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L’Ajuntament de Badalona ha
signat dos convenis per fomentar
la convivència intercultural i la
integració laboral als barris de
Sant Roc, Artigues i El Remei
Els acords, impulsats pel Consorci Badalona
Sud, han estat signats amb la Fundació
Bancària “la Caixa”, la Fundació Surt i la
Fundació Intermèdia
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L’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol,
ha signat aquest migdia dos convenis que
tenen com a objectiu fomentar la
convivència intercultural, la cohesió social i
la integració laboral de persones en
situació de risc d’exclusió social o
vulnerabilitat als barris de Sant Roc,
Artigues i El Remei. Aquests dos convenis,
impulsats pel Consorci Badalona Sud, han
estat signats amb la Fundació Bancària “la
Caixa”, la Fundació Surt i la Fundació
Intermèdia.

programa

‘Incorpora

El conveni del programa ‘Incorpora
Badalona Sud’ l’han signat l’alcalde de
Badalona i president del Consorci Badalona
Sud, Xavier Garcia Albiol; el director
corporatiu de l’Àrea Social de la Fundació
Bancària “la Caixa”, Marc Simon; el director
territorial de Caixabank a Barcelona, Jordi
Nicolau; i el director de la Fundació
Intermèdia, Jordi Picas.
Es tracta de la renovació i ampliació del
conveni signat el 17 de desembre de 2013 i
que fins ara ja ha facilitat la contractació de
65 persones en risc o situació d’exclusió
social gràcies a la col·laboració de 21
empreses. Amb aquest programa es pretén
que Badalona sigui un Territori Socialment
Responsable amb la implicació d’empreses
de la ciutat amb l’objectiu de treballar en el
compromís i la millora de la qualitat de
vida de les famílies mitjançant la creació de
llocs de treball.
En aquest segon any de vigència del
programa també s’ha treballat amb centres
educatius, els alumnes dels quals han creat
un logotip per a les empreses que
s’adhereixin a la iniciativa.
Els objectius del programa 'Incorpora
Badalona Sud' són:
•

•
•

Millorar les condicions de vida de les
famílies en situació de desavantatge
social.
Fomentar l’ocupació de les persones
aturades en risc d’exclusió social
Posar en marxa metodologies i
recursos d’ocupació que facin possible
l’alternança entre l’aprenentatge de
competències professionals i dels
coneixements bàsics complementaris a

•

•

més del desenvolupament d’habilitats
socials i laborals.
Afavorir les possibilitats d’incorporació
al mercat de treball dels participants
mitjançant
un
pla
estratègic
d’intermediació empresarial local.
Posar
en
marxa
processos
d'intermediació laboral amb les
empreses des de la responsabilitat
social corporativa.

•

Conveni del projecte d’Intervenció
Comunitària Intercultural (ICI)
El segon conveni que s’ha signat és el del
Projecte
d’Intervenció
Comunitària
Intercultural (ICI). L’han signat l’alcalde de
Badalona i president del Consorci Badalona
Sud, Xavier Garcia Albiol; el director
corporatiu de l’Àrea Social de la Fundació
“la Caixa”, Marc Simón; i el director
territorial de Caixabank a Barcelona, Jordi
Nicolau.
Aquest
projecte
vol
afavorir
el
desenvolupament local i millorar les
condicions de vida dels veïns d’aquests
barris a partir de la convivència i la cohesió
social. Es tracta de millorar les relacions
entre la població, els recursos tècnics
existents i les diferents administracions
que treballen a Sant Roc, Artigues i El
Remei.

“El projecte ‘Incorpora’ busca la
col·laboració de les empreses perquè
puguin acceptar persones que estan en risc
d’exclusió social i que degudament
acompanyades per professionals experts
tinguin una segona oportunitat”, ha afegit.
Font: http://badalona.cat/
Font:
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L’Ajuntament de Badalona
ha signat dos convenis per
fomentar la convivència
intercultural i la integració
laboral als barris de Sant
Roc, Artigues i El Remei

En aquest sentit, del 9 al 16 de març es farà
una setmana d’activitats de convivència
per desenvolupar el procés que han
impulsat els veïns, els professionals, les
entitats i les administracions.

