
 
 
 
 

Nota de premsa 

 
 

Els guardons formen part d'Incorpora, programa de l'entitat que ha permès trobar 

feina a més de 16.000 persones en risc d'exclusió 

 
 

L'Obra Social "la Caixa" lliura els premis 
Incorpora a les empreses espanyoles més 

destacades dins l'àmbit de la integració laboral 
 
 

• La II Edició dels Premis Incorpora reconeix Decathlon, Clece, Saramar i 
Ventana per la seva actuació dins l'àmbit de la integració laboral de 
persones amb especials dificultats per trobar feina. 
 

• Les premiades són algunes de les més de 7.500 empreses de tot Espanya 
que col·laboren amb el programa de foment de l'ocupació de l'Obra Social 
"la Caixa", que ha permès la contractació de l16.107 persones en risc o 
situació d'exclusió social (com ara persones amb discapacitat, aturats de 
llarga durada, joves o dones víctimes de violència de gènere). 
 

• En funcionament des de l'any 2006, el programa Incorpora compta amb la 
col·laboració de 228 entitats socials especialitzades en el treball amb 
col·lectius en risc d'exclusió, així com una xarxa de 299 tècnics en inserció 
laboral que serveix de pont entre aquestes entitats i les empreses. 
 

• D'acord amb les necessitats socials del moment actual, la iniciativa és una 
de les prioritats estratègiques de l'Obra Social "la Caixa" aquest any. N'és 
una prova que la inversió de l'entitat financera en aquest projecte ascendeix 
pràcticament a 38 milions d'euros. 
 

• El bagatge acumulat per Incorpora des de la seva posada en marxa li ha 
permès afrontar els efectes de la crisi, que ha comportat un augment 
significatiu de les demandes de feina a tot Espanya. Això ha estat possible 
gràcies en gran part a la implicació de les empreses, ja que, malgrat la 
conjuntura econòmica, el nombre d'organitzacions col·laboradores s'ha 
doblat en un sol any. 
 



• Els premis, lliurats avui a CaixaForum Barcelona, han aplegat al voltant de 
350 persones, entre les quals hi havia representants de les entitats socials 
vinculades a Incorpora, empresaris, responsables d'agrupacions 
empresarials i experts de responsabilitat social corporativa, convertint-se 
en un espai de debat sobre la integració laboral de persones en situació o 
en risc d'exclusió. 

 
 

Barcelona, 11 de juny de 2009. – El director general de la Fundació "la Caixa", 

Jaume Lanaspa; el secretari general del Departament de Treball de la Generalitat, 

Antoni Fernández, i Manuel Romera, director executiu territorial de "la Caixa" a 

Catalunya, han presidit aquest matí el lliurament de la II Edició dels Premis 

Incorpora. Aquests guardons creats per l'Obra Social "la Caixa" reconeixen les 

millors actuacions dins l'àmbit de la contractació de persones en situació o risc 

d'exclusió social impulsades a través del programa Incorpora, que promou la 

integració laboral dels col·lectius amb més dificultats per trobar feina. 

 

Amb els Premis Incorpora, l'Obra Social "la Caixa" reconeix la tasca de les més 
de 7.500 empreses que col·laboren actualment amb el programa de l'entitat. 

Totes aquestes empreses integren de manera voluntària les preocupacions 

socials en la seva estratègia empresarial i contribueixen a la creació d'una 

societat més justa, solidària i sostenible. 

