
 

 

Nota de premsa 

El guardó es divideix en quatre categories: petita empresa, mitjana empresa, 
gran empresa i agrupació empresarial 

 
 

Vuit empreses catalanes reben els Premis 
Incorpora de ”la Caixa” pel seu compromís 

amb la contractació de persones desfavorides 
 
 
• Els Premis Incorpora Catalunya reconeixen empresaris que aposten 

per la integració laboral de col·lectius vulnerables en el marc de la 

responsabilitat social corporativa. 

 

• Finca Rústica Josep Roqué, Francisco Jiménez Pérez, Rango 10, Ara 

Vinc, Eroski, C&A, el Gremi de Restauració de Barcelona i la 

Federació Empresarial d’Hostaleria i Turisme de la Província de 

Tarragona són les vuit empreses guardonades. 
 

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

contractacions de persones vulnerables 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 a Catalunya 4.304 llocs de treball a col·lectius vulnerables 

(com ara persones amb discapacitat, immigrants, exreclusos, aturats 

de llarga durada, joves en situació de vulnerabilitat i dones víctimes 

de violència de gènere) des del començament de l’any, en comparació 

amb els 3.740 llocs del mateix període de l’any anterior. 
 

• En marxa des del 2006, Incorpora compta amb la col·laboració de 109 

entitats socials catalanes especialitzades en el treball amb col·lectius 

en risc d’exclusió, i amb una xarxa de 248 tècnics d’inserció laboral 

que actuen de pont entre aquestes entitats i les empreses. 

 
 



Barcelona, 3 de desembre de 2014. El conseller d’Empresa i Ocupació, Felip 
Puig; el director general de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Jaume Giró; el 
director corporatiu de l’Àrea Social de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Marc 
Simón, i els directors territorials de CaixaBank 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 
vulnerables. 
 
Aquests guardons, creats en el marc del programa Incorpora de l’entitat 
financera, volen ser un reconeixement de les empreses que integren les 
preocupacions socials en la seva estratègia, amb la qual cosa contribueixen a 
la creació d’una societat més justa i cohesionada. 
 
Les empreses catalanes guanyadores a les quatre modalitats establertes són 
les següents: 
 

Petita empresa (menys de 50 empleats): 
- Finca Rústica Josep Roqué és una empresa familiar que sempre 

s’ha dedicat a l’agricultura i que ha viscut i treballat a la zona de 
l’horta de Lleida. L’any 2013, i de la mà de l’Institut Municipal 
d’Ocupació, Salvador Seguí va entrar en contacte amb Prosec i 
amb el programa Reincorpora. El jurat premia aquesta empresa per 
la seva implicació en l’itinerari formatiu i d’integració laboral de 
persones privades de llibertat, en formar els participants i donar-los 
una oportunitat laboral. Fins avui ha realitzat set insercions, i cal 
destacar que Josep Roqué ha fet difusió de la seva experiència 
positiva entre empresaris del seu mateix sector.  
 

- Francisco Jiménez Pérez és una empresa familiar que treballa en 
el sector de l’hostaleria gestionant algunes de les cafeteries de la 
Universitat de Girona, concretament la de la Facultat de Dret, la de 
Medicina i la de Ciències, i la del Centre Cívic Ter. En aquest cas, 
el jurat destaca especialment, a més de la contractació de joves en 
risc d’exclusió social a les esmentades cafeteries, la implicació de 
l’empresa amb altres línies de responsabilitat social empresarial, 
com ara oferir pràctiques a estudiants en risc d’exclusió social de 
l’IES Montilivi. Es remarca la implicació de l’empresa amb diverses 
entitats del grup Incorpora Girona. 

 
 
 
 
 



Mitjana empresa (entre 50 i 250 empleats): 
- Rango 10 és una empresa de serveis, dirigida especialment al 

sector d’allotjaments hotelers, que externalitza el servei de neteja 
d’habitacions i de zones comunes, el servei d’esmorzar i el 
manteniment d’instal·lacions hoteleres. El jurat decideix per 
unanimitat atorgar-li el premi en aquesta categoria per l’alt nombre 
d’insercions que ha assolit (22), algunes de les quals han 
esdevingut contractacions indefinides. A més, col·labora en la 
difusió del programa Incorpora en jornades i trobades empresarials. 
 

- Ara Vinc és una empresa líder en missatgeria urgent a Barcelona 
que ofereix també serveis de courier i transport, logística, custòdia 
documental i destrucció confidencial, control d’accessos i 
outsourcing empresarial. El jurat valora positivament la tipologia 
dels beneficiaris inserits per Ara Vinc, ja que es tracta de persones 
amb discapacitat psíquica o trastorn mental. L’empresa mostra una 
decidida política a favor de la igualtat d’oportunitats i la inclusió 
social. 
 

Gran empresa (més de 250 empleats): 
- Eroski és una empresa líder en el sector de la distribució, amb més 

de 100 centres a escala nacional. En aquest cas es tracta dels 
centres de Sant Cugat del Vallès, Terrassa i Cornellà de Llobregat. 
El jurat destaca especialment que, des del 2013, el 100 % de les 
noves contractacions d’Eroski per als centres de Sant Cugat i 
Terrassa es fa a través del programa Incorpora, la qual cosa ha 
generat fins avui 34 insercions. El perfil dels contractats és el d’una 
persona més gran de 45 anys, immigrant i aturat de llarga durada. 
La implicació de l’empresa amb el programa Incorpora es tradueix 
en un alt compromís de continuïtat.  
 

