Nota de premsa

El programa Reincorpora de l’Obra Social
”la Caixa” i el Departament de Justícia
s’amplia per atendre els interns dins dels
centres penitenciaris
•

El programa, que aquest any ja ha arribat a 467 interns en la fase
final de la condemna, s’ha fet extensiu mitjançant Reincorpora
Avant a 146 interns més, aquests en segon grau, amb els quals
treballa des de la presó la seva motivació per a la recerca de feina.

•

L’objectiu del programa Reincorpora de ”la Caixa” és millorar
l’ocupabilitat dels interns amb la creació d’itineraris d’inserció
sociolaboral personalitzats. Aquest any, el 80 % dels participants
del programa que estan en règim obert han aconseguit feina.

•

Reincorpora ha celebrat una jornada a CaixaForum Barcelona que
ha reconegut les entitats socials que acompanyen els interns en el
seu procés de reinserció i que ha versat sobre la importància
d’implicar tots els agents de la societat en aquesta tasca.

Barcelona, 30 de novembre. El sotsdirector general de la Fundació Bancària
”la Caixa”, Marc Simón, i la consellera de Justícia de la Generalitat de
Catalunya, Ester Capella, han inaugurat avui la jornada La reinserció, feina de
tots a CaixaForum Barcelona. A la jornada s’han donat xifres sobre l’ampliació
del programa Reincorpora que impulsen conjuntament totes dues institucions i
coordina el Centre d’Iniciatives per a la Reinserció.
Gràcies al projecte de Reincorpora Avant, 146 interns en règim de segon grau
estan rebent assessorament grupal i individual dins de la presó per intentar
millorar-ne l’ocupabilitat en el marc del programa Reincorpora de ”la Caixa”. La
iniciativa vol ajudar a treballar la motivació dels interns per la recerca de feina a
la sortida del centre penitenciari.
Els tècnics de Reincorpora treballen amb aquests interns competències
transversals com l’autoestima i l’autoconfiança, com també l’apoderament per
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definir un objectiu professional i unes competències personals i tècniques com
ara l’ús de les TIC o la comunicació per facilitar-ne la reintegració sociolaboral.
La consellera de Justícia, Ester Capella, defensa la utilitat d’aquest programa
que serveix perquè les persones que han estat a la presó puguin reprendre els
vincles amb el mercat de treball i millorar les seves habilitats. «Sabem que en el
trànsit de la presó a la comunitat és on ens juguem l’èxit del procés de
reinserció».
En paraules del sotsdirector general de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Marc
Simón, «l’objectiu de Reincorpora Avant és anar una passa per endavant,
donar a conèixer el programa a les persones susceptibles de participar-hi i
treballar tot allò destinat a aconseguir una bona actitud, que és el que demana
més el món de l’empresa, i el que serveix per mantenir una feina: escoltar,
treballar en equip i ser responsable».
Els participants de Reincorpora Avant se sumen als 467 interns en règim de
tercer grau que aquest any han seguit un itinerari d’inserció sociolaboral durant
la fase final de la condemna, quan la majoria d’ells només van a la presó a
dormir.
El programa Reincorpora contribueix a què els penats aprofitin les segones
oportunitats oferint-los acompanyament personalitzat d’un tècnic per treballar
aspectes com l’empatia, el treball en equip o la responsabilitat, alhora que
reben formació en sectors com la restauració, el comerç o la neteja. El procés
culmina amb pràctiques d’empresa i amb la recerca activa de feina. Enguany,
el 80 % dels participants que han finalitzat l’itinerari han trobat feina
gràcies a la col·laboració de 203 empreses contractants.
L’itinerari inclou, també, serveis a la comunitat que permeten que els interns
posin en pràctica els coneixements, les habilitats, les actituds i els valors que
han desenvolupat durant l’itinerari, i a la vegada també els incentiva a la
participació social i al compromís cívic. Fins aquest moment del 2018, 1.960
persones s’han beneficiat dels serveis a la comunitat realitzats pels interns
a Catalunya.
En tot el procés els tècnics de Reincorpora col·laboren estretament amb el
personal tècnic de presons, format, entre d’altres, per psicòlegs o assistents
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socials, que acompanyen els interns des del seu ingrés al centre penitenciari
fins que assoleixen el tercer grau.
Reconeixement a les entitats
La jornada La reinserció, feina de tots ha servit, també, com a reconeixement a
les 21 entitats socials catalanes que formen el programa Reincorpora. El
programa ha agraït la tasca als 25 tècnics d’inserció que dissenyen i pacten
amb la persona un itinerari a mida de les seves necessitats i que els
acompanyen, fet que els ajuda a reconduir el seu projecte vital i a apoderar-los.
Durant la jornada també s’ha celebrat una conferència a càrrec de Grant Duwe,
responsable del Sistema de Presons de l’estat de Minnessotta (Estats Units),
que ha reflexionat sobre el poder de l’educació i la formació en la reinserció
social. Els assistents també han pogut ser presents en una taula rodona
d’experiències en la qual s’ha reflexionat sobre la importància que tots els
agents de la comunitat donin segones oportunitats als interns.
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