 

A la segona edició dels premis han concorregut un total de 195 candidatures en 
les quatre modalitats establertes: 

 

- Petita empresa (menys de 50 empleats) 

- Mitjana empresa (entre 50 i 250 empleats) 

- Gran empresa (més de 250 empleats) 

- Treball en xarxa (més de 250 empleats; incorporacions a més d'una 

delegació de la mateixa empresa) 

 

El Jurat de la II Edició dels Premis Incorpora de l'Obra Social "la Caixa" el 

composen persones rellevants del món empresarial i experts en integració laboral 

externs a l'entitat, que han valorat en la seva deliberació la qualitat de la ocupació 

generada, el nombre de llocs de treball creats, el tipus de contracte ofert i el perfil 

de treballadors integrats. Les empreses que finalment han resultat guanyadores 

en cada categoria són: 

 

1.  VENDA I TRANSFORMACIÓ D'ALUMINI (VENTANA) (Aragó)  

(Modalitat Petita empresa)  
 

En el marc de la seva col·laboració amb el programa Incorpora de l'Obra 

Social "la Caixa", Ventana, petita empresa aragonesa dedicada a la fabricació 

de tancaments d'alumini, ha facilitat un lloc de treball a 14 immigrants en risc 



d'exclusió al llarg de 2008. L'empresa s'encarrega de tramitar la regularització 

del candidat, becant-lo mentre es desenvolupa el procés, i el contracta tan bon 

punt com rep l'autorització corresponent. A partir d'aquest moment, es realitza 

un seguiment detallat per tal de garantir la correcta integració de l'empleat.  

 

El jurat dels II Premis Incorpora ha destacat de Ventana la seva “implicació, 

flexibilitat i adaptació per concloure amb èxit els processos d'inserció”. 
 
2. SARAMAR (Galícia) 

(Modalitat Mitjana empresa) 
 

Limpiezas Saramar aposta decididament, segons el jurat, per la contractació 

de persones amb discapacitat, superant amb escreix les exigències legals 

establertes a la Llei d'integració social dels minusvàlids (LISMI). Vinculada al 

programa Incorpora des d'octubre de 2007, aquesta empresa gallega que 

ofereix serveis de neteja d'interiors i exteriors va contractar 26 persones amb 
discapacitat l'any 2008.  

 

Saramar estableix un període de prova de tres mesos. Una vegada superat 

aquest període, es contracta de manera indefinida el treballador. El tècnic 

d'inserció laboral de l'entitat i l'empresa realitzen conjuntament el seguiment 

individualitzat del desenvolupament professional de l'empleat.  

  

3.  CLECE (Catalunya) 
(Modalitat Gran empresa) 

 

El jurat ha reconegut la "sensibilitat especial" en la inserció de diferents 

col·lectius en risc d'exclusió social (com ara persones amb discapacitat, dones 

víctimes de violència de gènere, reclusos i exreclusos) demostrada per Clece 

a Catalunya. Això ha estat possible gràcies a la seva estreta i continuada 

col·laboració amb nombroses entitats socials vinculades al programa 

Incorpora de l'Obra Social "la Caixa". 

 

Concretament, l'any passat aquesta empresa de gestió de serveis de neteja i 

manteniment va contractar indefinidament a 20 persones amb dificultats per 

accedir al seu lloc de treball. La seva estratègia d'integració laboral de 

persones desafavorides es basa en la sensibilització de la resta de la plantilla, 

així com en el treball amb l'insertor laboral, una figura clau del programa 

Incorpora. 

 

4. DECATHLON (àmbit estatal) 

(Modalitat Treball en xarxa) 
 

Aquesta empresa especialitzada en la creació i distribució de material esportiu 

promou processos d'integració laboral personalitzats en la seva xarxa 



comercial, repartida per tota Espanya. La companyia treballa amb diverses 

entitats socials Incorpora a les diferents comunitats autònomes, la qual cosa 

es concretà en la contractació al llarg del 2008 de 31 persones amb 

discapacitat en llocs de treball de venedor, caixera, operari en centres logístics 

i tècnic de serveis generals. 

 

Decathlon estudia cada cas concret i les seves necessitats específiques. 

Destaca l'assignació d'un   per a la persona incorporada. 

