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El programa “incorpora” impulsa la integració 
sociolaboral de persones en risc d’exclusió  

  
 
La Cambra de Comerç de Tortosa, acull una jornada organitzada per AgroBank i el programa 
Incorpora de “la Caixa”, que pretén impulsar el valor social per a les empreses en l’entorn 
Agroalimentari.  
  

 
 
Impulsar la integració sociolaboral de persones en risc d’exclusió, gràcies al compromís dels tècnics Incorpora i 
de les empreses que hi col·laboren, és l’objectiu d’aquest programa. I per a les empreses participants el poder 
obtenir importants avantatges fiscals i bonificacions administratives. 

  notadepremsa 
               11 de març de 2020    
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La Sra. Marina Ferrario, coordinadora del programa Incorpora a Tarragona i les Terres de l’Ebre, juntament 
amb el Sr. Andreu Pascual, representant de “la Caixa”, i la Sra. Carina Termens, directora de negoci agrari de 
CaixaBank a la Direcció Territorial Catalunya, van comentar que com bé diu el lema del nostre equip de treball: 
“nosaltres som persones que treballem per persones”. Aquest programa ajuda a persones en risc d'exclusió 
social a accedir a una feina, cosa que contribueix a construir un territori socialment més responsable. A través 
del programa Incorpora, fomentem la responsabilitat social a les empreses per transmetre el valor que té donar 
feina a col·lectius desafavorits. 
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I a més, formem i oferim el servei de tècnics en inserció laboral que donen suport a empreses i treballadors per 
facilitar el procés de contractació. Oferir oportunitats a tothom és una manera de contribuir al progrés individual, 
i també al de la nostra societat. A l'Obra Social "la Caixa" volem estar a prop d'empreses i les entitats socials 
perquè treballin amb l'objectiu comú de facilitar la contractació de persones. 

El programa Incorpora, en col·laboració amb tota la xarxa d'oficines de CaixaBank a les Terres de l’Ebre, 
oferim una alternativa de responsabilitat empresarial en integració laboral. Assessorament sobre la normativa 
vigent de contractació, selecció de perfils professionals, disseny i aplicació d'itineraris d'inserció, i 
acompanyament en el procés d'adaptació. 
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Per la seva part el president de la Cambra de Comerç de Tortosa Sr. Francesc Faiges, va comentar que  
participar en un programa d’aquestes característiques pot suposar per a l’empresa un reforç de la imatge de 
l’empresa, com a entitat responsable des d’un punt de vista social.  
 
 
 
Per més informació sobre aquesta activitat podeu trucar al 977 44 15 37 preguntar per Eva Montagut.  
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