03/03/2015, 17:15h. - serveis socials,
economia, treball

L’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol,
ha declarat que amb aquests dos convenis
“es vol fer front al problema més greu que
hi ha en aquests barris, que és l’atur, a més
de millorar la convivència entre els veïns”.

Els acords, impulsats pel Consorci
Badalona Sud, han estat signats amb
la Fundació Bancària “la Caixa”, la
Fundació Surt i la Fundació
Intermèdia

Es tracta de programes per afavorir
la cohesió social entre la ciutadania i
la contractació de persones en risc o
en situació d’exclusió social
L’alcalde de Badalona, Xavier Garcia
Albiol, ha signat aquest migdia dos
convenis que tenen com a objectiu
fomentar la convivència intercultural, la
cohesió social i la integració laboral de
persones en situació de risc d’exclusió
social o vulnerabilitat als barris de Sant
Roc, Artigues i El Remei. Aquests dos
convenis, impulsats pel Consorci
Badalona Sud, han estat signats amb la
Fundació Bancària “la Caixa”, la
Fundació Surt i la Fundació Intermèdia.
Conveni del programa ‘Incorpora
Badalona Sud’
El conveni del programa ‘Incorpora
Badalona Sud’ l’han signat l’alcalde de
Badalona i president del Consorci
Badalona Sud, Xavier Garcia Albiol; el
director corporatiu de l’Àrea Social de
la Fundació Bancària “la Caixa”, Marc
Simon; el director territorial de
Caixabank a Barcelona, Jordi Nicolau; i
el director de la Fundació Intermèdia,
Jordi Picas.
Es tracta de la renovació i ampliació del
conveni signat el 17 de desembre de
2013 i que fins ara ja ha facilitat la
contractació de 65 persones en risc o
situació d’exclusió social gràcies a la
col·laboració de 21 empreses. Amb
aquest programa es pretén que Badalona
sigui
un
Territori
Socialment
Responsable
amb
la
implicació
d’empreses de la ciutat amb l’objectiu
de treballar en el compromís i la millora
de la qualitat de vida de les famílies
mitjançant la creació de llocs de treball.
En aquest segon any de vigència del
programa també s’ha treballat amb
centres educatius, els alumnes dels
quals han creat un logotip per a les

empreses que
iniciativa.

s’adhereixin

a

la

Els objectius del programa ‘Incorpora
Badalona Sud’ són:
• Millorar les condicions de vida de
les famílies en situació de
desavantatge social.
• Fomentar l’ocupació de les
persones aturades en risc d’exclusió
social
• Posar en marxa metodologies i
recursos d’ocupació que facin
possible
l’alternança
entre
l’aprenentatge de competències
professionals i dels coneixements
bàsics complementaris a més del
desenvolupament d’habilitats socials
i laborals.
•
Afavorir
les
possibilitats
d’incorporació al mercat de treball
dels participants mitjançant un pla
estratègic
d’intermediació
empresarial local.
• Posar en marxa processos
d'intermediació laboral amb les
empreses des de la responsabilitat
social corporativa.
Conveni del projecte d’Intervenció
Comunitària Intercultural (ICI)
El segon conveni que s’ha signat és el
del Projecte d’Intervenció Comunitària
Intercultural (ICI). L’han signat
l’alcalde de Badalona i president del
Consorci Badalona Sud, Xavier Garcia
Albiol; el director corporatiu de l’Àrea
Social de la Fundació “la Caixa”, Marc
Simón; i el director territorial de
Caixabank a Barcelona, Jordi Nicolau.
Aquest projecte vol afavorir el
desenvolupament local i millorar les
condicions de vida dels veïns d’aquests

barris a partir de la convivència i la
cohesió social. Es tracta de millorar les
relacions entre la població, els recursos
tècnics existents i les diferents
administracions que treballen a Sant
Roc, Artigues i El Remei.
En aquest sentit, del 9 al 16 de març es
farà una setmana d’activitats de
convivència per desenvolupar el procés
que han impulsat els veïns, els
professionals, les entitats i les
administracions.
L’alcalde de Badalona, Xavier Garcia
Albiol, ha declarat que amb aquests dos
convenis “es vol fer front al problema
més greu que hi ha en aquests barris,
que és l’atur, a més de millorar la
convivència entre els veïns”. “El
projecte
‘Incorpora’
busca
la
col·laboració de les empreses perquè
puguin acceptar persones que estan en
risc d’exclusió social i que degudament
acompanyades per professionals experts
tinguin una segona oportunitat”, ha
afegit.
Badalona, 3 de març de 2015
Font:
http://badalona.cat/portalWeb/badalona.
portal;jsessionid=mLCmJ5YQs6PZqB1jr
ThmRVfxz1n7pg1HbGHv57h598JGv5MD
sDh2!586959892?_nfpb=true&_pageLabel=det
all_noticia&dDocName=AJB065109#wlp
_detall_noticia

