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Resum executiu 

 

La Recerca que presentem i resumim, " Quines ocupacions per a quins joves? Trobar 

feina o crear feina?", proposa sobretot generar nou coneixement sobre les causes, els 

processos i les perspectives de canvi relacionades amb joves en situació d'exclusió 

social i la seva repercussió en polítiques públiques concretes. En segon lloc planteja 

establir tipologies d'ocupació en el si de l'economia social, posant especial èmfasi en 

els nous filons d'ocupació i sectors emergents. Utilitzant una metodologia qualitativa 

centrada en entrevistes en profunditat, grups de discussió i trajectòries de vida de 

joves amb variats perfils i situacions, la nostra investigació inclou l'anàlisi de dos 

estudis de cas territorialment diferenciats a Catalunya: Vallès Occidental i Garrotxa. 

Partim d'una sèrie de preguntes de caràcter exploratori: En quina mesura les polítiques 

d'inserció i les entitats que les desenvolupen ofereixen oportunitats per a joves en 

situació de risc?; Quines trajectòries segueixen els joves que han tingut accés als 

recursos destinats a la inserció laboral?; en quins sectors d'ocupació s'està generant 

ocupació per a aquest col·lectiu i en quines modalitats?; Més enllà de la inserció 

laboral quina tasca d'acompanyament fan les empreses d'inserció en els processos 

d'inclusió social de joves? 

La primera part del nostre estudi constata el que difícilment és una novetat: els 

elements de risc de persones joves en la seva transició cap a l'edat adulta són 

múltiples, heterogenis i poc predictibles. En el marc d'aquesta realitat complexa, 

l'exclusió social i l'atur de joves es troben amb freqüència en la intersecció de 

problemàtiques de diferent índole: àmbit educatiu i formatiu, familiar i relacional, 

ocupacional i fins i tot de salut. D'altra banda, constatem la creixent extensió del 

concepte de "joves en risc d'exclusió" cap a col·lectius i individus que fa només uns 

anys no els haguéssim considerat com a tals. S'està generalitzant la precarietat i la 

intermitència laboral de manera inequívoca. Les polítiques, en canvi, segueixen 
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dissenyades des d'instàncies departamentals estanques, amb poca transversalitat i una 

clara inflexibilitat a l'hora d'adaptar-se als canvis que se succeeixen vertiginosament i a 

les clares necessitats diferenciades de cada territori. Entenem, per contra, que l'èxit de 

les polítiques d'inserció de col·lectius en risc cada vegada més extensos, passarà 

inexorablement per la seva capacitat de dissenyar estratègies de resposta combinades 

i individualitzades, reconeixent l'heterogeneïtat d'aquests col·lectius i la manca de 

perspectives clares o de certeses sobre l'evolució futura del mercat de treball . 

Les instàncies i empreses d'inserció ocupacional vinculades a l'economia social han 

vist, en bona mesura, minvades seva capacitat d'actuació tant pels forts ajustos 

pressupostaris com pel canvi de cicle econòmic. La premissa sobre la qual s'assentaven 

els programes vinculats a la inserció (formació primer, ocupació després) deixa de tenir 

sentit en un context de manca generalitzada de llocs de treball. En aquest sentit no ha 

estat fàcil trobar, com intuíem en un inici, clars filons d'ocupació i sectors emergents 

dins de l'economia social que puguin suposar una sortida per al col·lectiu de joves amb 

problemes d'ocupabilitat. Aquestes entitats sí que ofereixen, però, un valor afegit de 

servei a la comunitat, d'orientació i integració social. És aquí on la dimensió territorial 

cobra especial rellevància en el nostre estudi: les més clares experiències d'èxit i de 

resiliència es troben en iniciatives realitzades des de i pel territori, amb la importància 

del treball integral i de la cooperació entre actors i xarxes d'actors. 

Quant a l'emprenedoria (el 'crear treball' en el nostre enunciat), l'anàlisi de les 

trajectòries de vida mostra que només un minoritari perfil de joves reuneix les 

condicions necessàries per crear el seu propi treball. Són aquells que malgrat trobar-se 

sense feina tenen un nivell formatiu elevat i un suport familiar que li permet assumir 

riscos. Però fins i tot en aquests casos, les traves de caràcter burocràtic - administratiu 

dificulten molt el procés. 

En definitiva, la nostra recerca posa en relleu la necessitat d'una major coordinació en 

el govern multinivell (administració estatal, autonòmica, municipal i comarcal), amb la 

inclusió de totes les parts implicades, prioritzant la capacitat de decisió de les 
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instàncies més properes als problemes, incloent tant a les persones afectades com als 

professionals que treballen "a peu de carrer”, i tenint en consideració la 

multidimensionalitat del fenomen (atur, educació, formació, àmbit familiar i 

relacional).  

Una més estreta col·laboració entre l'administració i les entitats de l'economia social és 

de vital importància per millorar i donar respostes al fenomen de la desocupació i risc 

d'exclusió social de joves. 
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1. Introducció 

 

La literatura relacionada amb l’anàlisi de la pobresa i l’exclusió social indica que 

l’exclusió de les persones del mercat laboral és la dimensió més determinant a l’hora 

de definir la seva situació social. Aquesta realitat afecta molt directament a la població 

jove i la precarietat laboral condiciona i acompanya als joves durant molts anys en la 

seva trajectòria laboral. La situació actual de l’atur juvenil a Catalunya i al conjunt de 

l’Estat genera una forta necessitat d’articular polítiques públiques i actuacions que 

vagin orientades a la formació i integració en el mercat de treball dels joves i, sobretot, 

dels joves amb risc d’exclusió social. Des d’aquesta necessitat social, és rellevant 

l’objecte de recerca que planteja aquest projecte que proposa repensar aquestes 

polítiques per fer front a una realitat que supera les previsions i condicions sobre les 

que es van pensar en el seu moment.  

• En quina mesura les polítiques actives dedicades a la inserció laboral donen 

resposta a la situació dels joves que es troben en una situació de major 

vulnerabilitat? 

• Quin és el grau de coordinació entre les polítiques actives d'ocupació, les 

polítiques educatives i les de caràcter més assistencial en la seva resposta al 

col·lectiu de joves en risc? 

• Com ha afectat i com està afectant l'actual context de crisi econòmica a les 

polítiques d'inserció laboral de joves? 

 

En el marc de les polítiques d’inclusió social dels joves en el mercat de treball, les 

empreses i institucions que conformen l’economia social estan jugant un paper molt 

destacat en ser pioneres i innovar no només en la integració d’aquests joves amb risc 

sinó també en promoure activitat econòmica i social rellevant per al desenvolupament 
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local. D’altra banda, en l’actual context de forta recessió econòmica les empreses de 

l’economia social estan demostrant resiliència davant la crisi. Això és així en el fet que 

l'economia social està integrada en el territori en major mesura que l'economia 

mercantil i respon a criteris diferents als del benefici empresarial. 

Les tipologies d’ocupació per a joves amb risc d’exclusió que es detecten en les 

empreses d’inserció i els nous filons d’ocupació i sectors emergents en el marc de 

l’economia social, és un objecte d’estudi que no ha estat suficientment explorat a 

Catalunya i constituirà el centre del nostre projecte d’investigació. La investigació 

voldrà donar resposta a les següents preguntes de recerca: 

• Les empreses de l’economia social estan oferint noves oportunitats i modalitats 

d’ocupació per a joves amb risc? 

• En quins sectors d’activitat s’està generant nova ocupació per a aquest 

col·lectiu? Amb quines modalitats? Es troba feina o es construeixen espais 

d’ocupació?  

• Podem detectar nous filons d’ocupació per a les empreses del sector de 

l’economia social? Estan pensades aquestes empreses per oferir un espai 

d’innovació i d’emprenedoria de nou tipus? 

• Quines trajectòries laborals segueixen els joves amb risc que han passat per 

l’experiència de les empreses d’inserció? 

• Més enllà de la inserció laboral, com acompanyen les empreses d’inserció en 

els processos d’inclusió social dels joves amb risc? Aconsegueixen fer-los més 

autònoms? 

 

Els resultats d’aquesta recerca, que s'ha dut a terme mitjançant una metodologia 

qualitativa basada en instruments d’anàlisi així com entrevistes en profunditat i focus 
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groups, ens ha permès conèixer i endinsar-nos en aquest camp d’intervenció. La 

recerca facilita informació rellevant per als processos de decisió orientats a planificar 

actuacions en les empreses de l’economia social i en polítiques públiques de foment de 

l’ocupació local orientades a la inserció laboral d’aquests joves en aquests sectors 

d’activitat identificats. En aquest sentit, pensem que els resultats de la recerca tenen 

un alt potencial i valor afegit des de la perspectiva del desenvolupament local i la 

cohesió social en ser contrastats en dos territoris (el Vallès Occidental i la Garrotxa). Els 

resultats ens permeten visibilitzar el compromís de les empreses d’economia social en 

els processos d’inserció en el mercat laboral dels joves amb risc, la dinamització dels 

territoris i la seva promoció econòmica. Igualment, la recerca facilita coneixement dels 

itineraris més reeixits d’inserció laboral dels joves amb risc d’exclusió que es posarà en 

el context de les trajectòries d’inclusió social per conèixer aquells agents econòmics, 

socials i polítics que estan treballant de forma més innovadora i eficient en aquest 

terreny a Catalunya.  
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2. Una aproximació al problema: atur, precarietat i joves 

 

L'atur i l'ocupació precària generalitzada dels joves plantegen nombrosos problemes 

des d'una perspectiva tant individual com econòmica i social. Suposa un 

malbaratament considerable de recursos, dificulta les possibilitats d'emancipació dels 

joves amb impactes negatius en la demografia, i arrossega pèrdues vitals en 

productivitat, tant a curt termini, al "malgastar" alguns dels anys més fructífers 

(sobretot el tram de 25 a 34 anys) de les biografies de les persones, com a llarg 

termini, per devaluació del capital humà adquirit o, en el cas de l'ocupació precària, 

absència de formació contínua, atès que ni l'empresa ni el treballador inverteixen en 

formació per a una relació laboral que pot ser properament cancel·lada. 

El fet que gairebé la meitat dels i les joves catalans/es i espanyols/es menors de 30 

anys que vulguin treballar i no aconsegueixin fer-ho, apunta a errors greus del nostre 

mercat laboral i, per tant, de les institucions i regulacions que el configuren. D'una o 

altra manera, la impossibilitat d'accés de molts joves al mercat laboral s'ha convertit 

en l'element estructural més important de la desocupació a Catalunya i a la resta 

d'Espanya, que al seu torn constitueix el principal problema de l'economia del país 

durant les tres últimes dècades (Dolado et al . 2013, Blossfeld et al. 2008, Breen 2005, 

O'Higgins 2001, Dolado et al. 2000).  

Des de la Reforma de l'Estatut dels Treballadors el 1984 s'ha intentat donar resposta al 

problema de la desocupació juvenil augmentant la flexibilitat. Es va tractar des d'un 

principi d'una 'flexibilitat numèrica' buscada al marge del mercat de treball (Malo i 

Toharia, 1999, en Esping-Andersen i Regini (eds.)). Tanmateix, les successives 

iniciatives i reformes, més que resoldre el problema, han anat creant una situació de 

precarietat a la qual molts joves es veien abocats sense trajectòries ni itineraris clars 

de millora, entre altres coses perquè les condicions i cronologia de les transicions 

educació-ocupació han anat perdent previsibilitat. Les successives reformes laborals no 
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han aconseguit cancel·lar el problema de dualització del mercat laboral ni resoldre 

definitivament el problema d'un mercat de treball deficitari en la creació d'ocupació. 

L'últim gran paquet de mesures per afavorir l'ocupació jove a nivell estatal, l'Estratègia 

d'Emprenedoria i Ocupació jove 2013/2016, aprovat el passat 22 de febrer, continua 

apostant per augmentar la flexibilitat, encara a risc que persisteixi l'encadenament de 

condicions precàries. Permet, per exemple, que les empreses puguin perllongar un 

contracte de formació amb un altre en pràctiques. 

La crisi ha intensificat la situació de manera alarmant a tot Europa i en major mesura 

en els països del Sud. Iniciatives de flexibilització del mercat de treball al marge (per als 

nous entrants) han estat cada vegada més freqüents a Itàlia i França. Això ha convertit 

la desocupació juvenil en un tema prioritari de l'agenda política. Així, tot i que els 

debats acadèmics i polítics sobre la idoneïtat de diferents solucions i propostes 

estiguin més vius que mai, falta encara un major nivell de concreció sobretot en la seva 

posada en marxa en l'àmbit local. 

 

2.1 Contextualització: Atur segons edat i gènere en perspectiva 

comparada 

A nivell europeu, les taxes d’atur de l’estat espanyol són les més altes, ja sigui 

observant-les per grups d’edat com per gènere. Si comparem les taxes dintre dels seus 

respectius grups, les de l’estat espanyol són sempre les més altes, ja sigui observant les 

taxes totals o les taxes d’atur de població menor de 25 anys.  
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Gràfic 2.1. Taxes d’atur a la UE. Total i menors de 25 anys. 2011 

Font: elaboració pròpia a partir de dades d’Eurostat 

 

Si observem el diferencial entre les taxes d’atur totals i les taxes de població menor de 

25 anys, es pot observar com els països que presenten un major diferencial són els de 

model d’estat mediterrani, seguit dels països de l’est. 

Per  la  seva  banda,  el  comportament  de  l’atur  per  qüestió  de  gènere  presenta  un 

comportament  lleugerament  diferent,  sobretot  en  el  cas  de  l’estat  espanyol. 

Tradicionalment,  l’atur  havia  estat majoritàriament  femení  però  la  crisi  va  revertir 

aquesta tendència a l’estat espanyol. Avui en dia però, l’atur torna a afectar més a les 

dones.  

El gran  impacte de  la destrucció d’ocupació en el sector de  la construcció va  fer que 

una gran quantitat d’homes es quedés a  l’atur,  fent que  les  taxes masculines  fossin 
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superiors a les femenines per primer cop. A les dades de 2011 les taxes femenines ja 

són superiors, però ha generat una certa equiparació de gènere en l’atur. 

 

 

Gràfic 2.2. Diferencial de taxes d’atur entre homes i dones (taxa homes - taxa dones). 2011 

Font: elaboració pròpia a partir de dades d’Eurostat 
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Gràfic 2.3. Evolució de l’atur a l’estat espanyol, UE-27 i Dinamarca. 2000-2011. Població de 15 a 39 anys 

Font: elaboració pròpia a partir de dades d’Eurostat 

 

Observant les mateixes dades pel grup de població de 16 a 19 anys, la distribució 

presenta un aspecte molt similar, però les xifres són molt més elevades. L’any 2011, 

l’atur d’aquest grup d’edat a l’estat espanyol arribava al 64,4%. 

A nivell espanyol, la desigualtat de gènere en l’atur ha quedat reduïda per les 

dinàmiques ja anunciades de destrucció d’ocupació focalitzada en el sector de la 

construcció. En un estadi inicial de la crisi, el gènere era una variable explicativa pel 

que fa a les possibilitats de trobar-se en una situació d’atur, sent els homes el col·lectiu 

amb més risc d’atur. Avui en dia, però, el gènere ha perdut part del seu pes explicatiu, 

ja que les taxes d’atur han agafat unes dinàmiques de significativa igualtat de gènere. 

Cal esperar a veure com es comporten en el futur, ja que la tendència observada és la 

de que el gènere torni a agafar pes explicatiu però en el sentit tradicional del terme, 

sent les dones les que tenen més representació significativa en les taxes d’atur. 
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Una de les variables demogràfiques que està agafant un pes significatiu és l’edat, 

sobretot en el cas de l’estat espanyol.  

Gràfic 2.4. Evolució de l’atur a l’estat espanyol per sexe i edat. 1rT 2005-4t T 2012 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’INE 

 

Les xifres relatives a l’evolució de l’atur a l’estat espanyol ja mostren una clara 

diferenciació entre el grup d’edat de menors de 25 anys i els majors d’aquesta edat. 

Observant les dades d’atur per grups d’edat més petits, podem veure que encara en el 

grup de 34 anys, les taxes d’atur superen la mitjana. Per tant, podem dir que en termes 

d’atur es pot considerar “jove” la població menor de 34 anys. Pel que fa a l’atur 

femení, aquest se situa sota la mitjana precisament en aquest grup d’edat. 

La gràfica següent, a més, permet observar una relació inversa entre atur i edat molt 

marcada. A mesura que augmenta l’edat, les taxes d’atur són cada cop més baixes.  
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Gràfic 2.5. Atur per sexe i edat a l’estat espanyol 4t T2012. 

 Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’INE 

 

Com es pot observar en la gràfica anterior, hi ha una relació directa entre les taxes 

d’atur i l’edat. El col·lectiu de persones joves és el que està més afectat per l’atur, amb 
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Gràfic 2.6. Atur de menors i majors de 25 anys per Comunitat Autònoma. 4rT 2012. 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’INE 

 

En els següents gràfics es pot veure com les xifres de l’atur presenten unes tendències 

identificables per grups d’edat i, dintre de cada grup, unes tendències similars per 

qüestions de gènere. 
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Gràfic 2.7. Evolució de l’atur a Catalunya per sexe i edat (majors i menors de 25). 1T 2005-4rT2012.  

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’INE 
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grups d’edat més petits.  

Els increments de les taxes en el mateix període estudiat mostren com la major 

afectació dels increments de l’atur s’han donat en la població menor de 25 anys.  
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Gràfic 2.8. Increment de les taxes d’atur per sexe i edat. 1r T2005-4r T2012. Catalunya. Percentatge 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’INE 

 

En aquesta última gràfica presentada, s’observa un impacte diferenciat per gènere en 

el grup de majors de 25 anys, però en el grup de persones menors de 25, l’impacte en 

termes de gènere ha estat molt similar.  

En relació amb aquestes dades presentades i la informació extreta del treball de camp, 

també s’observa una tendència identificable i significativa. Les xifres relatives a les 

taxes d’activitat sí que mostren, també, un comportament ben diferenciat en funció de 

l’edat i el gènere. 

Moltes persones joves, en vista del context laboral, decideixen allargar la seva estada 

al sistema formatiu i retardar la seva “activació” laboral. Les taxes de població activa 

de persones menors de 25 anys han baixat de forma significativa.  

Tot seguit es mostra l’evolució de les taxes d’activitat a Catalunya diferenciades per 

edat i sexe.  
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Gràfic 2.9. Evolució de les taxes d’activitat a Catalunya per sexe i edat (majors i menors de 25). 1T 2005-

4rT2012.  

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’INE 

 

En el col·lectiu de persones majors de 25 anys, cal destacar la tendència a confluir de 

les taxes d’activitat per sexe. De forma reactiva a la realitat laboral de major destrucció 

d’ocupació masculina, les dones han augmentat la seva participació en el mercat de 

treball, fet que també por generar l’augment de les taxes d’atur, ja que en el 

denominador de l’atur femení hi ha més efectius. 

Cal destacar, també, que les taxes d’activitat dels menors de 25, han acabat confluint a 

la baixa en termes de gènere, però que presenten una evolució molt més inestable que 

la corba de les persones majors de 25 anys. Aquesta és una evidència de la inestabilitat 

de les trajectòries laborals de les persones joves, amb unes biografies laborals amb 

moltes més ruptures i discontinuïtats que no pas les persones més grans.  
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Front un mercat de treball hostil a les persones joves, aquestes opten per ampliar la 

seva formació i sortir del mercat laboral en temporades més llargues. A més, molts 

d’aquests joves només poden optar a feines de temporada en el sector serveis o 

l’agricultura, motiu pel qual les corbes també poden presentar aquest comportament 

tant esglaonat. 

En les anteriors dades presentades en forma de gràfiques s’ha pogut veure com en el 

cas de l’estat espanyol, la variable demogràfica més significativa és l’edat.  

En canvi, l’edat s’ha erigit com un factor explicatiu de l’atur de primer ordre. No només 

les taxes d’atur són superiors a la mitja pel grup de menors de 34 anys, sinó que hem 

pogut copsar com les trajectòries laborals de les persones joves són molt més 

inestables que les dels grups de major edat.  

Això també evidencia una major precarietat laboral del col·lectiu de persones joves, 

amb una major intermitència en les seves estades al mercat laboral, amb els perjudicis 

que això comporta en termes de subsistència i de poder desenvolupar una carrera 

laboral ascendent que impliqui formació en el lloc de treball.  

