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L’Obra Social ”la Caixa” posa en marxa a Tunísia el 
programa Incorpora per fomentar la contractació 

de persones en situació de vulnerabilitat  
 

• Al llançament del programa d’integració laboral per a persones en 
risc d'exclusió social han assistit l'ambaixador d’Espanya a Tunísia, 
Juan López-Dóriga Pérez; i el sotsdirector general de Programes 
socials de la Fundació Bancària "la Caixa", Marc Simón, entre d'altres 
personalitats.  

 

• A la capital tunisiana, Incorpora 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. 
 

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

 

• El programa es posarà en marxa en col·laboració amb quatre actors 
socials locals que atenen especialment col·lectius com ara dones, 
joves i persones amb discapacitat física i visual. 

 

Tunísia, 18 d'octubre de 2017. Avui ha tingut lloc el llançament oficial 

d'Incorpora, el programa d’inserció sociolaboral de persones en situació o en risc 

d’exclusió, a Tunísia. El programa, que compta amb l'impuls de la Fundació 

Bancària ”la Caixa” i la Caisse des Dépôts et des Consignation (CDC), serà 

implementat per l’OIM, organisme de les Nacions Unides encarregat de les 

migracions a Tunísia, i cobrirà en aquesta primera fase (octubre del 2017 - juliol 

del 2018) la regió del Grand Tunis. 
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La cerimònia ha estat presidida per Juan López-Dóriga Pérez, ambaixador 

d’Espanya a Tunísia; Marc Simón, sotsdirector General de Programes socials 

de la Fundació Bancària "la Caixa"; Boutheina Ben Yaghlane, directora general 

de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC); el Sudqi Al Omoush, 

secretari general adjunt de la Union Pour la Méditerranée; i Lorena Lando, cap 

de missió de l’Organització Internacional per a les Migracions a Tunísia (OIM). 

En aquesta cerimònia també s’han signat els acords amb els actors socials del 

programa. 
 

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 aquestes poblacions vulnerables a Tunísia. 

 

El programa es posarà en marxa en col·laboració amb 4 actors socials locals: 

l’associació Amal, l’associació Ibsar, l’associació Campagne i l’Organisation 

Tunisienne de Défense des Droits des Personnes Handicapées (OTDDPH). 

Aquestes entitats tenen el seu focus en l'atenció a dones, joves i persones amb 

discapacitat física i visual. 

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

l’accés a més de 28.000 llocs de treball a persones en risc o en situació 

d’exclusió el 2016. La col·laboració entre el sector social i el sector empresarial 

és possible gràcies a 382 organitzacions, que són les encarregades de 

desenvolupar el projecte a totes les províncies espanyoles a través de 756 

tècnics d’inserció laboral. Així mateix, 9.000 empreses s’han compromès en 

aquest projecte de responsabilitat social al llarg de l’últim any. 

El 2009, el programa Incorpora es va estendre al Marroc, on ja ha facilitat l’accés 

a més de 3.970 llocs de treball, gràcies al suport d’11 organitzacions socials i a 
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la col·laboració de 686 empreses marroquines. Aquest programa també s’ha 

implementat a Hongria i a Polònia. 

El 24 de març de 2017 a Barcelona, Jaume Giró, director general de la 

Fundació Bancària ”la Caixa”; Laura Thompson, directora general adjunta de 

l’Organització Internacional per a les Migracions (OIM), i Boutheina Ben 

Yaghlane Ben Slimane, directora general de la institució bancària tunisiana de 

la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), van signar l’acord dirigit a 

desplegar el programa Incorpora a Tunis i a la seva regió metropolitana. 

 

 

 