 

A més, el Jurat ha decidit destacar sis iniciatives més a favor de la integració 
laboral de persones en risc d'exclusió social de petites i mitjanes empreses (per 

tant, no obligades al compliment de la LISMI) atorgant-los una menció especial: 

 

- CiN Serveis Agraris (Catalunya) 

- Euroinnova Formación (Andalusia) 

- Transportes y Logística Cabo (Cantàbria) 

- Acciona Facility Services (Navarra) 

- Agropecuaria I Secció de Crèdit de Soses (Catalunya) 

- Pizza Jardín (Madrid) 

 

 

El programa Incorpora, un referent en la integració laboral 

 

La segona edició dels Premis Incorpora es celebra en el marc del programa de 

l'Obra Social "la Caixa" que duu el mateix nom i que té com a principal objectiu 

establir ponts entre les empreses i les entitats socials que es dediquen a la 

integració laboral per tal de crear un clima de comprensió i col·laboració entre 

elles que es tradueixi en oportunitats per aquells qui més ho necessiten. 

 

El 2006, l'Obra Social "la Caixa" endegà el programa Incorpora per donar 

resposta a una de les principals preocupacions dels ciutadans, l'atur, i per pal·liar 
les conseqüències derivades de la manca de feina entre els col·lectius més 

desafavorits a tot Espanya. Aquesta iniciativa fomenta la integració laboral en 

l'empresa ordinària de persones amb especials dificultats d'accés al món laboral, 

com un mecanisme de lluita contra la seva exclusió social. 

 

Així, el programa es dirigeix a persones en risc d'exclusió social, 
prioritàriament persones amb discapacitat, immigrants, majors de 45 anys sense 

experiència laboral, dones víctimes de la violència domèstica i joves amb 

dificultats per accedir a la seva primera feina.  

 

Amb una inversió per part de "la Caixa" de pràcticament 38 milions d'euros en 

aquests tres anys, el programa s'ha consolidat com a referent dins l'àmbit de la 

integració laboral. Les 16.107 persones inserides fins ara avalen la solidesa del 

projecte.  



 Persones 
inserides 

2006 3.986 

2007 8.441 

2008 9.998 

 2009* 16.107 

*Dades acumulades a 31/03/2009 

 

Una de cada cinc persones (25%) que ha pogut accedir al mercat laboral gràcies 

al programa Incorpora té algun tipus de discapacitat, mentre que el 75% de les 

insercions restants s'han donat entre un grup heterogeni de persones amb risc 

d'exclusió social. 

 

De les 22.320 empreses visitades des de l'inici del programa, gairebé una de 

cada tres (7.557) ha acabat contractant una persona en risc d'exclusió. Per 

sectors, les més sensibles a la contractació pertanyen al sector serveis 
(hoteleria, restauració, comerç i servei domèstic). 
 
 
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 tres 

anys, s'ha aconseguit que l'empresariat i el tercer sector treballin de la mà en 

favor del benefici recíproc, deixant de banda el desconeixement mutu.    

 

Així doncs, el número d'entitats socials col·laboradores ja ascendeix a 228 a tot 

Espanya, distribuïdes en els Grups Incorpora creats a cada comunitat autònoma. 

Això implica que les organitzacions que actuaven aïlladament ara compten amb 

una xarxa d'integració per treballar de forma conjunta, de manera que es 

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

seva metodologia. 

 

També el número d'empreses vinculades al programa ha augmentat, en aquest 

cas, fins assolir la xifra de 7.557. De fet, fruit de la tasca de sensibilització 

empresarial, la xifra d'empreses col·laboradores pràcticament s'ha doblat en 
dotze mesos (de març del 2008 a març del 2009). Cal afegir-hi també els 52 
acords signats amb agrupacions empresarials (com ara cambres de comerç, 

patronals i confederacions), potenciant l'oferta com a programa de responsabilitat 

social corporativa, per exemple, mitjançant la organització conjunta de jornades 

de sensibilització. Aquesta complicitat amb el sector empresarial ha permès 

constatar, un any més, que la contractació de persones en risc d'exclusió és una 

alternativa viable per als empresaris. 
 

