
 

 

 

 

 

 

 

L'entitat reforça la seva aposta per la contractació de persones vulnerables 

mitjançant el programa Incorpora Salut Mental 

 

 

L'Obra Social "la Caixa" ha facilitat més de 
1.000 llocs de treball a persones amb 

problemes de salut mental durant el 2015 
 

 

• L'objectiu del programa Incorpora Salut Mental, pilotat per l'entitat des 

de 2010, és fomentar la contractació de persones amb trastorn mental. 

Durant el 2015 ja s'han facilitat 1.077 contractacions de 931 persones. 

 

• El programa es basa en la metodologia del Treball amb Suport, 

promoguda en l'àmbit europeu per l'European Union of Suported 

Employment (Euse), que propugna l'assessorament a dos nivells, 

persones i empreses, durant tot el procés d'inserció per garantir no 

només l'accés al lloc de treball, sinó també el manteniment del mateix. 
 

• L’estigma que pateixen les persones amb trastorn mental és una trava 

per a la seva incorporació al mercat laboral, malgrat l'efecte 

rehabilitador i igualador que la feina exerceix sobre elles. 
 

• Els problemes de salut mental han experimentat un creixement 

sostingut i no hi ha previsió que es freni. Les últimes estimacions de 

l'Organització Mundial de la Salut (OMS) apunten que una de cada 

quatre persones patirà algun trastorn mental al llarg de la seva vida. 

 

 

Barcelona, 9 d'octubre de 2015. Amb motiu del Dia Mundial de la Salut 

Mental, que se celebra anualment el 10 d'octubre, l'Obra Social "la Caixa" 

reforça el seu compromís amb la inclusió laboral de les persones amb 

problemes de salut mental com una de les estratègies més efectives per a la 

seva integració social i posa en valor el programa pilot Incorpora Salut Mental, 

que aquest 2015 ja ha facilitat 1.077 contractacions. 

 



 

 

 

 

 

 

Incorpora Salut Mental té com a objectiu fomentar la contractació de les 

persones amb problemes de salut mental a l'empresa ordinària i vetllar pel 

manteniment del lloc de treball després de la incorporació. 

 

El programa es basa en la metodologia del Treball amb Suport, impulsada des 

de l'àmbit europeu per l'European Union of Suported Employment (Euse) i 

definida per la pròpia Euse com "un mètode d'intervenció que s'aplica a 

persones amb capacitats diverses i a altres col·lectius en desavantatge per 

accedir a una feina remunerada i mantenir-lo dins del mercat laboral obert ". 

 

Així, les més de 350 entitats socials que configuren els Grups Incorpora no 

actuen només com proveïdors de candidats a les empreses, sinó que realitzen 

un assessorament individualitzat i treballen a dos nivells: amb els 

demandants d'ocupació i amb els ocupadors o empreses, per proposar a 

l'organització el professional que millor s'adeqüi a la seva vacant. Després, amb 

l'objectiu de facilitar l'adaptació del professional i aconseguir el manteniment del 

lloc de treball, les entitats socials mantenen el seu suport tant a l'empresa com 

al professional més enllà de la contractació. 

 

L'activitat del programa es vehicula a través del web 

www.incorporasaludmental.org. Allà, empreses, persones i entitats socials 

trobaran espais amb tota la informació, documentació, legislació i recursos 

relatius al procés d'inserció laboral i / o l'atenció de les persones amb 

problemes de salut mental en el mercat de treball. 

 

 

Un efecte igualador 

 

L'ocupació té per a les persones amb problemes de salut mental un efecte 

igualador, ja que les identifica com a ciutadanes de ple dret i les equipara a 

la resta de persones. "A l'empresa es desprenen de l'etiqueta de malalts", sosté 

el psicòleg Pau Gabarrella, coordinador de l'Oficina Tècnica de suport al 

programa Incorpora Salut Mental. 

 

Lamentablement, es tracta d'un dels col·lectius amb les taxes més baixes 

d'ocupació a causa, entre altres coses, del fort estigma associat a la malaltia 

mental. Un informe de l'Observatori sobre Discapacitat i Mercat de Treball a 

Espanya (Odismet) destaca que, si bé l'atur és significatiu entre les persones 

amb discapacitat, s'observen "diferències significatives" en funció del tipus de 

discapacitat. "Mentre que les persones amb discapacitats auditiva (57,4%) o 



 

 

 

 

 

 

visual (42,4%) i físiques (38,8%) tenen una taxa d'activitat més alta, la 

participació en el mercat laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual 

(28,7%) o malaltia mental (27,1%) resulta molt inferior ", diu l'esmentat estudi. 

 

 

Un exemple d'assessorament: KOSTAL 

 

El programa intervé també quan la necessitat de suport vinculada a l'àmbit de 

la salut mental està ja present a l'empresa. L'any passat, per exemple, la filial 

que l'empresa alemanya Grup KOSTAL té a Sentmenat (Barcelona) es va 

posar en contacte amb el programa Incorpora Salut Mental i va sol·licitar 

assessorament per tractar la situació d'un treballador que avui segueix en 

plantilla i compta amb 20 anys d'antiguitat. "L'experiència va ser molt 

positiva, sobretot perquè el tècnic del programa no es va centrar 

únicament en l'atenció al treballador, sinó que va fer extensiu el suport i 

l'assessorament als seus responsables i companys", explica Eva García, 

responsable de Relacions laborals i Agent d'Igualtat de KOSTAL Espanya. 

 

García destaca que el compromís actiu amb la integració laboral de les 

persones amb necessitats de suport específiques i especialitzades en el terreny 

de la salut mental hauria de ser una pràctica habitual en totes les empreses. 

"Són persones que amb el seguiment i suport adequat poden ser igual 

d'efectives en el seu lloc de treball. A més, és un tema de responsabilitat 

social, no podem perdre de vista que qualsevol de nosaltres es podria 

trobar en aquesta situació en un futur", argumenta en al·lusió a les últimes 

estimacions de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), segons les quals una 

de cada quatre persones patirà algun trastorn mental al llarg de la seva vida. 

 

L'assessorament de Kostal es va completar amb el disseny d'un protocol 

d'actuació a seguir en cas que es produeixin noves situacions que requereixin 

de suport específic i especialitzat. 

 

 

Reforçar l'ocupabilitat dels col·lectius vulnerables 

 

Amb aquest programa, l'Obra Social "la Caixa" fa un pas endavant en una de 

les línies d'actuació prioritàries per a l'entitat, augmentar les possibilitats 

d'incorporació al mercat laboral de les persones en risc d'exclusió o situació de 

vulnerabilitat. 

 



 

 

 

 

 

 

Des del llançament l'any 2006 del programa Incorpora, l'entitat ha anat ampliant 

els col·lectius en risc d'exclusió a qui es dirigeix i entre els quals hi ha persones 

amb discapacitat, aturats de llarga durada, exreclusos, joves en risc d'exclusió, 

immigrants i dones víctimes de violència de gènere. 

 

 

Per a més informació: 

Departament de Comunicació de l'Obra Social "la Caixa" 

Neus Contreras: 93 404 60 73 

 

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

 

Sala de Premsa Multimèdia: http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/ 

 


