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El programa Incorpora té com a objectiu facilitar un lloc de treball a persones en 

situació o risc d’exclusió 

 
 

L’Obra Social ”la Caixa” premia empreses 
marroquines compromeses amb la 

contractació de col·lectius vulnerables  
 
 
• Els Premis Incorpora Marroc reconeixen quatre empreses del país 

magribí per les seves actuacions en l’àmbit de la integració laboral de 
persones en risc o situació d’exclusió.  
 

• L’Hôtel Ramada Encore, Atento, Richbond i Axa Assistance són les 
guardonades en aquesta edició.  
 

• Consolidat com un referent en integració laboral a Espanya, el 2009 
l’Obra Social ”la Caixa” va exportar al Marroc el model del programa 
Incorpora, que des d’aleshores ha facilitat més de 3.500 llocs de 
treball al país magribí. Només el 2015, 491 persones han aconseguit 
una ocupació en 295 empreses com les premiades.  
 

•••• El Grup Incorpora Marroc, coordinat pel Casal dels Infants, està 
format per deu entitats socials i treballa en col·laboració estreta amb 
la Confederació General d’Empreses del Marroc (CGEM).  

 
 
Tànger, 12 de febrer de 2016. – L’Obra Social ”la Caixa” ha lliurat avui a 

Tànger els Premis Incorpora a empreses marroquines destacades per la seva 

tasca d’integració laboral de persones en situació o risc d’exclusió. 

 

Aquests guardons creats per l’Obra Social ”la Caixa” reconeixen les millors 

actuacions en l’àmbit de la contractació de persones en situació o risc 
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d’exclusió social impulsades a través del programa Incorpora, que promou la 

integració laboral dels col·lectius en situació de vulnerabilitat i que es 

desenvolupa al Marroc des de l’any 2009. 

 

A partir de llavors, la iniciativa ha facilitat un total de 3.515 llocs de treball al 

país magribí gràcies a la col·laboració de empreses com les premiades. Totes 

són empreses que integren d’una manera voluntària les preocupacions socials 

en l’estratègia empresarial i que contribueixen a la creació d’una societat més 

justa, solidària i sostenible. 

 

Les empreses guanyadores en aquesta edició han estat: 

 

- Hôtel Ramada Encore (Tànger) 

- Atento, centre d’atenció telefònica (call center) situat a Tànger 

- Richbond, empresa de mobiliari i interiorisme (Casablanca) 

- AXA Assistance, empresa d’assegurances (Casablanca) 

 
El Grup Incorpora Marroc, coordinat pel Casal dels Infants, està format per deu 

entitats socials especialitzades en diferents col·lectius i treballa en col·laboració 

estreta amb la Confederació General d’Empreses del Marroc (CGEM). 
 

El 2015, un total de 491 persones han aconseguit una feina en 295 empreses. 

La majoria d'aquests llocs de treball corresponen a joves en situació de 

vulnerabilitat (al voltant del 80%) i un 40% a dones.  

 

 

El programa Incorpora, un referent en la integració laboral 

 

La segona edició dels Premis Incorpora Marroc se celebra en el marc del 

programa de l’Obra Social ”la Caixa” que duu el mateix nom i que se centra a 

fomentar accions de responsabilitat social empresarial a través de la 

contractació de persones amb dificultats especials per accedir al món laboral. 
 

El 2006, l’Obra Social ”la Caixa” va posar en marxa el programa Incorpora a 

Espanya per pal·liar les conseqüències que deriven de la manca de feina 

entre els col·lectius en situació de vulnerabilitat (persones amb discapacitat, 
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desocupats de llarga durada, joves en risc d’exclusió, víctimes de violència de 

gènere i exreclusos, entre d’altres).  

 

Des que es va posar en marxa, i havent-se ja consolidat com un referent en 

l’àmbit de la integració laboral, Incorpora ha facilitat més de cent mil llocs de 
treball a tot Espanya. 

 

 
Les empreses i les entitats socials, pilars bàsics del programa 

 

Gràcies a la tasca de mediació que ha dut a terme Incorpora en els darrers 

anys, s’ha aconseguit que l’empresariat i el tercer sector treballin braç a braç 

amb l’objectiu de donar oportunitats a les persones que les necessiten més. 

  

Així, el nombre d’entitats socials col·laboradores ja puja a 370, distribuïdes 

en els Grups Incorpora que s’han creat en cada comunitat autònoma. Això vol 

dir que organitzacions que actuaven de manera aïllada ara disposen d’una 

xarxa d’integració per treballar de manera conjunta, de manera que es 

rendibilitzen els recursos, i les entitats comparteixen els coneixements i la 

metodologia. 

 

Per tant, l’aportació principal d’Incorpora és el plantejament d’un concepte 

innovador de la integració laboral de persones en risc o situació d’exclusió, 

perquè uneix en un mateix model la xarxa d’entitats socials i la xarxa 
solidària d’empreses en el marc de la responsabilitat social empresarial.  
 

 