Més recursos per a la
inserció a Sant Roc

L'Ajuntament de Badalona
signa dos convenis amb la
Fundació La Caixa
05/03/15 02:00 - Badalona - M.Membrives

El Consorci Badalona Sud ha impulsat
la signatura de dos convenis entre
l'Ajuntament de Badalona i la Fundació
La Caixa amb l'objectiu de fomentar la
convivència intercultural i la integració
laboral als barris de Sant Roc, Artigues i
el Remei. Els acords tenen la
col·laboració de la fundació Surt i la
fundació Intermèdia, que han participat
en la signatura dels convenis.
El programa Incorpora Badalona Sud
està enfocat a millorar les condicions de
vida de les famílies en situació de
desavantatge
social
i
fomentar
l'ocupació d'aturats en risc d'exclusió
social.
El projecte d'Intervenció Comunitària
Intercultural (ICI), objecte del segon
conveni signat, vol afavorir el
desenvolupament local i millorar les
condicions de vida dels veïns d'aquests
barris a partir de la convivència i la
cohesió social. Es tracta de millorar les
relacions entre la població, els recursos
tècnics existents i les diferents
administracions que treballen als barris
de Sant Roc, Artigues i el Remei. En
aquest sentit, està previst que del 9 al 16
de març es faci una setmana d'activitats
de convivència per desenvolupar el
procés que han impulsat els veïns, els
professionals, les entitats i les
administracions.
Feina per a 65 persones en risc
d'exclusió social

El conveni del programa Incorpora
Badalona Sud, que ara s'ha renovat i
ampliat, ha permès des del desembre de
2013 la contractació de fins a 65

persones en risc o situació d'exclusió
social. Un total de 21 empreses han
col·laborat per fer possibles aquests
contractes. Amb aquest programa s'han
posat
en
marxa
processos
d'intermediació laboral amb les
empreses de Badalona des de la
responsabilitat
social
corporativa.
D'aquesta manera, s'ha treballat amb
l'objectiu de millorar la qualitat de vida
de les famílies socialment vulnerables
dels barris de la zona sud mitjançant la
creació de llocs de treball que han servit
també per desenvolupar habilitats
socials i laborals.

Font:
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/
2-societat/5-societat/829097-mesrecursos

En tres barrios de la ciudad

Badalona fomenta la
convivencia
intercultural
y
la
integración laboral

El Ayuntamiento firma dos
convenios para favorecer la
cohesión
social
entre
la
ciudadanía y la contratación de
personas situación de exclusión
social
Q.F. / Badalona
Miércoles, 4 de marzo del 2015 - 11.04
h
Sant Roc, Artigues y el Remei son los
tres barrios de Badalona que se
beneficiarán de los dos convenios que el
Alcalde, Xavier García Albiol, ha
firmado con el objetivo de fomentar la
convivencia intercultural, la cohesión
social y la integración laboral de
personas en situación de riesgo de
exclusión social o vulnerabilidad.
El primero de ellos, bajo el título de
'Incorpora Badalona Sud' y en
colaboración con La Caixa, Caixabank
y la Fundación Intermèdia, es una
renovación y ampliación de un
convenio firmado en diciembre de 2013
que ha supuesto la contratación de 65
personas en riesgo de exclusión gracias
a la colaboración de 21 empresas.
Con este programa, se pretende que
Badalona sea un territorio socialmente
responsable. Para ello, el programa
prevé mejorar las condiciones de vida
de las familias en situación de
desventaja social y fomentar el empleo
mediante un plan estratégico de
intermediación empresarial local.
El segundo convenio, también con la
participación de La Caixa y Caixabank,
es el del Proyecto de Intervención
Comunitaria Intercultural (ICI) que
quiere favorecer el desarrollo local y
mejorar las condiciones de vida de los

