
 

  

 

Nota de premsa 

 

 
L’Obra Social ”la Caixa” promou la formació i 
reinserció laboral de més de 12.200 reclusos 

en la fase final de la seva condemna  
 

 

• El ministre de l’Interior, Jorge Fernández Díaz, i el president de la 

Fundació Bancària ”la Caixa”, Isidre Fainé, han signat un conveni per 

impulsar un any més Reincorpora, programa dirigit als interns que 

compleixen la part final de la seva condemna en centres d’inserció 

social i centres penitenciaris de tot Espanya.  

 

• Des que es va posar en marxa el projecte, l’any 2005, l’entitat ha 

impulsat la formació i reinserció laboral de més de 12.200 reclusos. 

L’acord signat avui estableix l’atenció a 1.360 nous interns a través 

d’itineraris de formació i inserció social i laboral. La iniciativa disposa 

d’una inversió acumulada de gairebé 46 milions d’euros des del 2005.  

 

• Durant l’exercici anterior, el 42 % dels interns que van participar en el 

programa van ser contractats per empreses ordinàries, circumstància 

decisiva per a la seva plena reintegració en la societat. L’objectiu per 

a la present edició és elevar aquesta xifra fins al 50%. 

 

• El programa Reincorpora es basa en el concepte d’aprenentatge 

servei, una proposta educativa sense precedents en l’àmbit 

penitenciari que combina capacitació i utilitat social. Per això, els 

itineraris d’inserció sociolaboral estan dividits en tres fases: cursos 

de formació en oficis, servei solidari i integració laboral a través del 

programa Incorpora de l’Obra Social ”la Caixa”. 

 

• El president de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Isidre Fainé, apunta: 

«Fa pràcticament una dècada que donem suport a la reinserció 

laboral de reclusos, primerament a través de beques i, des de fa 

quatre anys, apostant per un projecte global com Reincorpora. 

Volem estendre la mà als interns que es troben en la fase final de la 

seva condemna i contribuir al seu afany de superació i a la seva 



 

  

voluntat de canvi. Aquest és el millor estímul per a l’Obra Social i 

allò que, un any més, ens motiva a continuar treballant per donar 

segones oportunitats».  

 

 

Madrid, 15 de juliol de 2014. El ministre de l’Interior, Jorge Fernández Díaz, i 
el president de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Isidre Fainé, han signat avui a 
Madrid un acord en virtut del qual l’entitat financera dóna continuïtat al seu 
programa de formació i reinserció laboral de reclusos, del qual fins a la data 
s’han beneficiat més de 12.200 interns en la fase final del compliment de la 
seva pena. Durant la signatura del conveni, el secretari general d’Institucions 
Penitenciàries, Ángel Yuste, ha acompanyat el ministre de l’Interior. 
 
Fruit d’aquest acord, l’Obra Social dedicarà, al llarg del 2014, 4,1 milions 

d’euros a facilitar itineraris d’inserció sociolaboral a 1.360 interns de centres 
d’inserció social i centres penitenciaris de tot Espanya que es troben en l’etapa 

final de la seva condemna. Des del 2005, la inversió total de l’entitat per al 
desenvolupament del projecte puja a gairebé 46 milions d’euros. 
 
El projecte es desenvolupa en totes les comunitats autònomes, incloent les 
ciutats de Ceuta i Melilla. El 90 % dels participants del programa són homes, 

i el 10 %, dones. Per nacionalitat, el 69 % són espanyols, i el 31 %, 

estrangers. Pel que fa a l’èxit, el 42 % dels interns que van participar l’any 

passat en el programa van ser contractats per empreses ordinàries, 
circumstància decisiva en la seva plena reintegració en la societat. L’objectiu 
per a la present edició és elevar aquesta xifra fins al 50 %. 
 
Per sectors, els àmbits de formació i contractació principals entre els 
beneficiaris del darrer any van ser l’hoteleria, amb un 48 % (cambrers, 
ajudants de cuina, neteja d’habitacions); serveis, un 32 % (gestió de 
magatzems, logística, comerços i atenció a la dependència); agricultura,  un 

14 % (recol·lecció, centrals d’horticultura, envasat d’aliments...), i altres 

ocupacions relacionades amb la indústria, un 6 %. 
 
L’objectiu de Reincorpora és contribuir a la integració social i laboral dels 
interns a partir de la realització d’un itinerari personalitzat d’entre sis i deu 

mesos de durada que inclou: 
 

—  Cursos de formació en oficis fora del centre penitenciari. 
— Realització d’un projecte de servei solidari vinculat a la 

formació. 



 

  

— Derivació dels participants a Incorpora, el programa 

d’integració laboral de l’Obra Social ”la Caixa”, que ja ha 
facilitat més de 76.000 llocs de treball a persones 
desafavorides. 

 
Així, amb un plantejament pioner en l’àmbit penitenciari, i treballant en totes les 
dimensions de la persona, Reincorpora es basa en la suma d’una proposta 
educativa, un itinerari d’inserció, unes  actuacions de servei a la societat i una 
integració laboral efectiva.  
 
La col·laboració amb entitats socials de tot Espanya especialitzades en 
l’atenció a aquest col·lectiu permet oferir itineraris d’inserció sociolaboral 
personalitzats i, en conseqüència, adaptats a les necessitats específiques de 
cada participant. 
 
La participació i l’acompanyament de les entitats socials són peces clau 

del programa. La seva activitat es concreta en dues vies d’actuació: la 
preparació i realització dels projectes de servei solidari, i l’acompanyament 
de la persona al llarg de tot l’itinerari d’integració sociolaboral.   
 
D’aquesta manera, es promou el procés de canvi des d’una perspectiva 
global, que aborda la formació, els processos d’integració laboral i les 
necessitats emocionals.  
 