Tot seguit es mostren les dades de l’atur en funció del nivell d’estudis. 

 

2.2 Atur i Nivell d’estudis 

A continuació es mostraran dades relatives al comportament de l’atur en funció del 

nivell d’estudis. Tradicionalment, una formació elevada ha actuat a mode 

d’assegurança contra l’atur, ara cal observar si en l’actual context aquesta és encara 

una afirmació vàlida i si no hi ha altres variables que tinguin un major pes explicatiu a 

l’hora de definir les situacions d’atur. 

Observant les dades d’atur en relació al nivell de formació es pot veure com la variable 

“nivell d’estudis” té importància explicativa. 
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Els increments més marcats es donen en els països que es troben en una pitjor situació 

econòmica i pels nivells inferiors de formació. 

 
Gràfic 2.10. Evolució 2001-2012 de l’atur per nivell d’instrucció en diferents països de la UE. Percentatge 

sobre el total d’aturats. Educació Primària i ESO 

Font: elaboració pròpia a partir de dades d’Eurostat 

Gràfic 2.11. Evolució 2001-2012 de l’atur per nivell d’instrucció en diferents països de la UE. Percentatge 

sobre el total d’aturats. Educació Secundària de segona etapa i cicles formatius de grau mitjà i superior. 

Font: elaboració pròpia a partir de dades d’Eurostat 
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Gràfic 2.12. Evolució 2001‐2012 de l’atur per nivell d’instrucció en diferents països de la UE. Percentatge 

sobre el total d’aturats. Educació universitària i post universitària 

Font: elaboració pròpia a partir de dades d’Eurostat 

 

Les  gràfiques  anteriors  permeten  veure  com  en  els  nivells  de  formació més  baixos, 

l’increment de  l’atur ha estat molt més marcat en aquells països que avui en dia es 

troben en una pitjor situació econòmica. Això pot  indicar una estructura econòmica  i 

laboral  de  baixa  qualificació,  ja  que  els majors  increments  d’atur  es  donen  en  els 

col∙lectius  de més  baixa  qualificació.  En  canvi,  en mercats  laborals  de major  valor 

afegit,  els  increments  d’atur  que  es  donen  en  els  col∙lectius  de  qualificacions més 

baixes han estat sostinguts i menys dramàtics. 

En el cas concret de  l’estat espanyol, es pot veure com, efectivament, els  increments 
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nivells de formació més baix són les que s’han trobat en situacions d’atur en major 

mesura. 

Gràfic 2.13. Evolució de la taxa l’atur per nivell d’instrucció a l’estat espanyol 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’INE 

 

Les dades mostren, doncs, uns increments de l’atur menors a mesura que el nivell 

formatiu augmenta, en clara relació entre increments de l’atur i nivell educatiu. Cal 

destacar, novament, com les persones amb un nivell formatiu nul presenten una gran 

discontinuïtat en les xifres de l’atur. Aquest és el col·lectiu més vulnerable, el que 

s’anomena mà d’obra fluctuant, i que entren i surten del mercat de treball en funció 

de les demandes del mercat i per cobrir demandes puntuals en ocupacions de 

temporada.  

Ara bé, cal intentar creuar aquestes dades amb la variable edat per veure si es pot 

determinar quina de les dues variables té una major importància a l’hora de definir les 

situacions d’atur. 
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Gràfica 2.14. Increment de l’atur 2005-2012 per nivell d’instrucció i edat a l’estat espanyol 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’INE 

 

En la gràfica anterior s’hi observen dues tendències. Per un costat, dintre de cada nivell 

de formació, les taxes d’atur guarden una estreta relació inversa amb l’edat. Per la 

seva banda, també s’observa una tendència general i és que a major nivell de 

formació, les taxes d’atur són més baixes.  

Queda provada, doncs, la relació de l’atur amb l’edat, fins i tot en el si dels diferents 

nivells formatius. A mesura que augmenten els nivells formatius, el tall es fa més 

evident en la població menor de 24 anys, mentre que en els nivells més baixos la 

relació entre atur i edat és més continua.  

D’aquest seguit de gràfiques presentades cal destacar, novament, com les persones 

sense estudis presenten unes trajectòries laborals molt inestables. Aquestes es 

mantenen en la resta de grups joves i es van estabilitzant amb el pas dels anys. Ha 

quedat clara la relació inversa entre atur i edat. Les persones joves estan especialment 
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perjudicades per la destrucció d’ocupació i l’atur, com també ho estan les persones 

amb uns nivells de formació baixos.  
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3. Les Polítiques actives d’ocupació (PAO) 

 

Almenys tres polítiques públiques són rellevants per a l'àmbit d'estudi que ens ocupa: 

la política educativa, la política d'ocupació i la política social. En el cas concret de joves 

en situació d'atur i amb escassos nivells formatius, el diàleg entre aquestes tres 

polítiques és particularment rellevant tant a l'hora d'encertar amb el diagnòstic com en 

les possibles vies de sortida que es proposin. En el present estudi hem pogut constatar 

però, que hi ha un baix nivell de coordinació entre polítiques que s’ideen, 

s’administren i s’executen en departaments administratius estancs amb pocs 

mecanismes de transversalitat i versatilitat. 

Quant a les polítiques educatives i seguint la tipologia de models educatius 

institucionals, Espanya se situaria en el “model comprensiu d'integració uniforme”. 

Això implica que es defineix un sòlid tronc comú durant l'educació obligatòria. La 

repetició de curs i l'agrupació de nivell apareixen com a principals mecanismes de 

gestió de la diversitat (França, Grècia, Itàlia i Portugal s'agruparien també dins d'aquest 

model). Encara que Espanya es situa al voltant de la mitjana de l'OCDE en inversió 

pública en educació no universitària, la manca de programes de detecció primerenca 

de baix rendiment escolar al costat de la poca disponibilitat d'alternatives curriculars 

expliquen l'elevat índex de fracàs escolar. En aquest sentit, l'eficàcia de la inversió, més 

que una qüestió de volum, es converteix en una qüestió d'estratègia (Alegre & Subirats 

2013: 282). El tema no seria tant quant es gasta sinó com es distribueix la despesa. Per 

tant, un dels objectius per als quals la UE demana que es destinin més recursos i 

esforços és en reduir al màxim els índexs d'abandonament escolar. La finalització del 

conjunt de l'educació secundària incrementa les garanties d'èxit en l'entrada al mercat 

laboral. Per això, la Comissió Europea va fixar el 2003 l'objectiu de reducció de la taxa 

d'abandonament prematur en un 10 %. És per tant un repte central en l'agenda de les 

polítiques educatives. 
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Tot i la importància que hi hagi una transversalitat entre les polítiques educatives 

(sobretot les de prevenció d'abandonament escolar primerenc) i les polítiques 

formatives i d'inserció laboral, en la pràctica trobem pocs punts de contacte. De totes 

maneres, encara que una part important de l'atur juvenil està relacionat amb la manca 

de formació, el problema té un abast més gran. Tal com sostenen Cinalli i Giugni, cal 

mirar a les regulacions d'atur per una banda i a les del mercat de treball per una altra 

per entendre com s'articula la problemàtica de la desocupació juvenil a cada país. La 

protecció per desocupació i les característiques del mercat de treball configuren el 

mapa en el qual es troba la desocupació juvenil. Tenim d'una banda una fragmentació 

en l'accés a les prestacions per desocupació i d'altra banda, una forta segmentació del 

mercat laboral. Aquesta dualització reflecteix i alhora contribueix a perpetuar la 

segmentació en l'ocupació. Les diverses reformes del mercat de treball dutes a terme a 

Espanya des de mitjans dels 80 han anat progressivament abandonat l '"herència " de 

model de mercat laboral rígid, quant a regulacions d'acords col·lectius i la protecció als 

treballadors en temes com l'acomiadament, per exemple, cap a un model 

progressivament més flexible . A Espanya, igual que ha passat a Itàlia i Portugal (vegeu 

Baglioni i Mota 2013) governs tant conservadors com progressistes han dut a terme un 

procés de desregulació de l'ocupació que, a la llarga, ha incidit encara més en la 

diferenciació entre un grup central de treballadors protegits tant per la regulació 

laboral com per l'accés a prestacions socials i un altre perifèric amb treball poc segur i 

amb escàs accés a prestacions socials. Aquesta dualització creixent ha perjudicat 

especialment als "nouvinguts"(al mercat de treball). És a dir, treballadors d'origen 

immigrant i joves. Així, la dualització correspon en la pràctica a un tractament 

diferencial considerable entre generacions, o com ho diu Pau Marí-Klose a un 

enfrontament generacional. En aquest escenari, l'absència de polítiques que intentin 

reduir les diferències entre aquests dos col·lectius, internament molt heterogenis, és 

preocupant per a la gent jove que, en termes generals es troben en situació de 

desavantatge en autonomia econòmica, gaudi de drets i seguretat. Tal com proposen 

Clasen i Clegg (2011) una possible via alternativa seria la d'una "triple integració" entre 

polítiques socials, educatives i d'ocupació que siguin capaços d'adaptar-se al perfil de 
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riscos econòmics que caracteritza el mercat laboral postindustrial. El punt de partida 

d'aquests autors és que hi ha un vincle estret entre una determinada organització del 

mercat de treball i una forma concreta d'Estat de Benestar. Així, si el que volem és 

tenir una radiografia completa de com l'estat intervé en relació a l'atur cal veure com 

l'administració pública respon al desafiament de la desocupació (a través tant de 

mesures passives com actives) però també com es regula el mercat de treball i 

s'articulen les polítiques socials. En relació a aquestes últimes, Catalunya i Espanya, de 

la mateixa manera que la resta dels països del Sud d'Europa, han orientat les seves 

polítiques de protecció social cap a la transferència de rendes per a aquells amb un 

vincle estable amb el mercat de treball, hi ha una escassa tradició de serveis socials 

d'orientació universal i no disposen de xarxes de seguretat per a aquells que no tenen 

accés a les prestacions contributives. 

Polítiques Actives d'Ocupació ( PAO) 

Durant les dues últimes dècades i fins a l'arribada de la crisi el 2008 s'aprecia un impuls 

de les polítiques actives gràcies fonamentalment a la influència exercida per 

l'Estratègia Europea Ocupació, Lisboa 2000, a través del Mètode Obert de Coordinació. 

Es parla de formació contínua, de capacitació individual i de coneixements 

transversals. Durant els anys de bonança econòmica Espanya en general complia amb 

els objectius de creixement d'ocupació establerts per l'Estratègia Europea d'Ocupació 

pel que fa a volum d'ocupació creada, quedant relegat a un segon pla la qualitat 

d'aquests nous treballs. Bona part de l'ocupació creada va ser ocupació temporal que 

es va convertir automàticament en atur amb el canvi de cicle econòmic. 

No obstant això , des de mitjans dels anys 90 i fins l'inici de la crisi econòmica, els 

programes i les partides de despesa dedicades a l'activació laboral van créixer 

considerablement gràcies sobretot de fons europeus destinats específicament per 

això. Les polítiques actives d'ocupació són programes impulsats des de l'administració 

pública per tal de donar suport als/les treballadors amb problemes d'ocupabilitat. Les 

PAO orientades a joves se centren sobretot en la transició escola-treball (a través de 
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programes de formació alternativa, formació o pràctiques professionals i la inserció al 

mercat de treball, facilitant la seva contractació i amb ajudes a la recerca de feina. 

Tanmateix i tal com assenyala Clelia Colombo en el seu informe (Ocupació juvenil i 

polítiques actives d’ocupació, una mirada des d’Europa) un problema fonamental de 

les PAO ha estat l'absència d'avaluacions sistemàtiques sobre la seva efectivitat. Més 

enllà de llistats d'accions desenvolupades, els programes no han vingut acompanyats 

d'avaluacions que puguin mesurar en quin grau aconseguien l'objectiu proposat. 

A Catalunya, algunes avaluacions (Blasco i Casado, 2011b) mostren l’absència 

d’impactes laborals de programes de contractació pública en pràctiques (com "Noves 

cases per nous oficis"), per ser una formació excessivament llarga i abordar activitats 

sense demanda al mercat laboral. En canvi per als programes mixtes de formació i 

treball (com "Suma’t") trobem diferències en funció de l’edat, de manera que per als 

més joves (18-21) la contractació té efectes laborals positius per davant de la formació 

(perquè els permet l’accés a una primera ocupació), mentre que per als més grans de 

21 anys la formació té efectes laborals positius, per suposar elements de reciclatge 

professional. Finalment, els efectes educatius d’aquestes polítiques són pocs, a 

excepció dels joves més grans de 21 anys: d’una banda l’èxit laboral del programa 

augmenta el cost d’oportunitat d’estudiar, d’altra banda els joves defugen el retorn al 

“sistema” en el qual van fracassar (veure informe Colombo pàg. 9). 

Les polítiques actives van ser les primeres a patir les mesures d'austeritat just en el 

moment que començava a incrementar de forma espectacular els nivells d'atur. En 

política educativa, les polítiques d'austeritat van afectar també als recursos que es 

destinaven a aquells que necessitaven reforços. 

Però les polítiques públiques i les institucions que les acullen són només part de la 

complexa xarxa d'actors socials que tracta de donar resposta als problemes d'atur 

juvenil i exclusió social. En concret ens preguntàvem fins a quin punt l'economia social 

podria oferir més oportunitats i oportunitats que l'economia purament mercantil. 

Partíem de la base que: 

http://jovesinsercio.files.wordpress.com/2014/01/01b_ocupacio-juvenil-i-pao1.pdf�
http://jovesinsercio.files.wordpress.com/2014/01/01b_ocupacio-juvenil-i-pao1.pdf�
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L’espai de l’economia social ofereix i pot oferir encara més aquestes possibilitats i 

oportunitats. En el context específic de les polítiques d’inclusió social dels joves en el 

mercat de treball, les empreses i institucions que conformen l’economia social estan 

jugant un paper molt destacat en ser pioneres i innovar no només en la integració 

d’aquests joves amb risc mitjançant una activitat productiva, sinó també en promoure 

activitat econòmica i social rellevant per al desenvolupament local on aquestes 

empreses estan ubicades (Nyssens, 2008;Coque, 2008; Borzaga i Defourny, 2001)1

Dèiem que en l’actual context de forta recessió econòmica les empreses de l’economia 

social estan demostrant resiliència davant la crisi. Com indica Birchall (2009), en el cas 

de les empreses cooperatives, s’està evidenciant com en tots els sectors d’activitat 

sobreviuen en major mesura que d’altres empreses, promouen major estabilitat i 

seguretat per als treballadors i estan expandint la seva activitat en nous sectors 

productius

. 

2

Però realitzat el treball de camp, cal introduir matisos . No tota l'economia social és 

resilient. Sembla més aviat que la part d'economia social lligada a recursos públics està 

sent molt vulnerable a les polítiques d'ajustos, perquè depenen de subvencions, i les 

subvencions han desaparegut en gran mesura. L'economia social que és subsidiària de 

la administració ofereix serveis addicionals, però depenen gairebé íntegrament de 

finançament públic i això fa que tingui una gran vulnerabilitat, és menys "resilient" 

.  

                                                           
1 Segons aquests autors, l’empresa social és aquella iniciativa que compleix total o parcialment 

determinades característiques econòmiques i socials. En la vessant econòmica: 1) Activitat econòmica 

contínua de béns i serveis; 2) Nivell elevat d’autonomia; 3) Significatiu nivell de risc; 4) Activitat 

orientada al mercat i 5) un mínim es de treballadors. En la vessant social: 1) Un objectiu explícit de 

beneficis a la comunitat; 2) Una iniciativa que procedeix d’un grup de ciutadans; 3) El principi “una 

persona, un vot”; 4) Participació de clients/consumidors en el consell de direcció i gestió democràtica i 

5) Distribució limitada dels beneficis. 

2 Les cooperatives i empreses de l’economia social sorgeixen, en gran mesura, de la innovació social, de 

la implantació de noves formes organitzatives i laborals que es basen en fortes relacions socials entre els 

treballadors i el conjunt d’agents econòmics i socials. En aquest context, històricament, el fort 

desenvolupament de cooperatives i societats laborals que apareix amb la crisi industrial dels anys 

setanta i vuitanta va posar de manifest com aquestes empreses eren més creadores d’ocupació i 

promovien llocs de treball més resistents als cicles econòmics (Vidal i Claver, 2003). 
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perquè es limita a prestar i oferir però no entra en l'economia productiva. No sembla 

ser capaç de sobreviure en un context de crisi i retallades. En canvi l'economia social 

"productiva" (per exemple les cooperatives agrícoles, o les de sectors emergents) sí 

que permet dibuixar un horitzó més esperançador. Sobretot per als joves amb 

qualificació pot ser una sortida encara que els que hem entrevistat detallen tot un 

seguit d'obstacles com es podrà veure més endavant. 

Les empreses d'inserció, que a Catalunya han participat activament en les polítiques 

locals d'ocupació per facilitar la inserció laboral de col·lectius en risc s'han quedat 

"congelades". Partien de la base segons la qual els joves calia preparar-los per als 

treballs que estiguessin disponibles. La premissa ara no existeix: no hi ha treballs al 

final de la cadena, així que no aconsegueixen ocupar pràcticament ningú. O sigui que 

no fan pràcticament tasca d'inserció i si la fan, és inserció molt precària . 

El problema és que les empreses d'inserció, polítiques actives d'ocupació, entre altres, 

estan dissenyades en un escenari de dinamisme en el mercat laboral. Just quan més es 

necessiten (i això val també per a les polítiques més assistencials i fins i tot les 

redistributives) és quan desapareixen perquè són les primeres que pateixen els ajustos 

pressupostaris. Sí que tenen en canvi un valor social afegit pel que fa a servei a la 

comunitat, orientació social, capacitat de promoure processos de desenvolupament 

local inclusius. Aquest aspecte sobresurt bastant en les entrevistes com es podrà veure 

en diversos punts de l'informe. 
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4. Estudis de Cas: La Garrotxa i el Vallés 

 

Els dos territoris que conformen els nostres estudis de cas presenten diferents 

característiques tant sociodemogràfiques com econòmic-productives que justifiquen la 

seva comparació. Una primera diferenciació estaria entre la consideració de la 

Garrotxa com a territori rural i del Vallès Occidental com a territori urbà. Les dades que 

presentem a continuació ens exigeixen, però, matisar aquesta distinció. 

Els entorns rurals han patit una transformació important en els darrers temps, això fa 

que els paràmetres tradicionals a partir del qual s’han classificat aquests entorns, tals 

com els de l’estructura productiva, hagin perdut el seu poder explicatiu. El món rural, 

avui en dia, està força desvinculat del món agrari; la terciarització de l’economia, 

també en els entorns rurals, ha generat que tot i ser un tret exclusiu dels entorns rurals 

o no estrictament urbans, l’agricultura no pugui definir aquests entorns.  

Malgrat aquesta homogeneïtzació efectiva entre els entorns rurals i els urbans, 

aquests últims es poden definir a través de l’elecció acurada d’una sèrie de paràmetres 

(Hoggart, 1988). En la literatura hi ha diverses aproximacions, tant qualitatives com 

quantitatives, per tal de definir la ruralitat dels entorns subjectes a anàlisi.  

 

4.1 Contextualització dels territoris 

En aquest apartat ens centrarem només en els elements d’aquelles aproximacions 

quantitatives (indicadors demogràfics i d’estructura productiva), ja que la recerca no té 

com a objectiu observar les representacions socials dels habitants d’un i altre entorn. 

Això no vol dir que al llarg de l’exposició dels resultats de la recerca no es puguin 

obtenir elements de caire qualitatiu que ens permetin reforçar la classificació dels 
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entorns estudiats com a urbans o rurals i les implicacions que això té en els processos 

d’inserció laboral dels joves.  

 

4.1.1 Indicadors demogràfics 

L’indicador més emprat per definir el caràcter rural d’un territori és la seva densitat de 

població, de fet, l’OCDE utilitza aquest indicador. El llindar a partir del qual un territori 

passa de ser rural a urbà, segons aquest indicador, és una densitat de 150 habitants 

per km2.  

Segons les dades de l’Idescat, la Garrotxa té una densitat de població de 76 habitants 

per km2 a data 1 de gener de 2012. Per la seva banda, el Vallès Occidental, segons la 

mateixa font i en el mateix període, té una densitat de 1.540,3 habitants per km2 .  