- C&A és una multinacional del comerç al detall de roba de confecció 
de qualitat a bons preus, present a 21 països, amb 1.575 botigues. 
L’empresa té definits estàndards ecològics, socials i ètics específics 
que constitueixen elements vinculants de les seves relacions 
comercials. La candidatura presentada correspon concretament al 
centre del carrer de Pelai de Barcelona. En aquest cas, el jurat 
atorga el premi a C&A pel fet que l’empresa, en contacte amb 
diferents entitats del grup Incorpora Barcelona, facilita pràctiques 
formatives a dones en risc d’exclusió social i contracta 
posteriorment les que han demostrat una vàlua personal i 
professional. I destaca especialment, durant el període de 
pràctiques, la bona acollida de les dones per part de l’empresa, un 



òptim seguiment durant la formació i la implicació de la resta de la 
plantilla.  
 

Associació empresarial: 
- El Gremi de Restauració de Barcelona és l’entitat que representa 

col·lectivament el sector de la restauració de Barcelona. En formen 
part restaurants, cafeteries, bars, càterings i altres activitats 
relacionades amb la restauració. El jurat remarca que, els darrers 
sis anys, el Gremi de Restauració de Barcelona ha col·laborat en la 
realització regular d’accions formatives. Arran d’aquesta implicació 
formativa, s’ha fet un treball conjunt per anar més enllà en la tasca 
d’afavorir la inserció laboral de col·lectius amb dificultats per 
accedir al món laboral. Així mateix, s’ha signat un conveni de 
col·laboració amb el programa Incorpora per promoure la seva 
visibilitat entre les empreses agremiades. 
 

- La Federació Empresarial d’Hostaleria i Turisme de la Província de 
Tarragona aplega tots els empresaris del sector de l’hostaleria i la 
restauració de la zona mitjançant les diferents agrupacions a què 
estan associats. El seu objectiu principal és satisfer les necessitats 
que plantegen els seus socis. El jurat troba significativa la 
realització mensual de quatre o cinc accions formatives dins de 
cursos específics adreçats a col·lectius amb dificultats d’inserció. 
Accedeixen a aquestes accions persones amb discapacitat 
psíquica o trastorn mental, joves amb fracàs escolar, immigrants i 
aturats de llarga durada. 

 
Els Premis Incorpora, que celebren la seva sisena edició, tenen una 
convocatòria específica per a cada comunitat autònoma. Entre els criteris de 
selecció que ha seguit el jurat, hi ha el nombre de contractacions de persones 
vulnerables respecte del conjunt de la plantilla, el perfil dels treballadors 
integrats i la durada mitjana dels contractes. 
 
Trofeu solidari 

 
L’obsequi lliurat als guanyadors de la sisena 
edició dels Premis Incorpora vol reflectir el 
compromís social de les empreses guardonades. 
El trofeu, creat de forma altruista per André 
Ricard, dissenyador de la torxa olímpica de 
Barcelona’92, plasma el gest de dues mans que 
es busquen per ajudar-se, com un símbol que 
identifica plenament aquest esperit. A partir de la proposta de disseny d’André 



Ricard, totes les peces s’han elaborat als tallers de la Fundació Autisme Mas 
Casadevall, que ofereix un espai de vida i de treball a persones amb trastorn de 
l’espectre autista (TEA). 
 

 

El programa Incorpora, un referent en integració laboral 
La sisena edició dels Premis Incorpora se celebra en el marc del programa de 
l’Obra Social ”la Caixa” que porta el mateix nom, que té com a objectiu principal 
fomentar la contractació de col·lectius vulnerables. 
 
Així, Incorpora, en marxa des del 2006, s’adreça a col·lectius desfavorits, 
prioritàriament persones amb discapacitat, immigrants, exreclusos, aturats de 
llarga durada, dones víctimes de la violència domèstica i joves en situació de 
vulnerabilitat. 
 
El programa s’ha consolidat com un referent en l’àmbit de la integració laboral a 
Catalunya. Concretament, Incorpora, gràcies a la col·laboració de 1.506 
empreses catalanes, ha facilitat 4.304 llocs de treball des del començament de 
l’any, en comparació amb les 3.740 contractacions del mateix període de l’any 
anterior. 
 
 
Les empreses i les entitats socials, puntals bàsics del programa 

 
Un total de 109 entitats socials són les encarregades de desenvolupar el 
programa, aplegades al grup Incorpora Catalunya i coordinades pel Projecte 
Home. Això suposa que organitzacions que actuaven de forma aïllada ara 
disposen d’una xarxa d’integració per treballar conjuntament, de manera que es 
rendibilitzen els recursos i les entitats comparteixen els seus coneixements i la 
seva metodologia. 
 
Així doncs, la principal aportació d’Incorpora és que planteja un concepte 
innovador de la integració laboral de persones en risc o situació d’exclusió, en 
unir 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, una figura clau d’Incorpora. El programa de l’Obra Social ”la Caixa” 
compta amb 248 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 personalitzat de les insercions laborals, que inclou 
un acompanyament abans, durant i després de la contractació, és una de les 
característiques més ben valorades per les empreses, que el consideren el 
principal valor afegit d’Incorpora. 
 
Més informació: 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 

Neus Contreras: 619 743 829 / ncontreras@fundaciolacaixa.org 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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