vecinos de estos tres barrios a partir de
la convivencia y la cohesión social.
Se trata de mejorar las relaciones
entre la población, los recursos
técnicos existentes y las diferentes
administraciones que trabajan Sant
Roc, Artigues y el Remei. En este
sentido, del 9 al 16 de marzo se hará
una semana de actividades de
convivencia para desarrollar el proceso
que han impulsado los vecinos, los
profesionales, las entidades y las
administraciones.
El alcalde de Badalona, Xavier García
Albiol, ha declarado que con estos dos
convenios "se quiere hacer frente al
problema más grave que existe en estos
barrios, que es el paro, además de
mejorar la convivencia entre los
vecinos".
Font:
http://www.elperiodico.com/es/noticias/b
adalona/badalona-fomenta-convivenciaintercultural-integracion-laboral-3987644

- Badalona - 3/3/2015
Signats dos convenis per fomentar la
convivència
intercultural
i
la
integració laboral als barris de Sant
Roc, Artigues i El Remei
- Impulsats pel Consorci Badalona
Sud i signats amb la Fundació
Bancària “la Caixa”, la Fundació
Surt i la Fundació Intermèdia.

convenis que tenen com a objectiu
fomentar la convivència intercultural, la
cohesió social i la integració laboral de
persones en situació de risc d’exclusió
social o vulnerabilitat als barris de Sant
Roc, Artigues i El Remei. Aquests dos
convenis, impulsats pel Consorci
Badalona Sud, han estat signats amb la
Fundació Bancària “la Caixa”, la
Fundació Surt i la Fundació Intermèdia.
Conveni del programa ‘Incorpora
Badalona Sud’
El conveni del programa ‘Incorpora
Badalona Sud’ l’han signat l’alcalde de
Badalona i president del Consorci
Badalona Sud, Xavier Garcia Albiol; el
director corporatiu de l’Àrea Social de
la Fundació Bancària “la Caixa”, Marc
Simon; el director territorial de
Caixabank a Barcelona, Jordi Nicolau; i
el director de la Fundació Intermèdia,
Jordi Picas.
Es tracta de la renovació i ampliació del
conveni signat el 17 de desembre de
2013 i que fins ara ja ha facilitat la
contractació de 65 persones en risc o
situació d’exclusió social gràcies a la
col·laboració de 21 empreses. Amb
aquest programa es pretén que Badalona
sigui
un
Territori
Socialment
Responsable
amb
la
implicació
d’empreses de la ciutat amb l’objectiu
de treballar en el compromís i la millora
de la qualitat de vida de les famílies
mitjançant la creació de llocs de treball.
En aquest segon any de vigència del
programa també s’ha treballat amb
centres educatius, els alumnes dels
quals han creat un logotip per a les
empreses que s’adhereixin a la
iniciativa.
Els objectius del programa ‘Incorpora
Badalona Sud’ són:

L’alcalde de Badalona, Xavier Garcia
Albiol, ha signat aquest migdia dos

·Millorar les condicions de vida de les
famílies en situació de desavantatge
social.
·Fomentar l’ocupació de les persones
aturades en risc d’exclusió social
·Posar en marxa metodologies i recursos
d’ocupació
que
facin
possible
l’alternança entre l’aprenentatge de
competències professionals i dels
coneixements bàsics complementaris a
més del desenvolupament d’habilitats
socials i laborals.
·Afavorir les possibilitats d’incorporació
al mercat de treball dels participants
mitjançant
un
pla
estratègic
d’intermediació empresarial local.
·Posar
en
marxa
processos
d'intermediació laboral amb les
empreses des de la responsabilitat social
corporativa.
Conveni del projecte d’Intervenció
Comunitària Intercultural (ICI)
El segon conveni que s’ha signat és el
del Projecte d’Intervenció Comunitària
Intercultural (ICI). L’han signat
l’alcalde de Badalona i president del
Consorci Badalona Sud, Xavier Garcia
Albiol; el director corporatiu de l’Àrea
Social de la Fundació “la Caixa”, Marc
Simón; i el director territorial de
Caixabank a Barcelona, Jordi Nicolau.
Aquest projecte vol afavorir el
desenvolupament local i millorar les
condicions de vida dels veïns d’aquests
barris a partir de la convivència i la
cohesió social. Es tracta de millorar les
relacions entre la població, els recursos
tècnics existents i les diferents
administracions que treballen a Sant
Roc, Artigues i El Remei.
En aquest sentit, del 9 al 16 de març es
farà una setmana d’activitats de