Una altra de les característiques dels entorns rurals, segons Carromero (1991) és 

l’envelliment de la població. Com es pot observar en la gràfica següent, la població de 

la Garrotxa disposa de més efectius a partir dels grups de població de 50 anys en 

amunt, sent la diferència molt més marcada a partir de la població de 75 anys en 

amunt. Per contra, el Vallès Occidental té una població molt més jove, ja que 

proporcionalment té més efectius en els trams d’edat més joves. 
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Gràfic 4.1 Estructura d’edats a la Garrotxa i el Vallès Occidental. 1 de gener de 2012 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de la Diputació de Barcelona (Hermes) i de la Diputació de Girona (Xifra). 

 

En general, la Garrotxa presenta uns valors relatius a l’envelliment força més elevats 

que el Vallès Occidental i també més elevats que la mitjana catalana. Per la seva 

banda, el Vallès Occidental disposa d’una població més jove que la mitjana general. 

Només en l’índex de sobreenvelliment, el Vallès Occidental mostra uns valors com els 

del conjunt de Catalunya. Això té nombroses implicacions en termes de dependència i 

capacitat de generació de recursos en el territori, però també en termes d’atur juvenil: 

en el Vallès Occidental hi ha més persones joves que competeixen per uns llocs de 

feina ja de per si escassos, però al seu torn i a priori, és una comarca econòmicament 

més dinàmica. Quan analitzem la naturalesa de l’atur en les dues comarques podrem 

observar quin factor té més pes, si el suposat dinamisme econòmic superior del Vallès 

–tot i el període de crisi econòmica- o la menor presència de persones joves a la 

Garrotxa i, per tant, la menor competència pels llocs de treball. 

Pel que fa a la població estrangera i en contra del que podria semblar, a Catalunya és 

en els entorns rurals on hi ha un percentatge major de població nouvinguda (Fundació 
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del Món Rural, 2008). La major oportunitat de feines no qualificades –que 

tradicionalment han rebutjat els autòctons- en els entorns rurals explica aquesta 

situació.  

Una major presència d’oportunitats laborals en l’agricultura i la ramaderia, així com en 

les indústries transformadores -donat el rebuig dels autòctons a ocupar-se en aquests 

llocs de treball- han atret a les persones nouvingudes en major proporció cap als 

entorns rurals. Això es veu clar en que l’any 2011 i segons dades de l’Idescat, la taxa 

d’immigració de la Garrotxa era del 15,32% i al Vallès Occidental del 11,78%. 

 

Gràfic 4.2. Estructura per sexe i edat d’autòctons i nouvinguts a la Garrotxa. Percentatge sobre el total, 

2011 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de la Diputació de Girona (Xifra). 

 

En aquest gràfic també es pot observar la distribució per sexes de la població 

estrangera i com aquesta es relaciona amb l’edat. A partir dels grups d’edat de 30 

anys, hi ha una major presència d’homes. Això es deu a que són cohorts no nascudes 
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aquí i que presenten un patró clàssic de migració on és l’home el que emigra per 

treballar i mantenir la família, que en molts casos resta en origen.  

 

Gràfic 4.3. Estructura per sexe i edat d’autòctons i nouvinguts al Vallès Occidental. Percentatge sobre el 

total, 2011 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de la Diputació de Barcelona (Hermes) 

 

La distribució per edats de la població estrangera del Vallès Occidental presenta una 

distribució molt similar a la de la Garrotxa, però amb una major concentració 

d’efectius en els trams compresos entre els 20 i 40 anys. La distribució per sexes també 

presenta una dinàmica similar al cas anterior, però en aquest cas la presència 

masculina està més equilibrada. Això es pot deure a una major dinàmica 

d’assentament i consolidació familiar, mentre que el pas per la Garrotxa pot ser més 

instrumental i temporal.  
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4.1.2 Indicadors laborals i d’estructura productiva 

Observant els indicadors d’ocupació del sol, es pot veure com la Garrotxa destina una 

part més important que el Vallès Occidental a activitats agrícoles. El Vallès té una SAU 

que representa quasi la meitat de la que hi destina tot el territori català. La Garrotxa 

presenta una SAU menor a la mitjana catalana i això es pot deure a una qüestió 

orogràfica, ja que la superfície ocupada per bosc és molt alta. La Garrotxa és un 

territori força accidentat que impossibilita dedicar a l’agricultura parts importants de la 

superfície de la comarca, a banda de disposar d’un parc natural a la zona volcànica.  

 

Gràfic 4.4. Proporció de la superfície ocupada per bosc, 2011, i SAU (Superfície Agrícola Utilitzada), 2009.  

Font: Estadística sobre superfícies ocupades pels conreus agrícoles. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 

Medi Natural. Generalitat de Catalunya i Idescat 

 

Cal, però, observar el pes específic de cada un dels sectors productius en les dues 

comarques. Per això un dels indicadors més usats és la proporció de persones 

ocupades en cada sector. 
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Gràfic 4.5. Assalariats per sectors al Vallès Occidental i Garrotxa. Percentatge sobre el total d’assalariats, 

2012 3T. 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de la Diputació de Barcelona (Hermes) i de la Diputació de Girona (Xifra). 

 

Gràfic 4.6. Autònoms per sectors al Vallès Occidental i Garrotxa. Percentatge sobre el total d’autònoms, 

2012 3T. 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de la Diputació de Barcelona (Hermes) i de la Diputació de Girona (Xifra). 
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Les gràfiques anteriors ens permeten constatar no només la major proporció de gent 

ocupada en l’agricultura de la Garrotxa en els dos règims de cotització, sinó que també 

és major la presència de treballadors en el sector de la indústria a la comarca gironina.  

Al contrari del que intuïtivament afirmaríem, la proporció de població ocupada en el 

sector industrial és major a la Garrotxa que no pas al Vallès Occidental. La comarca 

barcelonina ha sofert un procés de terciarització econòmica característic de l’etapa 

postfordista i que s’ha donat en la majoria de les societats industrials d’occident.  

En termes de generació de llocs de treball, aquesta és una situació poc avantatjosa, ja 

que la indústria acostuma a requerir uns nivells de mà d’obra superiors als del sector 

serveis. Ara bé, les tendències més actuals parlen de la relocalització de la indústria, és 

a dir, al retorn de la producció de certs processos industrials que havien marxat a 

d’altres països. Això es deu a que la precarització de les condicions laborals tornen a 

fer atractiva Catalunya per dur-hi a terme certs processos industrials3

Passant ara a la comparativa en nivells d'atur en els dos territoris, a continuació es 

presenten unes taxes d’atur corresponents als dos territoris que han de ser agafades 

amb certes reserves. El càlcul de la taxa ha agafat com a referència la xifra de població 

activa estimada al 2011 que faciliten els sistemes de dades Hermes de la Diputació de 

Barcelona i Xifra, de la Diputació de Girona (bases de dades comparables). Per la seva 

banda, la xifra d’atur correspon al més de novembre de 2012. Això fa que les dades 

siguin només aproximades. Amb tot, les taxes d’atur dels dos territoris en base a la 

població activa estimada són de 12,50% a la Garrotxa i del 18,05% al Vallès Occidental, 

amb dades d’atur de novembre de 2012 extretes del Departament de Treball de la 

Generalitat. 

. En el cas del 

Vallès Occidental aquesta podria ser una situació positiva, ja que compta amb 

nombroses infraestructures de l’anterior etapa industrial.  

                                                           
3 Vegis, per exemple, l’article de Joan Canals al bloc del Consell de Treball, Econòmic i Social de 

Catalunya: http://bloc.ctesc.cat/2012/03/es-lhora-de-la-relocalitzacio.html 

http://bloc.ctesc.cat/2012/03/es-lhora-de-la-relocalitzacio.html�
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Com es pot veure, la incidència de l’atur al Vallès és molt més acusada que no pas a la 

Garrotxa. Si s’observa la distribució per sexes de l’atur, els dos territoris presenten 

dinàmiques diverses. 

 

Gràfic 4.7. Atur per sexe a la Garrotxa i el Vallès Occidental. Sèrie temporal, percentatge sobre el total 

d’aturats 

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Treball 

 

Al llarg de la sèrie temporal, l’atur a la comarca de la Garrotxa té un component 

masculí molt més marcat que no pas al Vallès Occidental, on l’atur es va igualant per 

motiu de gènere. Passa el mateix a la Garrotxa, però les desigualtats per qüestió de 

gènere són més acusades. Això és altament significatiu perquè a l’inici de la sèrie 

temporal, la desigualtat de gènere és molt més acusada al Vallès Occidental.  
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En tots dos territoris s’observa la dinàmica característica d’aquesta crisi econòmica 

actual. Per primer cop, l’atur ha passat de ser eminentment femení per passar a ser 

masculí, ates el gran impacte d’aquesta crisi en el sector de la construcció.  

La distribució per edats de l’atur també presenta unes dinàmiques diferenciades entre 

els dos territoris. A la comarca del Vallès Occidental l’atur és més jove que no pas a la 

Garrotxa.  

 

Gràfic 4.8. Atur per edats al Vallès Occidental i la Garrotxa. Percentatge sobre total d’aturats, 2012 3T 

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Treball 

 

Com es pot veure la Garrotxa té una proporció major d’aturats en els trams més grans 
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concentra més aturats en els trams centrals d’edat. El caràcter més industrial de la 

Garrotxa, front el major domini del sector serveis al Vallès Occidental, pot explicar 

aquesta dinàmica, ja que la indústria pot preferir mantenir treballadors formats i amb 

experiència i prescindir d’ells en els trams finals de la seva carrera laboral més que no 
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pas al mig. Això també explicaria el major atur en el tram de 20 a 24, ja que encara no 

són persones amb experiència suficient per ocupar-se en certes tasques industrials. 

En el sector serveis, on hi ham moltes ocupacions que requereixen poca qualificació i 

on els processos d’aprenentatge són més curts i menys costosos, l’experiència laboral 

pot no ser tant valorada com en d’altres sectors, per tant, la rotació de treballadors 

pot ser més dinàmica i independentment de la seva experiència.  

Reprenent el fil encetat anteriorment, en les dades que relacionen edat i atur podem 

veure com l’atur juvenil és major al Vallès Occidental, precisament el territori amb una 

població més jove. Això ens permet afirmar que aquesta major presència de persones 

joves es tradueix en una major competència pels llocs de treball. Dit d’una altra 

manera, els joves de la Garrotxa tenen més oportunitats laborals, ja que han de 

competir amb menys persones del seu tram d’edat. Aquesta constatació ens portaria a 

afirmar, també, que el mercat de treball del Vallès no és prou dinàmic com per 

contrarestar aquest efecte. Aquesta afirmació es veurà reforçada o rebatuda quan 

analitzem la durada de les situacions d’atur. 

Els dos territoris també presenten dinàmiques diferenciades en funció de l’origen dels 

aturats. Ara bé, sobre el total d’aturats, s’observa com en tots dos llocs la població 

nouvinguda presenta uns nivells d’atur superiors respecte dels d’origen europeu. 
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Gràfic 4.9. Atur per gran regió de nacionalitat al Vallès Occidental i Garrotxa. Percentatge sobre total 

d’aturats, 2012 3T. 

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Treball 

 

Les dinàmiques d’assentament de la població nouvinguda tenen un fort component 

relacional (Camprubí, 2011) i per tant seria aventurat intentar trobar factors 
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sense una investigació major al respecte. La població nouvinguda s’assenta allà on hi 

ha oportunitats laborals, però ho fan fortament influenciats per la informació que 

circula per les seves xarxes i per les persones que integren aquesta que ja s’han 

assentat prèviament en un lloc determinat. De la mateixa manera, les oportunitats 

laborals de la població nouvinguda també responen a aquestes dinàmiques relacionals 

i caldria observar si hi ha correlacions significatives entre nacionalitats i sectors 
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productius i, un cop establertes, observar com a impactat l’atur en aquests sectors 

concrets. Aquest però, no és l’objectiu d’aquesta recerca. 

Per acabar amb aquesta comparació entre els dos territoris, s’analitzaran les dades 

sobre la durada de l’atur. Aquesta dada és significativa per observar quin és el 

dinamisme del mercat de treball en els dos territoris. Per dir-ho d’altra manera, 

aquestes dades permeten veure quina és la facilitat amb que les persones d’un altre 

territori poden trobar una altra feina després d’un període d’atur. 

Els períodes d’atur prolongats tenen unes implicacions nefastes en termes d’inclusió 

socials. Com més llarga és la situació d’atur, menors són les oportunitats de reinserció. 

L’any 1931, Laszarsfeld, entre altres, van dur a terme un estudi clàssic i que ha servit 

de referent en el camp de la sociologia del treball. Aquest estudi, que porta per títol 

“Els aturats de Marienthal”4

                                                           
4 Lazarsfeld, Paul, Jahoda, Marie, Zeisel, Hans (1996), Los Parados de Marienthal. Madrid, La Piqueta 

(Edición original: 1933). 

 va concloure que les situacions d’atur generen unes 

dinàmiques de desestructuració de la quotidianitat i del temps de vida, les situacions 

de depressió i pèrdua d’autoestima són molt més freqüents i el consum cultural baixa 

dràsticament. Malgrat l’antiguitat d’aquest estudi, les seves conclusions són 

plenament vigents, com també s’observa en la pel·lícula “Los lunes al sol” de Fernando 

León de Aranoa (2002). 
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Gràfic 4.10. Durada de la demanda d’ocupació al Vallès Occidental i Garrotxa. Percentatge sobre el total 

de demandants, 2012 3T. 

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Treball 
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elements. 
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presenten unes millors condicions per la inclusió social, gràcies a les dinàmiques 

relacionals de caràcter informal.  

Concretament, la menor densitat de població i la proximitat permeten una major 

detecció de necessitats i una millor circulació de la informació, en aquest cas, referent 

a oportunitats laborals. Caldrà, doncs, observar l’anàlisi del treball de camp dut a 

terme en aquesta recerca per veure si aquests són elements significatius en el cas de la 

Garrotxa.  

 

4.2 Recursos per a la inserció laboral. 

En el present apartat es presenten els principal resultats obtinguts durant el treball de 

camp referent als recursos públics i privats en els dos territoris. El treball de camp als 

territoris es va dur a terme durant l’any 2012 entre els mesos de juny i novembre. Les 

entrevistes van ser les següents: 

Taula 4.1. Entrevistes Realitzades Garrotxa 

Garrotxa   

Entrevistes a responsables de: Data (2012) Lloc 
Centre d'Empreses de les Preses 11 de juliol Les Preses 

Àrea de Joventut, Consell Comarcal de la Garrotxa 12 de juliol Olot 

Institut Municipal de Promoció de la ciutat 11 de juliol Olot 

Centre Integral de Formació Professional de la Garrotxa 12 de juliol Olot 

Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) 9 d'octubre Olot 

Consorci d’Acció Social de la Garrotxa 12 de juliol Olot 

Fundació Garrotxa Líder 13 de novembre Olot 

Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural 11 de juliol Olot 

Càritas Garrotxa 9 d'octubre Olot 

Creu Roja 16 d'octubre Olot 

Cooperativa Verntallat 30 de juliol La Vall d'en Bas 

Projecte Mirall - Cooperativa La Fageda 30 de juliol Santa Pau 

Rocatomba SL 9 d'octubre Olot 

Aula Format 16 d'octubre Olot 
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Taula 4.2. Entrevistes Realitzades Vallès Occidental 

 

Vallès Occidental   

Entrevistes a responsables de: Data (2012) Lloc 
Foment de Terrassa 21 de juny Terrassa 

Institut Municipal de Promoció Econòmica (IMPES)-Rubí 21 de juny Rubí 

Vapor Llonch de Sabadell 27 de juny Sabadell 

Consorci per l’Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès 
Occidental-(COPEVO), inserció laboral 

21 de setembre Terrassa 

Fundació CECOT Persona i Treball 8 de març Terrassa 

Jardinets sccl 11 d'octubre Ripollet 

Món Verd sccl 10 d'octubre Polinyà 

Mec2010 sccl 3 d'octubre Sabadell 

Flama Roja sccl-Can Capablanca 28 de novembre Sabadell 

Fundació Engrunes 16 d'octubre 
Montcada i 
Reixac 

Projecte Entre Veïns, Fundació Clariana 20 de setembre Rubí 

 

En els informes específics de cada territori hi apareixen les informacions aquí 

presentades en un format més extens. Recomanem al lector que visiti aquests 

documents sempre que ho cregui convenient. Els podrà trobar en aquest enllaç. 

4.2.1 Intermediació 

Aquest tipus de recurs és aquell que va destinat al que podríem anomenar “trobar 

feina”. Són recursos encarats a millorar l’autocandidatura de les persones usuàries. De 

forma més concreta hi trobem els recursos com les borses de treball, els itineraris 

d’inserció, la formació per ensenyar a fer currículums o entrevistes. També trobaríem 

en aquest grup els Programes de Qualificació Professional Inicial i les polítiques actives 

d’ocupació. Són recursos de “primera atenció”. 

http://jovesinsercio.wordpress.com/informes-parcials/�
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Quadre 4.1. “Coneguem el mercat laboral”. Recurs d’intermediació de l’administració. Vapor Llonch de 

Sabadell 

 

“Coneguem el mercat laboral”, Vapor Llonch de Sabadell.  
 
És un servei adreçat als centres educatius i concretament a alumnat, professorat i pares i 
mares. A través d’aquest programa s’ofereixen diferents modalitats de xerrades 
adaptades a les necessitats de cada centre perquè els joves que tinguin una orientació 
professional reflexionin al voltant de la seva incorporació al mercat laboral. També 
s’organitzen visites guiades a empreses per conèixer perfils professionals emergents, i 
visites a centres de formació tecnològica i al Vapor Llonch. 
 
La finalitat és donar informació a les persones joves perquè es familiaritzin amb les 
dinàmiques del mercat laboral, com cercar feina, el vocabulari específic, entre altres. 
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Quadre 4.2. “Centre Integral de formació professional”. Recurs d’intermediació, entre d’altres, de 

l’administració. Varis actors públics de la Garrotxa 

 

Centre Integral de formació professional 

Va néixer l’any 2005 i està constituït per l’Ajuntament d’Olot, el Consell Comarcal de la 
Garrotxa, el departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat i el Consorci de 
Promoció Econòmica de Les Preses. 
 
Els principals eixos de treball d’aquest Centre són els següents: 
 
1) Formació Professional. El Centre aplega els 3 Instituts que ofereixen Formació 

Professional a la comarca: l’Institut Garrotxa, l’Institut Bosc de la Coma i 
l’Institut Montsacopa, que tots junts ofereixen un ampli ventall d’especialitats en 
Cicle Mitjà i Superior1. 

2) La innovació i la transferència tecnològica. El Centre estableix contacte 
permanent amb el teixit empresarial de la comarca per conèixer les seves 
necessitats i adequar la formació. L’oferta formativa s’ha adaptat i s’ha 
transformat per donar resposta a les demandes de les empreses. 

3) Orientació professional. El Centre ofereix informació i orientació formativa i 
laboral, d’acord amb d’altres recursos de la comarca (IMPC, Consell Comarcal de 
la Garrotxa, Consorci de Promoció Econòmica de Les Preses i Sindicats). 

4) Borsa de treball. El Centre gestiona una borsa de treball i manté un contacte 
estret amb les empreses que cerquen especialistes en oficis a la comarca. 
 

El Centre ofereix a tots els alumnes el Mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT), un 
instrument que permet apropar els alumnes a una o més empreses de la comarca i que 
les empreses coneguin alumnes formats en diferents especialitats, el que els ajuda 
després a l’hora de contractar nous treballadors.  
 
L’oferta formativa àmplia que ofereix el Centre fa que, a la pràctica, en les mateixes 
instal·lacions convisquin diferents persones actives o en atur, que es coneixen i es 
transmeten informacions sobre les seves necessitats formatives o de les pròpies 
empreses. Hi ha una xarxa informal entre formadors i estudiants que funciona i que 
facilita que la informació flueixi. 
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Els factors estructurals: la crisi econòmica 

Les principals mancances d’aquest tipus de recurs, actualment, estan estretament 

vinculades a la crisi econòmica i el seu impacte en el mercat de treball. Les 

disminucions pressupostàries de les administracions han impactat, també, en els 

recursos d’intermediació laboral, generant un fet paradoxal com és que, quan més 

manca fan actuacions d’aquest tipus, menors són els recursos que s’hi destinen. Els 

serveis municipals d’inserció són molt dependents de les partides pressupostàries de la 

Generalitat i, molts ajuntaments tenen dificultats per mantenir programes amb 

recursos propis. 

