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Mercabarna s’adhereix al programa Incorpora 

de ”la Caixa” i organitzarà formacions que 

millorin l'ocupabilitat de persones en risc 

d’exclusió social 
 

 Amb la signatura d’aquest conveni, Mercabarna, a través del 

programa Incorpora de ”la Caixa”, es marca com a objectiu 

l'organització de formacions que millorin les possibilitats de 

contractació de col·lectius vulnerables. 

 

 

Barcelona, 8 de juny de 2018.- Mercabarna i l’Obra Social ”la Caixa” han 

signat un conveni de col·laboració per fomentar la inserció laboral de persones 

en risc d’exclusió social a través del programa Incorpora, promogut per l’entitat 

financera.  

 

Aquest conveni té per objectiu organitzar formacions de tractament del producte 

fresc -carnisseria, peixateria o mosso de magatzem de productes frescos- que 

ajudin a incrementar la contractació de col·lectius vulnerables, com ara 

persones amb discapacitat, joves en risc d’exclusió, exreclusos, víctimes de 

violència de gènere, aturats de llarga durada i immigrants, entre d’altres.  En el 

marc d'aquest acord, a més, Mercabarna tractarà els beneficiaris del programa 

Incorpora com a col•lectiu de contractació preferent.  

 

Gràcies al treball en xarxa de les entitats socials que estan dins del programa 

Incorpora i que treballen des del territori, s'aconseguirà formar i apoderar un 

grup de persones beneficiàries del programa Incorpora i donar-li l’oportunitat de 

millorar la seva ocupabilitat. Els alumnes que participin en aquests cursos faran 

pràctiques a empreses del sector alimentari amb què Mercabarna hi col·labora 

habitualment. 

 

El conveni, que té una durada d’un any prorrogable en funció dels resultats 

d’inserció laboral obtinguts, ha estat signat per Josep Tejedo, director general 

de Mercabarna, i Jaume Farré, director del Departament Sociolaboral de l’Àrea 

Social de la Fundació Bancària "la Caixa".  



        

         

  

      Nota de premsa  

                                                                          

Més informació: Roser Lapuente, Cap de Mitjans de Comunicació 
T. 93 556 35 08/93 556 30 00/610 59 50 24; lapuente@mercabarna.cat 

 

 

Incorpora: foment de la integració laboral  

Incorpora va néixer l’any 2006 amb l’objectiu d’establir ponts entre les 

empreses i les entitats socials que es dediquen a la integració laboral per crear 

un clima de col·laboració i oportunitats per a les persones que més ho 

necessiten. La iniciativa està dirigida a col·lectius vulnerables, com ara 

persones amb discapacitat, joves en risc d’exclusió, exreclusos, víctimes de 

violència de gènere, aturats de llarga durada i immigrants, entre d’altres. 

 

Incorpora ofereix a les empreses un servei gratuït d’assessorament i 

acompanyament en accions de responsabilitat social corporativa, en aquest cas 

centrades en la integració laboral de persones en situació de vulnerabilitat. 

 

La consolidació del projecte, fins i tot en la conjuntura econòmica actual, posa 

de manifest que, a través d’aquest programa, les empreses troben una via per 

contribuir a la millora del seu entorn més immediat per pal·liar la desocupació. 

 
 
Mercabarna, compromesa amb els més vulnerables 

Mercabarna és una ciutat alimentària que bull les 24 hores del dia amb un 

objectiu clar: garantir l'aprovisionament d'aliments frescos als ciutadans de 

Catalunya. En les seves 94 hectàrees (94 illes de l’eixample), concentra els 

mercats majoristes de Barcelona (els mercats centrals de fruites i hortalisses, 

peix i marisc i flors i plantes), l'Escorxador i més de 700 empreses 

especialitzades en l'elaboració, el comerç i la distribució de productes 

alimentaris frescos. 

 

En aquesta ciutat, on hi treballen 7.500 persones, es concentren cada dia 

23.000 professionals per proveir-se dels aliments, que després trobarem en els 

mercats i comerços minoristes, supermercats i restaurants. Mercabarna és un 

dels principals mercats europeus i un eix fonamental per al sector 

agroalimentari català. Amb més de 2 milions de tones de productes frescos 

comercialitzades a l'any, aquest gran mercat alimenta més de 10 milions de 

consumidors. 

 

Des de 1987, Mercabarna forma anualment unes 300 persones aturades en 

professions agroalimentàries (peixateria, carnisseria, floristeria, mosso de 

magatzem...) i el 66% troba feina en acabar els cursos.  

 


