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Més de 2.400 persones privades de llibertat 
han participat en el programa d’integració 

laboral de la Fundació ”la Caixa” i el 
Ministeri de l’Interior durant la pandèmia 

 

 El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, i el president de 

la Fundació ”la Caixa”, Isidre Fainé, han subscrit avui un acord per 

donar continuïtat al programa Reincorpora, dirigit als interns que 

estan complint la part final de la condemna, i el programa 

CiberCaixes Solidàries, per donar formació en competències 

digitals. 

 

 El 2020, en el difícil context derivat de la pandèmia, s’han 

aconseguit més de 1.000 contractacions. Des que es va posar en 

marxa aquesta col·laboració el 2011, Reincorpora ha facilitat 

itineraris d’inserció social i laboral a 15.846 interns. D’aquesta 

manera, els participants tenen l’oportunitat de construir un futur 

diferent a través d’itineraris personalitzats en què se’ls ajuda a 

millorar les seves habilitats i a reforçar els valors que els ajudaran 

en el seu camí cap a la integració social i laboral. 

 

 «Amb una dècada de trajectòria, el programa ha evidenciat la 

importància i els bons resultats del suport a la reinserció 

sociolaboral dels interns. Durant aquests deu anys, han estat milers 

les persones que han pogut reconduir el seu projecte vital a través 

d’itineraris individualitzats. El nostre objectiu, amb la col·laboració 

inestimable del Ministeri de l’Interior, és continuar donant 

oportunitats de futur als participants», subratlla el president de la 

Fundació ”la Caixa”, Isidre Fainé. 

 

Madrid, 26 de maig de 2021. El ministre de l’Interior, Fernando Grande-

Marlaska, i el president de la Fundació ”la Caixa”, Isidre Fainé, han signat un 

acord de 4.215.000 euros en virtut del qual l’entitat dona continuïtat al seu 

programa de reinserció sociolaboral de persones privades de llibertat, 

especialment davant les dificultats afegides durant la pandèmia derivada de la 

COVID-19, i al programa CiberCaixes Solidàries en centres penitenciaris. 
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El programa Reincorpora ofereix als interns l’oportunitat de construir un futur 

diferent i plenament integrat en la societat a través d’itineraris personalitzats. 

Aquest acompanyament els permet millorar els seves habilitats i reforçar els 

valors que han de facilitar el seu camí cap a la integració social i laboral. Des 

que es va posar en marxa el 2011, hi han participat un total de 15.846 interns. 

 

A grans trets, i segons les necessitats de cada participant, els itineraris es 

divideixen en les fases següents: posicionament davant la feina, formació i 

pràctiques no laborals, serveis solidaris i cerca activa de feina i inserció laboral 

a través del programa Incorpora de la Fundació ”la Caixa”. 

 

Més de 1.000 contractacions durant la pandèmia 

 

El 2020, un total de 2.417 persones han participat en el programa d’integració 

laboral de la Fundació ”la Caixa” i el Ministeri de l’Interior, i s’han aconseguit 

1.009 contractacions. Aquestes s’han dut a terme, principalment, en els 

sectors següents: hostaleria, construcció, agricultura i ramaderia, neteja, 

logística, comerç i gestió de residus. 

 

La col·laboració amb entitats socials de tot Espanya especialitzades en 

l’atenció a aquest col·lectiu és el que permet oferir itineraris de reinserció 

adaptats a les necessitats específiques de cada participant. El tècnic de 

Reincorpora és una figura clau del programa que s’encarrega de 

l’acompanyament al llarg de tot l’itinerari. D’aquesta manera, es promou el 

procés de canvi des d’una perspectiva global que inclou la formació, els 

processos d’integració laboral i les necessitats emocionals. 

 

«Amb una dècada de trajectòria, el programa ha evidenciat la importància i els 

bons resultats del suport a la reinserció sociolaboral dels interns. Durant 

aquests deu anys, han estat milers les persones que han pogut reconduir el 

seu projecte vital a través d’itineraris individualitzats. El nostre objectiu, amb la 

col·laboració inestimable del Ministeri de l’Interior, és continuar donant 

oportunitats de futur als participants», subratlla el president de la Fundació 

”la Caixa”, Isidre Fainé. 

 

Reincorpora es va posar en marxa el 2011 com a evolució del programa de 

beques per a reclusos que la Fundació ”la Caixa” desenvolupava des del 

2006 i amb l’objectiu d’oferir formació a aquest col·lectiu. 
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Serveis a la comunitat 

 

Una de les pedres angulars de Reincorpora és la participació dels interns en 

serveis a la comunitat dirigits a donar resposta a necessitats de l’entorn més 

immediat: atenció i acompanyament de gent gran, tallers d’alimentació 

saludable per a infants i adolescents, i tasques mediambientals, per esmentar-

ne només tres exemples. D’aquesta manera, el programa fomenta 

competències, habilitats i valors, al mateix temps que promou la participació 

social i el compromís cívic dels participats. El 2020, es van beneficiar d’aquests 

serveis 5.485 persones. 

 

La col·laboració de Treball Penitenciari i Formació per a l’Ocupació (TPFE), així 

com la implicació de centres d’inserció social, centres penitenciaris, centres de 

formació i entitats socials vinculades a Incorpora —el programa d’integració 

laboral de la Fundació ”la Caixa”—, permeten sumar esforços i combatre 

prejudicis. 

 

Programa CiberCaixes Solidàries en centres penitenciaris 

 

El Programa CiberCaixes Solidàries en centres penitenciaris es va iniciar 

l’any 2008 i s’ha estès a 8 centres penitenciaris i 11 centres d’inserció social. El 

seu objectiu és donar formació en competències digitals a les persones 

internes per mitjà de voluntaris sèniors, amb la creació d’un espai 

intergeneracional on es comparteixen valors com la responsabilitat i el 

respecte. En els últims cinc anys, han participat en el programa un total 

d’11.020 interns i han ofert formació més de 1.000 persones grans 

voluntàries. 

 

El 2019, la Fundació ”la Caixa”, de manera coordinada amb el Ministeri i davant 

l’augment de la població gran reclosa, va crear el programa d’atenció i 

promoció de l’autonomia, un programa d’activitats que incideix en el benestar 

físic i emocional de les persones grans a presó, amb l’objectiu de millorar la 

seva autonomia i crear espais de relació i ajuda entre ells. Està dirigit a 

persones grans que compleixen condemnes als centres penitenciaris, 

població especialment vulnerable i aïllada. 

 

Departament de Comunicació de la Fundació ”la Caixa”  

Juan A. García: 608 213 095 / jagarcia@fundaciolacaixa.org  

Paula Baldrich: 690 386 536 / pbaldrich@fundaciolacaixa.org  
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