 Això també genera desigualtat territorial pel que fa a aquests recursos, ja que els 

territoris amb major capacitat o que fan una aposta clara en aquest sentit poden oferir 

un ventall superior de recursos per la inserció laboral. 

 “(...) i cada vegada pinta pitjor. En polítiques actives això ha sortit i té ressò ara 

mateix. Pel que fa a orientació, plans d’ocupació, ODL, pel que fa a moltes 

coses, la retallada que s’ha fet és del 99,7%, han deixat un 0,3% per no dir que 

ha desaparegut... Llavors, si ara estem com estem, a mínims, doncs imaginat 

l’any vinent! això agreuja els col·lectius que pitjor ho tenen per trobar una 

feina: joves, majors de 45, dones, immigrants,...A nivell de formació sortiran 

coses... el que és ben bé polítiques que afecten la mediació, quedaran molt 

minvades, pràcticament eliminades”  
IMPES 

 

La restricció pressupostària també genera un efecte negatiu, un “efecte Mateu” on els 

joves menys qualificats, en ocasions, queden fora dels cursos oferts per les 

administracions. L’escassetat de recursos fa que aquests es focalitzin en aquelles 

persones que en faran un major aprofitament per assegurar unes majors probabilitats 

d’èxit. L’avaluació quantitativa (nombre d’insercions) genera que les persones amb 

majors dificultats personals i socials a vegades quedin fora dels recursos públics, ja que 

es considera que no faran un bon aprofitament d’aquests recursos. Aquest filtratge 

dels joves ve determinat per dues vies: 1) els requisits que posa l’administració 
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(Generalitat, en aquest cas) al tractar-se de subvencions finalistes i 2) el que fan les 

mateixes entitats buscant una major efectivitat. 

“Dintre la casa d’oficis aquest any la normativa ens deia que havien de ser gent 

amb el graduat de secundària, majoritàriament. Ens ha portat problemes”  
Vapor Llonch 

 

“selecció sempre en fem. Si tens tantes places i se’n presenten 500... quins 

criteris intentem usar? Criteris d’aprofitament. El curs és un èxit si els joves 

l’aprofiten com creiem que l’han d’aprofitar (...) aquest tipus de recursos no 

estan pensats per joves amb moltes dificultats. Estan pensats per joves, joves 

amb dificultats, però amb un límit”  
COPEVO 

 

Ara bé, no és només una qüestió pressupostària. L’èxit d’aquest tipus de polítiques 

està molt vinculat amb la capacitat d’absorció del mercat laboral. Al tractar-se de 

polítiques que busquen millorar l’autocandidatura i la intermediació laboral, 

necessiten un mercat de treball dinàmic per poder inserir les persones receptores dels 

serveis. En el context actual de forta recessió en la creació de llocs de treball, aquestes 

polítiques no aconsegueixen inserir les persones que fan ús dels serveis.  

A aquesta recessió en la creació de llocs de treball cal afegir-hi un altre factor, 

especialment perjudicial per al col·lectiu de joves en risc, que és l’objecte d’aquest 

estudi. Als serveis d’intermediació laboral de les administracions hi arriben ofertes, tot 

i que poques, però les que arriben demanden uns perfils molt qualificats on no 

encaixen els joves menys preparats.  

En un context d’escassetat de llocs de treball i una forta demanda d’ocupació, la 

competència es torna més forta i els requisits per aspirar a les ocupacions disponibles 

augmenten. Apareixen casos d’ofertes de treball sobrequalificades per la tasca que cal 

desenvolupar. Això genera un segon “efecte Mateu” on les persones menys 

qualificades queden fora d’unes oportunitats laborals on les quals, anteriorment, sí 

que es podrien inserir. 
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“(...) tenim borsa de treball on arriben ofertes, és limitada però n’arriben. Les 

que venen són molt qualificades i demanen molta experiència. Al Mercadona 

per treballar de reposador et demanen el graduat i posen valorable 2 anys de 

carrera universitària. Volen una persona polivalent que serveixi per tot, i com 

que poden triar... (...) a la indústria farmacèutica d’aquí també et demanen un 

grau formatiu per una feina a la cadena de muntatge, gens complicada. Per 

cuidar gent gran també et demanen el cicle, abans aquí fèiem un curs i ja n’hi 

havia prou. ”  
FOMENT 

 

La combinació de l’estancament del mercat laboral, la manca de recursos públics i la 

selecció de perfils generen un cert estancament en els itineraris d’inserció de molts 

joves, ja que els recursos per oferir són molt reduïts.  

 “quan fas un acompanyament, ara que no es troba feina, si no tens cap recurs 

formatiu que puguis oferir és com “i ara què?” si no tens recursos què fas amb 

ells?”  
FOMENT 

 

“pràcticament tota la plantilla d’aquest IMPES i totes les promocions 

econòmiques de tots els ajuntaments, iniciem totes les accions en base a 

programes. Llavors, si no ve un programa, subvenció, ja sigui de la Generalitat 

de la DIBA o d’on sigui, per poder moure cap mena d’iniciativa, nosaltres no 

podem. Per estructura no podem oferir més serveis subvencionats”  
IMPES 

 

Aquest fet resta efectivitat a les polítiques d’intermediació. És molt important tenir 

clara la vinculació de l’efectivitat de les polítiques d’intermediació amb la situació del 

mercat de treball. Si no és així, es poden donar equívocs quan es fa l’avaluació de 

l’efectivitat dels serveis públics d’ocupació.  

Això permet incorporar un altre element que preocupa a les persones tècniques dels 

serveis locals d’ocupació i és l’entrada d’operadors privats. Des de les administracions 

es tem que aquestes operadors facin una selecció dels perfils amb major ocupabilitat 

per assegurar-se uns índex d’inserció elevats. Això deixaria a les administracions amb 

un paper molt subsidiari i que hauria d’ocupar-se només d’aquells casos amb majors 
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dificultats. Com un peix que es mossega la cua, les xifres quantitatives dels serveis 

públics serien pitjors que les dels operadors privats i, per tant, es legitimaria el fet de 

dotar de majors recursos als privats en detriment dels actors públics. Les entitats 

privades tenen com a objectiu el servei a les empreses, mentre que les administracions 

–com també les entitats- posen a la persona i el seu procés d’inserció (apoderament, 

formació) al centre de l’actuació. Aquest és un matís important, ja que la finalitat de 

ser d’unes i altres marca en gran mesura el tipus d’actuació. Una està només centrada 

a oferir treball temporal a les empreses a causa de pics de producció o una mala 

planificació, les altres treballen per la millora de les condicions d’ocupabilitat de les 

persones i això implica un treball formatiu i assistencial, de forma coordinada amb 

altres serveis, que aporta valor afegit a la tasca de les administracions.  

Sembla doncs, que són els propis recursos els que generen una bossa de població jove 

amb majors dificultats socials i menors qualificacions que no tenen accés ni al mercat 

de treball ni als recursos d’inserció.  

Els factors organitzatius: rigideses i manca de coordinació 

En els dos territoris analitzats destaquen una excessiva rigidesa en els criteris que dicta 

l’administració. Ja hem vist anteriorment els problemes que suposen els criteris 

d’accés als cursos formatius, però també hi ha rigidesa en la definició d’aquests cursos, 

molts cops, poc adaptats a la realitat territorial.  

 “Llavors venen els programes acotats, per exemple, nosaltres volem fer 

formació X però llavors la Generalitat et marca per fer aquest curs o aquest, i a 

lo millor tu vols fer alguna cosa més”  
IMPES 

 

L’Administració hauria de ser més flexible en deixar que els territoris defineixin la seva 

oferta formativa, ja que són ells els qui tenen contacte amb la realitat social, laboral i 

empresarial del territori.  
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En el cas específic de la Garrotxa s’apunta una manca de model unificat, una manca de 

coordinació que resta potencialitats. 

“el tema dels joves no està massa ordenat. Cada administració ha anat fent les 

coses pel seu compte amb els recursos que tenia (...) Mai s’ha plantejat un 

projecte compartit i això fa que perdem oportunitats”. 

 
 
Una possible solució vindria per augmentar la coordinació entre els nivells de 

l’administració i augmentar el marge de decisió dels ens territorials. Això també 

evitaria certes duplicitats que es donen en el territori.  

“[caldria major coordinació amb el SOC ja que] ells tenen els recursos i el 

Consell Comarcal arriba als joves. D’aquesta manera no es promouria un circuit 

paral·lel ni es duplicaria un servei” 
 

Cal modificar l’enfocament i passar d’una lògica de que cada administració ofereix els 

seus recursos a una lògica de territori on es coordinin els diversos actors (diversos 

nivells de l’administració, empreses, entitats). Això permetria augmentar l’autonomia 

dels territoris, podent augmentar l’adaptació territorial dels recursos i prendre més 

riscos. L’actual estructura piramidal rígida no permet que els territori innovin i els hi 

resta capacitat de reacció. 

 “hi hauria més possibilitats si la xarxa estigués més consolidada, es podria fer 

arribar més fàcilment la informació disponible dels diferents recursos”.  

 

En aquesta direcció, la solució  

“no és crear un organisme sinó conveniar serveis. Els dubtes poden venir més a 

nivell polític que tècnic. Si s’entén que el servei és per a tot el territori és el 

rellevant. El límit municipal ha quedat caduc. En termes de serveis a la 

ciutadania hem de pensar en termes de comarca, de territori. La ciutadania 

també ho ha d’entendre”.  
(Garrotxa)  
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Aquesta manca de coordinació és concreta, sobretot, entre els diversos nivells de 

l’administració, ja que en el territori, tant al Vallès com a la Garrotxa, es donen 

dinàmiques de coordinació entre els serveis locals i les entitats socials. Aquesta 

coordinació amb les entitats socials és especialment útil per als casos de joves en risc, 

ja que permet adaptar els recursos a les necessitats socials i donar una atenció molt 

més integral. Més endavant aprofundirem en les dinàmiques de col·laboració entre 

entitats i administració local.  

Aquesta importància de la territorialització i augment d’autonomia dels territoris, 

propiciant major coordinació entre els diversos actors, es posa de relleu en el cas de la 

Garrotxa. Aquest entorn rural, amb baixa densitat de població permet, de forma 

informal, unes majors dinàmiques de coordinació que faciliten la tasca dels serveis 

d’inserció i permeten articular actuacions més integrals. En territoris més urbans, com 

el Vallès, on aquestes dinàmiques informals són molt més difícils d’emergir, caldria 

institucionalitzar-les mitjançant una major coordinació –que a vegades ja es dóna a 

nivell municipal.  

 “Tot és més fàcil. Hi ha més coneixement i proximitat. Hi ha més accessibilitat i 

espai més gran de confiança. La proximitat també té inconvenients, com l’accés 

immediat. Però s’és més ràpid cercant solucions, tot és més proper i tot pot 

arribar a ser més senzill i no tant rígid. Hi ha certa flexibilitat sense perdre de 

vista que som administracions”.  

 

Tot i aquesta major coordinació informal, també a la Garrotxa declaren un grau massa 

elevat de distanciament amb les empreses i les seves necessitats, ja que molts serveis 

no disposen de prospectors atesa la manca de recursos. Molts dels insertors i 

prospectors municipals es poden contractar gràcies a les partides pressupostàries dels 

projectes que realitzen i que preveuen la contractació d’aquestes figures. Com es 

veurà més endavant, els recursos d’inserció sí que compten amb una comunicació més 

fluida amb les empreses, però no així en els recursos d’intermediació. 
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Figura 4.1. Recursos d’intermediació de les administracions 

 

 

4.2.2 Inserció 

Aquests recursos són els que van encarats a la formació i capacitació dels usuaris. Les 

actuacions que entren dintre aquesta tipologia van més enllà de la mera intermediació 

entre l’usuari i el mercat de treball. Aquests recursos estan encarats a dotar a les 

persones usuàries d’unes habilitats formatives i professionals que els haurien de 

permetre encarar els processos d’intermediació amb majors garanties d’èxit. 

Aquest tipus de recursos són els que han quedat més afectats per les retallades 

pressupostaries, fins al punt de que no totes les administracions n’ofereixen. Aquests 

serveis suposen una inversió major, ja que els cursos de formació acostumen a tenir una 

durada de sis mesos i cal disposar de professorat qualificat, cal bonificar contractes de 

pràctiques, disposar de beques de desplaçament, entre altres. Excepte en algun cas, tots 

els serveis d’aquest tipus que presten les administracions locals estan subjectes a 

subvencions i, per tant, en aquest moment han quedat aturats. 

Administracions  Recursos 
d’Intermediació 

Mercat laboral 

Recursos d’inserció 

Sistema formatiu 
reglat 



Repensant el concepte de Treball 
Informe RecerCaixa 

 

59 

 

Quadre 4.3. “Acció integrada”. Recurs d’inserció de l’administració. Vapor Llonch de Sabadell 

 

Tots els recursos, en major o menor mesura, incorporen una part pràctica i una de 

formativa. El tipus de jove que rep aquests cursos acostuma a tenir unes trajectòries 

formatives de fracàs i es fa necessari motivar i enganxar-los amb ensenyaments molt 

concrets per tal de que segueixin els cursos. D’aquesta manera poden introduir temari 

de les anomenades competències transversals (matemàtiques, llengües, hàbits) al 

mateix temps que ofereixen capacitació laboral. 

“Acció integrada” Vapor Llonch de Sabadell 
 
Els serveis laborals de Sabadell complementen la seva acció formativa i d’intermedicació 
amb practiques laborals en el si dels serveis de l’Ajuntament. La finalització de les escoles 
taller –recursos adients per als col·lectius més desafavorits que no disposen d’ESO i on es 
treballaven competències transversals- ha obligat a les tècniques del Vapor Llonch a buscar 
alternatives per aquests col·lectius més desafavorits, per a que puguin realitzar pràctiques 
emrpesarials.  
 
Utilitzen recursos del Pla de Barris per dur a terme tasques d’inserció laboral als joves dels 
barris afectats. Durant un mes s’integren als serveis de l’ajuntament vinculats amb cada 
especialitat i desenvolupen la seva feina amb un seguiment per part de la persona 
encarregada d’aquell servei.  

Treballen amb les especialitats de monitor de lleure, arts gràfiques, jardineria, mecànica, 
hostaleria, educació esportiva, producció multimèdia i atenció a la infància. Només poden 
oferir aquelles especialitats que poden integrar en els serveis propis de l’Ajuntament o 
aquells externalitzats mitjançant convenis.  
 
Durant un mes, els joves poden fer un “tast” de diverses ocupacions a l’hora que reben la 
formació en competències transversals i autocandidatura. La limitació d’aquest programa fa 
que no es pugui adaptar la formació als filons detectats des dels serveis locals d’ocupació. 
Malgrat això, les persones joves amb majors dificultats tenen la possibilitat d’inserir-se al 
mercat laboral de forma temporal.  
 
Treballen amb joves que estan allunyats de la formació reglada o que no poden accedir a 
una FP. També aquells que no disposen de l’ESO i que, per tant, no poden accedir als cursos i 
recursos disponibles actualment. 
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“treballem aquestes coses tant concretes perquè sinó no els pots lligar. 

Aprofitem per treballar les competències transversals, actituds socials, 

hàbits...”  
Vapor Llonch 

 

 

Una altra forma de poder treballar aquestes competències tranversals amb els joves de 

perfils de fracàs escolar, és adaptant els continguts als seus centres d’interès. La formació 

que no va enfocada de forma concreta a l’aprenentatge pràctic d’un ofici genera resistències als 

alumnes. Cal, doncs, captar la seva atenció vinculant aquesta formació als seus interessos.  

“les hores de competències clau les viuen com un rotllo perquè ells venen pel 

curs d’operari. Llavors ho vinculem a centres d’interès que venen marcats per 

ells mateixos. Aquest curs els centres han estat el cànnabis, el Muai Thay (lluita 

Tailandesa), els tatuatges,... Si treballem l’expressió escrita, doncs ho fem sobre 

alguna cosa que els interessi. Per exemple, amb el tema de les TIC doncs 

comencem desmuntant un ordinador, arreglant-lo... Cal que vegin la part 

pràctica, que no vegin que són coses desconnectades d’ells”  
COPEVO 

 

 

Quadre 4.4. “Tastet d’oficis”. Recurs d’inserció de l’administració. COPEVO 

 

“Tastet d’oficis”. COPEVO 

Iniciativa encarada als joves de l’aula oberta i tenen majors dificultats per assolir les 
competències bàsiques. Aquest projecte facilita un contacte d’aquest col·lectiu de 
persones joves amb diferents oficis. Els usuaris d’aquest recurs fan tallers d’unes 12 hores 
a la setmana en empreses o centres de formació ocupacional per tal de que vegin com és 
el mercat laboral i com es treballa en diferents oficis. D’aquesta manera les i les joves 
coneixen diversos oficis i veuen si el món del treball es tal i com s’esperaven. En aquestes 
12 hores del taller, realitzen un producte, finalitzen una tasca per tal de que el seu pas per 
allà tingui una finalitat i puguin endur-se’n alguna cosa.  
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Els factors estructurals: la crisi econòmica i les alternatives 

Per començar, posar de relleu que l’Ajuntament de Rubí no ofereix cursos d’aquest tipus 

per una qüestió de manca de recursos. La tasca de l’IMPES es redueix als serveis 

d’intermediació.  

Aquest tipus de recurs d’inserció és el més valorat a l’hora de treballar amb joves en 

risc, ja que permet fer una aproximació a la realitat laboral, en casos permet als joves 

disposar d’un recurs econòmic i facilita el treball formatiu en competències transversals 

i hàbits. Tanta importància tenen aquest tipus de programes que incorporen presència 

en empreses, que alguns serveis municipals els han finançat amb recursos propis, ateses 

les retallades en el finançament d’aquest tipus de serveis. 

 “tot lo que són escoles taller i cases d’oficis ho han tret i només queda la 

formació ocupacional que, cada vegada més, el que demanen per començar el 

curs són les competències de base i molts d’aquests nanos no les tenen. A 

sobre no podran fer els PQPI perquè no venen subvencionats i nosaltres 

depenem molt de les subvencions; el sou de la gent fixa el tenim, però dels 

altres no. Treballem per projectes, i si no hi ha diners no podem contractar. El 

“Tastet d’Oficis” abans venia subvencionat en part, aquest any ho ha pagat 

Foment perquè val la pena”  
FOMENT 

 

També es troben dificultats en el cas de Sabadell, on les escoles taller han hagut de 

parar la seva activitat atesa la manca de pressupost. Aquest era un recurs mol valuós 

per als joves amb major situació de risc, ja que els criteris d’accés eren més baixos i els 

joves podien treballar matèries transversals i treure’s el graduat d’ESO. Tot i aquesta 

manca pressupostària, al Vapor Llonch de Sabadell han buscat alternatives. En aquest 

cas concret es tracta d’aprofitar els recursos econòmics existents en el Pla de Barris. 

Als barris afectats pel Pla realitzen funcions formatives per a joves molt allunyats del 

sistema formatiu que no podrien accedir a la Formació Professional. Aquests fan 

pràctiques d’un mes en els serveis de l’ajuntament, tot desenvolupant competències 

vinculades als serveis municipals. Haver de treballar d’aquesta manera limita l’atenció 
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als barris del Pla de Barris i a aquells sectors en què l’Ajuntament treballa, ja que no 

poden derivar joves a les empreses ni bonificar la contractació. 

“com que és municipal i no podem treballar per empresa aliena, hem de limitar 

a les feines i serveis que fa l’Ajuntament. Intentem ser creatius i actualment 

hem incorporat a producció multimèdia i l’atenció a la infància perquè tenim 

un departament d’informàtica i un servei de mainaderes per als treballadors 

del PES i convenis amb escoles bressol municipals. Però no podem oferir gaires 

coses i menys tenint en compte els filons d’ocupació que hi ha perquè només 

podem treballar en allò que fa l’ajuntament, no podem cedir personal a 

empreses”  
Vapor Llonch 

 

De forma general, les persones entrevistades valoren aquests tipus de recurs dual de 

forma molt positiva. Combinar formació amb pràctiques empresarials permet generar 

un vincle molt més fort de les persones usuàries que no pas la sola formació. A més, 

per als casos de persones en situacions socials més desafavorides, els permeten tenir 

un ingrés econòmic, factor de suma importància a l’hora d’avaluar els costos 

d’oportunitat de la formació per a les persones amb unes situacions socials i 

econòmiques més precàries.  