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, pel fet 



de conjuminar en un mateix model la xarxa d'entitats socials i la xarxa 
solidària d'empreses dins del marc de la responsabilitat social empresarial.  
 

Això no hauria estat possible sense la contribució dels inseridors laborals, la 

figura clau d'Incorpora. El programa de l'Obra Social "la Caixa" compta amb 299 

d'aquests professionals, el paper d'enllaç dels quals esdevé especialment 

rellevant en tots els processos d'integració laboral. L'inseridor coneix les 

preferències de les empreses de la seva zona amb l'objectiu de presentar-los els 

perfils que s'ajustin a les seves necessitats. D'entre les seves tasques, destaquen 

el seguiment del procés de formació del futur empleat, l'acompanyament laboral 

de les persones inserides i la solució dels possibles conflictes que puguin sorgir 

dins l'àmbit de la relació laboral. Per tant, d'ell depèn l'èxit, tant de la persona 

contractada com de l'empresa contractant.  

 

Aquest enfocament global de les insercions laborals de persones en situació o en 

risc d'exclusió social és una de les característiques millor valorades per les 

empreses, que ho consideren el principal valor afegit d'Incorpora. 

 
 Empreses 

vinculades 
Entitats socials 
col·laboradores 

Tècnics d'inserció 
laboral 

2006 713 128 199 

2007 2.904 169 238 

2008 3.776 183 283 

 2009* 7.557 228 299 

*Dades acumulades a 31/03/2009 

 

L'estreta col·laboració entre els tres pilars fonamentals d'Incorpora (entitats i 

empreses) és el principal tret distintiu d'aquest programa de foment de la 

ocupació i el que permet oferir un servei de qualitat a tots els agents implicats. la 

plena consolidació d'aquest model i el bagatge acumulat durant tres anys han 

permès afrontar els efectes de la crisi, que ha implicat un augment significatiu 
de les demandes de feina a tota Espanya. 
 

Una altra de les característiques noves d'Incorpora és la col·laboració en xarxa de 

l'entitat financera, que compta amb més de 5.500 oficines repartides per tot el 

territori espanyol. Aquestes oficines prenen part activa en el projecte, ja que els 

professionals que hi treballen són qui millor coneixen el teixit empresarial de la 

seva àrea i poden actuar com a intermediaris entre els empresaris i les entitats 

d'inserció. 

 
En aquest mateix sentit cal destacar la iniciativa que, en conveni amb 27 
universitats de tot Espanya, haurà permès a finals d'aquest any formar 1.179 
tècnics d'inserció laboral i especialitzar-los en la integració de persones en risc 

d'exclusió social, amb cursos de 250 hores on se'ls donen recursos per millorar la 

qualitat de la seva actuació professional, així com per potenciar el treball en xarxa 

dels professionals dels diferents territoris. 



La responsabilitat social, una oportunitat per a les empreses 

 

Malgrat la conjuntura econòmica, cada vegada són més les empreses que 

accedeixen a la borsa de treball generada a partir del programa Incorpora perquè 

entenen que una de les seves responsabilitats també consisteix en preveure 

conflictes i ruptures socials. Aquesta línia d'actuació representa una motivació per 

a accionistes, treballadors i clients i a la vegada contribueix al valor afegit de la 

marca. 

 

La responsabilitat social empresarial passa, entre molts altres aspectes, per la 

manera com es gestionen els llocs de treball. En aquest sentit, l'empresa 
ordinària és la millor opció per aconseguir una veritable incorporació en el 

mercat laboral dels grups de persones en situació o risc d'exclusió social. 

 

Segons l'experiència de l'Obra Social "la Caixa", aquestes insercions no generen 

més incidències que la resta de contractacions que duen a terme les empreses; 

d'aquesta manera, el programa es converteix en una alternativa viable per als 
empresaris, atès que la possibilitat de cercar perfils especialment adaptats a 

cada lloc de treball pot convertir-se en un valor afegit per a l'empresa. 