El president de la Fundació Bancaria ”la Caixa”, Isidro Fainé, explica: 
«Fa pràcticament una dècada que donem suport a la reinserció social de 
reclusos, primerament a través de beques i, des de fa quatre anys, apostant 
per un projecte global com Reincorpora. Volem estendre la mà als interns 
que es troben en la fase final de la seva condemna i contribuir al seu afany 
de superació i a la seva voluntat de canvi. Totes dues són el millor estímul 
per a l’Obra Social i allò que, un any més, ens motiva a continuar treballant 
per donar segones oportunitats»..  
 

Serveis solidaris  

 
Una de les pedres angulars de Reincorpora és la participació dels interns en 
serveis solidaris dirigits a donar resposta a necessitats de l’entorn més 
immediat: atenció i acompanyament de persones grans, tallers d’alimentació 
saludable per a infants i adolescents, i tasques mediambientals, per esmentar-
ne només tres exemples. D’aquesta manera, el programa fomenta 



 

  

competències, habilitats i valors, al mateix temps que promou la participació 
social i el compromís cívic dels participants. 
  
Al llarg del 2013 es van portar a terme 85 serveis solidaris en col·laboració 
amb 44 entitats socials. Més de 6.300 persones es van beneficiar d’aquests 
projectes, incloent-hi un ampli ventall de col·lectius: persones grans, dones i 
joves en situació de vulnerabilitat, estudiants, persones amb discapacitat i 
immigrants, entre d’altres, en plena consonància amb els principis d’actuació de 
l’Obra Social ”la Caixa”. 
 
L’any 2013 també es va tancar amb un augment dels principals indicadors 
del programa. Per exemple, l’any passat el 91 % dels participants van finalitzar 
el seu itinerari d’inserció, davant del 82 % del 2012 i el 69 % del 2011. Les 
insercions laborals van assolir el 43 % el 2013, en comparació del 27 % del 
2012 i el 20 % del 2011. Alhora, l’any passat van ser 464 les empreses 
contractants, davant de les 293 del 2012 i les 186 del 2011.  
  
La col·laboració de Treball Penitenciari i Formació per a l’Ocupació (TPFE) i la 
implicació de centres d’inserció social, centres penitenciaris, centres de 
formació i entitats socials vinculades a Incorpora, el programa d’integració 
laboral de l’Obra Social ”la Caixa”, permeten sumar esforços i combatre 
prejudicis. 
 

Valoració molt positiva dels participants 

 

Segons una enquesta feta als participants de Reincorpora el 2013, els interns 
valoren el programa amb un 8,2 sobre 10. La fase de l’itinerari amb una 
puntuació més alta és la de formació (8,4). 
 
Els participants consideren que Reincorpora és un instrument eficaç d’inclusió 
activa i que els permet millorar la seva ocupabilitat. Entre els valors afegits que 
atribueixen a aquest programa de l’Obra Social ”la Caixa”, destaquen el reforç 
d’habilitats socials i personals, així com l’enfocament innovador dels serveis 

solidaris. Consideren que aquests projectes dirigits a la comunitat afavoreixen 
un canvi en les relacions amb els altres i que contribueixen a sensibilitzar la 
societat i a combatre prejudicis. 
 
Els interns valoren especialment el fet que aquests serveis solidaris els faciliten 
la relació directa i propera amb els ciutadans, cosa que els permet sentir-se 
útils i valorats. 
 



 

  

Un compromís amb els col·lectius desafavorits 

 
Reincorpora forma part de les iniciatives que impulsa l’Obra Social ”la Caixa” a 
favor de les persones en risc o situació d’exclusió social. Concretament, el 
projecte desenvolupat als centres penitenciaris s’emmarca en una de les línies 
estratègiques d’actuació de l’entitat financera: la integració sociolaboral de 
col·lectius desafavorits. 
 
D’aquesta manera, Incorpora, el programa d’integració de l’Obra Social 
”la Caixa”, està dirigit a aturats de llarga durada, immigrants, joves amb 
especials dificultats per accedir al món laboral, persones amb discapacitat i 
víctimes de violència de gènere, entre altres col·lectius. 
 
Incorpora es desenvolupa a totes les comunitats autònomes en col·laboració 
amb 349 entitats socials especialitzades en aquest àmbit, la qual cosa permet 
adaptar-se a les necessitats laborals específiques tant dels participants en el 
programa com de les empreses de cada zona. 
 
En aquesta mateixa línia d’actuació l’Obra Social impulsa les CiberCaixa 

Solidàries, un projecte dirigit a l’ensenyament de la informàtica a interns dels 
centres penitenciaris espanyols amb la col·laboració de persones grans 

voluntàries. D’aquesta manera, els participants en el Programa de Persones 
Grans de l’entitat financera poden desenvolupar un rol social actiu transmetent 
la seva experiència de vida a persones en situació d’exclusió social, a la 
vegada que es crea un espai de trobada que facilita la integració de la 

població reclusa en la societat. 
 
L’Obra Social ”la Caixa” també ha inserit, a través del seu programa d’espais 

naturals i reinserció social a cada una de les comunitats autònomes, un total 
d’11.773 persones en risc d’exclusió social en quatre anys. El programa 
promou la integració sociolaboral de persones amb dificultats per accedir al 
mercat de treball a través del desenvolupament d’accions vinculades a la 
protecció i la gestió del medi ambient i dels espais naturals, un sector 

emergent dins del camp de la inserció. 
 

 

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

Juan A. García: 913 307 319 / 608 213 095 / jagarcia@fundaciolacaixa.es 
Neus Contreras: 934 046 073 / 619 743 829 / ncontreras@fundaciolacaixa.es 
 



 

  

http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
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