
 

Nota de premsa 

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

gran empresa i premi especial 
 
 

Opennatur, La Granja, König, Andilana, la 
Fundació d’Atenció a la Dependència Sant Joan 
de Déu i l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 

reben els Premis Incorpora de ”la Caixa”  
 
 
• Els Premis Incorpora Catalunya reconeixen empresaris que aposten 

per la contractació de col·lectius vulnerables en el marc de la 

responsabilitat social corporativa. 

 

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

contractacions de persones vulnerables respecte al 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 5.939 llocs de treball a col·lectius vulnerables 

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

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

de violència de gènere) en el que portem d’any, en comparació amb 

els 4.304 del mateix període de l’any anterior. 
 

• En marxa des del 2006, Incorpora compta amb la col·laboració de 111 

entitats socials catalanes especialitzades en el treball amb col·lectius 

en risc d’exclusió, així com amb una xarxa de 249 tècnics d’inserció 

laboral que actuen de pont entre aquestes entitats i les empreses. 
 

• «Durant el 2015, Incorpora ha assolit els cent mil llocs de treball 

facilitats al conjunt de l’Estat. A Catalunya hem registrat un augment 

interanual de les contractacions de més del 35 %. Tot això ha estat 

possible gràcies al suport d’empreses com les que avui premiem, 

empreses solidàries i compromeses amb el seu entorn», ha explicat 

Jaume Giró, director general de la Fundació Bancària ”la Caixa”. 



Barcelona, 1 de desembre de 2015. – El conseller d’Empresa i Ocupació, 
Felip Puig; el director general de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Jaume Giró, 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 a 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. 
 
«Durant el 2015, Incorpora ha assolit els cent mil llocs de treball facilitats al 
conjunt de l’Estat. A Catalunya hem registrat un augment interanual de les 
contractacions de més del 35 %. Tot això ha estat possible gràcies al suport 
d’empreses com les que avui premiem, empreses solidàries i compromeses 
amb el seu entorn», ha explicat Jaume Giró, director general de la Fundació 
Bancària ”la Caixa”. 
 
Les empreses catalanes guanyadores en les quatre modalitats establertes són: 
 
- Petita empresa (menys de 50 empleats): Opennatur és una empresa 

lleidatana de solucions agrobiològiques per combatre les plagues dels 
diferents conreus. Les principals polítiques de responsabilitat corporativa 
s’emmarquen en accions que afavoreixen el medi ambient, utilitzant 
mètodes i productes respectuosos amb l’entorn, i la seva col·laboració amb 
entitats socials a través del programa Incorpora. El jurat premia aquesta 
empresa per l’elevat nombre de contractacions realitzades: amb una 
plantilla de 17 persones, representen el 41 %. També valora el tipus de 
contracte i el perfil de les persones contractades.  
 

- Mitjana empresa (entre 50 i 250 empleats):  
 

La Granja Foods 1959 és una empresa familiar que va iniciar la seva 
activitat l’any 1959 en el sector de productes de brioixeria. A finals dels 
anys vuitanta, La Granja va ser pionera en la creació de productes per a 
consumidors amb diverses necessitats dietètiques (productes sense sucre i 
amb fibra, entre d’altres). Posteriorment va impulsar una gamma de 
productes elaborats a partir d’ingredients procedents de l’agricultura 
ecològica. L’empresa disposa d’una política corporativa en la qual es 
recullen aspectes com la responsabilitat social de l’empresa, la qual 
engloba la integració social, la mediambiental, la de qualitat i seguretat 
alimentària i el compromís amb els seus clients. El jurat decideix per 
unanimitat atorgar-li el premi en aquesta categoria per l’alt nombre de 



contractacions, divuit des de l’inici de la seva col·laboració amb Incorpora. 
El jurat en destaca, també, la implicació a través de convenis de pràctiques 
en les diferents accions formatives del programa. L’última acció ha afavorit 
la contractació de nou persones de les deu que hi van realitzar pràctiques. 
També se’n valora la participació en la difusió d’Incorpora a través de 
programes de ràdio, jornades i seminaris explicant la seva experiència. 
 
