
 

 

Nota de premsa 

 

 
El guardó es divideix en quatre categories: gran empresa, mitjana empresa, 

petita empresa i premi especial 
 

 
Quatre empreses madrilenyes reben els Premis 
Incorpora de ”la Caixa” pel seu compromís amb 

la contractació de persones vulnerables 
 

 

• Els Premis Incorpora Comunitat de Madrid reconeixen empresaris que 

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

de la responsabilitat social corporativa. 

 

• Sánchez y Moreno Repcal, Carabandis E. Leclerc Carabanchel, Clece i 

la Compañía Hijas de la Caridad San Vicente Paúl són les quatre 

guardonades a la comunitat. 
 

• 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 la Comunitat de Madrid més de 2.000 llocs de treball a 

col·lectius vulnerables (persones amb discapacitat, immigrants, 

exreclusos, aturats de llarga durada, joves en situació de 

vulnerabilitat o dones víctimes de violència de gènere) des del 

començament d’any, davant dels 1.464 del mateix període de l’any 

anterior.  

 

• En funcionament des de l’any 2006, Incorpora disposa de la 

col·laboració de 35 entitats socials madrilenyes especialitzades en el 

treball amb col·lectius en risc d’exclusió, i també d’una xarxa de 76 

tècnics d’inserció laboral que fan de pont entre aquestes entitats i les 

empreses. 
 



Madrid, 29 d’octubre de 2015. El director general del Servei Públic d’Ocupació 
de la Conselleria d’Economia, Ocupació i Hisenda de la Comunitat de Madrid, 
José María Díaz; el director d’Empreses de CaixaBank a Madrid, José Carlos 
Hernández; el director corporatiu de l’Àrea Social de la Fundació Bancària 
”la Caixa”, Marc Simón, i la directora de Programes d’Inserció Laboral de la 
Fundación San Martín de Porres, Elena Gil, en representació del Grupo 
Incorpora Madrid, han lliurat avui els Premis Incorpora, dirigits a empreses 
madrilenyes 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 a les empreses que integren les 
preocupacions socials en la seva estratègia i que contribueixen d’aquesta 
manera a la creació d’una societat més justa i cohesionada. 
 
Les empreses madrilenyes guanyadores en les quatre modalitats establertes 
són: 
 

- Petita empresa (menys de 50 treballadors): Sánchez y Moreno 

Repcal es dedica a la reparació i cura d’alta qualitat del calçat i 
articles de pell com ara bosses de mà, carteres, cinturons 
moneders, etc. Aquesta és l’activitat principal, però també es fan 
duplicats de tot tipus de claus i comandaments, i gravats de 
plaques. El jurat destaca els notables perfils de les persones que 
han contractat; el seu compromís amb la continuïtat laboral, reflectit 
en la durada i qualitat dels contractes; l’aposta per la formació de 
qualitat, i el seu compromís amb la difusió del programa Incorpora. 

 

- Mitjana empresa (entre 50 i 250 treballadors): Carabandis  

E. Leclerc Carabanchel són establiments no especialitzats, amb 
predomini de productes alimentaris i begudes. El finançament, el 
transport a domicili i els amplis horaris són els aspectes que la 
diferencien dels altres comerços minoristes. El jurat destaca el seu 
compromís amb les persones amb més dificultats d’accés al mercat 
laboral. La seva implicació amb el territori és excel·lent, cosa que es 
veu reflectida en el seu alt compromís de responsabilitat corporativa 
amb les iniciatives socials de la zona. També es remarca l’aposta 
que fa per la continuïtat laboral de les persones, que involucren en 
processos formatius i de pràctiques. 

 
- Gran empresa (més de 250 treballadors): Clece és una companyia 

multiserveis dedicada, entre altres activitats, a serveis integrals de 
neteja d’interiors, serveis socials, manteniment, mercat verd, 



serveis aeroportuaris i restauració social. El jurat destaca la seva 
elevada col·laboració amb totes les entitats del Grupo Incorpora 
Madrid, la seva aposta per perfils de difícil inserció sociolaboral i la 
seva implicació en la continuïtat dels candidats. Destaca, a més, 
l’ampli nombre de convenis en pràctiques que està executant. 
 

- Premi especial: La Compañía Hijas de la Caridad San Vicente 

Paúl és una comunitat de religioses a la qual pertanyen quatre 
residències: Casa San Nicolás, Residencia San Vicente, Casa 
Santa Catalina i Noviciado Hijas de la Caridad. Totes són a Madrid, 
excepte Casa San Nicolás, situada a Valdemoro. En aquestes 
residències, dirigides per persones del mateix orde, s’atenen les 
germanes grans dependents. El jurat destaca la intensa tasca 
d’integració que fan i el seu suport desinteressat per facilitar la 
integració laboral de totes les persones, dins i fora de la seva 
organització. 

  

 
Els Premis Incorpora, que celebren la seva setena edició, presenten 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 dels VII Premis 
Incorpora vol reflectir el compromís social de les 
empreses guardonades. El trofeu, creat de 
manera altruista per André Ricard, dissenyador 
de la torxa olímpica de Barcelona 1992, plasma 
el gest de dues mans que es busquen per 
ajudar-se, símbol que identifica plenament 
aquest esperit. 

 
A partir de la proposta de disseny d’André Ricard, tots els obsequis 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 la integració laboral 

 
La setena edició dels Premis Incorpora se celebra en el marc del programa de 
l’Obra Social ”la Caixa” que porta el mateix nom i que té com a principal 
objectiu fomentar la contractació de col·lectius vulnerables. 
 
Així, Incorpora, en marxa des del 2006, es dirigeix a col·lectius desafavorits, 
prioritàriament persones amb discapacitat, immigrats, 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 
la Comunitat de Madrid. Concretament, Incorpora ha facilitat 2.058 llocs de 

treball entre gener i setembre d’aquest any, gràcies a la col·laboració de 747 

empreses madrilenyes, davant dels 1.464 del mateix període del 2014. 
 

 

Les empreses i les entitats socials, pilars bàsics del programa 

 
Un total de 35 entitats socials són les encarregades de desenvolupar el 
programa, reunides en el Grupo Incorpora Comunidad de Madrid. Això suposa 
que organitzacions que actuaven de manera 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 el plantejament d’un concepte 
innovador de la integració laboral de persones en risc o situació d’exclusió, ja 
que coordina 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” té 76 
d’aquests professionals a la Comunitat de Madrid, 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 
acompanyament abans, durant i després de la contractació, és una de les 
característiques més ben valorades per les empreses, que ho consideren el 
principal valor afegit d’Incorpora. 
 
 



Més informació (premsa): 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Juan A. García: 913 307 317 / jagarcia@fundaciolacaixa.org 
Neus Contreras: 619 743 829 / ncontreras@fundaciolacaixa.org 
 

http://www.obrasocial.lacaixa.es 
 

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