Els recursos de formació en empreses, tot i estar molt ben valorats, també topen amb 

dificultats provinents de l’actual situació de crisi econòmica i el seu impacte en el món 

empresarial. Existeixen dificultats per trobar empreses on els joves puguin realitzar 

pràctiques. Els motius són bàsicament tres: 1) per una banda la manca de necessitat 

d’incorporació de mà d’obra per la baixa producció generalitzada, 2) per altre costat hi 

ha la desconfiança vers l’administració a l’hora de rebre les subvencions i 3) per l’altra, 

l’estigma que porten associat els usuaris d’aquests programes.  

“hem tingut programes com el Suma’t que han representat un cert èxit, però 

no podem parlar del 100% ni molt menys. Primer perquè les empreses no estan 

receptives; mentre tenen a subvenció encara, però moltes vegades ni així 

perquè dubten de l’administració. És “ja veurem quan cobrarem”, “hem 

d’adelantar els diners”, “ara no necessito ningú”... i també perquè si són joves 

que estan en un projecte específic és que són conflictius i no és necessariament 

així. Hem tingut força reticències per part de les empreses”  
FOMENT 
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Això posa de relleu que la problemàtica de l’atur juvenil no és abordada de forma 

col·lectiva. La societat en el seu conjunt, i els empresaris en aquest cas concret, no se 

senten responsables ni capaços d’abordar un problema de tanta importància com 

aquest. El paper que juguen alguns empresaris en la inserció laboral dels joves en risc 

es limita a la seva utilitat i no és entès com una aportació a la societat. Caldria, doncs, 

dotar de la importància necessària a aquesta problemàtica –tampoc reflectida en els 

pressupostos públics- i que sigui abordada de forma col·lectiva.  

La reducció de les partides pressupostàries destinades a aquests programes d’inserció 

per a joves en risc, ha generat que molts d’ells es trobin sense cap recurs on anar, ni 

cap formació a rebre. Ja s’ha apuntat que les rigideses de l’administració en els 

requisits d’accés, que molts cops generen un “efecte Mateu”, també deixen fora dels 

recursos a molts joves, sobretot aquells amb més mancances socials. Això ha generat 

que un nombre important de joves no tinguin res a fer i s’estiguin al carrer.  

Per posar solució a aquest buit, a la Garrotxa fa 3 anys que treballen en un programa 

coordinat entre l’Institut Municipal d’Educació d’Olot, l’Institut Municipal de Promoció 

de la Ciutat, Càritas, PQPI i amb empreses de la comarca. Aquest programa persegueix 

una triple finalitat que les persones responsables troben a faltar en altres recursos: la 

formació, aprendre un ofici i adquirir hàbits laborals.  
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Quadre 4.5. Consorci d’Acció Social de la Garrotxa- “la brigadilla”. Recurs d’inserció de l’administració. 

CAS Garrotxa 

 

La inserció en el mercat laboral es fa mitjançant contractes temporals i intermitents, 

jornades curtes i en sectors de baixa qualificació. Tot i l’accés a una renda derivada 

d’aquestes jornades de treball, la capacitació professional en un ofici no n’és la 

Consorci d’Acció Social de la Garrotxa 
 
El Consorci d’Acció Social de la Garrotxa (CAS) està integrat per l’Ajuntament d’Olot i el 
Consell Comarcal de la Garrotxa.  
 
Des de fa 3 anys el CAS té un programa específic destinat a promoure processos d’acompanyament 
de joves en risc d’exclusió social. Aquest programa treballa amb prop d’un centenar de joves molt 
vulnerables, la majoria en atur i que han abandonat els estudis i està coordinat amb l’Institut 
Municipal d’Educació d’Olot, l’Institut Municipal de Promoció de la Ciutat, Càritas, PQPI i amb 
empreses de la comarca. L’objectiu d’aquest programa del CAS per a joves en risc és acompanyar-
los en el seu procés de retorn a itineraris de formació i en la seva inserció en el mercat de treball. 
Treballa en compte tres eixos: la formació, aprendre un ofici i adquirir hàbits laborals i personals. 
 
Es dissenya un itinerari de treball i es fa una intervenció molt directa, partint del que ha fet fins al 
moment i del que vol fer en el futur. A partir d’aquest itinerari, en alguns casos, se’l deriva a 
recursos ja existents, com pot ser el PQPI o l’Escola d’Adults, al Consorci de Normalització 
Lingüística, als cursos de l’Institut Municipal de Promoció de la Ciutat, a la Creu Roja per a cursos de 
voluntaris o socorrisme, a Càritas per a capacitació per cercar feina, entre d’altres. En tots els casos 
l’objectiu general és que els joves assoleixin a mig termini una formació que els permeti acreditar 
un nivell d’estudis: l’ESO, la FP de grau mitjà o Certificats de Professionalitat. 
 
Més enllà de facilitar itineraris formatius, també es promouen espais d’aprenentatge d’un ofici que 
permetin als joves entrar en contacte amb el món del treball. En aquesta direcció s’ofereixen feines 
temporals i en jornades curtes per tal de treballar amb els joves en risc aspectes vinculats a la 
motivació personal, l’autoestima, la relació social, els hàbits en el treball, entre d’altres. Aquest 
recurs es coneix com la “brigadilla” i els joves que hi participen realitzen diferents activitats a la 
ciutat d’Olot, en conveni amb empreses o cooperatives com La Fageda, administracions i entitats. 
Aquest “tast laboral” permet a l’educadora social treballar amb aquests joves els hàbits laborals 
(puntualitat, relació amb el cap, relació amb l’equip). Permet als joves aprendre diferents oficis i, 
també important, facilita la creació d’espais de responsabilitat i confiança. Els joves estan 
contractats en alguns casos o becats en d’altres, per fer aquestes feines i perceben 6 euros l’hora, la 
qual cosa permet establir una relació laboral amb els joves i obrir certes perspectives de futur. 
 
D’altra banda, per treballar d’altres aspectes personals, el recurs també contempla la possibilitat 
que els joves puguin accedir a activitats que es podrien anomenar “extraescolars”, com l’assistència 
a un gimnàs o a cursos d’idiomes, que els permeten establir rutines i responsabilitats en tant que els 
joves perceben uns ajuts mensuals per poder assistir a aquestes activitats. 
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finalitat. Els sectors laborals són de baixa qualificació i en sectors precaris. La inserció 

laboral és entesa com una eina formativa més, un espai on treballar hàbits laborals, 

reforçar la confiança, la responsabilitat i l’autoestima, generar xarxes, entre altres. Des 

del Consorci el que tenen clar és que el que fan és “tapar forats, posar tirites”. Malgrat 

tot, la valoració que en fan els usuaris és molt positiva i ha despertat algunes 

vocacions.  

En aquest cas concret, es pot observar com el territori de la Garrotxa enfoca la 

problemàtica de l’atur juvenil de forma col·lectiva en el territori. Actors públics i privats 

i les entitats es coordinen per donar resposta a aquesta problemàtica. Davant les 

rigideses observades en el cas del Vallès, on els actors privats presenten múltiples 

reticències, a la Garrotxa s’afronta la problemàtica de forma integral i dóna resposta a 

un centenar de joves. El fet de ser un entorn rural, amb més coneixences personals, 

més elements de coordinació informal i, també, un major sentiment identitari 

vinculant, possibilita la vinculació d’un nombre major d’actors interpel·lats per la 

problemàtica del seu territori.  

Els factors organitzatius: rigideses  

Fins ara hem pogut veure els efectes que les retallades pressupostàries han tingut en 

aquestes actuacions que les persones entrevistades valoren de forma molt positiva. 

També hem pogut apuntar com les administracions cerquen formes de continuar 

oferint aquest tipus de serveis –amb limitacions- tot i no tenir finançament: ja sigui 

aportant recursos propis, cercant altres fonts o coordinant-se amb el màxim d’actors 

del territori.  

En l’apartat anterior ja s’han mencionat algunes de les problemàtiques que generen les 

rigideses administratives i la desconnexió amb la realitat concreta de cada territori pel 

que fa a l’oferta formativa i els sectors econòmics i, per tant, no redundarem. Hi ha 

una altra rigidesa en l’accés als recursos formatius i és en els criteris d’accés com l’edat 

o el nivell formatiu. Sobretot per al col·lectiu de joves en risc –el perfil a qui s’orienten 

aquestes actuacions- són criteris que s’adaptin a la realitat ni als casos específics. 
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Aquests criteris d’accés haurien de ser molt més flexibles i amb major marge de decisió 

per part de les persones tècniques dels serveis locals, ja que són elles les que tenen 

contacte estret amb la realitat.  

“en el cas del Suma’t un dels requisits era no tenir el graduat. Clar, hi ha joves 

amb el graduat però que estan com els que no el tenen. O bé temes d’edat, 

més de 18 anys i menys de 25, i hi ha gent que just acaba de fer els 25 o coses 

així”  
COPEVO 

 

Caldria, doncs, establir criteris de caire social més acurats que evitessin la 

discrecionalitat però permetessin un major ajust a les necessitats de les persones que 

en poden ser usuàries. Els requisits actuals (edat i nivell formatiu) reflecteixen poc el 

potencial aprofitament que en podrà fer el possible usuari.  

Sobretot pel que fa al nivell formatiu: l’acreditació o no del títol de l’ESO, més encara 

en els col·lectius de joves en risc, no reflecteix en absolut les seves competències 

formatives. Les nombroses adaptacions curriculars, fan que molts joves puguin 

acreditar l’ESO però sense disposar de les competències bàsiques que se suposa 

haurien de tenir. Això fa que sigui un criteri poc vàlid a l’hora d’avaluar el possible 

aprofitament del recurs per part d’un usuari. Per tant, insistim en una flexibilització 

dels criteris d’accés amb major pes de la valoració de la persona professional dels 

serveis locals per augmentar l’aprofitament dels recursos.  

4.2.3 Els recursos de les entitats 

Les entitats que fan inserció social també es poden classificar en funció del tipus 

d’actuació que duen a terme. En el seu cas, però, la classificació és una mica més 

complexa que la dels recursos de les administracions.  

La classificació dels recursos de les entitats que s’utilitzarà és la següent: 

1. Recursos d’intermediació 

a. Recursos d’intermediació més assistència 
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2. Recursos d’inserció  

a. Finalistes 

b. Trampolí 

 

Les entitats poden oferir uns recursos de caràcter més integral al no estar determinades 

per la compartimentació de l’administració ni els requeriments burocràtics d’aquesta i 

tenen més flexibilitat per incorporar noves actuacions i articular dinàmiques de 

col·laboració. A més, les empreses d’inserció tenen la capacitat de generar llocs de 

treball directes, cosa que les posa en una molt bona posició per dissenyar itineraris 

d’inserció integrals i amb una forta component pràctica. 

Els recursos d’intermediació 

Aquest tipus de recurs són molt similars als que ja s’han presentat de les 

administracions. Són recursos orientats a millorar l’ocupabilitat de les persones 

usuàries mitjançant la millora de certes habilitats d’autocandidatura i la seva formació. 

També són serveis que disposen de borsa de treball.  

 

Figura 4.2. Recursos d’intermediació de les administracions 

Entitats 
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Quadre 4.6. “Job Hunters”. Recurs d’intermediació de les entitats. Fundació CECOT 

 

 

 

Projecte Job Hunters 
 
Projecte impulsat per la Fundació Cecot que es destina a joves de 16 a 15 anys que no disposen del 
Graduat Escolar en Educació Secundària Obligatoria. 
 
Aquest programa inclou les actuacions característiques dels recursos d’intermediació: es fa 
un diagnòstic personal per detectar la formació, l’actitud, l’experiència i les demandes de la 
persona jove que usa el servei. S’estableix un el compromís del receptor de l’actuació de 
que seguirà l’itinerari marcat, ja sigui amb la finalitat de la inserció directa o amb formació 
ocupacional prèvia. L’objectiu de l’itinerari d’inserció es determina d’acord entre l’insertor i 
l’usuari, ja que aquest s’ha d’adaptar a les necessitats i capacitats reals de l’usuari. Per 
tant, malgrat aquests itineraris poden tenir elements comuns (de qualificació formativa 
mínima o d’autocandidatura) cada itinerari serà particular per cada cas i adaptat a l’oferta 
formativa i laboral disponible. Un cop definit l’itinerari d’inserció, es realitza un seguiment 
fins el final de la planificació establerta, que teòricament és la inserció laboral.  

L’accés es fa per diverses vies: mitjançant una crida ad hoc en funció del tipus d’ofertes 
laborals de les que disposin en la seva pròpia borsa de treball o del tipus de programa que 
desenvolupen en cada moment. També hi ha joves que arriben derivats des dels serveis 
socials i viceversa, ells en deriven a serveis socials en funció de les problemàtiques 
associades que presenti el jove en concret.  
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Quadre 4.7. “Noves Estratègies d’Inserció”. Recurs d’intermediació de les entitats. Càritas Garrotxa 

 

 

 

Projecte Noves Estratègies d’Inserció 
 
Projecte impulsat per Càritas Garrotxa dirigit a joves d’entre 16 i 35 anys, que té com a finalitat 
facilitar orientació i tutoria per a la inserció laboral de joves amb especials dificultats socio-
laborals i risc d’exclusió social.  
 
Aquest objectiu general del programa es concreta en objectius específics: 
 

1) Acompanyar, orientar i assessorar en el procés d’inserció socio-laboral del/la jove a través 
d’itineraris personalitzats. 

2) Establir un treball en xarxa amb tots els agents del territori. 
3) Facilitar la funció social i formativa de les empreses. 
 

 En el marc d’aquest programa es duen a terme diferents modalitats de sessions (individuals i 
grupals) per tal de treballar diferents vessants de la realitat de cada jove, que van més enllà de 
l’àmbit laboral. 
 
Les primeres entrevistes individuals tenen com a finalitat valorar tant el nivell de competències 
bàsiques del jove, com les competències transversals. Aquest enfocament dual té com a objectiu 
conèixer quina és la situació del jove per tal de treballar amb més intensitat i molt directament, 
les competències vinculades al mercat laboral. L’objectiu és situar al jove en la realitat del mercat 
laboral de la comarca i en conèixer les pròpies capacitats i expectatives. 
 
Aquestes entrevistes individuals permeten elaborar el pla de treball per cada jove. El pla de treball 
constituirà l’eix i vincle permanent i de referència al llarg del seu procés de formació en el 
Programa NEI i guiarà les entrevistes successives, de tal manera que les sessions de treball 
individual són molt flexibles i s’adapten a les necessitats de cada jove.  
 
Les sessions grupals del programa s’organitzen a l’entorn de temàtiques concretes, sobretot 
vinculades a les eines i canals de recerca de feina (com pot ser l’entrevista de selecció o la recerca 
de feina per internet), per tal d’aprofundir en el seu contingut i afavorir l’intercanvi de 
coneixement i experiències entre els participants. 
 
En els darrers 2-3 anys la majoria dels joves que participaven en el programa NEI venien derivats 
dels centres d’educació secundària en no finalitzar els estudis obligatoris (ESO) i també del 
programa d’acollida de Càritas i del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa (CAS), amb qui es 
treballa conjuntament les dificultats econòmiques i/o familiars. La intervenció directa amb la 
família sempre la fa el CAS. En un 70% dels joves hi ha vinculació amb els serveis socials de la 
comarca. 
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Aquest tipus de recurs posa l’èmfasi en el fet de que sigui el mateix usuari el que trobi 

feina per si mateix. L’actuació d’aquests recursos és la de capacitar a les persones joves 

per que es puguin enfrontar al mercat de treball amb un mínim d’eines i recursos. 

Aquest enfocament, centrat en l’individu, està en plena consonància amb la teoria de 

les polítiques actives d’ocupació, pensades per uns contextos laborals més dinàmics i 

uns nivells d’atur molt inferiors que els del mercat laboral espanyol. Per tant, és un 

enfocament que obvia els condicionants de caràcter estructural que operen en els 

processos d’inserció laboral, a més, són eines que disposen de poques solucions en 

episodis de forta destrucció d’ocupació.  

“nosaltres volem que trobin feina per si mateixos, el que passa és que per 

aquests joves el món laboral els és molt aliè i, per tant, intentem transmetre’ls 

una sèrie de coneixements: com comportar-se en una entrevista, com elaborar 

un CV, com buscar feina,..”  
CECOT 

 

Les persones tècniques que gestionen aquest tipus de recurs són conscients 

d’aquestes limitacions i dels efectes que tenen sobre els usuaris, ja que la manca 

d’oportunitats laborals, tot i seguir els itineraris marcats i les tasques encomanades, fa 

que els joves perdin les esperances en la metodologia.  

“(...)Tampoc tenen constància per la recerca de feina i, si els resultats es 

demoren, els seus ànims van decaient, així com també la creença en la recerca 

de feina establerta”  
CECOT 

 

La principal tasca que manifesten realitzar és la de mantenir la motivació de les 

persones usuàries, ja que les possibilitats reals d’inserció són realment minses.  

“intentem que no decaigui la seva motivació posant-los petites fites curtes 

perquè pugui anar veient resultats.”  
CECOT 

 

“[el principal problema] és mantenir la motivació dels joves perquè no se’ls 

busca feina, es treballen les competències per tal que els sigui més fàcil buscar 

feina”  
Càritas Garrotxa 
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Les dificultats per inserir les persones joves en risc en un mercat de treball que 

destrueix ocupació i que ha augmentat molt els requisits per accedir a les ocupacions 

ates l’excés d’oferta de mà d’obra, s’agreugen per la competència amb altres 

col·lectius. La Cecot també gestiona ofertes de persones amb graus de discapacitat 

reconeguda i afirmen que, a vegades, és més fàcil inserir aquests col·lectius per les 

bonificacions fiscals que tenen associats. Això posa de relleu el caràcter utilitarista 

d’alguns empresaris en la contractació de col·lectius especialment vulnerables, ja que 

no és fa per convicció d’estar aportant valor social sinó pels beneficis econòmics que 

això pot reportar.  

Aquesta situació de manca de recursos per l’atenció a aquests col·lectius de joves en 

risc i l’augment de la competència en el mercat de treball ha generat que moltes 

persones joves amb especials mancances formatives i socials quedin al marge de les 

intervencions. 

“ha anat a pitjor per a aquests perfils. Com si una part de la població es donés 

per perduda. L’Escola-taller funcionava i el fet de percebre algun diner ajudava 

a les famílies. Els joves aprenien treballant”.  
Càritas Garrotxa 

 

L’augment de la competència en el mercat de treball també ha arribat que aquells 

sectors on tradicionalment s’ocupaven els joves de baixa qualificació i on trobaven una 

via d’entrada al mercat laboral, tot i que precària. Aquesta situació agreuja l’exclusió 

de sectors de persones joves sense formació del mercat de treball menys qualificat. 

Davant la manca de feina, la majoria de la població ha rebaixat les seves expectatives 

laborals i torna a buscar feina en sectors en els que en els anys de bonança no feia, 

ateses unes condicions laborals que consideraven inacceptables per al seu moment 

vital. Ara, actualment, això ha canviat pressionant a la baixa les expectatives laborals i 

expulsant del mercat de treball les persones menys qualificades. 

“no hi ha sectors per joves. Per exemple, a l’hostaleria ara també hi ha gent de 

trenta anys que torna a incloure’s aquí i trobem que els joves sense experiència 

competeixen amb gent amb experiència. Llavors els joves es troben 
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desemparats. El millor per ells seria la formació i de forma paral·lela anar 

cercant feina”  
CECOT 

 

Els tècnics d’aquest tipus de recursos el que fan és animar a les persones joves per que 

reprenguin els estudis reglats, ja que és un dels pocs recursos que els poden oferir. Ara 

bé, per a les persones joves amb més dificultats socials, la inserció al mercat laboral 

tampoc és una solució real a la seva situació de mancança social, ja que el mercat 

laboral, i sobretot a les ocupacions on poden accedir, són molt precàries.  