König: El primer establiment obre les seves portes l’any 1973 en un local a 
Girona, amb l’objectiu de traslladar la idea del frankfurt i la salsitxeria a la 
ciutat. Actualment té set restaurants a la província de Girona i un a la 
província de Barcelona. La integració laboral de joves amb dificultats és 
una de les principals polítiques de responsabilitat social d’aquesta 
empresa. El jurat valora la seva implicació amb el programa Incorpora a 
través de la signatura de convenis de pràctiques que permeten als joves 
alumnes de les formacions Incorpora tenir l’oportunitat de realitzar 
pràctiques als seus locals, cosa que en millora les competències i el perfil 
d’ocupabilitat. Gràcies a aquestes pràctiques, set alumnes han aconseguit 
la seva contractació posterior. 
 

- Gran empresa (més de 250 empleats): Andilana és el grup de restauració 
fundat el 1958 per la família Camós. Un projecte empresarial que compta 
amb una trentena de restaurants, hotels, gestió de franquícies, una 
empresa de càtering i una fundació. Andilana treballa amb entitats i 
fundacions que faciliten la integració laboral, especialment de col·lectius en 
risc d’exclusió social. Aquestes accions neixen com a resposta a la 
preocupació de l’organització per les persones que hi treballen i pel 
compromís cap als clients i cap a la societat en el seu conjunt. El jurat 
destaca la seva política de contractació, ja que opten per fer contractes 
indefinits. També ha estat un valor determinant per a la seva selecció el 
nombre elevat de convenis de pràctiques i de contractacions assolits. Han 
signat un total de 106 convenis, que han afavorit la contractació de 36 
alumnes derivats de les formacions Incorpora, a més de contribuir 
habitualment a la difusió del programa.  
 

- Premi especial:  
 

La Fundació Atenció a la Dependència de Sant Joan de Déu (FAD‐SJD) és 
una organització sense finalitat de lucre que atén persones que es troben 
amb pèrdua d’autonomia i/o dependència per un problema de salut, 
discapacitat, envelliment o fase final de la vida. La fundació complementa el 
seu programa assistencial amb un programa formatiu per a cuidadors 
professionals adreçat a persones en risc d’exclusió social i un programa 
d’inserció laboral per a aquests cuidadors. Integra a la seva política social 



el seu compromís respecte a les persones en risc d’exclusió social des de 
l’any 2012. El jurat decideix donar el premi especial a la Fundació Atenció a 
la Dependència de Sant Joan de Déu pel seu compromís de treball amb i 
per a les persones més vulnerables. Els membres del jurat destaquen el 
perfil dels col·lectius contractats gràcies al programa Incorpora a través de 
la Fundació Mambré (entitat que atén principalment persones sense 
sostre). Aquestes persones contractades duen a terme atenció domiciliària 
a persones vulnerables. 
 
L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès participa en la Fundació StQgat 
Actiu, un ens publicoprivat que impulsa la promoció econòmica i social al 
seu territori. És una administració molt compromesa amb les necessitats 
socials dels seus conciutadans i que té com a criteri fonamental de la seva 
política municipal el concepte de Social Smart City. Des de la implantació 
del programa Incorpora a Sant Cugat (gener del 2013), la resposta ha estat 
cada cop més intensa, acurada i constant en favor de la inserció laboral 
dels col·lectius vulnerables. El jurat destaca el manifest compromís 
d’aquest ajuntament i la voluntat política expressa del seu equip de govern 
envers les persones vulnerables. Es tracta d’un dels ajuntaments més 
col·laboradors amb el programa Incorpora, col·laboració que es concreta 
en nombrosos actes puntuals de difusió entre el teixit empresarial del seu 
territori. 

 

Els Premis Incorpora, que celebren la seva setena edició, compten amb 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 al 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 ‘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 en els 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 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, 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 ha facilitat 5.939 llocs de treball en el que 
portem d’any gràcies a la col·laboració de 1.998 empreses de Catalunya, en 
comparació amb les 4.304 contractacions del mateix període de l’any anterior. 
 
 
Les empreses i les entitats socials, pilars bàsics del programa 

 
Un total de 111 entitats socials són les encarregades de desenvolupar el 
programa, agrupades en els grups Incorpora Barcelona, Tarragona, Lleida i 
Girona. Això suposa que organitzacions que actuaven de manera aïllada ara 
comptin amb una xarxa d’integració per treballar de forma conjunta, 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, figura clau d’Incorpora. El programa de l’Obra Social ”la Caixa” compta 
amb 249 d’aquests professionals a Catalunya: el paper d’enllaç 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 el consideren el 
principal valor afegit d’Incorpora. 
 
 
Més informació (premsa): 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 

Neus Contreras: 93 404 60 73 / 619 74 38 29 ncontreras@fundaciolacaixa.org 
 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 
 