 

A més, les polítiques de responsabilitat social corporativa no representen una 

càrrega per a la productivitat de l'empresa, sinó que contribueixen positivament en 

el conjunt del negoci i permeten emprendre d'una forma més genuïna els 

requeriments legals de les empreses (segons la Llei d'integració dels minusvàlids, 

la LISMI, les empreses amb més de 50 treballadors han de tenir a la seva plantilla 

un 2% de persones amb discapacitat). 

 

 

Els Premis Incorpora, un espai de reflexió i debat 

 

Després de tres anys d'experiència en la incorporació al mercat laboral de 

persones que es troben en situació d'exclusió social o que corren aquest perill, el 

lliurament dels Premis Incorpora de l'Obra Social "la Caixa" ha permès visualitzar 

la solidesa del projecte. La trobada ha congregat al voltant de 350 persones, entre 

representants d'entitats socials, inseridors laborals, empreses i persones inserides 

de tot Espanya, la qual cosa ha permès els protagonistes del programa de l'Obra 

Social "la Caixa" compartir i visualitzar l'eficàcia del treball en xarxa promogut 
per l'entitat financera.  

 

Així mateix, la jornada ha comptat amb la presència d'experts en responsabilitat 

social corporativa, representants d'administracions públiques, patronals i cambres 

de comerç. L'acte ha servit per posar en comú les experiències dels diferents 

agents que col·laboren amb aquesta iniciativa de l'entitat financera, convertint-se 

en un espai de debat i reflexió al voltant del foment de la ocupació entre els 

col·lectius amb més dificultats per trobar feina. 



 

Després de lliurar els premis, aquest matí Amadeu Petitbò, catedràtic d'Economia 

Aplicada de la Universitat Complutense de Madrid i director de la Fundación 

Rafael del Pino, ha pronunciat una conferència magistral amb el títol Ocupar a 

persones en situació o risc d’exclusió: una magnífica oportunitat.. 

 

. 
"la Caixa" lidera una estratègia global de lluita contra l'exclusió social 

 

El programa Incorpora s'emmarca en la lluita de la institució contra l'exclusió 

social, perquè a més d'afectar directament a qui les pateix, les situacions de 

desigualtat repercuteixen en el conjunt de la ciutadania. En aquest sentit, l'Obra 

Social “la Caixa” treballa per combatre el risc de fractura social, entenent-ho com 

una de les amenaces més importants per l'actual Estat del benestar. 

 

Així doncs, tenir una feina digna permet a la persona garantir una font de 

subsistència econòmica, però sobretot és un factor d'integració social, una 

porta oberta cap a un futur amb oportunitats. L'estratègia de l'Obra Social "la 

Caixa" per evitar l'exclusió social dels ciutadans també es recolza en altres 
programes com el d'Habitatge Assequible o CaixaProinfància, el programa de 

superació de la pobresa infantil. A més, des de MicroBank, el banc social de "la 

Caixa", s'ajuda a totes les persones amb recursos econòmics limitats. L'atenció a 

les persones amb malalties avançades i els seus familiars i la promoció de la 

vacunació infantil en els països amb rendes baixes són altres prioritats 

estratègiques de l'Obra Social per l'any 2009. 

 

Per tot això, enguany ”la Caixa” ha assignat a la seva Obra Social una dotació de 

500 milions d'euros per constatar, ara més que mai, el seu compromís amb les 

necessitats de les persones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ampliar aquesta informació: 

Departament de Comunicació. Obra Social ”la Caixa” 
Neus Contreras – 93 404 60 73 / 619 74 38 29 / ncontreras@fundacionlacaixa.es 

Jesús N. Arroyo – 629 79 12 96 / jnarroyo@fundacionlacaixa.es 

La sala de premsa multimèdia de l’Obra Social ”la Caixa”, 
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial, conté imatges i declaracions per 
il·lustrar aquesta informació, així com documentació addicional.  


