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
catalanes compromeses amb la integració
laboral de persones desfavorides
•

La cinquena edició dels Premis Incorpora, que inclou per primera vegada
una convocatòria específica a Catalunya, reconeix el compromís dels
empresaris que aposten per la integració laboral de col·lectius en risc o
situació d’exclusió en el marc de la responsabilitat social corporativa.

•

Construcció i Rehabilitació Salichs, Norai, Sala de Desfer i Magatzem
Frigorífic J. Viñas, Suit Hotels, Embutidos Monter, Kellogg’s
Manufacturing España, Alcampo, Barcelona Forum District i Afrucat són
les nou empreses guardonades a Catalunya.

•

Els criteris de selecció que ha aplicat el jurat han estat, entre d’altres, el
nombre de contractacions de persones desfavorides en relació amb el
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 a Catalunya 18.028 llocs de treball a persones en risc o situació
d’exclusió (persones amb discapacitat, aturats de llarga durada, joves en
situació de vulnerabilitat o dones víctimes de la violència de gènere).

•

En marxa des de l’any 2006, Incorpora col·labora amb 101 entitats socials
catalanes especialitzades a treballar amb col·lectius en risc d’exclusió, i
amb una xarxa de 217 tècnics d’inserció laboral que fan de pont entre les
entitats i les empreses.

Barcelona, 3 de desembre de 2013. El conseller d’Empresa i Ocupació, Felip
Puig; el director general de la Fundació ”la Caixa”, Jaume Lanaspa; i els
directors territorials de ”la Caixa” a Barcelona i Catalunya, Jordi Nicolau i
Jaume Masana, han lliurat avui els Premis Incorpora, adreçats a empreses
catalanes compromeses amb la integració laboral de col·lectius desfavorits, en
un acte presentat per la periodista Mònica Terribas.
Amb aquests guardons, creats en el marc del programa Incorpora de l’entitat
financera, es vol reconèixer el compromís de les empreses que, de manera
voluntària, integren les preocupacions socials en la seva estratègia i
contribueixen a crear una societat més justa i cohesionada.
Les empreses catalanes guanyadores en les quatre categories han estat les
següents:
— Petita empresa (menys de 50 treballadors): Construcció i
Rehabilitació Salichs (Lloret de Mar) és una empresa que es dedica
a la rehabilitació i construcció de petits immobles, a obres de gran
envergadura i a la rehabilitació d’hotels i ports. El jurat destaca la
implicació i sensibilitat d’aquesta empresa amb un col·lectiu com és el
de la discapacitat intel·lectual i amb la metodologia del treball amb
suport. També es destaca el fet que no és una tipologia d’empresa,
pel sector al qual pertany, en què sigui habitual la inserció laboral
d’aquest col·lectiu. Finalment se subratlla el nombre d’insercions: 4
persones en una plantilla total de 14 treballadors.
Accèssit: Norai (Barcelona). És una cooperativa barcelonina sense
ànim de lucre que desenvolupa accions de caràcter integrador en
l’àmbit educatiu, social i laboral relacionades amb la gastronomia. El
jurat decideix atorgar-li un accèssit pel nombre de contractacions, 6
en total, que representa més del 20 % de la plantilla, així com per la
tipologia de les persones contractades (persones immigrades i
exreclusos). També per la seva implicació en accions de formació i
per l’impacte social a la seva zona d’influència (Raval), fent una tasca
important de difusió del seu compromís social i d’arrelament al
territori.
— Mitjana empresa (entre 50 i 250 treballadors). El jurat, per unanimitat,
decideix atorgar el premi ex aequo a dues empreses:

Sala de Desfer i Magatzem Frigorífic J. Viñas (Vic). Aquesta
empresa, amb més de cinquanta anys d’experiència en la producció
de carn vacuna, controla la qualitat i traçabilitat de la carn en tot el
procés de producció, des de l’entrada a les granges fins a la
distribució del producte. El jurat en destaca 4 insercions, les
contractacions indefinides, la facilitació de pràctiques laborals, la
sensibilitat vers la discapacitat intel·lectual i la contribució a la difusió
de la contractació laboral d’aquest col·lectiu en l’empresa ordinària.
Suit Hotels (l’Hospitalet de Llobregat). El jurat destaca especialment
la tipologia de les persones beneficiàries contractades, ja que
l’empresa es va comprometre, a través del programa Incorpora, a
contractar dones en situació de vulnerabilitat social (víctimes de
violència de gènere i també dones immigrants) sense experiència
prèvia en el lloc de treball. També en subratlla el nombre de
contractacions: 18 d’una plantilla total de 60 treballadors.
— Gran empresa (més de 250 treballadors): Embutidos Monter (Sant
Jaume de Llierca). El jurat decideix atorgar el premi a la gran empresa
a Embutidos Monter per l’elevat nombre d’insercions (17) i per la
tipologia dels beneficiaris del programa Incorpora contractats
(persones amb discapacitat intel·lectual i malaltia mental). En general,
per l’alt grau de compromís d’aquesta empresa, que va molt més enllà
del compliment de la Llei d’integració social dels Minusvàlids (LISMI).
El jurat també valora que l’entitat Incorpora que proposa aquesta
empresa per als premis és La Fageda, fet que garanteix la bona feina
i la implicació de Monter.
Accèssit: Kellogg’s Manufacturing España (Valls). El jurat valora
l’experiència de l’enclavament laboral a la planta de Kellogg’s de
Valls, que fa possible la inserció de persones amb discapacitat sense
distinció de diagnòstic per dur a terme tasques de recepció, distribució
i manipulació del producte. S’han aconseguit 20 llocs de feina, molts
amb caràcter indefinit.
Accèssit: Alcampo (Sant Quirze del Vallès). El jurat també troba
adient atorgar un accèssit a Alcampo per la seva implicació en la
formació, capacitació professional i inserció laboral de persones en
situació de vulnerabilitat social. El jurat destaca la vinculació amb el
Secretariado Gitano i la contractació de 19 persones beneficiàries del