“la inserció laboral no és suficient perquè el mercat laboral és precari”  
Càritas Garrotxa 

 

Allà on coincideixen totes les persones entrevistades de la recerca és en què la 

problemàtica de la baixa qualificació dels joves comença al sistema educatiu i en la 

desigualtat social. Avui en dia, en un mercat laboral on el títol de la ESO quasi no 

serveix com a mèrit, les situacions de persones joves que no acrediten la secundària,o 

que ho fan amb adaptacions sense tenir les competències bàsiques, genera una bossa 

significativa de persones joves amb molt poques oportunitats d’inserció.  

La terciarització de l’economia i la destrucció del teixit industrial de finals del s. XX ha 

generat que els llocs de treball s’orientin bàsicament als serveis. La tendència actual a 

la relocalització de la indústria pot obrir una finestra d’oportunitat per aquesta 

població, tot i que sigui a costa de la precarització de les condicions laborals. Caldrà 

veure, però, quin tipus de llocs de treball, i quants, es capaç de generar el mercat 

laboral.  

“Ara anem cap a llocs de treball qualificats i el que no tingui qualificació no 

tindrà opció. Això serà així, quedaran llocs de treball no qualificats però seran 

els menys. Allò que teníem abans ja no tornarà.”  
Foment 
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És per aquest motiu que totes les persones entrevistades coincideixen en que cal 

actuar molt abans en aquests col·lectius. A banda dels factors estructurals derivats de 

les desigualtats socials, hi ha actuacions que es poden dur a terme en el sistema 

educatiu per evitar el fracàs escolar. Actualment, molts serveis d’inserció públics 

destinen molts temps i recursos a formar als joves en habilitats socials bàsiques: 

puntualitat, comunicació oral, com realitzar una entrevista, compromís, 

responsabilitat,... és a dir, tasques que no hauria de realitzar un servei d’inserció 

laboral, sinó l’acció combinada del sistema educatiu i l’entorn familiar. La tendència 

actual és que el sistema educatiu es treu de sobre els joves amb majors dificultats 

socials per la via de les adaptacions curriculars, traslladant el problema als serveis 

públics d’inserció laboral. Són aquests serveis als que se’ls avalua de forma 

quantitativa (quantes insercions) i d’això en depenen els seus recursos. Per tant, es 

veuen forçats a realitzar aquestes tasques de formació bàsica per intentar assolir el 

màxim d’insercions. Finalment, als serveis públics se’ls avalua només en funció del 

nombre d’insercions que realitzen, però en realitat la seva tasca va molt més enllà i és 

molt més complexa.  

A aquest convenciment que tenen els tècnics de que cal que les persones joves 

acreditin l’ESO –i adquireixin les competències corresponents- s’hi cal sumar el fet de 

que la manca de recursos públics redueix molt les possibilitats de treball amb els joves. 

Per tant, la formació reglada no és només un recurs necessari, sinó que gaire bé és 

l’únic amb el que poden comptar les entitats.  

 “jo a la majoria de joves els envio a l’escola d’adults a que es treguin la ESO 

perquè no hi ha cursos. Com que no podran fer el curs de formació que a ells 

els agradaria, doncs mira, almenys que es vagin traient l’educació formal”  
Fco. Clariana 

 

La manca de recursos no impacta només en les possibilitats de les entitats i 

l’administració de dur a terme la seva tasca. Aquesta manca de recursos en els 

programes d’atenció a joves en risc dificulta també la necessària coordinació entre 

entitats i administració. 
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“la xarxa de treball amb l’Oficina de Treball de la Generalitat és feble i la 

col·laboració és puntual, atès que hi ha una manca de recursos de la pròpia 

administració que dificulta establir un treball més estable”.  
Càritas Garrotxa 

 

Les entitats observen també com l’administració no facilita el treball amb aquests 

joves, ja que molts dels tràmits per telèfon o Internet són complicats per determinats 

tipus de col·lectiu. A Càritas de la Garrotxa també detecten la falta d’un marc legal que 

faciliti la col·laboració amb les empreses. Cosa que no passa en el cas de la Cecot 

perquè són una organització empresarial. 

 “el plus més important que tenim és la borsa de treball i també la formació. La 

borsa de treball té ofertes reals i podem oferir aquestes per veure si encaixen 

amb el que estem buscant, podem fer jornades pràctiques,... Aquest és el valor 

diferencial que tenim nosaltres respecte altres empreses (...) si hi ha una 

empresa associada a nosaltres i té una vacant, aquesta ens pot avisar. Això és 

el que altres no tenen”  
CECOT 

 

Ja hem comentat anteriorment que la inserció en el mercat laboral no és condició 

suficient per millorar la situació social de les persones en risc. Sobretot, afrontar 

processos d’inserció laboral per persones que es troben en greus situacions de 

mancança té un elevat cost d’oportunitat, ja que molts cops no disposen dels recursos 

suficients per afrontar aquestes situacions (bitllets de metro o material escolar) o 

prefereixen destinar els seus pocs recursos a intentar inserir-se directament al mercat 

de treball i accedir a una renda. La finalització de molts recursos de l’administració que 

contemplaven una remuneració pels períodes de pràctiques ha agreujat encara més 

aquesta realitat.  

És per això que algunes entitats combinen les tasques d’intermediació amb recursos 

de caire més assistencial.  
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Recursos d’intermediació més assistència 

 

Quadre 4.8. “Entre veïns”. Recurs d’intermediació més assistència de les entitats. Fundació Clariana 

 

 

 

Projecte Entre Veïns 
 
Projecte impulsat per la Fundació Clariana i que es desenvolupa al barri de les Torres de 
Rubí i a Can Anglada de Terrassa. 
 
Tal i com fan els altres recursos d’intermediació, el primer pas és la detecció de necessitats de la 
persona usuària que reclami els seus recursos. Un cop detectades les necessitats, es deriven els 
usuaris als recursos públics o d’altres entitats, tant formatius com laborals, que estiguin en marxa i 
s’adequin a l’itinerari d’inserció traçat per aquella persona. També realitzen cursos de formació en 
cerca activa de feina i autocandidatura. 
 
L’aportació del projecte Entre Veïns és la d’abordar les problemàtiques socials de forma integral i 
amb un important ressò en les dinàmiques comunitàries. L’activació de les xarxes relacionals del 
veïnat es dóna en dos fronts: habitatge i alimentació. 
 
Habitatge: connecten persones amb necessitats residencial amb d’altres que es vegin en la 
necessitat de llogar habitacions per tal de poder fer front al lloguer o la hipoteca. Al mateix temps, 
la Fundació Clariana fa d’avaladora de les famílies que no poden llogar un pis pels requisits que es 
demanen (avals, fiances, contracte). És la Fundació qui lloga el pis i després les famílies signen un 
contracte amb els llogaters que inclou tutela i acompanyament en els processos d’inclusió social. 
D’aquests pisos en tenen 6 a Rubí i 2 a Terrassa.  
 
Alimentació: Gestionen un banc d’aliments que es nodreix mitjançant aportacions ciutadanes, però 
el seu funcionament busca la dignificació dels seus usuaris i la seva responsabilització. Han creat 
una moneda social que només es pot consumir en la seva botiga. Aquesta moneda es distribueix 
sense cap cots pels usuaris i té equivalència amb l’euro (1 veí = 1 euro). No es tractar de distribuir 
una cistella bàsica sinó de que els usuaris adquireixin aquells productes que necessiten. La finalitat 
de fer-ho així és pedagògica, els usuaris han de gestionar-se els seus recursos, no perden les 
referències de quan valen els productes i reduir al màxim la noció d’assistits dels usuaris, ja que la 
mateixa configuració de la botiga recorda a un supermercat ordinari. 

La majoria d’usuaris que tenen venen derivats de serveis socials o bé són coneguts de persones que 
han passat prèviament pel recurs. El públic objectiu al que atén el projecte presenta unes dificultats 
majors respecte al que poden atendre altres serveis de mediació i, per tant, els processos d’inserció 
han de començar des de posicions més bàsiques. 
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La Fundació Clariana també realitza tasques d’intermediació laboral i es troba amb els 

mateixos problemes que les altres entitats que realitzen aquesta tasca: rigideses 

administratives, manca de recursos i manca d’ofertes laborals.  

Aquest cas és rellevant perquè combinen les tasques d’intermediació amb el suport 

social en altres fronts. Conscients de que les situacions de risc social moltes vegades 

impedeixen dur a terme totes les activitats que requereixen els itineraris d’inserció, 

articulen el veïnat i les xarxes informals per tal de poder donar un suport integral a les 

persones en situació de vulnerabilitat. 

Allò rellevant, i que també trobem en el discurs de la Cecot, és la necessària activació 

de les xarxes relacionals per adquirir, de forma informal, recursos que d’altra manera 

hauria de proveir l’administració pública.  

En el cas del projecte Entre veïns, les xarxes s’activen per poder oferir recursos bàsics 

de divers tipus, però sobretot habitacionals. Són relacions basades en la confiança, 

però en aquest cas hi ha l’entitat a darrera que dóna certes garanties. 

 “el projecte parteix de la filosofia que només els veïns poden ajudar als veïns. 

Nosaltres fem la unió de necessitats, potenciem aquesta solidaritat que es 

donava en els pobles i que ara s’ha perdut. La idea és connectar gent que no 

pugui pagar el lloguer o la hipoteca amb gent que busqui una habitació (...) 

també tenim pisos tutelats per la gent que podria pagar un lloguer però les 

condicions del mercat li impedeixen: demanen avals, fiances, papers per fer 

contractes,... La Fundació lloga el pis i dóna les garanties i la persona té un 

contracte amb la Fundació de que paga el lloguer dintre de les seves 

possibilitats”  
Fco. Clariana 

 

En el cas de la Fundació Cecot, es recorre a les xarxes socials per tal d’augmentar les 

possibilitats de trobar una feina. En aquest sentit, les xarxes compleixen una funció de 

suport psicològic i de circulació d’informació. Són conscients que les diferències de 

classe tenen un fort impacte en el capital humà i les possibilitats laborals i formatives 
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que això suposa, per tant, animen als joves a estendre les seves xarxes amb persones i 

referents que comparteixin els seus interessos formatius i laborals.  

 “des de la recerca que vam fer això ho treballem més. Els diem que facin amics 

amb interessos comuns perquè puguin reprendre la formació. Les mares també 

s’impliquen i això facilita la inserció (...) Cal distingir entre joves de classe 

obrera i joves de classe mitja-alta. El seu procés d’identificació amb l’escola és 

diferent, així com les seves xarxes socials i acadèmica pot ajudar més o menys 

al jove a inserir-se.”  
CECOT 

 

 

Això lliga directament amb la distinció entre entorns urbans i rurals. Aquests dos 

exemples es donen en medis urbans i cal que les entitats promoguin l’activació i la 

creació de xarxes socials heterogènies que puguin aportar valor a les persones en 

dificultat social. En entorns urbans amb alta densitat les xarxes socials tendeixen a ser 

homogènies pel que fa al seu nivell social i de classe i, per tant, el capital social dels 

individus tendeix a ser baix. Els entorns rurals, amb unes xarxes més heterogènies 

permeten una circulació d’informació més diversa per les xarxes augmentant la 

quantitat i qualitat d’informació i recursos que els seus integrants poden disposar.  

Com hem vist, doncs, tant pel que fa a les entitats com l’administració, els recursos 

d’intermediació són altament dependents de les dinàmiques del mercat laboral, com 

ho són dels recursos que l’administració hi destina. Veurem, ara, un altre tipus de 

recurs on la inserció laboral es fa de manera directa. 

 

Les empreses d’inserció 

En aquest apartat presentarem les empreses d’inserció a través de dos casos que 

representen cada una de les tipologies d’empreses d’inserció en mercat ordinari: per 

un costat hi ha les empreses finalistes, que són empreses corrents que ocupen 

persones amb especials dificultats. Al no ser empreses reconegudes legalment com a 

“empreses d’inserció”, poden oferir contractes estables als seus treballadors. La 



Repensant el concepte de Treball 
Informe RecerCaixa 

 

78 

 

contrapartida és que no tenen alguns dels privilegis que sí que tenen les empreses 

d’inserció reconegudes. 

 

Quadre 4.9. Jardinets sccl. Empresa d’inserció finalista 

 

Per la seva banda, les empreses d’inserció reconegudes no poden oferir contractes 

laborals que superin els dos anys de durada, o en casos puntuals, els tres anys (veure la 

Llei 44/2007, de 13 de desembre). S’entenen com empreses on la finalitat és la 

formació i no la inserció, es busca capacitar a les persones de col·lectius vulnerables a 

través de la inserció en el mercat laboral, que puguin accedir a una renda i participar 

de mesures formatives i socials associades. El fet de no poder estabilitzar les situacions 

laborals es fonamenta en la idea de que la inserció s’ha de donar, sempre que sigui 

Jardinets sccl 

Cooperativa de treball associat de Ripollet que es dedica a oferir serveis de jardineria per 
administracions, empreses i particulars.  

Els socis treballadors de Jardinets són persones amb dificultats socials que venen derivades 
dels serveis socials o per contactes personals. Són persones que no tenen un perfil que els 
permeti entrar en un Centre Especial de Treball, però tampoc disposen de les habilitats 
socials i capacitats laborals per desenvolupar-se en igualtat d’oportunitats en el mercat de 
treball. 

Són persones amb trajectòries d’addiccions i de carrer que necessiten ocupar-se en un 
mercat de treball protegit perquè els processos bianuals de les empreses d’inserció no són 
suficients per ells, sobretot en un context laboral com l’actual.  

La situació de Jardinets sccl i altres empreses similars és que actuen estabilitzant situacions 
laborals de persones desafavorides però no reben cap benefici per la seva tasca, ja que no 
poden ser reconegudes com a empreses d’inserció ates que realitzen contractes indefinits. 
Això implica que no reben recursos per la contractació d’un educador social que permeti 
dur a terme tasques formatives i capacitadores amb les persones treballadores.  

El seu cas serveix per il·lustrar la necessària revisió legislativa i encarar-la cap a una major 
flexibilització i adaptació al context de cada moment.  
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possible, fora del mercat protegit i mitjançant les habilitats i capacitats de cada 

individu.  

Com es veurà, aquesta distinció legal entre empreses d’inserció reconegudes i les no 

reconegudes no està exempta de polèmica, sobretot en un context laboral com l’actual 

d’estancament i destrucció d’ocupació.  

Aquí no parlarem dels Centres Especials de Treball, ja que el seu públic objectiu són 

persones amb discapacitat reconeguda o malaltia mental. Jardinets sccl és una 

cooperativa de treball que ocupa persones en risc d’exclusió social. Els seus són 

treballadors amb un risc evident d’exclusió i amb situacions vitals d’alta precarietat, 

però els seus perfils no permeten una inserció laboral en el mercat protegit. Per tant, 

aquest tipus d’empreses ordinàries amb una clara finalitat social, cobreixen un buit 

existent en l’atenció a les persones en risc social.  

“ens vam plantejar ser empresa d’inserció reconeguda i ens trobem amb un 

problema: des del 95 fem inserció i la nostra filosofia era l’estabilitat del lloc de 

treball, però ara resulta que per ser empresa d’inserció no pots ser finalista, has 

d’estar com a màxim 2 o 3 anys. Nosaltres hem estat estrictes i als 2 anys 

tothom ha passat a ser indefinit. És una cosa que jo qüestiono molt, que els 

nostres llocs siguin estables no vol dir que... molts dels nostres continuen sent 

un col·lectiu d’inserció, si sortissin d’aquí tornarien al principi”  
Jardinets 

 

I és que algunes de les persones que ocupen no tenen una problemàtica prou greu 

com per ser usuaris dels CET, però en canvi no es podrien desenvolupar amb 

normalitat en el mercat de treball ordinari. A més, ja hem comentat com el mercat de 

treball s’ha tornat molt exigent, afegint dificultat a la inserció al mercat de treball 

ordinari de certs col·lectius. 

“pensa que quan portes un temps en situacions d’exclusió això marca el teu 

caràcter i quan vas a demanar una feina no és només el que sàpigues fer sinó 

com et desenvolupes, com parles,... nosaltres tenim persones al límit que 

treballen molt bé però serien incapaços de passar una entrevista de treball.”  
Jardinets 
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L’argumentació principal per a l’estabilització dels llocs de treball és doble: per un 

costat s’explica per l’impacte que això suposa en l’entorn de les persones ateses. 

L’estabilització laboral d’un dels membres de la llar té un impacte molt significatiu en 

tot l’entorn familiar 

“nosaltres tenim gent que tota la família ha sigut usuària de serveis socials i 

que actualment l’únic ingrés de la unitat familiar és la persona que està 

treballant amb nosaltres”  
Jardinets 

 

Per altra banda perquè moltes situacions socials d’alta precarietat, de persones amb 

unes trajectòries d’exclusió molt significatives (gent sense llar, addictes), no es poden 

corregir en un període de dos anys. L’elevada competència del mercat de treball i 

l’estigma que suporten aquests col·lectius no permeten dur a terme uns itineraris 

d’inserció reeixits que permetin competir en igualtat de condicions en el mercat de 

treball. 

Si treballem amb aquest col·lectiu és perquè entenem que tenen aquestes 

dificultats integrals, si pensem que després de dos anys ja no tenen aquesta 

situació no és veritat”  
Jardinets 

 

Per contra, les empreses denominades “trampolí” defensen que el seu paper és divers, 

que ells no ha de crear llocs de treball estables, ja que la seva tasca no és aquesta. 

Entenen la seva tasca exclusivament com a un procés capacitador de la persona. En 

aquest sentit, la seva finalitat no és aconseguir la inserció, sinó donar certes eines 

perquè sigui la persona usuària la que s’insereixi. Per això rebutgen ser finalistes, 

perquè necessiten un flux constant de persones que facin el pas previ abans d’encarar-

se al mercat laboral ordinari.  

“hauria de ser l’empresa ordinària la que generi aquests llocs de treball, perquè 

si nosaltres fem d’empresa finalista, qui farà la tasca d’inserció amb els que 

venen darrera?”  
Engrunes 
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L’argument, doncs, és que si ells actuen d’empresa finalista, la seva capacitat 

d’impacte és limita només a la població que poden mantenir amb l’activitat i que, per 

tant, molta gent quedaria fora del recurs. Des d’aquest punt de vista, doncs, no es 

tracta d’una oposició entre els dos models d’empresa que aquí es presenten, sinó de 

reconèixer l’aportació de valor social que realitzen, també, les empreses ordinàries 

que ocupen a persones en situacions de risc. Certament ja hi ha bonificacions a la 

seguretat social per ocupar a persones de col·lectius vulnerables, però les seves 

demandes es centren en dos aspectes: 1) possibilitat de tenir subvencionada la 

contractació d’educadors socials que permetin dur a terme una tasca formativa i social 

amb els i les treballadores i 2) reconeixement de la seva tasca social i aportació de 

valor en la contractació pública.  

Aquest segon punt és important perquè aquest tipus d’empreses, arrel de la crisi, han 

perdut volum de negoci, especialment aquell que els venia de part de l’administració 

pública. L’entrada de grans grups empresarials en els concursos públics on 

tradicionalment participaven cooperatives i empreses locals amb alt valor afegit ha 

representat un perjudici per aquestes empreses que busquen oferir uns llocs de treball 

estables i ben retribuïts. Però no només causa una perjudici per les empreses, sinó 

també pels treballadors, ja que les rebaixes en els pressupostos d’aquests tipus de 

contractes públiques impacten directament sobre la mà d’obra. En aquest sentit, 

l’administració pública no defensa aquest model laboral d’estabilitat en els llocs de 

treball.  

“a la nostra empresa el 95% de la plantilla és indefinida, de fet ara ho és el 

100%. Això va generant una sèrie de prerrogatives d’antiguitat i clar.. el sou és 

un. Què passa i més amb la nova normativa laboral? Que moltes empreses 

estan fent fora gent -perquè demostrar que en els últims dos trimestres has 

perdut és molt fàcil- i la gent que entra ja no és en aquestes condicions. Clar, el 

preu és molt diferent i les condicions són molt diferents (...) és la mateixa 

administració la que precaritza els treballadors (...) quan a una contracta que és 

bàsicament mà d’obra hi baixes un 30%, saps que la repercussió és a costa de la 

mà d’obra”  
jardinets 
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Caldria avançar cap a una llei de contractes públics de discriminació positiva cap a les 

empreses que aporten valor social. Hi ha diverses experiències a nivell internacional 

que així ho fan, com per exemple Anglaterra, i diverses eines que permeten avaluar 

l’impacte social i econòmic de les empreses, com el SROI o el Balanç Social. D’aquesta 

manera, en els contractes públics, es podria valorar millor quina és l’aportació total 

que fan les empreses a la societat, més enllà de la seva forma jurídica. 