convivència per desenvolupar el procés
que han impulsat els veïns, els
professionals, les entitats i les
administracions.
L’alcalde de Badalona, Xavier Garcia
Albiol, ha declarat que amb aquests dos
convenis “es vol fer front al problema
més greu que hi ha en aquests barris,
que és l’atur, a més de millorar la
convivència entre els veïns”. “El
projecte
‘Incorpora’
busca
la
col·laboració de les empreses perquè
puguin acceptar persones que estan en
risc d’exclusió social i que degudament
acompanyades per professionals experts
tinguin una segona oportunitat”, ha
afegit.
L’alcalde de Badalona, Xavier Garcia
Albiol, ha signat aquest migdia dos
convenis que tenen com a objectiu
fomentar la convivència intercultural, la
cohesió social i la integració laboral de
persones en situació de risc d’exclusió
social o vulnerabilitat als barris de Sant
Roc, Artigues i El Remei. Aquests dos
convenis, impulsats pel Consorci
Badalona Sud, han estat signats amb la
Fundació Bancària “la Caixa”, la
Fundació Surt i la Fundació Intermèdia.
Conveni del programa ‘Incorpora
Badalona Sud’
El conveni del programa ‘Incorpora
Badalona Sud’ l’han signat l’alcalde de
Badalona i president del Consorci
Badalona Sud, Xavier Garcia Albiol; el
director corporatiu de l’Àrea Social de
la Fundació Bancària “la Caixa”, Marc
Simon; el director territorial de
Caixabank a Barcelona, Jordi Nicolau; i
el director de la Fundació Intermèdia,
Jordi Picas.
Es tracta de la renovació i ampliació del
conveni signat el 17 de desembre de
2013 i que fins ara ja ha facilitat la
contractació de 65 persones en risc o

situació d’exclusió social gràcies a la
col·laboració de 21 empreses. Amb
aquest programa es pretén que Badalona
sigui
un
Territori
Socialment
Responsable
amb
la
implicació
d’empreses de la ciutat amb l’objectiu
de treballar en el compromís i la millora
de la qualitat de vida de les famílies
mitjançant la creació de llocs de treball.
En aquest segon any de vigència del
programa també s’ha treballat amb
centres educatius, els alumnes dels
quals han creat un logotip per a les
empreses que s’adhereixin a la
iniciativa.
Els objectius del programa ‘Incorpora
Badalona Sud’ són:
·Millorar les condicions de vida de les
famílies en situació de desavantatge
social.
·Fomentar l’ocupació de les persones
aturades en risc d’exclusió social
·Posar en marxa metodologies i recursos
d’ocupació
que
facin
possible
l’alternança entre l’aprenentatge de
competències professionals i dels
coneixements bàsics complementaris a
més del desenvolupament d’habilitats
socials i laborals.
·Afavorir les possibilitats d’incorporació
al mercat de treball dels participants
mitjançant
un
pla
estratègic
d’intermediació empresarial local.
·Posar
en
marxa
processos
d'intermediació laboral amb les
empreses des de la responsabilitat social
corporativa.
Conveni del projecte d’Intervenció
Comunitària Intercultural (ICI)
El segon conveni que s’ha signat és el
del Projecte d’Intervenció Comunitària