programa, majoritàriament dones d’ètnia gitana,
qualificació formativa i poca experiència professional.

amb

baixa

— Associació empresarial: Barcelona Forum District. Aquesta
associació es defineix com una gran àrea de negocis, compromís
social i activitat cultural que vincula empreses i ciutadans de la zona
del Fòrum a la ciutat de Barcelona. Els membres del jurat, per
unanimitat, decideixen atorgar el premi a Barcelona Forum District per
haver fet realitat una idea innovadora, perquè constitueix una
associació creada ad hoc per donar resposta a les necessitats socials
del territori, per haver facilitat un gran nombre d’insercions (40), per la
seva implicació en la formació dels beneficiaris i pel perfil de les
empreses associades i la tipologia dels llocs de treball oferts,
relacionats amb els serveis de qualitat vinculats a aquestes empreses
(hotels de quatre i cinc estrelles). També es valoren altres aportacions
que aquesta associació fa, com ara el seu compromís amb l’oferta de
productes de comerç just.
Accèssit: Afrucat. Associació Empresarial de la Fruita a Catalunya
(Lleida) és l’associació catalana de les empreses productores i
comercialitzadores de fruita. Està formada per 85 empreses a
Catalunya, 18 de les quals a Lleida, que tenen conveni amb el
programa Incorpora. El jurat valora el grau d’implicació d’aquesta
associació amb el programa Incorpora a través no sols de les
empreses associades, que en poc temps han signat convenis amb
Incorpora i han ofert llocs de treball, sinó de la mateixa associació,
implicada en la formació de beneficiaris i en el seu programa
d’acollida de treballadors immigrants. És per aquest motiu que es
decideix atorgar-li un accèssit.
L’edició d’aquest any dels Premis Incorpora, la cinquena que s’organitza, ha
inclòs per primera vegada una convocatòria específica per a cada comunitat
autònoma.
Els criteris de selecció que ha aplicat el jurat dels premis han estat, entre
d’altres, el nombre de contractacions de persones desfavorides en relació amb
el conjunt de la plantilla, el perfil dels treballadors integrats i la durada mitjana
dels contractes.

El programa Incorpora, un referent en integració laboral
Aquesta cinquena edició dels Premis Incorpora es convoca en el marc del
programa de l’Obra Social ”la Caixa” que porta el mateix nom i que té com a
objectiu principal fomentar la contractació de col·lectius desfavorits. Així, el
programa Incorpora, en marxa des del 2006, s’adreça a col·lectius en risc
d’exclusió social, principalment persones amb discapacitat, immigrants,
exreclusos, aturats de llarga durada, dones víctimes de la violència domèstica i
joves en situació de vulnerabilitat.
A Catalunya, el programa s’ha consolidat com un referent en l’àmbit de la
integració laboral. Concretament, Incorpora ha facilitat 18.028 llocs de treball
gràcies a la col·laboració de 6.348 empreses catalanes.

Les empreses i les entitats socials, pilars bàsics del programa
El nombre d’entitats socials col·laboradores ja és de 101, coordinades per
Trinijove a la província de Barcelona, Plataforma Educativa a Girona, Santa
Teresa del Vendrell a Tarragona i ASPROS a Lleida. Això comporta que
organitzacions que actuaven de manera aïllada ara disposin d’una xarxa
d’integració per treballar conjuntament, cosa que permet rendibilitzar recursos
i ajuda les entitats a compartir coneixements i metodologies.
Així doncs, una de les principals aportacions d’Incorpora és que planteja un
concepte innovador de la integració laboral de persones en risc o situació
d’exclusió, pel fet de reunir, 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, figures clau d’Incorpora. El programa de l’Obra Social ”la Caixa”
disposa de 217 d’aquests professionals a Catalunya, el paper d’enllaç dels
quals adquireix una rellevància especial en tots els processos d’integració
laboral.
Aquest enfocament global i alhora personalitzat de les insercions laborals, que
inclou acompanyament abans, durant i després de la contractació, és una

de les característiques més valorades per les empreses, ja que es considera el
principal valor afegit d’Incorpora.
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