“no es fa una avaluació econòmica de les persones que es queden pel camí. 

Això té un cost social que ningú es planteja. Nosaltres tenim gent que va sortir 

del PIRMI i que avui en dia no trobarien feina i entrarien altre cop a la roda dels 

serveis socials”  
Jardinets 

 

Quadre 4.10. Fundació Engrunes. Empresa d’inserció trampolí. 

 

Novament es detecta una rigidesa excessiva de la legislació pel que fa a les empreses 

d’inserció. El fet de no estabilitzar les situacions laborals té sentit i és útil en uns 

contextos en que el mercat de treball és capaç d’absorbir els i les treballadores que 

finalitzen les seves trajectòries laborals i formatives en aquest tipus d’empresa. Ara bé 

en un context com l’actual, caldria obrir la possibilitat d’allargar els contractes o de 

Engrunes 

Engrunes és una fundació que també actua com a empresa d’inserció reconeguda. Actua 
en els àmbits de la construcció, la gestió de residus i botigues de roba de segona mà. Que 
sigui una empresa d’inserció reconeguda implica que no pot fer contractes de més de 2 
anys de durada (en casos 3 anys) i que complementen la inserció laboral amb tasques de 
formació i capacitació.  

Els seus usuaris són persones derivades dels Serveis Socials i persones que participen en els 
programes de la RMI. Són persones que també presenten situacions d’addiccions i/o carrer 
que han estat molt desvinculades del mercat laboral.  

La seva tasca es centra en la contractació temporal complementada amb algunes 
actuacions capacitadores. Actualment reconeixen que les necessitats d’inserció dels 
col·lectius que atenen no es cobreixen amb la seva actuació, ja que el mercat de treball no 
és capaç d’absorbir aquesta oferta de mà d’obra.  
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poder estabilitzar les situacions laborals d’aquells casos on es consideri que la 

posterior inserció serà molt difícil. 

“a moltes persones els aniria bé que fos finalista, que puguin continuar, perquè 

a aquestes persones els és molt difícil col·locar-se, també quan hi havia treball. 

Per altres col·lectius finalista no perquè els és més fàcil col·locar-se. Molta gent, 

com els joves de la DGAIA o els de mesures penals, després d’un temps aquí 

tornen a recuperar la seva estabilitat personal, familiar, hàbits de treball,... i 

això els permet estar en condicions d’enfrontar-se al mercat de treball ordinari. 

(...) ha vingut gent que amb sis mesos ja estaven preparats, però hem tingut 

gent que han estat dos anys perquè no podien marxar, a alguns els hem ajudat 

a prendre el certificat d’invalidesa. Això abans funcionava perquè teníem llocs 

de treball”  
Engrunes 

 

Fins i tot en les pròpies empreses d’inserció reconeixen que el seu èxit depèn en gran 

mesura de les dinàmiques del mercat laboral. En el moment de l’entrevista es 

trobaven amb casos de nois joves amb l’ESO i diversos cursos de qualificació 

professional que veien molt complicada la seva inserció en el mercat ordinari.  

Caldria, doncs, incorporar elements de flexibilitat en la llei d’inserció per motius 

contextuals del mercat de treball, ates que l’èxit de les trajectòries d’inserció depenen 

majorment de la situació laboral del moment. També elements de flexibilitat pels 

casos particulars, ja que en funció dels perfils de les persones, el salt al mercat laboral 

ordinari és més o menys fàcil i, en casos, és altament difícil. Les mesures destinades als 

col·lectius en risc social no preveuen recursos ocupacionals estables, com sí que passa 

amb els col·lectius de persones amb discapacitats o malalties mentals.  

 

4.3 El sector cooperatiu 

El sector cooperatiu, per si mateix, no dóna una resposta especial a les problemàtiques 

d’inserció laboral de les persones joves en risc. L’emprenedoria no és un recurs que els 

joves amb aquest perfil de menor qualificació utilitzin.  
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Són diversos els motius que expliquen aquest fet. Per un costat, dur a terme una 

iniciativa emprenedora requereix una formació i experiències laboral de la que estan 

mancats molts dels joves amb menors qualificacions formatives o professionals. El 

circuït que han de seguir previ a poder engegar amb garanties una aventura 

emprenedora és molt llarg. Cal disposar d’una certa experiència prèvia que permeti 

gestionar tot allò que implica crear una empresa, saber on es vol emprendre. Per això, 

el recurs encarat a crear-se el propi lloc de treball s’encara a uns col·lectius de joves 

amb major formació i experiència prèvia i, per tant, més edat. 

“tenim un departament d’emprenedoria, però en el cas dels joves sense 

experiència primer haurien d’adquirir-ne. Pels majors de 25 anys, a vegades sí 

que els hi hem dit”  
CECOT 

 

Els tècnics d’ocupació coincideixen a afirmar que aquesta manca d’interès per 

l’autoocupació dels joves en risc no té a veure una manca “d’esperit emprenedor”, 

sinó amb les dificultats objectives que comporta el fet de crear una empresa, ja sigui 

cooperativa o no. Molts dels joves en risc que usen els serveis públics efectivament 

disposen d’aquest “esperit emprenedor”, però el canalitzen per altres vies, ja sigui per 

una qüestió de manca de recursos formatius o per les dificultats del procés 

emprenedor.  

“fem almenys una jornada d’autoocupació, però no ha tingut massa èxit amb 

els joves que tenim (...) el perfil de nois no dóna... hi ha gent emprenedora però 

no s’ho planteja de forma oficial. Tenim pintors però que ho fan de forma 

irregular”  
Vapor Llonch 

 

Molts joves desenvolupen conductes de resistència a la formació clàssica però es 

podria aprofitar la seva potencialitat per l’emprenedoria. Al no canalitzar bé aquesta 

energia, són joves que acaben identificats com problemàtics i se’ls hi tanquen les 

portes dels recursos formatius i d’inserció. 
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“a vegades veus joves amb molta potencialitat que en altres entorns tirarien 

endavant. Hi ha joves amb molt neguit, amb iniciativa mal canalitzada, però 

una aula no és el seu lloc.”  
COPEVO 

 

A banda d’aquests factors que fan que l’emprenedoria no sigui un recurs vàlid pels 

sectors de joves en risc, també se’n troben d’altres vinculats amb l’imaginari col·lectiu i 

la percepció que es té d’aquests joves.  

Molts cops són els mateixos tècnics laborals els que no contemplen aquesta opció. 

L’imaginari col·lectiu dicta que els empresaris són persones d’èxit i formades i es 

pressuposa que aquests joves no tenen les qualitats necessàries per ser emprenedors. 

Cal tenir present que l’emprenedor d’èxit no és només aquell que s’esforça i té una 

bona idea, sinó que quasi més important és tenir les oportunitats per emprendre. 

Aquests joves no tenen les oportunitats per emprendre i tampoc se’ls hi faciliten 

perquè se’ls nega la capacitat emprenedora per una qüestió de simple estigma social, 

que ells mateixos acaben reproduint en termes de “profecia autoacomplerta”.  

“cal modificar punts de mira com el “no poden” o “realment no puc fer una 

empresa? No seré capaç de gestionar-la?”  
COPEVO 

 

Certament, el sector de joves en risc no és el perfil de persona que actualment està 

emprenent, però caldria contemplar actuacions i polítiques destinades a facilitar 

l’emprenedoria en aquests sectors de joves. En un context com l’actual, on “trobar 

feina” tampoc és una via vàlida, cal explorar altres formes d’inserció laboral per als 

sectors de joves en risc. 

Però qui són els joves que emprenen i perquè? I més encara, qui està emprenent en 

l’economia cooperativa?  

En els relats del Vallès trobem tres casos de joves, majors de 28 anys, que han emprès 

en economia cooperativa. Dos d’ells, tot i emprendre en sectors allunyats dels seus 
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àmbits de formació, disposen d’estudis universitaris. L’altre cas, tot i no disposar 

d’estudis superiors, acumula una significativa experiència laboral en el sector en el que 

ha emprès.  

En les motivacions per emprendre hi trobem aspectes ideològics i aspectes de caire 

més pràctic. 

L’organització d’una empresa cooperativa, on els treballadors són socis –és a dir, 

propietaris de l’empresa- fa que la implicació dels treballadors amb l’empresa sigui 

molt superior, ja que tothom és partícip dels resultats empresarials. Socialitzar les 

pèrdues i els beneficis empresarials fa que la implicació i la responsabilitat de cada un 

dels membres augmenti de forma considerable.  

Al mateix temps, no tenir unes relacions jeràrquiques i promocionar la participació, 

democràcia i autonomia dels treballadors fa que aquests se sentin molt més respectats 

i valorats en el si de l’empresa, ja que el seu paper i participació es torna molt 

important més enllà de la mera tasca laboral.  

Per altra banda, en els casos del Xavi i el Miquel hem vist com han emprès en sectors 

molt allunyats dels seus àmbits de formació i experiència laboral prèvies. Aquesta és 

una dinàmica que s’observa darrerament en joves formats. Tant un com l’altre es 

dediquen a sectors que no formen part del seu àmbit formatiu, però que han escollit 

lliurement. Això fa augmentar la implicació amb el projecte laboral, ja que costa de 

diferenciar la línia entre l’esfera laboral i la militància: molts projectes laborals es 

tornen en projectes que impregnen altres esferes de la vida.  

L’organització cooperativa i els seus mecanismes de governança també permeten una 

major innovació empresarial i una millor relació amb el territori proper, ja que totes les 

persones que treballen en l’empresa estan implicades en el seu bon funcionament i hi 

ha major permeabilitat amb el territori. Per això, podem observar que els casos de les 

empreses analitzades aporten sempre valor afegit a la seva activitat principal, ja sigui 



Repensant el concepte de Treball 
Informe RecerCaixa 

 

87 

 

en forma de major qualitat del producte final, major informació cap als consumidors o 

la dinamització del teixit social i empresarial local.  

En un altre pla molt més pràctic trobem el cas del Paco. La seva decisió d’emprendre 

de forma cooperativa no responia a aspectes d’ordre ideològic ni de qualitat del 

treball. En el seu cas, l’emprenedoria cooperativa va respondre a les majors facilitats 

que brinda l’administració per potenciar un model d’empresa que es considera 

beneficiós socialment5

 

. En el seu cas van ser dos es factors determinants: per un costat 

la possibilitat de capitalitzar el 100% de l’atur per l’adquisició de l’empresa i, per l’altre, 

el suport brindat per Aposta i la Federació de Cooperatives.  

4.3.1 Aspectes ambivalents 

Tot seguit relatem alguns dels aspectes de l’emprenedoria cooperativa que no podem 

classificar com a directament positius ni tampoc negatius, ja que tenen dues cares:  

1. La resistència de les cooperatives:

Els efectes de la crisi econòmica impacten per igual a les empreses d’una o altra 

forma jurídica i organitzativa, però les cooperatives disposen de majors 

instruments per adaptar-s’hi. La idea clau que permet aquesta adaptació és en 

el corpus de les cooperatives: Per les empreses mercantils el treball és només 

un instrument al servei de l’objectiu empresarial que és el benefici econòmic. 

En el cas de les cooperatives és al revés, el benefici econòmic és un instrument 

 Les xifres ens mostren que les cooperatives 

estan resistint molt millor la crisi en termes laborals. La destrucció de llocs de 

treball en el sector cooperatiu és clarament inferior que en el sector de les 

empreses mercantils. Això és així per la particular estructura organitzativa de 

les cooperatives, les seves relacions de poder i els mecanismes de governança.  

                                                           
5 Per veure l’aposta administrativa per les cooperatives veure: CHAVEZ, R.”Las políticas públicas y las 

cooperativas”. Ekonomiaz nº79, 1r cuatrimestre, 2012. 
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al servei de l’ocupació, que és l’objectiu de les cooperatives. Per tant, mentre 

quan en una mercantil es modula el factor treball per mantenir el benefici, en 

una cooperativa es modula el factor econòmic per mantenir el treball. Cal 

recordar que una empresa cooperativa és, en essència, una manera de crear-se 

el propi lloc de treball de forma col·lectiva.  

Això ha generat que l’altra cara de la moneda del manteniment dels llocs de 

treball sigui una pèrdua de poder adquisitiu per part dels socis-treballadors. 

Quan cal decidir de forma col·lectiva con afrontar situacions de baixada 

d’activitat, els socis cooperativistes opten per a fer sacrificis personals (ja sigui 

en forma de reducció salarial, augment de les hores o totes dues) o col·lectius 

(reducció del marge de benefici empresarial) abans que optar perquè alguns 

companys perdin la feina.  

Aquesta situació es pot donar per la implicació dels socis amb el projecte 

empresarial, ja que ells també són propietaris de l’empresa. En una empresa 

mercantil amb relacions jeràrquiques, desigualtats davant la propietat dels 

factors de producció i una concepció diferent de la utilitat del treball en relació 

al benefici econòmic, aquesta és una situació que difícilment es dóna.  

2. El serveis de suport empresarial:

Per un costat això genera sinèrgies de treball especialitzat molt útils a les 

cooperatives, al mateix temps que reforça la xarxa de treball en el sector de 

l’economia social. Per altra banda, però, implica un cert tancament del sector 

en si mateix i impedeix una major obertura i normalització del sector 

cooperatiu cap al conjunt de la societat.  

 Una de les dificultats relatades pels 

cooperativistes és la dificultat de trobar suport empresarial fora de l’àmbit 

estrictament cooperatiu. Tant en els sectors de la gestoria, com la banca o les 

assegurances hi ha un fort desconeixement de la realitat de les empreses 

cooperatives. Això genera que les empreses cooperatives només puguin accedir 

a aquests tipus de serveis dintre del mateix sector cooperatiu.  
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5. Trajectòries de vida 

 

A continuació es presenten de forma gràfica les trajectòries de vida dels joves del 

Vallès Occidental i la Garrotxa. D’aquesta manera podrem analitzar-les de forma 

transversal per buscar-hi correlacions i regularitats. Primerament analitzarem de forma 

separada les trajectòries de les dues comarques, per després fer una anàlisi conjunta a 

fi i efecte de buscar regularitats i divergències en els dos territoris. 

Les representacions gràfiques de les trajectòries de vida que es presenten pretenen 

sintetitzar aquells elements més rellevants de cada una d’elles. De totes maneres, les 

trajectòries estan recollides i redactades en l’informe territorial corresponent, per tant, 

si es fan necessaris majors aclariments, ens remetem a les trajectòries redactades i les 

seves anàlisis. 

Les trajectòries es presenten de forma lineal i cronològica. A les infografies s’hi 

recullen els següents elements: 

 
Trajectòria de vida: tots els esdeveniments vitals significatius per la 
recerca. 

 
Ruptures: trencaments de la trajectòria esperada. Episodis vitals que 
determinen la trajectòria posterior en termes d’exclusió. 

 Recursos per la inserció: recursos i serveis formals específics 
d’inserció laboral que mobilitzen i reben les persones per assolir la 
inserció. 

 

Les entrevistes es van dur a terme durant els mesos de juliol i novembre de 2012. Se’n 

van realitzar 9 a la Garrotxa i 8 al Vallès Occidental. 
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5.1 Els casos del Vallès Occidental 

Per analitzar les trajectòries de les persones entrevistades en aquesta comarca les 

classificarem en tres grups: els membres de cooperatives, les persones en risc i joves 

formats. D’aquesta manera podrem observar les trajectòries agrupades i permetrà 

analitzar els casos concrets dels diversos perfils.  

 

5.1.1 Membres de cooperatives 



Repensant el concepte de Treball 
Informe RecerCaixa 

 

91 

 

 

En aquest grup hi ha les trajectòries del Miquel (35), el Paco (42) i en Xavi (29). Les 

condicions personals al moment d’entrada

Podem afirmar, doncs, que les condicions d’ocupabilitat dels tres cooperativistes són 

altes. Aquesta constatació reforça les afirmacions de que l’emprenedoria no és una 

opció a l’abast de tothom. Certament, a les cooperatives analitzades no hi treballen 

només persones universitàries i amb una alta qualificació laboral, però, per norma 

general, aquestes són persones que s’incorporen a posteriori i no formen part dels 

grups promotors. 

 a les cooperatives són força similars en els 

tres casos. En Miquel i en Xavi són persones amb formació universitària i experiència 

laboral i en Paco acumula una experiència laboral molt llarga i especialitzada.  

En aquest sentit també és il·lustratiu el cas de la cooperativa Jardinet, tractada en 

aquesta recerca. En aquesta cooperativa hi treballen nombroses persones que han 

protagonitzat trajectòries vitals d’exclusió i que actualment disposen d’un lloc de 

treball estable que els ha permès estabilitzar la seva situació vital. Ara bé, el grup 

impulsor de la cooperativa foren persones vinculades als serveis socials i la inserció, és 

a dir, persones amb una trajectòria laboral i qualificació professional elevades.  

No és desencertat, doncs, afirmar que les persones que prenen iniciatives 

emprenedores d’aquest tipus tenen certes garanties, ja siguin en forma de formació 

acadèmica o de trajectòria laboral. En el cas de Jardinet, no podem afirmar que les 

persones en risc que hi treballen siguin emprenedors, més aviat hi entren en un procés 

similar al de l’assalariat, però amb unes condicions i drets diferents. L’emprenedoria 

social, doncs, la duen a terme persones formades i qualificades que aporten valor i 

oportunitats a les persones en risc. 

Pel que fa als motius d’entrada a la cooperativa, trobem dos motius diferents però que 

es poden trobar junts, com de fet passa. Bàsicament les dues motivacions són una 

ideològica i l’altra com a resposta a l’atur.  



Repensant el concepte de Treball 
Informe RecerCaixa 

 

92 

 

Els casos del Paco i el Miquel per plantejar-se entrar a una cooperativa van venir com a 

resposta a una situació d’atur. Ara bé, en el cas del Paco la decisió d’emprendre amb la 

forma cooperativa respon a un fet instrumental i no ideològic, com sí que fa en Miquel. 

La possibilitat de capitalitzar el 100% de l’atur va fer decidir als futurs socis de 

Mec2010 adoptar aquesta forma jurídica.  

En Xavi va prendre aquesta decisió amb una motivació purament ideològica i pel 

convenciment de voler desenvolupar una carrera laboral amb unes altres condicions. 

Aquesta és una motivació que trobem també en els casos dels joves formats que estan 

a l’atur. Els dos joves entrevistats es plantegen l’emprenedoria cooperativa en tant que 

és una fórmula coherent amb la seva manera d’entendre el treball i les relacions 

laborals. Relaten un cert esgotament del model no democràtic i jeràrquic del model 

laboral d’assalarització. 

Finalment, pel que fa a les condicions laborals tots tres relaten aspectes ambivalents

En Paco i en Xavi, a més, relaten un augment de la jornada laboral, amb hores extra no 

pagades. La seva justificació és que el negoci ha de rutllar, però els dos afirmen que és 

una situació transitòria. Al ser els treballadors propietaris de l’empresa, aquests estan 

disposats a fer més sacrificis, ja que se senten molt més responsables de la marxa 

d’aquesta i saben que en el futur participaran també del repartiment dels beneficis i 

que estan participant de les decisions que es prenen de forma col·lectiva.  

. 

Per un costat els tres relaten una baixada de salari respecte les seves ocupacions 

anteriors. Aquest és un dels elements de resistència que tenen els cooperatives front 

les empreses mercantils. Malgrat aquesta eina de la que disposen els cooperativistes, 

la seva aspiració és a guanyar un salari digne que compensi les hores de treball.  

Tots tres relaten que ara tenen més atribucions relacionades amb la gestió de 

l’empresa, però que formar part de la cooperativa, participar de la presa de decisions i 

no tenir relacions jeràrquiques són elements que es valoren molt positivament. 
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Cal destacar, per acabar, que la major part del suport rebut per la constitució

 

 de les 

cooperatives ha vingut per part del sector cooperatiu mateix. El cas de Mec2010 és 

particular perquè va ser una aposta política de l’Ajuntament de Sabadell, però el 

suport en la gestió per la constitució va venir per part del sector de les cooperatives. 

