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El projecte celebra la primera dècada de trajectòria atorgant reconeixements als 

agents implicats en aquesta iniciativa que promou la inclusió sociolaboral 

 
 

L’Obra Social ”la Caixa” ha facilitat  
més de 137.000 llocs de treball a persones 
en risc d’exclusió en els primers deu anys 

del programa Incorpora 
 

• Incorpora és el programa d’inserció laboral que fa possible l’accés al 
mercat de treball a persones en situació o risc d’exclusió social. En 
els primers deu anys de trajectòria, el projecte ha promogut 137.818 
contractacions gràcies a la col·laboració de 41.903 empreses i 756 
tècnics d’inserció de 382 entitats socials. El 2016, s’han facilitat 
28.016 llocs de treball.  
 

• Des del 2006, Incorpora promou la contractació de col·lectius amb 
especials dificultats per trobar feina, com ara persones amb 
discapacitat, aturats de llarga durada, joves en situació de 
vulnerabilitat, exreclusos i víctimes de violència de gènere, entre 
d’altres. 
 

• Només a la Comunitat de Madrid, Incorpora ha facilitat 16.952 
contractacions en aquests deu anys, amb el suport de 4.438 
empreses, 85 tècnics d’inserció i 38 entitats socials.  
 

• Incorpora celebrarà aquesta tarda el seu desè aniversari amb un acte 
especial a CaixaForum Madrid, en el qual es reconeixerà les 
empreses, organitzacions i institucions que, amb el seu compromís i 
la seva complicitat, han fet possible aquesta iniciativa que lluita 
contra l’exclusió social i promou l’autonomia de les persones. 
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Madrid, 28 de febrer de 2017. Incorpora, el programa d’inserció laboral de 

l’Obra Social ”la Caixa”, ha facilitat 137.818 llocs de treball a persones en 

situació o risc d’exclusió social en els primers deu anys de trajectòria del 

projecte. La xifra ha estat presentada aquest matí en un esmorzar informatiu a 

CaixaForum Madrid, on s’ha explicat, a més, que, d’aquestes insercions, el 

52 % són dones, i el 48 %, homes. Pel que fa als col·lectius, el 30 % correspon 

a persones amb alguna discapacitat, i el 70 %, a persones en situació o risc 

d’exclusió social. 

 

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

sobre el programa, que es va posar en marxa el 2006, el següent: «Generem 

oportunitats per a persones amb especials dificultats per accedir al mercat 

laboral. Cada lloc de treball que facilitem és una oportunitat perquè la persona 

gaudeixi d’un projecte de vida autònoma i independent. Totes les empreses, 

organitzacions i institucions que han estat dipositàries d’aquestes esperances 

d’inserció durant deu anys mereixen avui el nostre reconeixement, tant des de 

les mateixes persones “incorporades” com des de la societat.» 

 

El 2016, Incorpora ha promogut la contractació de 28.016 persones en situació 

de vulnerabilitat. El programa es dirigeix especialment a persones amb 

discapacitat, aturats de llarga durada, joves amb dificultats per accedir a un 

lloc de treball, exreclusos, víctimes de violència de gènere i immigrants, entre 

altres col·lectius. 
 

Francisco José Pacheco, persona amb discapacitat intel·lectual que feia un 

any i mig que buscava feina i que ha seguit un itinerari d’inserció laboral a 

través del programa Incorpora, explica: «M’han format i preparat per trobar 

feina fent cursos i actualment sóc mosso de magatzem. Des que tinc feina, la 

meva vida ha canviat molt perquè ara em relaciono amb persones cada dia i 

aprenc d’elles.» 

