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Entra en Facebook: www.facebook.com/pages/Taxidirect/177061095645864 

y en la web: www.taxidirectbcn.com 
 
TAXIDIRECT, EL SERVEI DE TAXIS QUE REGALA OLI 
D’OLIVA VERGE EXTRA CATALÀ ALS USUARIS, 
FOMENTA LA CREACIÓ D’OCUPACIÓ A TRAVÉS  DEL 
PROGRAMA INCORPORA DE ”LA CAIXA” 
 
 TaxiDirect signa un conveni d'adhesió al programa Incorpora de l'Obra Social 

”la Caixa”, a través de la Fundació Marianao, per facilitar la inserció social i 

laboral de persones en risc d'exclusió. 

 Pepe Romero, fundador de TaxiDirect: “Un dels nostres objetius personals es 

donar treball en temps de crisis”. 

Barcelona, 19 de gener de 2011. TaxiDirect, la primera empresa de Barcelona que 

proporciona serveis als taxistes, sense quotes ni comissions, i obsequia als usuaris amb 

productes de qualitat de la nostra terra, ha signat avui en les seves oficines un conveni 

d'adhesió al programa Incorpora, una iniciativa de l'Obra Social ”la Caixa” que té com a 

principal objectiu la plena inserció laboral de les persones en risc d'exclusió social. 

D'aquesta manera, Pepe Romero, soci fundador de TaxiDirect, ha signat el document al 

costat de Josep Torrico, director de la Fundació Marianao (Grup Incorpora Barcelona), i 

Jaume Farré, sotsdirector de l'àrea d'integració social de la Fundació ”la Caixa”. L'acord 

compromet a TaxiDirect a valorar la contractació en les seves oficines de persones que estan 

dins d'aquest programa social, amb l'objectiu de millorar el seu procés d’inclusió social. En 

aquest sentit, a dia de de avui, cinc persones del programa ja formen part de TaxiDirect, 

havent aconseguit reinserir-se al món laboral 

Ànima social 

Segons Pepe Romero, ideòleg i fundador de TaxiDirect, “la nostra empresa ha nascut amb 

ànima social en plena crisi econòmica”. “Un dels nostres principals objectius és donar més 

treball als taxistes, però també volem aportar el nostre granit de sorra a la societat creant 

ocupació, i el programa Incorpora encaixa a la perfecció amb el nostre projecte”. Per a 

Romero, “aquest és tan sols un exemple de la responsabilitat social de TaxiDirect i seguirem 

donant passos ferms en aquesta adreça”. 

Per la seva banda, Jaume Farré, sotsdirector de l’àrea d’integració social de la Fundació ”la 

Caixa”, ha afirmat que “gràcies al compromís d’empreses com TaxiDirect més de 9.000 

persones en situación de risc d’exclusió s’han integrat laboralment durant 2010”.   

http://www.facebook.com/pages/Taxidirect/177061095645864
http://www.taxidirectbcn.com/
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Pepe Romero, Josep Torrico Catalán i Jaume Farrè Cortadellas, en el moment de la signatura del conveni.  
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TaxiDirect, que preveu incorporar a la seva flota més de 1.000 taxistes durant el primer 

semestre, va començar a mitjans de desembre amb la seva activitat. Segons Romero, “el 

nostre projecte és l'alternativa a les actuals opcions del taxista, ja que no cal pagar cap 

quota a canvi de rebre serveis”. Aquest taxista professional i líder del projecte no dubta en 

afirmar que “TaxiDirect beneficia a tots i té l'objectiu principal de fidelitzar al client, 

promocionant al mateix temps els productes excel·lents de la nostra terra”.  
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