
 
 

 

Nota de premsa 

 
 

 

L’entitat financera compta amb una xarxa d’inseridors laborals a les illes que 
s’encarreguen de desenvolupar aquesta iniciativa 

 
L'Obra Social "la Caixa" facilita 905 insercions 
de persones en risc d'exclusió social a Balears 

amb el programa Incorpora 
 

 

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

està adreçat a immigrants, aturats de llarga durada, persones 

amb discapacitat, majors de 45 anys sense experiència laboral, 

dones víctimes de violència de gènere i joves amb dificultats 

per accedir a la primera feina, entre d’altres col·lectius. 

 

• Des de l’any 2006, el programa Incorpora de l’Obra Social "la 

Caixa" ha facilitat 24.355 insercions de persones en risc 

d’exclusió social a tot l’Estat. Més de 9.000 empreses ja s’han 

vinculat activament a aquesta iniciativa. 

 

• A les Illes Balears, el nombre d’insercions ascendeix a 905 en 

un total de 308 empreses gràcies a la xarxa formada per deu 

entitats socials: Federació de Discapacitats de les Illes Balears 

(PREDIF), Fundació Deixalles Eivissa, Amadip-Esment, Cáritas 

Menorca, Cáritas Mallorca, Cooperativa Jovent, Fundación 

Canónica Hombre Libre, Fundació Discapactitat Illa Menorca, 

Creu Roja Palma de Mallorca i Aspanadif.  

  

 

Palma de Mallorca, 11 de març de 2010. - El director executiu territorial 

Balears de "la Caixa", Joan Ramon Fuertes; el responsable del programa 

Incorpora de l'Obra Social "la Caixa", Jaume Farré, i Matías Bosch, president 

de la Federació de Discapacitats Físics de les Illes Balears, entitat 

coordinadora del Grup Incorpora Balears, han fet balanç avui del 

desenvolupament del programa de foment de l’ocupació de l'Obra Social "la 

Caixa" a Balears, en marxa des de l’any 2006. El programa Incorpora està 



adreçat a persones en risc d’exclusió social, prioritàriament immigrants, majors 

de 45 anys sense experiència laboral, aturats de llarga durada, persones amb 

discapacitat i joves amb dificultats per accedir a la primera feina.  

 

A l’acte han assistit també representants de les 308 empreses que col·laboren 

amb Incorpora a Balears. Concretament, la directora de recursos humans de la 

Clínica Planas, Elena Alzamora, i Guillermo Femenías, gerent de Xapisa. A ells 

s’ha afegit el testimoni de Tais López, persona amb discapacitat física que ha 

estat inserida a través d’Incorpora, i més concretament de PREDIF, com a 

auxiliar de departament d’administració. 

 

Des de l’any 2006, Incorpora ha facilitat 905 insercions de persones en risc o 

situació d’exclusió social a Balears. El programa de foment de l’ocupació de  

l'Obra Social "la Caixa" 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. 

 

A Balears, Incorpora compta amb la col·laboració de deu entitats dedicades a la 

inserció sociolaboral de persones en risc o situació d’exclusió social, amb 

l'objectiu d'aglutinar esforços per poder treballar conjuntament per tal de 

desenvolupar el programa: Federació de Discapacitats de les Illes Balears 

(PREDIF), Fundació Deixalles Eivissa, Amadip-Esment, Cáritas Menorca, 

Cáritas Mallorca, Cooperativa Jovent,  Fundación Canónica Hombre Libre. 

Fundació Discapactitat Illa Menorca, Creu Roja Palma de Mallorca i Aspanadif.  

 

 

L’inseridor laboral, figura clau 

 

L'insertor laboral és una figura clau per al desenvolupament del programa 

Incorpora. D'ell depèn l'èxit tant de la persona contractada com de l'empresa 

que ho fa. A Balears, aquests professionals han visitat més de 1.000 empreses 

i han aconseguit que una de cada tres (308) hagin contractat persones amb 

especials dificultats per trobar feina.  

 

La inserció de cada persona en el mercat laboral constitueix un procés 

personalitzat que inclou actuacions simultànies i posteriors a la contractació. 

Entre les tasques que realitza el tècnic d’inserció laboral hi ha la prospecció 

d'empreses, el seguiment del procés de formació del beneficiari, 

acompanyament laboral de les persones inserides, la solució dels possibles 



conflictes que puguin sorgir en el marc de la relació laboral i el foment de 

l'adhesió de noves empreses al programa. 

 

 

Un compromís amb les necessitats socials  

 

El foment del treball entre col·lectius desafavorits, l’atenció a les persones amb 

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

els 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 les prioritats estratègiques de 

l’Obra Social per al 2010. L’objectiu fonamental: donar oportunitats a les 

persones.  

 

 
Per a més informació: 
Departament de Comunicació Obra Social ”la Caixa”   
Neus Contreras: 93 404 60 73 / 619 74 38 29 
Bàrbara Siquier: 971 178 503 
  
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de premsa multimèdia   

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  

 
 


