Incorpora, i dels 40 alumnes que han seguit la seva formació, 5 s’han 

incorporat a l’empresa. Masvital, per mitjà de teràpies manuals, actua 

de pont cap a altres empreses del sector, per afavorir que un nombre 

més alt de joves, especialment immigrants, es puguin inserir 

laboralment en un sector innovador.  

 

- Mitjana empresa (entre 50 i 250 empleats). Brasa y Leña és una 

cadena de restauració que va néixer a Espanya el 2008. Els seus 

establiments ofereixen un sistema de bufet lliure inspirat en els 

rodizios brasilers. Brasa y Leña va iniciar la seva col·laboració amb el 



programa Incorpora l’agost del 2012 i, des de llavors, ha contractat, 

amb caràcter indefinit, un total de 10 persones amb discapacitat. Tot 

el personal de Brasa y Leña rep una àmplia formació. Així mateix, es 

promou la integració correcta dels beneficiaris d’Incorpora, oferint-los 

l’oportunitat de desenvolupar les mateixes funcions que la resta de 

treballadors. 
 

- Gran empresa (més de 250 empleats). Sephora és la cadena de 

perfumeria més innovadora del món, sempre a l’avantguarda de la 

bellesa, i també un ocupador de referència que ofereix, a través dels 

seus plans de desenvolupament i formació, un projecte de carrera 

per als seus col·laboradors. Des de l’inici de la col·laboració amb 

Incorpora, l’any 2009, Sephora ha contractat 5 persones beneficiàries 

del programa amb discapacitat intel·lectual. Tots els contractes són 

de tipologia indefinida. Sephora realitza una integració total 

d'aquestes persones que reben la mateixa formació que la resta dels 

equips i realitzen tasques idèntiques  de cara al públic, participant fins 

i tot en els programes de desenvolupament de talents que ofereix la 

companyia 
 
 

Premi especial a la formació i al compromís, categoria gran empresa. 

Sanitas Residencial és la companyia del Grup Sanitas dedicada a la 

gestió de residències d'atenció a gent gran amb una atenció 

personalitzada gràcies a iniciatives pioneres en el sector per millorar 

el nivell de benestar dels seus residents i de les seves famílies. 

Actualment compta amb 40 residències a totes Espanya. Col·labora 

amb el programa Incorpora des de 2009. La seva implicació 

mitjançant la realització de pràctiques formatives de suport per a 

l'aprenentatge ha derivat en la contractació de 15 dones en situació 

de vulnerabilitat, immigrants i algunes d'elles víctimes de violència de 

gènere. 

 

Premi especial al treball amb suport, categoria gran empresa. 

Renault España Comercial és una filial del grup Renault España 

l’activitat principal de la qual és la venda a l’engròs de vehicles 

automòbils i peces de recanvi. Té dos centres de treball a Madrid, on 

presten serveis 302 treballadors. L’empresa col·labora amb el 

programa Incorpora des del 2007, en què ha contractat un total de 6 

persones, totes per temps indefinit. El procés d’inserció consta de 

dues fases. Abans de la inserció, des del programa Incorpora 

s’analitza el lloc de treball i, a demanda de l’empresa, es fa un procés 



de selecció. A continuació, es presenten els candidats a l’empresa, 

juntament amb el preparador laboral. Després de la inserció, el 

preparador acompanya el nou treballador fins que aquest assumeix 

les seves funcions i adapta les seves capacitats al lloc de treball i a 

l’entorn. En tot moment es fa un seguiment molt personalitzat. 

 

- Agrupació empresarial. L’Asociación Madrileña de Atención a la 

Dependencia (AMADE) és una associació sense ànim de lucre que 

agrupa residències, centres de dia, serveis d’ajuda a domicili i 

teleassistència per a persones grans. L’octubre del 2011, AMADE va 

signar un conveni de col·laboració amb Incorpora per portar a terme 

la difusió del programa entre els seus centres associats. Des de 

llavors s’han promogut diverses accions, com ara tallers i pràctiques 

formatives per al suport en la recerca de feina a persones en risc 

d’exclusió social. Des de l’inici de la col·laboració amb Incorpora, 

doncs, s’ha contribuït a la inserció de 50 d’aquestes persones. 
 

