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EL CONTACT CENTER DEL PRAT DE LLOBREGAT ESTÀ ATÈS NOMÉS PER PERSONES AMB DISCAPACITAT 

DKV Integralia promou l'ocupació
de persones amb discapacitat 
La Fundació Catalana de l’Esplai va organitzar una jornada de voluntariat ambiental

ASUN GIL

El 29 de maig, la Fundació
Catalana de l'Esplai va par-
ticipar en l'organització i

desenvolupament d'una jornada de
voluntariat ambiental als Espais
Naturals del delta del Llobregat
juntament amb treballadors de la
Fundació DKV Integralia. L'acció
ha vingut propiciada pel conveni
que DKV va signar amb la Funda-
ció, donant suport al programa E2

“Esplais excel·lents”.   

Inicis i objectius 
L'any 2000 DKV Seguros, del
grup Munich Re, va fundar Inte-
gralia, una clara aposta per conju-
gar el desenvolupament econòmic
amb el creixement sostenible i 
com a oportunitat per construir una 
societat més justa, en una acció
important de responsabilitat social
empresarial.

La Fundació DKV Integralia pro-
mou accions i mesures que afavo-
reixin a persones amb discapacitat 
i contribueixin activament a una
conscienciació de la opinió pública,
tot perseguint una doble finalitat:

La sanitària, que seguint les re-
comanacions de la Organització
Mundial de la Salut, fomenta la in-
tegració laboral de les persones
amb discapacitat, com a via efec-
tiva per aconseguir la superació de
la salut i l'autoestima.

I la social, proporcionant a les
persones amb diversitat funcional

el recolzament, l'assistència i la
formació necessàries per poder in-
tegrar-se gradualment en el món
laboral.

El treball sense barreres
Segons l'Enquesta de Discapacitats,
Autonomia personal i situacions de
Dependència (EDAD) de 2008, el
8.5% de la població de l'estat es-
panyol, pateix algun tipus de disca-
pacitat, i el 70% d'aquest col·lectiu
no té un contracte de treball.

Aquests 10 primers anys de camí
de la Fundació DKV Integralia
han ajudat a millorar aquesta si-
tuació per mitjà de la incorporació
de persones amb discapacitat a
empreses ordinàries, l'adaptació
de la seva web, la incorporació del
teletreball en els seus projectes i el
Contact Center del Prat de Llobre-
gat per a DKV Seguros i altres en-
titats (DKV Servicios, l'Hospital
de la Vall d'Hebron, l'Hospital Sant
Joan de Déu, Novartis Farma, Inter-
mon Oxfam, Uniliver Best Food,
Hospital General de Vic...).

La plataforma d'Integràlia al Prat
de Llobregat compta amb la tecno-
logia més avançada del moment, i
el Contact Centre és un centre
multicanal de contacte amb els
clients. És una iniciativa pionera a
Europa, ja que es tracta del primer
servei d'aquestes característiques
atès exclusivament per persones
amb discapacitat. 

Quina és l'activitat principal que desenvolupeu?
La nostra missió és la inserció laboral i social de persones
amb discapacitat, dotant-les d'experiència i formació
professional per accedir al món laboral. La inserció la
fem a través del Contact Center del Prat de Llobregat
que prestem als nostres clients. DKV Seguros és, des de
l'inici, el client principal del Contact Center, però, amb el
temps altres organitzacions han confiat en els nostres
serveis; sobretot, ens hem especialitzat en el sector salut. 

Com s'acullen les vostres propostes per a la gestió
de serveis d'Atenció al Client? 
De manera molt positiva, és molt important que les
empreses entenguin que avui dia l'atenció al client per

telèfon i e-mail és prioritària ja que redueix els des-
plaçaments i les molèsties per fer diferents gestions.
Des de DKV Integralia oferim un servei integral conver-
tint-nos en la veu de les empreses i millorant la qualitat
del servei.

Com enteneu que ha de ser l'acollida d'una 
persona amb discapacitat al seu lloc de treball?   
És un procés clau a la nostra organització; el període
d'acollida i formació ha de ser personalitzat, d'acord
amb les necessitats i capacitats de cada persona. Cal
donar seguretat a les persones per, després, exigir la
mateixa responsabilitat i qualitat de qualsevol altra
persona realitzant la mateixa funció.  

Com valoreu experiències d'aproximació a medi
natural i de voluntariat com la del 29 de maig?
De manera molt positiva perquè volem estar a totes les
activitats de la societat i poder accedir al medi natural és
imprescindible. Ens hem d'acostumar a participar a totes
i cadascuna de les oportunitats que ens brinda el planeta
i aprofitar tot allò que sí podem i oblidar-nos d'allò que no
podem. A més, l'experiència amb les persones voluntà-
ries va ser fantàstica pel seu interès i capacitat.

“Som la veu de les empreses” 

Javier 
de Oña 
Subdirector de la 
Fundació DKV Integràlia

Panoràmica del Contact Center d'Integralia que ja té 10 anys de funcionament
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Experiència: Conèixer els Espais Naturals del Delta del Llobregat amb voluntaris/es de la Fundació Catalana de l'Esplai

Maria Roca i Margi Gual són dues
mares, treballadores de la Funda-
ció Catalana de l'Esplai, que van
participar amb els seus fills a la
jornada de voluntariat ambiental,
juntament amb treballadors de la
Fundació Integralia i les seves fa-
mílies, als Espais Naturals del
Delta del Llobregat el passat 29
de maig. Elles expliquen:“Ens và-
rem assabentar pel Canal Esplai i
ens vàrem animar a gaudir amb la
família de la natura, a l'aire lliure,

aprenent temes que trenquen amb
la nostra “carcassa urbanita” que
tenim molt desenvolupada i a pas-
sar un dia tranquil i relaxat conei-
xent racons preciosos de la nostra
desgastada comarca”.

Els nens, 4 nois i 1 noia de 4, 7, 8 
i 12 anys, “al vespre no paraven
d'explicar tot el que havien après!”.
I segueixen: “Ens encanta la sensa-
ció i la pau que se sent fent l'obser-
vació dels ocells. I ens encanta

veure que els nostres fills gaudeixen
i es meravellen del que ens ofereix
la natura”. I acaben: “li recomanem
a tothom que s'apunti ja que apren-
dran un munt de coses que no tenen
res a veure amb la wii, la play 
station, la DS,...” 

Si voleu rebre informació personalit-
zada de properes activitats com
aquesta, podeu escriure un correu
electrònic a:
voluntariatambiental@esplai.org

Testimoni de dues mares voluntàries
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Plantilla actual 213 persones

Activitat total 1.592.083 contactes (2009)

Nivell de qualitat 90% de les trucades ateses

Formació 14.000 hores i més de 500 participants

La Fundació Integràlia en xifres

Grup de persones participants a la jornada de voluntariat ambiental
al delta del Llobregat
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