
 

 

Nota de premsa 

 
 

El projecte és una de les iniciatives impulsades per la MED Confederation per 
promoure el desenvolupament socioeconòmic als països del Mediterrani 

 

 

L’Obra Social ”la Caixa” estén a Tunísia el 
programa Incorpora per fomentar la contractació 

de persones en situació de vulnerabilitat  

 
• L’entitat desplegarà a la capital tunisiana aquest programa 

d’integració laboral, que té com a objectiu facilitar l’accés a 
l’ocupació a col·lectius amb dificultats especials per trobar feina, 
com ara dones i joves en situació o risc d’exclusió.  
 

• La xarxa Incorpora a Tunísia estarà impulsada per l’Obra Social 
”la Caixa” i l’entitat bancària tunisiana Caisse des Dépôts et 
Consignations, en el marc de la MED Confederation i en 
col·laboració amb l’Organització Internacional per a les Migracions 
(OIM)  
 

• Consolidat com un referent en integració laboral a Espanya, el model 
Incorpora ja s’ha exportat al Marroc, Hongria i Polònia. Ara 
s’adaptarà a Tunísia, on oferirà atenció personalitzada i integral, i 
inclourà formació, acompanyament i seguiment dels beneficiaris 
amb la finalitat de garantir una integració laboral i social 
satisfactòria per a tothom.  

 
• El 2016, el programa Incorpora ha facilitat més de 28.000 llocs de 

treball a Espanya, amb la col·laboració de 382 entitats socials i més 
de 9.514 empreses. 
 

 

Barcelona, 24 de març de 2017. El director general de la Fundació Bancària 

”la Caixa”, Jaume Giró; la directora general adjunta de l’Organització 

Internacional per a les Migracions (OIM), Laura Thompson, i la directora 

general de l’entitat bancària tunisiana Caisse des Dépôts et Consignations, la 

Dra. Boutheina Ben Yaghlane Ben Slimane, han signat avui un acord per 

desplegar el programa Incorpora de l’Obra Social ”la Caixa” a Tunísia. 

 



 

Aquest acord permetrà la implementació del programa Incorpora a la capital 

tunisiana i la seva àrea metropolitana, on es concentren més de 2 milions 

d’habitants i la taxa de desocupació és elevada. El programa es dirigirà 

prioritàriament a persones en situació de vulnerabilitat, sobretot dones i joves 

en situació o risc d’exclusió. 

 

El projecte sorgeix en el marc de la MED Confederation, associació presidida 

per Jaloul Ayed que promou la cooperació socioeconòmica entre els països 

mediterranis, i de la qual l’Obra Social ”la Caixa”, la Caisse des Dépôts et 

Consignations de Tunísia, el World Savings Bank Institute, la Caisse de 

Dépôts et Gestion al Marroc, l’IEMed, l’IPEMED i l’AlBarid Bank del Marroc 

són membres fundadors. D’altra banda, l’OIM serà el soci coordinador del 

projecte sobre el terreny, i col·laborarà amb entitats locals per assolir els 

objectius. 

 

 

Més de 9.000 empreses col·laboradores 
 

El programa Incorpora té com a objectiu facilitar l’accés a una feina a 

col·lectius amb dificultats especials per accedir al mercat laboral. 

 

En funcionament des de fa deu anys, el programa Incorpora ha facilitat el 2016  

més de 28.000 llocs de treball a persones en risc o situació d’exclusió. La 

col·laboració entre el sector social i l’empresarial és possible gràcies a 382 

entitats, que són les encarregades de desenvolupar el projecte a totes les 

províncies espanyoles a través de 756 tècnics d’inserció laboral. A més, 9.000 

empreses es van implicar en aquest projecte de responsabilitat social al llarg 

de l’any passat.  

 

El 2009, Incorpora es va estendre al Marroc, on ja ha facilitat més de 3.970 

llocs de treball, gràcies al suport d’11 entitats socials i la col·laboració de 686 

empreses marroquines. El programa també és present a Hongria i Polònia. 

 
 
Més informació: 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Irene Benedicto: 934 042 033 / 629 547 850  
 
Sala de Premsa Multimèdia  

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 