Per primera vegada, aquest any els premis Incorpora, que celebren la seva 

cinquena edició, presenten una convocatòria específica per a cada 

comunitat autònoma.  

 

Entre els criteris de selecció que ha seguit el jurat dels premis, hi ha el nombre 

de contractacions de persones desafavorides respecte del conjunt de la 

plantilla, el perfil dels treballadors integrats i la durada mitjana dels contractes. 

 

 

El programa Incorpora, un referent en integració laboral 

 

La cinquena edició dels premis Incorpora se celebra en el marc del programa 

de l’Obra Social ”la Caixa” que duu el mateix nom i que té com a objectiu 

principal fomentar la contractació de col·lectius desafavorits. 

 

Així, el programa Incorpora, en funcionament des del 2006, està dirigit a 

persones en risc d’exclusió social, prioritàriament persones amb 

discapacitat, immigrants, exreclusos, aturats de llarga durada, dones víctimes 

de violència domèstica i joves en situació de vulnerabilitat.  

 

El programa s’ha consolidat com un referent en l’àmbit de la integració laboral a 

la Comunitat de Madrid. Concretament, Incorpora ha facilitat 8.319 llocs de 

treball gràcies a la col·laboració de 2.680 empreses madrilenyes.  

 



 

Les empreses i entitats socials, pilars bàsics del programa 

 

Ja són 18 les entitats socials col·laboradores d’Incorpora, en concret: 

Agrupación de Desarrollo Los Molinos, Asociación Apoyo, Asociación 

Candelita, Centro de Promoción y Desarrollo Colectivo, Asociación Cultural 

Norte Joven, Asociación de Apoyo y Seguimiento a Menores y Jóvenes 

Alucinos – La Salle San Fermín, Eslabón, Asociación Ser, Cocemfe Getafe, 

Comisión Española de Ayuda al Refugiado en Madrid, Cruz Roja Madrid, 

Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica 

de la Comunidad de Madrid (FAMMA), Federación de Plataformas Sociales 

Pinardi, Fundación Exit, Fundación Benéfica San Martín de Porres, Fundación 

Carmen Pardo-Valcarce, Fundación Cepaim, Integra, La Merced Migraciones, 

Prevent, San Juan Macías, Secretariado Gitano, Seeliger y Conde Madrid, 

Síndrome de Down de Madrid, Francisco de Vitoria, Tomillo, La Rueca i Labor 

3 – AFANIAS. Totes estan agrupades en el Grup Incorpora de la Comunitat de 

Madrid i coordinades per l’Asociación Semilla para la Integración Social. 

Això fa que organitzacions que actuaven de manera aïllada ara tenen una 

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

banda, es rendibilitzen els recursos i, de l’altra, les entitats comparteixen 

coneixements i metodologia. 

 

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

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

 

Això no hauria estat possible sense la contribució dels tècnics d’inserció 

laboral, figura clau d’Incorpora. El programa de l’Obra Social ”la Caixa” disposa 

de 61 d’aquests professionals a la Comunitat de Madrid, el paper d’enllaç dels 

quals adquireix una rellevància especial en tots els processos d’integració 

laboral.  

 

Aquest enfocament global i personalitzat de les insercions laborals, que inclou 

acompanyament abans, durant i després de la contractació, constitueix una 

de les característiques més ben valorades per les empreses, que el consideren 

el principal valor afegit d’Incorpora.  
 
 
 
 
Més informació (premsa): 



 
Departament de Comunicació. Obra Social ”la Caixa” 
Juan A. García: 913 307 317 / 608 213 095 / jagarcia@fundacionlacaixa.es  
Neus Contreras: 934 046 073 / 619 743 829 / ncontreras@fundaciolacaixa.es 

http://www.obrasocial.lacaixa.es 
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