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El foment de la contractació de persones desafavorides és una de les línies 

d’actuació prioritàries per a l’entitat financera 
 

 

L’Obra Social ”la Caixa” eleva a 11.633  
els llocs de treball facilitats a persones  

en risc d’exclusió a Espanya en el primer 
semestre de l’any 

 

 

 Incorpora, el programa d’integració laboral que impulsa 

l’entitat, ha aconseguit facilitar l’accés a 1.747 feines més a tot 

Espanya durant el primer semestre de l’any comparat amb el 

mateix període del 2015, una xifra que representa un  

increment del 17,6%.   

 

 Això ha estat possible gràcies a la implicació de més de 5.000 

empreses, repartides per totes les províncies, en aquest 

projecte de responsabilitat social empresarial.  

 

 Un total de 367 entitats socials són les encarregades de 

desenvolupar el programa a través dels grups Incorpora.  

 

 En marxa des del 2006, Incorpora s’adreça a col·lectius en 

situació de vulnerabilitat, com ara persones amb discapacitat, 

parats de llarga durada, exreclusos, joves en risc d’exclusió, 

immigrants i víctimes de la violència de gènere, entre altres. 

 

 

Madrid, 23 d’agost de 2016. El programa d’integració laboral de l’Obra Social 

”la Caixa”, Incorpora, ha facilitat l’accés a 11.633 llocs de treball a persones 

en risc d’exclusió durant els primers sis mesos de l’any, davant els 9.886 del 

primer semestre del 2015, un increment del  17,6%.    

 

Això ha estat possible gràcies a la implicació de 5.008 empreses en aquest 

projecte de responsabilitat social empresarial, així com a la col·laboració de 367 
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entitats socials integrants dels diferents grups Incorpora, que són les 

encarregades de desenvolupar el programa a totes les províncies espanyoles.  

 

Aquesta tendència a l’alça en les insercions laborals dels últims anys posa de 

manifest que, a través del programa, les empreses troben una via per contribuir 

a la millora del seu entorn més immediat. D’aquesta manera poden, a més, 

ajudar a pal·liar, en la mesura de les seves possibilitats, una de les 

problemàtiques socials que més preocupen els ciutadans: l’atur. 

 

Incorpora representa una clara aposta de les empreses per la responsabilitat 

social empresarial i, en aquest sentit, el programa ofereix assessorament i 

acompanyament en accions encaminades a aquest objectiu, centrades en la 

integració laboral de persones en situació de vulnerabilitat. 

 

El programa d’integració laboral de l’Obra Social ”la Caixa”, en marxa des del 

2006, s’adreça prioritàriament a persones amb discapacitat, parats de llarga 

durada, exreclusos, immigrants, joves en risc d’exclusió i víctimes de la 

violència de gènere, entre altres col·lectius.  

 

 

Perfil de les insercions laborals 

 

De les 11.633 insercions dutes a terme durant els sis primers mesos del 2016 

a través del programa Incorpora, 5.940 han estat de dones (51 %) i 5.693 

d’homes (49 %). A més, el 30 % d’aquestes insercions han estat de persones 

amb alguna discapacitat, 3.535 en total, i el 70 %, de persones en risc o 

situació d’exclusió, 8.098 en total. 

 

 

Els tècnics d’inserció, figura clau 

 

La principal aportació d’Incorpora és que planteja un concepte innovador de la 

integració laboral de persones en risc o situació d’exclusió, ja que aplega en un 

mateix model la xarxa d’entitats socials i la xarxa solidària d’empreses en 

el marc de la responsabilitat social empresarial. 
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Les insercions no haurien estat possibles sense la contribució dels tècnics 

d’inserció laboral, una figura clau d’Incorpora. El programa de l’Obra Social 

”la Caixa” compta amb 755 d’aquests professionals, el paper d’enllaç dels 

quals és determinant en tots els processos d’integració laboral. 

 

Entre les tasques dels tècnics, destaquen la prospecció d’empreses, el 

seguiment del procés de formació del beneficiari i l’acompanyament laboral de 

la persona inserida. 
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