Intercultural (ICI). L’han signat
l’alcalde de Badalona i president del
Consorci Badalona Sud, Xavier Garcia
Albiol; el director corporatiu de l’Àrea
Social de la Fundació “la Caixa”, Marc
Simón; i el director territorial de
Caixabank a Barcelona, Jordi Nicolau.
Aquest projecte vol afavorir el
desenvolupament local i millorar les
condicions de vida dels veïns d’aquests
barris a partir de la convivència i la
cohesió social. Es tracta de millorar les
relacions entre la població, els recursos
tècnics existents i les diferents
administracions que treballen a Sant
Roc, Artigues i El Remei.
En aquest sentit, del 9 al 16 de març es
farà una setmana d’activitats de
convivència per desenvolupar el procés
que han impulsat els veïns, els
professionals, les entitats i les
administracions.
L’alcalde de Badalona, Xavier Garcia
Albiol, ha declarat que amb aquests dos
convenis “es vol fer front al problema
més greu que hi ha en aquests barris,
que és l’atur, a més de millorar la
convivència entre els veïns”. “El
projecte
‘Incorpora’
busca
la
col·laboració de les empreses perquè
puguin acceptar persones que estan en
risc d’exclusió social i que degudament
acompanyades per professionals experts
tinguin una segona oportunitat”, ha
afegit.
L’alcalde de Badalona, Xavier Garcia
Albiol, ha signat aquest migdia dos
convenis que tenen com a objectiu
fomentar la convivència intercultural, la
cohesió social i la integració laboral de
persones en situació de risc d’exclusió
social o vulnerabilitat als barris de Sant
Roc, Artigues i El Remei. Aquests dos
convenis, impulsats pel Consorci
Badalona Sud, han estat signats amb la

Fundació Bancària “la Caixa”, la
Fundació Surt i la Fundació Intermèdia.
Conveni del programa ‘Incorpora
Badalona Sud’
El conveni del programa ‘Incorpora
Badalona Sud’ l’han signat l’alcalde de
Badalona i president del Consorci
Badalona Sud, Xavier Garcia Albiol; el
director corporatiu de l’Àrea Social de
la Fundació Bancària “la Caixa”, Marc
Simon; el director territorial de
Caixabank a Barcelona, Jordi Nicolau; i
el director de la Fundació Intermèdia,
Jordi Picas.
Es tracta de la renovació i ampliació del
conveni signat el 17 de desembre de
2013 i que fins ara ja ha facilitat la
contractació de 65 persones en risc o
situació d’exclusió social gràcies a la
col·laboració de 21 empreses. Amb
aquest programa es pretén que Badalona
sigui
un
Territori
Socialment
Responsable
amb
la
implicació
d’empreses de la ciutat amb l’objectiu
de treballar en el compromís i la millora
de la qualitat de vida de les famílies
mitjançant la creació de llocs de treball.
En aquest segon any de vigència del
programa també s’ha treballat amb
centres educatius, els alumnes dels
quals han creat un logotip per a les
empreses que s’adhereixin a la
iniciativa.
Els objectius del programa ‘Incorpora
Badalona Sud’ són:
·Millorar les condicions de vida de les
famílies en situació de desavantatge
social.
·Fomentar l’ocupació de les persones
aturades en risc d’exclusió social
·Posar en marxa metodologies i recursos
d’ocupació
que
facin
possible

l’alternança entre l’aprenentatge de
competències professionals i dels
coneixements bàsics complementaris a
més del desenvolupament d’habilitats
socials i laborals.
·Afavorir les possibilitats d’incorporació
al mercat de treball dels participants
mitjançant
un
pla
estratègic
d’intermediació empresarial local.
·Posar
en
marxa
processos
d'intermediació laboral amb les
empreses des de la responsabilitat social
corporativa.
Conveni del projecte d’Intervenció
Comunitària Intercultural (ICI)
El segon conveni que s’ha signat és el
del Projecte d’Intervenció Comunitària
Intercultural (ICI). L’han signat
l’alcalde de Badalona i president del
Consorci Badalona Sud, Xavier Garcia
Albiol; el director corporatiu de l’Àrea
Social de la Fundació “la Caixa”, Marc
Simón; i el director territorial de
Caixabank a Barcelona, Jordi Nicolau.
Aquest projecte vol afavorir el
desenvolupament local i millorar les
condicions de vida dels veïns d’aquests
barris a partir de la convivència i la
cohesió social. Es tracta de millorar les
relacions entre la població, els recursos
tècnics existents i les diferents
administracions que treballen a Sant
Roc, Artigues i El Remei.
En aquest sentit, del 9 al 16 de març es
farà una setmana d’activitats de
convivència per desenvolupar el procés
que han impulsat els veïns, els
professionals, les entitats i les
administracions.
L’alcalde de Badalona, Xavier Garcia
Albiol, ha declarat que amb aquests dos
convenis “es vol fer front al problema
més greu que hi ha en aquests barris,

que és l’atur, a més de millorar la
convivència entre els veïns”. “El
projecte
‘Incorpora’
busca
la
col·laboració de les empreses perquè
puguin acceptar persones que estan en
risc d’exclusió social i que degudament
acompanyades per professionals experts
tinguin una segona oportunitat”, ha
afegit.

