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Tres de cada quatre reclusos del programa 
d’integració laboral de ”la Caixa” i el Ministeri de 

l’Interior han aconseguit una feina  
 

• El ministre de l’Interior, Juan Ignacio Zoido, i el president de la 

Fundació Bancària ”la Caixa”, Isidre Fainé, intensifiquen la seva 

col·laboració per impulsar Reincorpora, programa dirigit als interns 

que compleixen la part final de la seva condemna.  

 

• Tant el 2015 com el 2016, el programa Reincorpora va assolir una 

xifra històrica, ja que el 75 % dels participants que van acabar el seu 

itinerari sociolaboral van aconseguir una feina, enfront del 62 % del 

2014. Aquest percentatge s’ha quintuplicat des del principi del 

programa, i representa un total de 769 llocs de treball durant l’edició 

del 2016.   

 

• Des que el 2011 es va posar en marxa el projecte, Reincorpora ha 

facilitat itineraris d’inserció social i laboral a 7.990 interns. 

D’aquesta manera tenen l’oportunitat de construir un futur diferent i 

plenament integrat en la societat a través d’itineraris personalitzats 

en els quals els participants milloren les seves habilitats i reforcen 

els valors que els han d’ajudar en el seu camí cap a la integració 

social i laboral.  

 

• «L’alta taxa de reinserció laboral de Reincorpora demostra que, amb 

programes de qualitat i amb una acció individualitzada per a cada 

reclús, es pot reconduir el seu projecte vital perquè puguin retornar 

a la societat amb una vida com més normalitzada millor. Per això, és 

fonamental la suma d’esforços amb l’Administració i, també, la 

voluntat individual de cada reclús», explica el president de la 

Fundació Bancària ”la Caixa”, Isidre Fainé. 

 

 

Madrid, 15 de març de 2017. El ministre de l’Interior, Juan Ignacio Zoido, i el 

president de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Isidre Fainé, han signat un acord 

en virtut del qual l’entitat financera dona continuïtat al seu programa de 

reinserció sociolaboral de reclusos.  
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Fruit d’aquesta col·laboració, al llarg del 2017 l’Obra Social dedicarà 

4,1 milions d’euros a facilitar itineraris d’inserció a 1.500 interns de centres 

d’inserció social i centres penitenciaris de tot Espanya que estan en la fase 

final de la seva condemna. Des que el 2011 es va posar en marxa 

Reincorpora, hi han participat un total de 7.990 interns, xifra que es tradueix en 

una inversió mitjana, per part de l’entitat financera, de 3.700 euros per intern 

participant. 

 

El programa Reincorpora ofereix als interns l’oportunitat de construir un futur 

diferent i plenament integrat en la societat a través d’itineraris personalitzats. 

Aquest acompanyament els permet millorar les seves habilitats i reforçar els 

valors que han de facilitar el seu camí cap a la integració social i laboral. 

 

A grans trets, i segons les necessitats de cada participant, els itineraris es 

divideixen en les fases següents: posicionament davant la feina; formació i 

pràctiques no laborals; serveis solidaris, i recerca activa de feina i inserció 

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

 

Tres de cada quatre reclusos aconsegueixen un contracte  

 

Les xifres d’integració laboral avalen la consolidació del programa en els últims 

anys: tant el 2015 com el 2016, el 75 % dels participants que van finalitzar el 

seu itinerari d’inserció sociolaboral van aconseguir una feina, enfront del 62 % 

del 2014. Un percentatge que s’ha quintuplicat des dels inicis de Reincorpora. 

Els 769 contractes facilitats durant l’edició del 2016 han estat possibles 

gràcies a la col·laboració de 561 empreses.  

 

Per sectors, els àmbits de formació i contractació principals entre els 

beneficiaris van ser l’hostaleria, amb el 24 % (cambrers, ajudants de cuina, 

neteja d’habitacions); comerç a l’engròs i al detall, 11 %; neteja i 

manteniment, 11 %; indústria manufacturera, 8 %, i agricultura, 6 % 

(recol·lecció, centrals d’horticultura, envasament d’aliments…) 

 

La col·laboració amb entitats socials de tot Espanya especialitzades en 

l’atenció a aquest col·lectiu és el que permet oferir itineraris de reinserció 

adaptats a les necessitats específiques de cada participant. El tècnic de 

Reincorpora és una figura clau del programa que s’encarrega de 

l’acompanyament al llarg de tot l’itinerari. 
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D’aquesta manera, es promou el procés de canvi des d’una perspectiva 

global, que aborda la formació, els processos d’integració laboral i les 

necessitats emocionals. 

 

«Les xifres de Reincorpora d’aquest any són un èxit, però no són un èxit 

individual, són un èxit compartit. L’alta taxa de reinserció laboral de 

Reincorpora demostra que, efectivament, amb programes de qualitat i amb una 

acció individualitzada per a cada reclús, es pot reconduir el seu projecte vital 

perquè pugui retornar a la societat amb una vida com més normalitzada millor. 

Per això, és fonamental la suma d’esforços amb l’Administració i, també, la 

voluntat individual de cada reclús», explica el president de la Fundació 

Bancària ”la Caixa”, Isidre Fainé. 

 

Reincorpora es va posar en marxa el 2011 com a evolució del programa de 

beques per a reclusos que l’Obra Social ”la Caixa” desenvolupava des del 

2006 i amb l’objectiu d’oferir formació a aquest col·lectiu.  

 

 

Serveis a la comunitat 

 

Una de les peces angulars de Reincorpora és la participació dels interns en 

serveis a la comunitat dirigits a donar resposta a necessitats de l’entorn més 

immediat: atenció i acompanyament de persones grans, tallers d’alimentació 

saludable per a infants i adolescents, i tasques mediambientals, per esmentar-

ne només tres exemples. D’aquesta manera, el programa fomenta 

competències, habilitats i valors i, al mateix temps, promou la participació social 

i el compromís cívic dels participants. 

 

La col·laboració de Treball Penitenciari i Formació per a l’Ocupació (TPFE) i la 

implicació de centres d’inserció social, centres penitenciaris, centres de 

formació i entitats socials vinculades a Incorpora, el programa d’integració 

laboral de l’Obra Social ”la Caixa”, permeten sumar esforços i combatre 

prejudicis. 
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Un compromís amb els col·lectius desafavorits 

 

Reincorpora forma part de les iniciatives que impulsa l’Obra Social ”la Caixa” a 

favor de les persones en risc o situació d’exclusió social. Concretament, el 

projecte desenvolupat als centres penitenciaris s’emmarca en una de les línies 

estratègiques d’actuació de l’entitat financera: la integració sociolaboral de 

col·lectius desafavorits. 

 

Incorpora, el programa d’integració laboral de l’Obra Social ”la Caixa”, es 

dirigeix a aturats de llarga durada, immigrants, joves amb especials dificultats 

per accedir al món laboral, persones amb discapacitat i víctimes de violència de 

gènere, entre altres col·lectius. 

 

Incorpora s’implementa a totes les comunitats autònomes en col·laboració amb 

364 entitats socials especialitzades en aquest àmbit, cosa que permet 

adaptar-se a les necessitats laborals específiques tant dels participants en el 

programa com de les empreses de cada zona. 

 
 
 

 

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