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L’Obra Social ”la Caixa” i el Comitè Olímpic 
Espanyol promouen la inserció laboral 

d’esportistes retirats  
 

 

• El director general de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Jaume 

Giró, i el president del Comitè Olímpic Espanyol, Alejandro 

Blanco, han presentat una aliança per impulsar la integració 

laboral d’esportistes retirats en situació de vulnerabilitat a través 

del programa Incorpora de l’Obra Social ”la Caixa”. 

 

• Han assistit a l’acte els medallistes olímpics Joan Lino, Mihaela 

Ciobanu, Carolina Pascual i Javier Illana, que han relatat les 

seves experiències personals relacionades amb el projecte.  

 

• Entre 20 i 30 esportistes retirats com ells rebran assessorament i 

acompanyament amb l’objectiu d’ajudar-los a trobar feina. A més, 

es posaran al seu abast totes aquelles accions que permetin 

millorar la seva ocupabilitat, com ara el disseny d’itineraris 

personalitzats. 

 

• Des que es va posar en marxa el 2006, Incorpora ha facilitat més 

de 109.000 llocs de treball gràcies a la col·laboració de 36.000 

empreses de tot Espanya. El projecte s’adreça a persones amb 

discapacitat, aturats de llarga durada, joves en situació de 

vulnerabilitat i immigrants, entre altres col·lectius. 

 

• «Deu anys després d’haver-se posat en marxa, el programa 

Incorpora s’ha consolidat com un referent en l’àmbit de la 

integració laboral. Volem contribuir a fer que les persones que 

presenten risc d’exclusió laboral, puguin trobar una feina i 

reconduir la seva situació. Per això sumem esforços amb el 

Comitè Olímpic Espanyol, per donar suport a esportistes retirats 

que passen situacions de dificultat, convençuts que així 

contribuirem al seu benestar present i futur», explica el director 

general de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Jaume Giró. 
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Madrid, 27 de setembre de 2016. El director general de la Fundació Bancària 

”la Caixa”, Jaume Giró, i el president del Comitè Olímpic Espanyol, Alejandro 

Blanco, han presentat avui un acord per impulsar la integració laboral 

d’esportistes que han finalitzat la seva trajectòria professional, amb l’objectiu 

d’evitar o resoldre situacions de vulnerabilitat. 

 

Han assistit també a l’acte els esportistes Joan Lino, medalla de bronze als 

Jocs Olímpics d’Atenes 2004 en salt de longitud; Mihaela Ciobanu, medalla de 

bronze en handbol als Jocs Olímpics de Londres 2012; Carolina Pascual, 

medalla de plata en gimnàstica als Jocs Olímpics de Barcelona 1992, i Javier 

Illana, olímpic en tres Jocs en la modalitat de salt de trampolí, que han relatat 

les seves experiències personals relacionades amb aquest innovador projecte.  

  

Fruit de la col·laboració esmentada, l’Obra Social ”la Caixa” posarà a disposició 

d’entre 20 i 30 esportistes retirats de l’alta competició com els anteriors el seu 

programa d’integració laboral, Incorpora, a través del qual disposaran de 

l’assessorament i l’acompanyament dels seus tècnics d’inserció, amb 

l’objectiu d’ajudar-los a trobar feina. 

 

Igualment, es consideraran totes aquelles accions que permetin millorar 

l’ocupabilitat d’aquestes persones, així com el disseny d’itineraris d’inserció 

adaptats a les seves característiques i expectatives, sempre en consonància 

amb les demandes del mercat laboral. 

 

Des que es va posar en marxa Incorpora el 2006, el programa ha facilitat més 

de 127.000 llocs de treball. Malgrat el context socioeconòmic dels últims anys, 

Incorpora demostra any rere any la seva consolidació, ja que ha augmentat de 

manera progressiva les contractacions de persones en risc d’exclusió. Durant el 

primer semestre del 2016, les contractacions van augmentar el 17 % respecte 

del mateix període de l’any anterior, i es van situar en 11.633. 

 

L’èxit d’Incorpora consisteix també en l’elevat nombre d’empreses 

col·laboradores, que al llarg dels últims deu anys ja sumen més de 36.000 a tot 

Espanya. 

 

«Deu anys després d’haver-se posat en marxa, el programa Incorpora s’ha 

consolidat com un referent en l’àmbit de la integració laboral. Volem contribuir a 

fer que les persones que presenten risc d’exclusió laboral, puguin trobar una 



  

 

 

Nota de premsa 

   

   

  

feina i reconduir la seva situació. Per això sumem esforços amb el Comitè 

Olímpic Espanyol, per donar suport a esportistes retirats que passen situacions 

de dificultat, convençuts que així contribuirem al seu benestar present i futur», 

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

 

Més informació:  

Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 

Juan A. García: 913 307 317 / jagarcia@fundacionlacaixa.org 

 


