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El projecte celebra la seva 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 
40.000 llocs de treball a persones en risc 
d’exclusió en els primers deu anys del 

programa Incorpora a Catalunya 
 

• Incorpora és el programa d’inserció laboral que possibilita l’accés al 

mercat de treball a persones en situació o risc d’exclusió social. En 

els seus primers deu anys de trajectòria, el projecte ha promogut 

40.685 contractacions a Catalunya, gràcies a la col·laboració de 

10.517 empreses i 257 tècnics d’inserció de 118 entitats socials. El 

2016, es van facilitar 9.349 llocs de treball.  
 

• Des del 2006, Incorpora promou la contractació de col·lectius amb 

dificultats especials 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 

altres. 
 

• Només a Barcelona, Incorpora ha facilitat 27.170 contractacions 

durant aquests deu anys, amb el suport de 6.640 empreses, 194 

tècnics d’inserció i 85 entitats socials.  
 

• Incorpora celebrarà aquesta tarda el seu desè aniversari amb un acte 

especial a CaixaForum Barcelona, 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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Barcelona, 27 de juny de 2017. Incorpora, el programa d’inserció laboral de 
l’Obra Social ”la Caixa”, ha facilitat 40.685 llocs de treball a persones en 
situació o risc d’exclusió social en els primers deu anys de trajectòria del 
projecte a Catalunya. La xifra s’ha presentat aquest matí en un esmorzar 
informatiu a CaixaForum Barcelona.  
 

Jaume Giró, director general de la Fundació Bancària ”la Caixa”, destaca 
sobre el programa, l’inici del qual es remunta a l’any 2006: «Fa deu anys que 
Incorpora uneix les mans de moltes persones per ajudar-ne d’altres, per 
incorporar-les al mercat laboral. Des de l’Obra Social ”la Caixa”, hem volgut 
celebrar d’una manera especial la primera dècada de trajectòria amb aquest 
reconeixement als qui fan possible l’èxit del programa: les persones ateses, les 
empreses, les entitats socials, els tècnics que treballen en aquestes entitats i 
els diversos agents del territori que hi col·laboren. És el reconeixement a unes 
esperances compartides.» 
 
El 2016, Incorpora ha promogut la contractació de 9.349 persones en situació 
de vulnerabilitat a Catalunya. D’aquestes, un 52 % han estat dones, i el 48 %, 
homes. Pel que fa als col·lectius, el 27 % corresponen a persones amb alguna 
discapacitat, i el 73 %, a persones en situació o risc d’exclusió social. El 
programa es dirigeix especialment a persones amb discapacitat, aturats de 
llarga durada, joves amb dificultats per accedir a una feina, exreclusos, 
víctimes de violència de gènere i immigrants, entre altres col·lectius.  
 
Juan Carlos Quintana, persona amb discapacitat que ha seguit un itinerari 
d’inserció laboral a través del programa Incorpora, explica: «Feia temps que 
buscava feina, però tenia dificultats per aprendre o mantenir converses. Però a 
Incorpora des del principi em van fer un seguiment i ara fa nou anys que 
treballo a Decotec. Em sento cent per cent més independent i visc sol i 
tranquil. A més, soc responsable per complir amb la feina, i els que m’envolten 
m’entenen i m’estimen, i això és molt important per a mi.»  
 
D’altra banda, Fausto Luna i Nuria Citoula van iniciar el seu itinerari Incorpora 
amb una dificultat principal per trobar feina: la seva joventut i la seva situació 
d’exclusió financera. «Des que vam idear la nostra pastisseria artesana i 
ecològica Uay Balam fins que la vam inaugurar va passar un any i mig, en què 
vam poder disposar de l’ajuda del servei d’autoocupació de la Fundació de 
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l'Esperança i MicroBank. L’entitat ens va assessorar de manera personalitzada 
per fer el pla d’empresa, i ara la nostra vida ha canviat del tot perquè hem fet 
realitat la nostra empresa i cada dia ens aixequem pensant com podem 
millorar-la per fer-la créixer.»  

 
En aquests primers deu anys, han col·laborat amb Incorpora 10.517 

empreses catalanes, compromeses amb aquest projecte de 

responsabilitat social. El treball en xarxa entre el sector empresarial i el 
social és possible gràcies a 118 entitats, que són les encarregades de 
desenvolupar el projecte a tot el territori a través de 257 tècnics d’inserció 

laboral.  
 
Incorpora celebra, també, deu anys a Barcelona, on ha facilitat 27.710 
contractacions, amb el suport de 6.640 empreses, 194 tècnics i 85 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, i 
alhora ofereixen formació, acompanyament i seguiment laboral a la persona 
inserida. Es tracta de crear un clima d’entesa entre totes dues parts, que es 
tradueixi en oportunitats per a les persones amb més dificultats en la cerca 
d’una feina.  
 
Bernardo Muñoz, tècnic del programa Incorpora de ”la Caixa” de la Fundació 
Privada El Molí d’en Puigvert, especifica: «La base de la nostra feina és un 
seguiment eficient, poc invasiu i personalitzat. Fem pedagogia perquè les 
empreses entenguin la inserció com un acte de responsabilitat social, però 
també com una forma eficaç de cobrir un lloc de treball amb una persona 
motivada i preparada.» Roser Masjuan, tècnica d'autoocupació del programa, 
de la Fundació de l’Esperança, afegeix: «La feina és enriquidora, emotiva i té 
una immensa implicació i dedicació. En el cas dels punts d’autoocupació, 
tenen molt clara la seva idea de negoci, però emprendre és molt més i per a 
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aquestes persones som un referent, de manera que establim una relació 
basada en la confiança i l’esforç mutus.»  
 
Salvador Chamizo, de Decotec, empresa col·laboradora d’Incorpora 
Barcelona, assegura: «L’acompanyament que rebem és imprescindible perquè 
dona molta tranquil·litat saber que si passa qualsevol cosa podem parlar amb 
el tècnic. El suport de l’entitat és molt important ja que hi ha coses que 
desconeixem del col·lectiu de persones amb discapacitat i ells ens ajuden 
molt.» 
 

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 Barcelona 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 pel seu 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). 

 
 
L’acte serà presentat per la periodista Lídia Heredia. També hi assistiran, i 
seran els encarregats de lliurar els reconeixements, Mercè Conesa, 
presidenta de la Diputació de Barcelona; Jaume Giró, director general de la 
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Fundació Bancària ”la Caixa”; Jordi Nicolau, director territorial de CaixaBank 
a Barcelona, i Jaume Masana, director territorial de CaixaBank a Catalunya. 
 


