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Itineraris integrals
d’inserció laboral
PROGRAMES · Bona part dels esforços de Càritas van destinats a la inserció
sociolaboral dels més desfavorits DONES · Són el 62% de les persones ateses
Miquel Torns / Pau Lanao

AMB COR I DIGNITAT
Servei d’ajuda econòmica (SAE)

No poden pagar les factures
Home de 65 anys que viu amb parella. Els ingressos
són 426€ que provenen de l’ajuda familiar. Es troba
en situació de discapacitat total. La seva parella intenta buscar feina, tot i que els 57 anys són un inconvenient. Els dos pateixen molt per pagar les despeses
de consum d’aigua. Es demanen 142,96€ per fer
front a dues factures d’aigua endarrerides. ■ REF. 405
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l 2013, Càritas va atendre 1.043 persones en itineraris integrals d’inserció sociolaboral. Els projectes es van desenvolupar en 16 municipis, amb un equip
format per 31 voluntaris i 17 jornades complertes de tècnic professional.
Pel Servei d’Orientació Sociolaboral van passar 412 persones. Un
33% es va incorporar al mercat i un
22%, a un recurs formatiu. El programa Anem x feina va oferir càpsules formatives amb possibilitat de
pràctiques a 186 persones, de les
quals un 11% va trobar feina en una
empresa normalitzada i un 10% es
va incorporar a l’empresa d’inserció
Ecosol.
El pretaller de neteja va formar
23 dones. El 70% es va incorporar a
l’empresa d’inserció Ecosol i el 13%
va continuar amb el procés formatiu. El servei d’intermediació laboral en sector domèstic va atendre186 dones, de les quals un 24%
va aconseguir un contracte laboral.
Hi van participar 82 famílies ocupadores informades i assessorades. El
programa d’Intermediació laboral i
prospecció d’empreses fa d’enllaç
entre oferta i demanda. Gestiona la
borsa de treball i fa el seguiment de
les insercions aconseguides. Va
atendre 112 dones. Dels programes

Fa quatre anys que no troba feina
Família nombrosa amb ingressos de 426€. Cobren
del subsidi d’atur i no tenen cap altre ingrés econòmic. Els serveis socials estan tramitant una renda
mínima. El pare fa quatre anys que no treballa però
s’està formant per millorar les possibilitats. Pagar
les factures amb 426€ mensuals és impossible. Es
demanen 55,13€ per al rebut de la llum. ■ REF. 406

Sense cap ingrés
Família monoparental. La mare i els seus dos fills no
reben cap ingrés. La situació és insostenible i no paren de rebre factures de llum, aigua, gas i lloguer d’habitació. Les ajudes d’amics donen oxigen de tant en
tant i són una gran ajuda per a aquesta petita família,
però no en poden fer ús contínuament. Es demanen
150€ per pagar un lloguer d’habitació. ■ REF. 407

Els ulls són un mar de llàgrimes
Neteja d’una comunitat de propietaris del carrer Genover, a Girona ■ CÀRITAS

més específics per a joves cal destacar el de Noves estratègies d’inserció, que ha acompanyat en la inserció 162 joves de cinc municipis. El
28% va trobar feina i el 45% es va incorporar a recursos formatius. Fes+
va fer l’acompanyament en la formació postobligatòria a 54 joves, i el
programa Formació en alternança
va formar 25 joves d’entre 17 i 19
anys, dels quals el 60% es va incor-

porar a l’empresa d’inserció Ecosol,
que va veure augmentar un 12% la
facturació gràcies a dues línies noves d’activitat: neteja de grafits i recollida de roba de segona mà. El projecte de col·laboració amb el Grup
Èxit va crear cinc nous llocs de treball i va col·locar 81 persones al llarg
del 2013. Per acabar, assenyalar que
s’han triplicat els hotels col·laboradors pel lloguer solidari de bicicletes.
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OPINIÓ

Ferran Roquer Padrosa

L’acompanyament laboral funciona

C

Quatre anys repartint currículums
Home de 47 anys que viu amb parella i un fill. Rep
426€ del subsidi d’atur. Fa quatre anys que no treballa, des del tancament de l’empresa on havia estat
molts anys. Dedica molt de temps a repartir currículums i a fer entrevistes però encara no li ha sortit cap
feina que l’ajudi a superar aquest malson. Té el suport de la seva dona i el seu fill petit. Es demanen
44,15€ per a una despesa de transport. ■ REF. 409

Director Serveis Territorials d’Empresa i Ocupació a Girona
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atalunya, amb el 0,1% de la població mundial, produeix el 0,4%
del PIB i l’1% de la producció
científica. Una altra característica del
país és la capacitat de la societat civil
per organitzar-se i multiplicar els recursos que administracions i privats
destinen a la lluita contra l’exclusió
social; un paradigma n’és Càritas, que
fa una gran tasca.
En l’àmbit d’acompanyament a la
inserció laboral els resultats són mag-

Dona de 28 anys amb dos fills. En breu rebran l’ajuda
familiar de 426€. Amb aquest ingrés podran fer front
a les despeses més bàsiques. La situació d’atur de la
mare està sent atesa per Càritas. Ella vol treballar i
donar millors expectatives de futur als seus fills. Cada
vegades que ve per Càritas els seus ulls són un mar de
llàgrimes, sobretot quan parla dels seus fills. Es demanen 39€ per a una factura de l’aigua. ■ REF. 408

nífics tant en la capacitat de generar
recursos com en el valor de la feina
feta. D’aquest servei se n’han beneficiat més de mil persones i es van generar contractes de persones especialment vulnerables durant el 2013
que han contribuït al fet que la població ocupada a les comarques gironines fos a finals d’any de 289.800 persones, un 1,20% més que al desembre de 2012, augment que marca un
canvi de tendència.

El govern de la Generalitat, tot i
l’augment del 57% en polítiques actives d’ocupació, els 92 milions amb
què Benestar Social subvenciona
2.800 entitats que lluiten contra l’exclusió i que el Departament d’Empresa i Ocupació inverteix 173 milions
d’euros en la renda mínima d’inserció,
no té prou recursos per garantir el
benestar. Al govern li falta el que tenen tots els països normals: els instruments d’un estat.

Parella d’avis depenent dels amics
Parella de 71 i 65 anys. Tenen una pensió molt baixa.
El pis és de la seva propietat però els és molt difícil fer
front a les despeses bàsiques. Amics i coneguts els
ajuden de tant en tant a pagar algun rebut d’aigua o
gas. La parella agraeix molt aquest suport però saben
que ells també tenen els seus problemes. Es demanen
146,28€ per a dues factures d’aigua. ■ REF. 410
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