Redacción - 04/03/2015 06:59
Amb l'objectiu de fomentar la
convivència intercultural, la cohesió
social i la integració laboral de persones
en situació de risc d'exclusió social o
vulnerabilitat als barris de Sant Roc,
Artigues i El Remei, l'Ajuntament de
Badalona ha signat aquest dimarts 2
acords. Aquests estan impulsats pel
Consorci Badalona Sud, han estat
signats amb la Fundació Bancària “la
Caixa”, la Fundació Surt i la Fundació
Intermèdia.
Conveni del
Badalona

Font:
http://www.areabadalona.com/noticia/60
99_signats_dos_convenis_per

programa ‘Incorpora
Sud'

Per una banda es troba el conveni del
programa ‘Incorpora Badalona Sud'. En
aquest cas es tracta de la renovació i
ampliació del conveni signat el 17 de
desembre de 2013 i que fins ara ja ha
facilitat la contractació de 65 persones
en risc o situació d'exclusió social
gràcies a la col·laboració de 21
empreses.
Amb aquest programa es pretén que
Badalona sigui un Territori Socialment
Responsable
amb
la
implicació
d'empreses de la ciutat amb l'objectiu de
treballar en el compromís i la millora de
la qualitat de vida de les famílies
mitjançant la creació de llocs de treball.

Signats dos convenis per fomentar la
convivència
intercultural
i
la
integració laboral als barris de Sant
Roc,
Artigues
i
El
Remei.
Impulsats pel Consorci Badalona
Sud,
han
estat
signats
per
l'Ajuntament amb la Fundació
Bancària “la Caixa”, la Fundació
Surt i la Fundació Intermèdia

En aquest segon any de vigència del
programa també s'ha treballat amb
centres educatius, els alumnes dels
quals han creat un logotip per a les
empreses que s'adhereixin a la
iniciativa.
Els objectius del programa ‘Incorpora
Badalona Sud' són entre altres millorar
les condicions de vida de les famílies en
situació
de
desavantatge
social, fomentar l'ocupació de les
persones aturades en risc d'exclusió

social, posar en marxa metodologies i
recursos d'ocupació que facin possible
l'alternança entre l'aprenentatge de
competències professionals i dels
coneixements bàsics complementaris a
més del desenvolupament d'habilitats
socials i laborals, afavorir les
possibilitats d'incorporació al mercat de
treball dels participants mitjançant un
pla
estratègic
d'intermediació
empresarial local i posar en marxa
processos d'intermediació laboral amb
les empreses des de la responsabilitat
social
corporativa.

director corporatiu de l'Àrea Social de la
Fundació "la Caixa", Marc Simón; i el
director
territorial
de Caixabank a
Barcelona, Jordi Nicolau.

L'han signat l'alcalde de Badalona i
president del Consorci Badalona Sud,
Xavier Garcia Albiol; el director
corporatiu de l'Àrea Social de la
Fundació
Bancària
"la
Caixa",
Marc Simon; el director territorial
de Caixabank a
Barcelona,
Jordi
Nicolau; i el director de la Fundació
Intermèdia,
Jordi Picas.

L’Ajuntament de Badalona
ha signat dos convenis per
fomentar la convivència
intercultural i la integració
laboral als barris de Sant
Roc, Artigues i El Remei

Font:
http://www.badanotis.com/noticia.php?n
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Conveni del projecte d'Intervenció
Comunitària
Intercultural
(ICI)
El segon conveni que s'ha signat és el
del Projecte d'Intervenció Comunitària
Intercultural (ICI). Aquest projecte vol
afavorir el desenvolupament local i
millorar les condicions de vida dels
veïns d'aquests barris a partir de la
convivència i la cohesió social. Es tracta
de millorar les relacions entre la
població, els recursos tècnics existents i
les diferents administracions que
treballen a Sant Roc, Artigues i El
Remei.
En aquest sentit, del 9 al 16 de març es
farà una setmana d'activitats de
convivència per desenvolupar el procés
que han impulsat els veïns, els
professionals, les entitats i les
administracions. L'han signat l'alcalde
de Badalona i president del Consorci
Badalona Sud, Xavier Garcia Albiol; el

