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REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ Ajudar a trobar feina 
als que a priori ho tenen més 
difícil. Aquest és l’objectiu del 
programa d’integració laboral 
de l’Obra Social La Caixa, In-
corpora, que ha atès a Lleida 
8.807 persones des dels seus 
inicis el 2006 i ha aconseguit 
2.412 insercions. Incorpora Llei-
da col·labora amb nou entitats 
socials que atenen persones en 
risc d’exclusió i que realitzen 
una recerca activa de feina. 

De les persones que han tro-
bat feina durant aquesta dèca-
da, 824 tenen algun tipus de 
discapacitat i 1.588 estaven en 
situació de risc d’exclusió so-
cial (immigrants, joves, perso-
nes majors de 45 anys, aturats 
de llarga durada, víctimes de 
violència de gènere, etc). En 
aquest període els tècnics del 
programa han visitat en tota 
la província un total de 2.406 
empreses i 697 s’han vinculat 
al programa.

S’ha de destacar que en el 
conjunt d’Espanya, aquest 
programa de La Caixa ha fa-
cilitat 23.626 llocs de feina a 
persones vulnerables al llarg 
del 2015, davant els 18.405 del 
2014. Aquests resultats han es-
tat possibles gràcies a la impli-
cació de 8.723 empreses i 370 
entitats socials encarregades de 
desenvolupar el programa a ca-
da província.

Incorpora ofereix a les em-
preses un servei gratuït d’asses-
sorament en accions de respon-

Treballar la segona oportunitat
El programa ‘Incorpora’ de l’Obra Social La Caixa ha atès a Lleida un total de 
8.807 persones en deu anys || Gairebé 700 empreses s’han vinculat al projecte

OCUPACIÓ REINSERCIÓ

sabilitat social corporativa, cen-
trat en la integració de persones 
vulnerables. 

L’objectiu principal és cons-
truir ponts entre les empreses 
i les entitats socials per crear 
un clima d’enteniment que es 
tradueixi en oportunitats per 
als més desfavorits com a me-
canisme per combatre l’exclu-
sió social. Una altra de les línies 
d’actuació és facilitar l’accés a 
microcrèdits socials. 

Jornada d’innovació social a CaixaForum ■  Una acadèmia que ensenya educació emocional, un 
projecte que busca l’èxit escolar o l’ús de tècniques teatrals per a la resolució de conflictes són al-
gunes de les dotze iniciatives que es van presentar ahir en les III Jornades d’Innovació Social, un 
acte moderat per Ares Escribà, cap d’informatius de Lleida Televisió.

LES CLAUS

Un pont entre empreses i entitats. El programa Incorpora 
té per objectiu posar en contacte empreses i entitats socials 
per oferir llocs de treball a les persones més vulnerables i lluitar 
d’aquesta forma contra l’exclusió social.

Microcrèdits. Una nova línia d’actuació del programa és la cre-
ació dels Punts d’Autoocupació Incorpora, l’objectiu de la qual 
és facilitar acompanyament i accés a un microcrèdit social per 
finançar emprenedors.

Projecte 
audiovisual de 
l’escola Joan 
Maragall
En col·laboració amb 
el Magical i la UdL

EDUCACIÓ INICIATIVES

Alumnes de l’escola Joan Maragall a les instal·lacions del Magical Media.

❘ LLEIDA ❘ L’escola Joan Maragall 
de Lleida ha presentat un pro-
jecte audiovisual que desen-
volupa en col·laboració amb el 
Magical Media i la UdL, en el 
marc del programa Magnet. Ali-
ances per a l’èxit educatiu, que 
impulsa la Fundació Bofill amb 
el departament d’Ensenyament 
i l’Institut de Ciències de l’Edu-
cació de la UAB. En el programa 
també participa l’escola Pardi-
nyes amb un projecte d’innova-
ció de la mà del Fruitcentre de 
l’IRTA i l’Escola Tècnica Supe-
rior d’Enginyeria Agrària de la 
UdL. El centre Joan Maragall va 
iniciar el projecte al curs 2013-
2014 amb l’eslògan Una altra 

YOUTUBE

manera d’aprendre i comuni-
car, i en aquest l’eix principal de 
l’aprenentatge és la comunicació 
audiovisual. 

Amb aquest objectiu, comp-
ten amb la col·laboració del Ma-

gical Media per a la recerca de 
l’ús de la imatge, i dels alumnes 
en pràctiques de les facultats de 
Lletres i Ciències de l’Educa-
ció. El programa Magnet, que 
es porta a terme en sis escoles 

de Catalunya, s’inspira en les 
magnet schools americanes per 
oferir projectes innovadors i de 
qualitat en un camp específic, 
ja sigui ciència, tecnologia, art o 
comunicació audiovisual.

Projecte de la 
UdL per detectar 
vídeos falsos

COMUNICACIÓ

❘ LLEIDA ❘ Investigadors de la 
Universitat de Lleida parti-
cipen en el projecte europeu 
InVID (In Video Veritas), li-
derat pel Centre de Recerca 
i Tecnologia Hellas (Grècia), 
que té com a objectiu cons-
truir una plataforma web 
per detectar, autentificar i 
comprovar la veracitat dels 
vídeos d’interès periodístic 
difosos a les xarxes socials i 
gestionar els drets de propi-
etat intel·lectual. 

Una vegada completada 
la verificació, la plataforma 
de serveis InVID també pro-
porcionarà informació sobre 
qüestions legals relatives a 
la utilització del material 
audiovisual.

Teixits humans a 
la carta amb una 
bioimpressora 3D

INVESTIGACIÓ

❘ LONDRES ❘ Científics als EUA 
han implantat amb èxit en 
animals estructures de tei-
xit viu fabricades amb una 
“millorada” impressora 3D, 
segons un estudi publicat 
per la revista Nature. La in-
vestigació, del Wake Forest 
Baptist Medical Center, a Ca-
rolina del Nord, representa 
un avenç per a la medicina 
regenerativa, ja que podrien 
ser implantades en el futur 
en pacients. Les estructures 
cartilaginoses, òssies i mus-
culars implantades en rose-
gadors van madurar fins a 
convertir-se en teixit funci-
onal i van desenvolupar un 
sistema de vasos sanguinis.

Faciliten l’ús de 
banys a malalts 
intestinals

SOLSONA

❘ SOLSONA ❘ Solsona posarà en 
marxa durant els propers 
mesos el projecte No puc 
esperar!, destinat a millorar 
la qualitat de vida de les per-
sones amb malalties intesti-
nals. Es tracta d’una inicia-
tiva pensada per facilitar als 
afectats l’ús gratuït i urgent 
dels lavabos adherits en co-
merços, bars i restaurants. 
L’Associació de Malalts de 
Crohn i Colitis Ulcerosa de 
Catalunya (ACCU) va pre-
sentar ahir el projecte a la sa-
la cultural de l’ajuntament. 
En aquest sentit, es calcula 
que a Solsona hi ha més de 
cent persones amb malalties 
intestinals.