 

D’altra banda, Daniel Vidal, de 26 anys, va iniciar el seu itinerari amb una 

dificultat principal a l’hora de trobar feina: la seva joventut i la manca 

d’experiència. «Vaig començar un curs d’hostaleria i vaig treballar a diferents 

bars. Ara, a més, estudio FP d’electromecànica i ho compatibilitzo treballant 

els caps de setmana. Per mi, és important treballar per ajudar a casa 

econòmicament i ser una mica més independent.» 
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En aquests primers deu anys, han col·laborat amb Incorpora 41.903 
empreses, compromeses amb aquest projecte de responsabilitat social. 
El treball en xarxa entre el sector empresarial i el social és possible gràcies a 

382 entitats, que són les encarregades de desenvolupar el projecte en tot el 

territori a través de 756 tècnics d’inserció laboral. 
 

Incorpora celebra, també, deu anys a la Comunitat de Madrid, on ha facilitat 

16.952 contractacions, amb el suport de 4.438 empreses, 85 tècnics i 38 

entitats socials. 

 

Els tècnics d’inserció, una figura clau 
 

Una de les claus del programa Incorpora és que aborda la inclusió sociolaboral 

des d’una perspectiva innovadora, transversal i integral. Els tècnics d’inserció 

laboral hi tenen un paper fonamental perquè estableixen un pont entre les 
necessitats de les empreses i els suports que requereixen les persones, 

al mateix temps que ofereixen formació, acompanyament i seguiment laboral a 

la persona inserida. Es tracta de crear un clima d’entesa entre les dues parts, 

que es tradueixi en oportunitats per a les persones que tenen més dificultats a 

l’hora de buscar feina.  
 

Tania Oriol, tècnica del programa Incorpora de l’Obra Social ”la Caixa”, 

especifica: «Intermediar és la part fonamental de la nostra feina. Les persones 

necessiten saber que són alguna cosa més que un currículum o un número, i 

l’empresa ha de saber quines són les seves capacitats més enllà del que 

indica un paper.» Tais Rodríguez, una altra de les tècniques del programa, hi 

afegeix: «Aportem valor social aclarint qualsevol consulta que poden tenir 

sobre els perfils que atenem. Treballar en xarxa amb altres entitats és el factor 

més important per a la incorporació de col·lectius amb dificultats en l’accés al 

mercat laboral.» 

 

Yolanda González, tècnica de Recursos Humanos de Normadat, empresa 

col·laboradora d’Incorpora Madrid, assegura: «Tenim tres persones 

contractades a través del programa i l’acompanyament és excel·lent perquè 

ens donen un suport ràpid i eficaç.» Inmaculada Garrote, propietària del bar 

Bacchus, que també col·labora amb Incorpora, explica, a més: «El valor afegit 
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del programa és el seguiment de les persones que envien; les coneixen i es 

preocupen pel seu lloc de treball». 

 

Reconeixements Incorpora al compromís en la inclusió laboral 
 
En el marc de la celebració dels deu primers anys del projecte de l’Obra Social 

”la Caixa”, aquesta tarda se celebrarà un acte a CaixaForum Madrid que 

reconeixerà totes les empreses, organitzacions i institucions que formen part 

de l’àmplia xarxa Incorpora i que contribueixen a construir una societat més 

justa, solidària i cohesionada.  

 

Els reconeixements es divideixen en les categories següents: 
 

- Empresa degana vinculada al programa Incorpora. 

 

- Empresa que ha destacat per un alt nivell d’insercions durant aquests 

deu anys.  
 

- Empresa implicada, especialment, en la millora de l’ocupabilitat de les 

persones usuàries del programa Incorpora. 
 

- Emprenedor Incorpora (Autoocupació Incorpora). 
 

- Reconeixement especial (persona o organització que ha col·laborat 

especialment amb el programa Incorpora). 

 

 

Presentarà l’acte el periodista Sergio Martín. També hi assistiran, i seran els 

encarregats de lliurar els reconeixements, Jaume Giró, director general de la 

Fundació Bancària ”la Caixa”; Juan Pablo Riesgo, secretari d’estat 

d’Ocupació; Miguel Ángel García, viceconseller d’Hisenda i Ocupació de la 

Comunitat de Madrid, i Juan Gandarias, director territorial de CaixaBank a 

Madrid. 

 


