
 
 
 

 

Nota de premsa 

 
 

L’entitat financera fomenta l’ocupació a través d’una xarxa de 97 inseridors laborals 

 
L’Obra Social "la Caixa" facilita a Catalunya la 
integració laboral de 4.451 persones en risc 

d’exclusió amb el programa Incorpora 
 
 

• El programa de foment de l’ocupació de l’Obra Social "la Caixa" es 

dirigeix prioritàriament a immigrants, majors de 45 anys sense 

experiència laboral, aturats de llarga durada, persones discapacitades i 

joves amb dificultats per accedir al mercat de treball. 

 

• A Catalunya, on l’Obra Social "la Caixa" va implantar Incorpora fa tres 

anys, 4.451 persones han aconseguit un lloc de treball en un total de 1.528 

empreses gràcies a la xarxa formada per 66 entitats socials coordinades a 

la província de Barcelona per la Fundació Trinijove, la Plataforma 

Educativa (Girona), ASPROS (Lleida) i la Fundació Santa Teresa del 

Vendrell (Tarragona). En el conjunt de l’Estat, 18.218 persones han trobat 

feina gràcies a aquesta iniciativa de l’entitat financera.  

 

• El bagatge acumulat per Incorpora des de la seva posada en marxa ha 

permès afrontar els efectes de la crisi, que ha comportat un augment 

significatiu de las demandes de treball a tot l’Estat. Això ha estat possible, 

en bona mesura, gràcies a la implicació de las empreses, ja que, malgrat 

la conjuntura econòmica, el nombre de companyes col·laboradores a 

Catalunya ha passat de 940 a 1.528 en només un any.  

 

• En consonància amb les necessitats socials del moment actual, la 

iniciativa és una de las prioritats estratègiques de l’Obra Social "la Caixa" 

aquest any. Per aquest motiu, la inversió de l’entitat en aquest projecte 

ascendeix ja a pràcticament 38 milions d’euros.   

 

 

Barcelona, 10 d’agost de 2009. – L’Obra Social "la Caixa" ha facilitat un lloc de 

treball a 4.451 persones en risc d’exclusió social a Catalunya a través d’Incorpora, el 



programa de foment de l’ocupació de l’entitat financera: 1.370 d’elles són 

discapacitades, 1.726 immigrants i 1.030 joves.   

 

Aquesta iniciativa té com a principal objectiu establir ponts entre les empreses i les 

entitats socials que es dediquen a la integració laboral per tal de crear un clima de 

comprensió i col·laboració entre elles que es tradueixi en oportunitats per aquells 

qui més ho necessiten. En el conjunt de l’Estat, 18.218 persones han trobat feina 

gràcies a aquesta iniciativa de l’entitat financera.  

 

Així doncs, Incorpora fomenta la integració laboral a l’empresa ordinària de persones 

amb especials dificultats d’accés al món laboral, com un mecanisme per lluitar 

contra la seva exclusió social. Prioritàriament, immigrants, majors de 45 anys sense 

experiència laboral, aturats de llarga durada, persones discapacitades i joves amb 

dificultats per accedir a la seva primera feina. 

 

A Catalunya, el programa de foment de l’ocupació de l’Obra Social "la Caixa" es va 

posar en marxa fa tres anys i compta amb la col·laboració de 66 entitats dedicades a 

la inserció sociolaboral de diferents col·lectius amb la finalitat d’unir esforços per tal 

de treballar conjuntament en el desenvolupament del programa. Les entitats 

coordinadores a cada província són la Fundació Trinijove (Barcelona), ASPROS 

(Lleida), Plataforma Educativa (Girona) i la Fundació Santa Teresa del Vendrell 

(Tarragona).  

 

El bagatge acumulat per Incorpora des de la seva posada en marxa li ha permès 

afrontar els efectes de la crisi, que ha comportat un augment significatiu de les 

demandes de feina a tot Espanya. Això ha estat possible gràcies en gran part a la 

implicació de les empreses, ja que, malgrat la conjuntura econòmica, el nombre 

d'organitzacions col·laboradores a Catalunya ha passat de 940 a 1.528 en un sol 

any. 

 

 

Una xarxa amb 97 inseridors laborals 

 

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

integració laboral de persones en risc o situació d'exclusió, pel fet de conjuminar en un 

mateix model la xarxa d'entitats socials i la xarxa solidària d'empreses dins del marc 

de la responsabilitat social empresarial.  

 

Això no hauria estat possible sense la contribució dels inseridors laborals, la figura 

clau d'Incorpora. El programa de l'Obra Social "la Caixa" compta amb 97 d'aquests 

professionals a Catalunya, el paper d'enllaç dels quals esdevé especialment rellevant 

en tots els processos d'integració laboral. L'inseridor coneix les preferències de les 



empreses de la seva zona amb l'objectiu de presentar-los els perfils que s'ajustin a les 

seves necessitats. D'entre les seves tasques, destaquen el seguiment del procés de 

formació del futur empleat, l'acompanyament laboral de les persones inserides i la 

solució dels possibles conflictes que puguin sorgir dins l'àmbit de la relació laboral. Per 

tant, d'ell depèn l'èxit, tant de la persona contractada com de l'empresa contractant.  

 

 

Un compromís amb les necessitats socials  

 

El foment de l’ocupació entre col·lectius desfavorits, l’atenció a les persones amb 

malalties avançades i els seus familiars, la promoció de la vacunació infantil als països 

amb rendes baixes i la concessió de microcrèdits socials o financers a través de 

MicroBank són, juntament amb el programa de superació de la pobresa infantil, 

CaixaProinfància, algunes de las prioritats estratègiques de l’Obra Social per al 2009. 

L’objectiu fonamental: donar oportunitats a les persones.  

 

 

Per ampliar aquesta informació: 

Dept. Comunicació Obra Social "la Caixa" 

Neus Contreras – 93 404 60 73 / 619 74 38 29 

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 

 
 
 
 


