
 
 

Nota de premsa 

 
 

El foment de la contractació de persones desafavorides és una de les línies 
d’actuació prioritàries per a l’entitat financera en la conjuntura actual 

 
 

L’Obra Social ”la Caixa” eleva a 17.544 els 
llocs de treball facilitats a persones  
en risc d’exclusió a Espanya el 2014 

 

 

• Tot i la crisi, Incorpora, el programa d’integració laboral que 

impulsa l’entitat financera, va aconseguir facilitar 3.164 

treballadors més que el 2013 a tot Espanya.  

 

• Això ha estat possible gràcies a la implicació de 6.634 

empreses, repartides per totes les províncies, en aquest 

projecte de responsabilitat social corporativa.  

 

• Un total de 336 entitats socials són les encarregades de 

desenvolupar el programa a través dels grups Incorpora.  

 

• En funcionament des del 2006, Incorpora es dirigeix a 

col·lectius en situació de vulnerabilitat, com ara persones 

amb discapacitat, parats de llarga durada, exreclusos, joves 

en risc d’exclusió, immigrants i víctimes de violència de 

gènere, entre d’altres. 

 

• Aquest any una de les línies d’actuació prioritàries d’Incorpora 

és l’impuls d’accions formatives per augmentar les 

oportunitats d’accés al món laboral dels usuaris del programa 

amb menys possibilitats de trobar feina.  

 
 
Madrid, gener del 2015. El programa d’integració laboral de l’Obra Social 
”la Caixa”, Incorpora, va facilitar 17.544 llocs de treball a persones vulnerables 
al llarg del 2014 a Espanya, davant dels 13.930 del 2013.  
 



 
Això ha estat possible gràcies a la implicació de 6.634 empreses en aquest 
projecte de responsabilitat social corporativa i a la col·laboració de 336 entitats 
socials integrants dels diferents grups Incorpora, que són les encarregades de 
desenvolupar Incorpora a totes les províncies espanyoles.  
 
Aquesta tendència a l’alça, fins i tot en la conjuntura actual, posa de manifest 
que, a través del programa, les empreses troben una via per contribuir a la 
millora del seu entorn més immediat. Això els permet, a més, ajudar a 
pal·liar, en la mesura que poden, una de les problemàtiques que més 
preocupen els ciutadans: l’atur. 
 
En definitiva, Incorpora ofereix a les empreses un servei gratuït 
d’assessorament i acompanyament en accions de responsabilitat social 

corporativa, en aquest cas centrades en la integració laboral de persones en 
situació de vulnerabilitat. 
 
El programa d’integració laboral de l’Obra Social ”la Caixa”, en funcionament 

des del 2006, es dirigeix prioritàriament a persones amb discapacitat, aturats 
de llarga durada, exreclusos, immigrants, joves en risc d’exclusió i víctimes de 
gènere, entre altres col·lectius. 
 
L’objectiu principal d’Incorpora és construir ponts entre les empreses i les 
entitats socials que es dediquen a la integració laboral, per crear un clima 
d’entesa entre ambdues parts que es tradueixi en oportunitats per als més 
desafavorits com a mecanisme per combatre la seva exclusió social. 
 
 
Aposta per la formació 

 

En resposta a la conjuntura actual, aquest any una de les línies d’actuació 
prioritàries d’Incorpora és l’impuls d’accions formatives per augmentar les 
oportunitats d’accés al món laboral dels usuaris del programa amb menys 
possibilitats de trobar feina. 
 
Cada acció formativa té una durada d’entre 250 i 300 hores, incloent-hi 
pràctiques no laborables en empreses. Aquestes pràctiques constitueixen un 
recurs perquè els empresaris desenvolupin la seva responsabilitat social 

corporativa. 
 



En aquesta línia, l’objectiu principal del programa Incorpora de l’Obra Social 
”la Caixa” és adaptar l’oferta formativa a la demanda empresarial de cada 

zona, centrant-se en els perfils més demanats pels empresaris locals. Una altra 
de les claus d’aquestes accions formatives és l’apoderament dels participants 
al llarg de tot el procés per reforçar-los l’autoestima i l’autonomia, i afavorir al 
mateix temps la seva corresponsabilitat. 
 
És previst que aquest any 8.000 usuaris d’Incorpora participin en accions 
formatives repartides per totes les comunitats autònomes. 
 

 

Els tècnics d’inserció, figura clau 

 
La principal aportació 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, figures clau d’Incorpora. El programa de l’Obra Social ”la Caixa” 
disposa de 804 d’aquests professionals, el paper d’enllaç dels quals és 
determinant en tots els processos d’integració laboral. 
 
Entre les tasques del tècnic d’inserció laboral destaquen la prospecció 
d’empreses, el seguiment del procés de formació del beneficiari i 
l’acompanyament laboral de les persona inserida. 
 
 

Com es pot accedir al programa 

 

Les persones interessades a acollir-se al programa es poden dirigir a qualsevol 
de les entitats col·laboradores: 
 

http://obrasocial.lacaixa.es/incorpora/dondeestamos_ca.html 
 

 
En aquestes entitats, se’ls farà una avaluació per saber quines són les seves 
competències i preferències professionals. A continuació, se’ls prepararà un 
programa de formació i se’ls assignarà un tècnic d’inserció que supervisarà el 
seu procés.  



 
La inserció de cada persona constitueix, per tant, un procés personalitzat que 
inclou actuacions prèvies, simultànies i posteriors a la contractació.  
 

 
Més informació:  
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Neus Contreras: 934 046 073 / 619 743 829  
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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