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El Fons Social Europeu i la Fundació ”la Caixa” impulsen conjuntament 
aquest programa d’inserció sociolaboral 

 
 

El programa Més Feina de la Fundació 
”la Caixa” ha facilitat 4.529 contractacions a 

persones en risc d’exclusió 
 

 La Fundació ”la Caixa” és Organisme Intermedi del Fons Social 

Europeu per desenvolupar Més Feina en el marc del Programa 

Operatiu d’Inclusió Social i Economia Social (POISES), el qual 

respon a l’estratègia comunitària i de l’entitat de combatre l’exclusió 

social i garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés al mercat 

laboral. 

 

 A Catalunya, s’han aconseguit més de 780 insercions laborals i 416 

han completat una formació, a través d’itineraris integrats i 

personalitzats per millorar la seva ocupabilitat de manera que es 

puguin incorporar al mercat laboral. 

 

 Més Feina, de la Fundació ”la Caixa”, disposa d’un finançament 

total de 41 milions d’euros procedents del Fons Social Europeu i de 

la Fundació ”la Caixa”. 

 

 

Barcelona, 6 d’agost de 2020. Gràcies al programa Més Feina de la 

Fundació ”la Caixa”, s’han possibilitat més de 4.500 contractacions laborals 

el 2019, tercer any en què el programa s’ha desenvolupat a 29 províncies 

espanyoles.  

 

A Catalunya, s’han aconseguit més de 780 insercions laborals a través de 

cinc entitats socials del territori, i 416 persones han completat una formació, 

a través d’itineraris integrats i personalitzats per millorar la seva ocupabilitat de 

manera que es puguin incorporar al mercat laboral. 
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En el conjunt de l’Estat, al llarg del 2019 s’han atès 10.442 persones i s’ha 

impulsat la formació qualificada de 5.212 persones. A través de 67 projectes 

d’entitats socials, persones en risc d’exclusió han seguit itineraris 

personalitzats que han culminat en la seva inserció sociolaboral. Entre els 

participants atesos s’inclouen perfils molt diversos, i alguns arriben derivats dels 

serveis socials: joves, més grans de 45 anys, persones amb discapacitat física 

o intel·lectual, immigrants o víctimes de violència de gènere, entre d’altres. 

 

El valor afegit més important del programa és l’acompanyament dels 

participants a través d’itineraris integrats i personalitzats segons el punt de 

partida de cada persona participant i els objectius establerts juntament amb un 

tècnic social, que en fa un seguiment proper, de manera que garanteix 

l’ocupabilitat del candidat al final del procés. 

 

En paraules del subdirector general de la Fundació ”la Caixa”, Marc Simón: 

«L’accés a una feina és una de les grans eines de les quals disposem per 

afavorir la inclusió social, especialment necessària per a les persones que es 

troben en moments difícils. Per això, a la Fundació ”la Caixa” apostem per 

aquesta estratègia d’inserció sociolaboral; també en el programa Més Feina, a 

través de la Unió Europea». 

 

El programa Més Feina de la Fundació ”la Caixa” està cofinançat pel Fons Social 

Europeu amb 30.576.923 euros i per la Fundació ”la Caixa” amb 10.769.310 

euros. Els projectes seleccionats han obtingut un finançament anual d’entre 

80.000 i 100.000 euros fins al 2023 i inclouen itineraris individualitzats, formació 

laboral en la recerca activa de feina i, en el cas d’aconseguir la inserció, suport 

i seguiment tant a la persona com a l’empresa. 

 

La Fundació ”la Caixa”, presidida per Isidre Fainé i dirigida per Antoni Vila, 

va ser designada el 2016 Organisme Intermedi del Fons Social Europeu al 

POISES per a Espanya 2014-2020, i ha estat en el marc d’aquest programa que 

ha desenvolupat aquesta iniciativa.  

 

El POISES és una resposta de l’Estat espanyol dissenyada per promoure la 

inclusió social i lluitar contra la pobresa i contra qualsevol forma de 

discriminació. El programa respon a la voluntat de la Fundació ”la Caixa” de 
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combatre l’exclusió social, garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés al mercat 

laboral i aprofitar el potencial de l’economia social en la recuperació econòmica. 

 

 

Cinc projectes Més Feina a Catalunya 

 

A Catalunya hi ha cinc projectes en el marc de Més Feina, tres d'ells a 

Barcelona, un a Girona i un altre a Tarragona. 

 

A Barcelona i l'Hospitalet, Insercoop porta a terme Construint nous relats, un 

projecte que té per objectiu millorar l'ocupabilitat de persones aturades, 

especialment d'aquelles majors de 45 anys. A Badalona, Casal dels Infants 

desenvolupa Rumb a la feina, un projecte que vol donar poder, formar i 

encoratjar les persones participants en el seu camí cap a la inserció social i 

laboral. Ho fa posant al seu abast formacions tècniques, espais de tutoria, i 

formacions. A Figueres (Girona) i a Tarragona, és Intermèdia qui desenvolupa 

"Més Feina". 
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