
 

  

 

Nota de premsa 

 

 

L’Obra Social ”la Caixa” i el Ministeri de 
l’Interior promouen la reinserció social i 
laboral de més de 1.300 reclusos el 2015  

 

 

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

Fundació Bancària ”la Caixa”, Isidre Fainé, intensifiquen la seva 

col·laboració per impulsar Reincorpora, un programa adreçat als 

interns que compleixen la part final de la seva condemna.  

 

 Des que es va posar en marxa el projecte, el 2011, Reincorpora ha 

facilitat itineraris d’inserció social i laboral a 6.703 interns, la qual 

cosa suposa una inversió de més de 21 milions d’euros en aquesta 

iniciativa.  

 

 Al llarg del 2014, el 62 % dels participants que van acabar el seu 

itinerari d’inserció van aconseguir una feina, davant el 41 % de 

l’edició anterior.  

 

 El programa Reincorpora ofereix als interns l’oportunitat de 

construir un futur diferent i plenament integrat en la societat a través 

d’itineraris personalitzats en què els participants milloren les seves 

habilitats i reforcen els valors que els ajudaran en el seu camí cap a 

la integració social i laboral.  

 

 «Cinc anys després de la seva posada en marxa, el programa 

Reincorpora s’ha consolidat com un referent en l’àmbit de la 

reinserció social. Volem contribuir que els interns puguin reconduir 

el seu projecte de vida, i, edició rere edició, els resultats obtinguts 

pel programa fan patent que ho estem aconseguint. Això és possible 

gràcies a la suma d’esforços i a l’afany de superació dels mateixos 

participants», explica el president de la Fundació Bancària 

”la Caixa”, Isidre Fainé. 

 

 



 

  

Madrid, 29 de juliol de 2015. El ministre de l’Interior, Jorge Fernández Díaz, i 

el president de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Isidre Fainé, han signat un 

acord en virtut del qual l’entitat financera dóna continuïtat al seu programa de 

reinserció sociolaboral de reclusos.  

 

Fruit d’aquesta col·laboració, al llarg del 2015 l’Obra Social dedicarà 

4,1 milions d’euros a facilitar itineraris d’inserció a 1.350 interns de centres 

d’inserció social i centres penitenciaris de tot Espanya que es troben en la fase 

final de la seva condemna. Des que es va posar en marxa Reincorpora, el 

2011, hi han participat un total de 6.703 interns, cosa que es tradueix en una 

inversió de 21,3 milions d’euros per part de l’entitat financera. 

 

El programa Reincorpora ofereix als interns l’oportunitat de construir un futur 

diferent i plenament integrat en la societat a través d’itineraris personalitzats. 

Aquest acompanyament els permet millorar les seves habilitats i reforçar els 

valors que facilitaran el seu camí cap a la integració social i laboral.  

 

A grans trets, i segons les necessitats de cada participant, els itineraris es 

divideixen en les fases següents: posicionament davant la feina; formació i 

pràctiques no laborals; serveis solidaris, i recerca activa de feina i inserció 

laboral a través del programa Incorpora de l’Obra Social ”la Caixa”.  

 

Més del 60 % aconsegueixen una feina 

 

Les xifres d’integració laboral avalen la consolidació del programa els últims 

cinc anys: al llarg del 2014, el 62 % dels participants que van acabar el seu 

itinerari d’inserció sociolaboral van aconseguir una feina, davant el 41 % de 

l’edició anterior. Els 768 llocs de treball facilitats durant l’edició del 2014 van 

ser possibles gràcies a la col·laboració de 737 empreses. 

 

Per sectors, els àmbits de formació i contractació principals entre els 

beneficiaris van ser l’hoteleria, amb el 48 % (cambrers, ajudants de cuina, 

neteja d’habitacions); serveis, el 32 % (gestió de magatzems, logística, 

comerços i atenció a la dependència); agricultura, el 14 % (recol·lecció, 

centrals d’horticultura, envasament d’aliments, etc.) i altres ocupacions 

relacionades amb la indústria, el 6 %. 

 

La col·laboració amb entitats socials de tot Espanya especialitzades en 

l’atenció a aquest col·lectiu és el que permet oferir itineraris de reinserció 

adaptats a les necessitats específiques de cada participant. La seva activitat es 



 

  

concreta en el tècnic Reincorpora, figura clau del programa que s’encarrega 

de l’acompanyament al llarg de tot l’itinerari.  

 

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.  

 

«Cinc anys després de la seva posada en marxa, el programa Reincorpora s’ha 

consolidat com un referent en l’àmbit de la reinserció social. Volem contribuir 

que els interns puguin reconduir el seu projecte de vida, i, edició rere edició, els 

resultats obtinguts pel programa fan patent que ho estem aconseguint. Això és 

possible gràcies a la suma d’esforços i a l’afany de superació dels mateixos 

participants», explica el president de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Isidre 

Fainé. 

 

Reincorpora es va posar en marxa el 2011 com a evolució del programa de 

beques per a reclusos que l’Obra Social ”la Caixa” desenvolupava des de 

l’any 2005, i amb l’objectiu d’oferir una atenció integral a aquest col·lectiu.  

 

Serveis solidaris  

 

Una de les pedres angulars de Reincorpora és la participació dels interns en 

serveis solidaris adreçats a donar resposta a necessitats de l’entorn més 

immediat: atenció i acompanyament de gent gran, tallers d’alimentació 

saludable per a infants i adolescents, i tasques mediambientals, per esmentar 

només tres exemples. Així, el programa fomenta competències, habilitats i 

valors, al mateix temps que promou la participació social i el compromís cívic 

dels participants. 

 

La col·laboració de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo (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. 

 

Un compromís amb els col·lectius desafavorits 

 

Reincorpora forma part de les iniciatives que impulsa l’Obra Social ”la Caixa” en 

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 laboral de l’Obra Social 

”la Caixa”, s’adreça 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 359 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 adreçat a l’ensenyament de la informàtica a interns dels 

centres penitenciaris espanyols amb la col·laboració de gent gran voluntària. 

Així, els participants en el Programa de Gent Gran de l’entitat financera poden 

desenvolupar un rol social actiu transmetent la seva experiència de vida a 

persones en situació d’exclusió social, al mateix temps 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 

de 12.842 persones en risc d’exclusió social en cinc anys. Aquest 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 el camp de la inserció.  

 

 

 

Més informació:  

Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 

Marina Teixidó: 608 099 023 / mteixido@fundaciolacaixa.org 

Jesús N. Arroyo: 629 791 296 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 

 

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