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”la Caixa” ha facilitat itineraris d’inserció
sociolaboral a 2.141 interns de 106 centres
penitenciaris espanyols


El 76,5 % dels participants que van acabar el seu itinerari d’inserció
sociolaboral amb Reincorpora de ”la Caixa” van aconseguir una
feina. Aquest percentatge s’ha quintuplicat des del començament
del programa i representa un total de 1.209 persones contractades.



Des que es va posar en marxa el projecte, el 2011, Reincorpora ha
facilitat itineraris d’inserció social i laboral a 14.709 interns que
estan complint la part final de la seva condemna a Espanya. Els
participants milloren les seves habilitats i reforcen els valors que
els han d’ajudar en el camí que fan cap a la integració social i
laboral.



«Volem facilitar que les persones privades de llibertat puguin
reconduir el seu projecte vital, i ho fem acompanyats de
l’Administració, amb qui sumem esforços des de fa ja gairebé una
dècada. Es tracta d’un compromís estable per la reinserció social i
laboral dels interns que permet que, actualment, tres de cada quatre
participants en el programa aconsegueixin una feina», explica el
president de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Isidre Fainé.

Redacció, 12 d’agost de 2019. El programa Reincorpora de ”la Caixa” va
oferir itineraris d’inserció sociolaboral a 2.141 interns de 106 centres
penitenciaris i d’inserció social espanyols l’any passat. El projecte, fet en
col·laboració amb el Ministeri de l’Interior a través de l’entitat estatal Trabajo
Penitenciario y Formación para el Empleo i amb el Departament de Justícia de
la Generalitat de Catalunya, va dirigit a població reclusa de tot Espanya en la
fase final de la seva condemna.
El programa de ”la Caixa” ofereix itineraris personalitzats adaptats a les
necessitats de preparació tècnica i personal dels interns, i que combinen
formació, accions de servei a la comunitat i integració laboral, amb l’objectiu
que la persona ampliï les seves competències, reforci valors i millori habilitats
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personals i professionals que l’ajudin en el camí que fa cap a la plena inclusió
social i laboral.
Les xifres d’integració laboral dels interns avalen la consolidació del programa.
El 2018, el 76,5 % dels participants que van acabar el seu itinerari d’inserció
sociolaboral van aconseguir una feina. Aquest percentatge s’ha quintuplicat des
dels inicis de Reincorpora. L’any passat 1.209 interns van obtenir una feina a
través de Reincorpora gràcies a la col·laboració de 771 empreses. A més, des
que es va posar en marxa el programa Reincorpora, el 2011, hi han participat
un total de 14.709 interns de tot Espanya, 5.803 dels quals han trobat feina
gràcies a 5.290 empreses contractants.
«Volem facilitar que les persones privades de llibertat puguin reconduir el seu
projecte vital, i ho fem acompanyats de l’Administració, amb qui sumem
esforços des de fa ja gairebé una dècada. Es tracta d’un compromís estable
per la reinserció social i laboral dels interns que permet que, actualment, tres
de cada quatre participants en el programa aconsegueixin una feina», explica el
president de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Isidre Fainé.
La col·laboració amb 71 entitats socials de tot Espanya especialitzades en
l’atenció a aquest col·lectiu és el que fa que es puguin oferir itineraris de
reinserció adaptats a les necessitats específiques de cada participant, gràcies a
la figura del tècnic Reincorpora, que dissenya i pacta amb els participants
l’itinerari. D’altra banda, el tècnic de l’entitat acompanya la persona i duu a
terme un seguiment de la seva evolució durant l’itinerari, abordant el procés de
canvi des d’una perspectiva integral.
Un canvi aconseguit des d’una perspectiva global
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 Caixa”.
L’any passat, els interns de Reincorpora de ”la Caixa” van tenir accés a un total
de 812 formacions que combinaven formació en competències transversals i
teòriques amb la realització de pràctiques no laborals a l’empresa ordinària,
cosa que permet als participants, entre altres coses, demostrar el que han
après a l’aula i apropar-se al món empresarial. Els interns s’han pogut formar
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com a ajudants de cuina, operaris de logística o neteja, i en l’atenció al client,
entre altres possibilitats.
Una altra de les pedres angulars de Reincorpora és la participació dels interns
en serveis a la comunitat dirigits a donar resposta a les necessitats de l’entorn
més immediat i a fomentar competències, habilitats i valors, al mateix temps
que es promou la participació social i el compromís cívic dels participants.
Només el 2018, més de 21.500 persones es van beneficiar d’aquestes
iniciatives, entre les quals es van incloure accions d’atenció i acompanyament
de persones grans, tasques mediambientals, col·laboració amb bancs
d’aliments o menjadors socials, i xerrades de sensibilització a joves en risc
d’exclusió social.
A més, els tècnics orienten els interns en la cerca activa de feina i en la
integració i el manteniment del lloc de treball a través del programa Incorpora
de ”la Caixa”, enfocat a la integració sociolaboral de col·lectius en situació de
risc d’exclusió social.
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Andrea Pelayo: 934 044 087 / 618 126 685 / apelayo@fundacionlacaixa.org
Sala de Premsa Multimèdia: http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/
@FundlaCaixaCAT
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