L’alcalde de Badalona, Xavier Garcia
Albiol, ha signat aquest migdia dos
convenis que tenen com a objectiu
fomentar la convivència intercultural, la
cohesió social i la integració laboral de
persones en situació de risc d’exclusió
social o vulnerabilitat als barris de Sant
Roc, Artigues i El Remei. Aquests dos
convenis, impulsats pel Consorci
Badalona Sud, han estat signats amb la
Fundació Bancària “la Caixa”, la
Fundació Surt i la Fundació Intermèdia.
El conveni del programa ‘Incorpora

Badalona Sud’ l’han signat l’alcalde de
Badalona i president del Consorci
Badalona Sud, Xavier Garcia Albiol; el
director corporatiu de l’Àrea Social de
la Fundació Bancària “la Caixa”, Marc
Simon; el director territorial de
Caixabank a Barcelona, Jordi Nicolau; i
el director de la Fundació Intermèdia,
Jordi
Picas.
Es tracta de la renovació i ampliació del
conveni signat el 17 de desembre de
2013 i que fins ara ja ha facilitat la
contractació de 65 persones en risc o
situació d’exclusió social gràcies a la
col·laboració de 21 empreses. Amb
aquest programa es pretén que
Badalona sigui un Territori Socialment
Responsable
amb
la
implicació
d’empreses de la ciutat amb l’objectiu
de treballar en el compromís i la millora
de la qualitat de vida de les famílies
mitjançant la creació de llocs de treball.
En aquest segon any de vigència del
programa també s’ha treballat amb
centres educatius, els alumnes dels
quals han creat un logotip per a les
empreses que s’adhereixin a la
iniciativa.
Els objectius del programa ‘Incorpora
Badalona
Sud’
són:
• Millorar les condicions de vida de les
famílies en situació de desavantatge
social.
• Fomentar l’ocupació de les persones
aturades en risc d’exclusió social
• Posar en marxa metodologies i
recursos d’ocupació que facin possible
l’alternança entre l’aprenentatge de
competències professionals i dels
coneixements bàsics complementaris a
més del desenvolupament d’habilitats
socials
i
laborals.
• Afavorir les possibilitats d’incorporació
al mercat de treball dels participants
mitjançant
un
pla
estratègic
d’intermediació
empresarial
local.
• Posar
en
marxa
processos

d´intermediació
laboral
amb
les
empreses des de la responsabilitat
social
corporativa.
Conveni del projecte d’Intervenció
Comunitària
Intercultural
(ICI)
El segon conveni que s’ha signat és el
del Projecte d’Intervenció Comunitària
Intercultural (ICI). L’han signat l’alcalde
de Badalona i president del Consorci
Badalona Sud, Xavier Garcia Albiol; el
director corporatiu de l’Àrea Social de
la Fundació “la Caixa”, Marc Simón; i el
director territorial de Caixabank a
Barcelona,
Jordi
Nicolau.
Aquest projecte vol afavorir el
desenvolupament local i millorar les
condicions de vida dels veïns d’aquests
barris a partir de la convivència i la
cohesió social. Es tracta de millorar les
relacions entre la població, els recursos
tècnics existents i les diferents
administracions que treballen a Sant
Roc,
Artigues
i
El
Remei.
En aquest sentit, del 9 al 16 de març es
farà una setmana d’activitats de
convivència per desenvolupar el procés
que han impulsat els veïns, els
professionals, les entitats i les
administracions.
L’alcalde de Badalona, Xavier Garcia
Albiol, ha declarat que amb aquests
dos convenis “es vol fer front al
problema més greu que hi ha en
aquests barris, que és l’atur, a més de
millorar la convivència entre els veïns”.
“El projecte ‘Incorpora’ busca la
col·laboració de les empreses perquè
puguin acceptar persones que estan en
risc d’exclusió social i que degudament
acompanyades
per
professionals
experts tinguin una segona oportunitat”,
ha afegit.
Font:
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