L’únic suport rebut per part de l’administració és l’accés als crèdits ICO, però en termes 

de suport en la gestió de la constitució es relata un buit important en la formació dels 

tècnics dels serveis d’ocupació.  

5.1.2 Joves en risc 
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A continuació es presenten els casos de la Yube (35), l’Abel (19) i en Carlos (29). Les 

tres són persones que han estat contactades per la recerca a través d’entitats del 

tercer sector de les que en són usuaris. El primer que cal constatar és que el nombre 

de ruptures a la seva trajectòria vital és molt superior que en els casos anteriors.  

Les tres persones que es presenten a continuació presenten regularitats en les seves 

trajectòries, tot i ser casos molt diversos. Allò rellevant d’aquesta anàlisi és observar la 

importància dels vincles relacionals i com les entitats poden fer el seu paper.  

Malgrat l’actual situació de crisi ha fet que els perfils de risc s’hagin eixamplat i cada 

cop i hagi capes més amples de la societat que estan en risc, els antics factors que 

indiquen situacions de vulnerabilitat són encara útils per a l’anàlisi de les trajectòries 

d’exclusió. En els nostres casos, cap dels tres acredita estudis superiors a ESO

Relacionat amb la formació cal destacar que tant el Carlos com l’Abel han realitzat 

cursos de formació ocupacional, en el cas de l’Abel fins a 6. Ni un ni l’altre han pogut 

trobar una feina relacionada amb els cursos ocupacionals que han realitzat. Com ja 

hem dit, la valoració és que són cursos poc capacitadors per la inserció al mercat 

laboral.  

. El nivell 

d’estudis és encara una variable significativa a l’hora d’analitzar les trajectòries 

laborals de les persones, tot i que la gran incidència de l’atur afecta a tots els nivells 

educatius. No és pas una coincidència que les persones amb aquest perfil que han 

participat a la recerca no acreditin estudis bàsics.  

En els casos de l’Abel i la Yube, el fet d’haver protagonitzat un procés de migració 

internacional i la conseqüent pèrdua de drets que això comporta, els ha causat 

perjudicis en algun moment de la seva trajectòria. Concretament en l’àmbit laboral a la 

Yube la va portar a treballar en l’economia submergida, ja que no hi havia altra 

alternativa. En el cas de l’Abel li va impedir incorporar-se al mercat laboral quan en va 

tenir l’oportunitat.  
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Les mancances que relaten en diferents àmbits de la vida, tant la Yube com l’Abel, en 

els primers temps de la seva arribada, mostra la fragilitat de les persones immigrades, 

sobretot, de les que no disposen de plena ciutadania.  

Cal destacar que totes tres persones en risc relaten problemàtiques d’habitatge

El Carlos també va ser protagonista d’un procés de migració, tot i que aquesta fos 

interna i sense conseqüències administratives, sí que en va tenir a 

. Tot i 

ser aquesta una de les necessitats bàsiques i un dret fonamental, tal i com es veu dia a 

dia a les notícies, l’habitatge és un dels àmbits més afectat per les situacions de 

mancança social per l’elevat cost que suposa en relació als ingressos. En aquest sentit 

podem veure com en el cas del Carlos, aquest és un àmbit que va patint una 

degradació paulatina a mesura que les dificultats es fan més grans, fins al punt actual, 

que no sap com pagar el lloguer de l’habitació on està. Si no rep suport, el següent pas 

serà la pèrdua d’un espai propi. 

nivell relacional

Allò interessant és observar quins recursos es mobilitzen per fer front a aquesta 

mancança relacional. Els casos que es presenten aquí són il·lustratius de com actuen 

les entitats i què succeeix quan aquestes no aconsegueixen donar un nivell de 

cobertura adient. El cas més paradigmàtic és el de l’Abel, un jove marroquí que va 

arribar aquí quan era menor de 16 anys, només disposava del suport del seu germà i es 

va passar quasi un any vivint en una casa okupa. En aquest sentit, al disposar d’una 

xarxa molt petita i fràgil (només composada per un membre, una persona immigrada 

amb una inserció laboral precària), el punt 

, 

com en els altres dos casos. Tots tres es caracteritzen per patir una mancança 

relacional: el Carlos va patir ruptures relacionals des de ben petit amb l’abandó del 

pare i la posterior mort de la mare. L’Abel només disposava d’un germà quan va 

arribar aquí i la Yube tenia la seva família. Tal i com passa amb el cas dels estudis, 

tampoc és una coincidència que aquestes persones tinguin mancances relacionals.  

d’estrès relacional es va donar ben aviat. 

Quan el germà va tenir problemes laborals, l’Abel va decidir entrar en un centre 

tutelat, és a dir, un espai de socialització i que actua a mode de xarxa familiar de 
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suport. Això li ha permès veure les seves necessitats bàsiques cobertes i poder dedicar-

se a realitzar cursos de formació ocupacional. Malgrat la seva és una xarxa amb data 

de caducitat (a partir dels 20 anys, aquests joves ja no reben suport), li ha estat de 

molta utilitat, fins al punt de que actualment ha trobat una feina a través de la xarxa 

de les entitats.  

La Yube, tot i protagonitzar una trajectòria diversa, també ha rebut el suport de les 

entitats a nivell de recursos i serveis. No només ha aconseguit una llar i suport en el 

pagament de les mensualitats, sinó que ha rebut informació sobre ocupabilitat i 

actualment treballa en una empresa d’inserció. Al no disposar de cap familiar aquí, han 

hagut de ser les entitats les que facin aquesta funció.  

En la majoria de les persones que no són usuàries de serveis socials ni dels recursos de 

les entitats, les funcions de suport i prestació de serveis les realitzen les xarxes, sempre 

que aquestes puguin. Són aquestes les que ens brinden serveis d’habitabilitat, ens 

informen sobre oportunitats laborals i, en casos, ens aconsegueixen feines. En cas de 

necessitat també ens poden facilitar recursos econòmics, un sostre o serveis. Ara bé, 

quan aquestes no hi són, cal activar un seguit de recursos que puguin brindar aquests 

serveis necessaris, com han estat els casos de la Yube i l’Abel. Les entitats, al tractar 

casos de persones en risc d’exclusió fan un servei major que el de moltes xarxes, fent 

real el perill de que les persones ateses esdevinguin dependents de les prestacions o 

adquireixin una actitud de demanda constant i poca proactivitat.  

A l’altre costat oposat hi ha el cas del Carlos. Ell, tot i ser un jove autòcton, va patir 

importants ruptures relacionals en el si de la família, quedant la seva xarxa reduïda a la 

seva germana. Posteriorment va canviar de ciutat de residència per poder viure amb la 

seva germana, ja que no podia fer front al pagament d’una habitació per ell mateix. 

Aquest canvi de ciutat va acabar de minvar la seva xarxa relacional, ja que els seus 

amics estan a la seva ciutat d’origen i actualment li costa, fins i tot, fer front al 

pagament d’un bitllet de tren per anar-los a veure. 
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El seu també és un cas d’estrès relacional

En el cas del Carlos, però, ni les 

. Fins ara , les xarxes han estat sostenint i 

pal·liant els efectes de la crisi, però el suport relacional també arriba a un límit. Aquest 

està directament relacionat amb la mida de la xarxa de les persones i el seu capital 

social. Les persones vulnerables ja disposen, d’entrada, d’un menor capital social, si 

s’hi afegeix unes xarxes de mida reduïda amb pocs nodes, el moment d’estrès es fa 

més proper. En el seu cas concret, el punt de d’estrès es dóna quan la seva germana i 

el seu cunyat tenen un fill i, de seguida, es queden els dos sense feina. Els recursos i 

serveis limitats que poden transferir a en Carlos, ara s’han de prioritzar a la llar. El 

Carlos també rep suport d’un cosí, però aquest també es queda a l’atur i, per tant, li 

pot brindar un suport reduït.  

administracions i entitats no supleixen aquest buit

Una de les explicacions per les que en Carlos no rep suport és que és un jove de 29 

anys amb una trajectòria laboral i sense persones dependents. Ara bé, la realitat 

mostra que la seva és una situació que requereix de suport. Per tant, es reafirma la 

necessitat d’una atenció personalitzada i integral.  

. El 

Carlos rep suport d’una entitat però aquest es mostra clarament insuficient. Al contrari 

que la Yube, el Carlos no rep suport per al pagament del lloguer de l’habitació on està; 

rep suport de menjar un cop al mes, però aquest és clarament insuficient; tampoc està 

participant en cap procés per entrar a una empresa d’inserció laboral. Les 

administracions tampoc li donen suport. Està en procés de rebre una RMI, però 

aquesta no arribarà fins al cap d’un any. La seva és una situació força precària que, 

portada a l’extrem, podria desencadenar, fins i tot, un cas d’indigència.  

Ja per acabar, destacar que els dos casos que han rebut suport de les entitats i les 

administracions no han estat capaços d’inserir-se al mercat laboral per ells mateixos. 

És cert que el fet de ser persones estrangeres en dificulta la inserció, però tot i això 

només han trobat una oportunitat laboral reglada a través de les empreses de 

l’economia social. Queda clar, doncs, el paper d’aquestes empreses que ocupen 

persones que no tenen oportunitats en el mercat laboral ordinari: tant la Yube com 
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l’Abel han passat de ser persones que consumeixen de forma neta recursos públics a 

ser treballadors que aporten, amb el seu treball i impostos, recursos a la societat.  

 

5.1.3 Joves formats i... en risc? 

 

Els casos del Jaume (32) i la Laia (29) són dos casos paradigmàtics dels joves formats 

que es veuen forçats a marxar del país

Ells dos són el 

. Ens els seus casos, però, encara provaran una 

aventura emprenedora com a últim recurs.  

perfil de jove que emprèn actualment. Ja hem dit que l’emprenedoria 

està reservada per certs col·lectius, doncs aquests col·lectius estan, en part, 

representats pel Jaume i la Laia. Per ells l’emprenedoria sí que és un últim recurs. Al fet 

d’emprendre hi ha un component de voluntat de canvi de model laboral, en part, per 

males experiències amb el model assalariat (tots dos pensen emprendre de forma 

cooperativa); però el factor que motiva fer el pas és l’atur i la impossibilitat de trobar 

una altra feina. Per tant, hi ha molts emprenedors que no disposen de “l’esperit” 
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emprenedor que se li suposa a tota persona que comença una aventura empresarial. 

La seva és una aposta reactiva i no proactiva. 

Ara bé, molts d’aquests joves, que emprenen com a últim recurs abans de marxar, 

reben només suport en la fase inicial de la seva aventura. Ja sigui en forma de suport 

burocràtic, en eines de gestió empresarial, en forma de capitalització de l’atur o crèdits 

per iniciar negocis, aquestes són ajudes destinades al moment de l’emprenedoria. Un 

cop l’empresa ja està constituïda, el suport baixa molt. Al nostre parer caldrien formes 

de suport a l’emprenedoria indirectes i sostingudes en el temps, tals com actuacions 

sobre el mercat per garantir que aquestes aventures d’emprenedoria es puguin auto 

sostenir en el temps per si soles.  

La impossibilitat de la Laia i en Jaume per trobar una feina també posa de relleu la 

baixa qualificació del mercat laboral

Cal posar de relleu que 

, que és incapaç d’absorbir les demandes laborals 

de joves amb altes qualificacions professionals. Aquests joves estan, efectivament, 

trobant feines en altres països amb uns mercats laborals de major valor afegit.  

cap dels dos utilitza els serveis públics d’intermediació ni 

tampoc els de les entitats. Això es deu a dos motius. Per un costat són persones que 

disposen d’un major capital social, per tant, les seves xarxes de contactes poden 

facilitar recursos i informació per l’ocupabilitat en les feines a les que ells poden 

aspirar. Al mateix temps, els recursos públics no disposen d’ofertes laborals 

qualificades, ni aquestes circulen per les borses laborals massives d’Internet. Per 

aquest tipus de joves, doncs, els recursos que els poden brindar les administracions o 

entitats són limitats en termes d’inserció al mercat laboral, de fet, només n’aprofiten 

la prestació d’atur i els serveis que els podran facilitar un cop tirin endavant la seva 

aventura emprenedora.  
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5.2 Els casos de la Garrotxa 

Pels casos de la Garrotxa, les classificacions de les trajectòries de vida no seguirà el 

mateix esquema que en els casos del Vallès. La diversitat del territori i les diferències 

en l’accés als casos de joves han composat una mostra diferent.  

En el cas de la Garrotxa hi ha una representació significativa de joves que participen en 

el projecte del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa. Aquest és un programa per joves 

que no acrediten l’ESO i combina elements d’intermediació i assistència. Per altra 

banda, a la Garrotxa, al ser una comarca amb major pes del sector agrari, hem pogut 

observar casos de joves autònoms ocupats en el sector primari. En aquest sentit 

podrem observar la realitat dels joves que emprenen per si sols.  
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Així, en el cas de la Garrotxa hi haurà dos grups: els joves en risc i els joves 

emprenedors6

                                                           
6 Com es veurà, molts d’aquests joves han agafat les regnes dels negocis familiars o s’hi ocupen amb 

vistes a gestionar-los en el futur 

. 
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5.2.1 Joves en risc 

El nombre de ruptures que han patit aquests joves en les seves trajectòries és força 

significatiu. Dels quatre casos, tres van començar amb un procés de migració

L’estreta relació dels resultats acadèmics amb el nivell econòmic i el trencament que 

suposa l’immigració poden explicar per què les trajectòries que inicien amb una 

migració comporten 

, ja sigui 

interna o internacional. En termes relacionals aquesta és una situació de vulnerabilitat, 

ja que malgrat els nens no han tingut gaire temps de construir xarxa en els seus països 

d’origen, les seves llars es queden sense el suport relacional. Aquestes xarxes es poden 

tornar a teixir i, com hem anat dient, en els entorns rurals és més fàcil, però cal tornar 

a començar. És precisament en el moment de l’arribada, quan les xarxes són més 

dèbils, que és necessitaria. A més, els motius de les migracions són econòmics, per tant 

les llars no partien d’una situació favorable, tal i com queda reflectit en els casos del 

Roque i la Patrícia.  

fracàs escolar

Excepte la Patrícia, tots els joves relaten curtes entrades al mercat laboral. De la resta, 

el Roque només ha entrat al mercat laboral a través d’un Pla Ocupacional. Les seves 

estades al mercat laboral, ja sigui a través dels propis recursos o a través del suport de 

l’administració, no els ha servit per trobar altres feines. L’experiència adquirida no és 

un actiu que puguin fer valer al mercat laboral. La 

, excepte el cas de la Patrícia que pot acreditar l’ESO 

després de passar per la Unitat d’Escolarització Compartida.  

gran selectivitat del mercat laboral

Queda clar, doncs, que les receptes tradicionals per aquests joves no funcionen. Les 

polítiques actives de capacitació i formació han perdut efectivitat quan en la selecció 

de treballadors hi entren moltes més variables que no pas la capacitació professional o 

 

ha propiciat que aquells segments de població que queden fora del segment d’edat 

d’entre 30-35 i 45 anys tinguin majors dificultats d’inserció. A més, el mercat també és 

més selectiu per motius de qualificació laboral, per tant, el perfil d’aquests joves és pot 

classificar com de “difícil ocupabilitat”.  
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hàbits de treball. Actualment, molts d’aquests joves no tenen ni l’oportunitat de 

demostrar la seva valia

És per això que en el moment de l’entrevista cap dels joves estava treballant pels seus 

propis mèrits. La Patrícia, l’única que pot acreditar l’ESO, no està treballant perquè no 

compleix el requisit de no acreditar educació secundària per entrar en el programa del 

CAS de la Garrotxa. Els altres tres casos, que no acrediten ESO, 

 laboral.  

estan treballant de 

forma puntual a través del CAS

Cal, però, tenir present que en el cas de la Garrotxa i els entorns rurals en general, el 

mercat laboral no és un espai de compra-venda de força de treball anònima. Al 

contrari que en entorns urbans més impersonals, en mercats de treball més petits com 

el de la Garrotxa, entren altres variables a l’hora de contractar persones. La coneixença 

personal o les referències de tercers tenen un pes relatiu més important que no pas en 

els entorns urbans.  

. Aquesta ha estat, per ells, l’única via possible d’accés a 

una ocupació. Ara bé, caldria observar l’evolució d’aquests programes en el temps. 

Aquests joves usuaris del programa del CAS s’ocupen en diferents ocupacions de forma 

puntual, per tant, tampoc estan generant una carrera professional que puguin fer valer 

al mercat laboral. 

Projectes com el del CAS permeten a aquestes persones joves demostrar les seves 

habilitats i qualitats laborals que, d’altra manera, no podrien fer-ho. Ara bé, la major 

possibilitat d’inserció és en les mateixes empreses on ara estan treballant a través del 

programa, ja que al mercat laboral, el fet de participar en aquests programes té una 

component estigmatitzadora

L’Estela, el Roque i l’Ibrahim, els tres joves que participen en el programa del CAS, 

valoren de forma molt positiva la seva experiència. Apunten que han adquirit hàbits de 

treball i han trobat en els altres treballadors uns 

 important.  

referents necessaris. També els ha 

permès observar altres espais laborals. Treballar al teatre a fet que l’Estela hagi tingui 

clar que vol treballar en aquest sector, fet que l’empeny a dedicar-s’hi amb moltes més 

ganes. Al Roque li ha servit per animar-se a reprendre els estudis. I l’Ibrahim ha 
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millorat els seus hàbits de vida arrel de la participació al programa i ha trobat uns 

referents positius que li mancaven.  

El cas de la Patrícia simbolitza la situació de molts joves. En un escenari de recursos 

escassos que cal prioritzar i de lògica assistencial

La situació de seva la llar i de la pròpia Patrícia li impedeixen plantejar-se fer un curs de 

formació que impliqui el pagament d’una matrícula. Tot i que els costos poden ser 

baixos, per l’economia de la seva llar –que rep ajudes per adquirir aliments- representa 

un dispendi important.  

 de les polítiques públiques, es 

prioritzen aquells casos més desafavorits. En el cas del CAS de la Garrotxa, els esforços 

es centren en les persones que no acrediten ESO. Aquesta necessària priorització sobre 

entén que les persones que acrediten ESO tenen una situació millor a l’hora de vendre 

la seva força de treball al mercat laboral. El cas de la Patrícia i les estadístiques de 

l’atur ens indiquen que això no és així. 

En la seva situació tampoc troba cap ocupació. Actualment, acreditar l’ESO no és un 

actiu en el mercat laboral. La seva situació, com la d’altres joves que no acrediten més 

enllà de secundària, posa en evidència l’efectivitat de les polítiques tradicionals. 

Seguint la vella lògica, en un entorn de reducció dels recursos l’opció lògica és 

focalitzar encara més les actuacions en aquells col·lectius més desafavorits, deixant 

sense empara sectors més amplis de la societat, Al seu torn, però, els sectors en risc 

són cada cop més amples com a conseqüència de la crisi econòmica. Per tant, cada cop 

hi ha més persones que requeririen suport però que no el reben

Cal doncs, repensar les polítiques per fer-les més efectives i universals. No es tracta 

d’una lògica incrementalista per continuar fent les mateixes polítiques, sinó 

 perquè els criteris són 

cada cop més restrictius.  

repensar 

aquestes per poder-les fer més efectives amb els mateixos recursos.  
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5.2.2 Joves emprenedors 
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Al contrari que l’anterior grup de casos, aquests tots tenen estudis més enllà d’ESO

Els casos dels joves que treballen en l’explotació familiar i n’agafen les regnes són un 

exemple de la relació entre el nivell educatiu i la utilitat que es percep de realitzar una 

inversió en educació. La teoria sobre resistència escolar i fracàs posa en estreta relació 

la percepció d’obtenir un benefici posterior a través de la formació i el nivell educatiu 

assolit.  

. A 

excepció del cas del Claudi, la resta de casos han acabat treballant en el negoci 

familiar. D’aquest grup que estan treballant en el negoci de la família, en Genís va 

començar la seva vida laboral fora de l’explotació familiar i ha tornat a aquesta al 

veure que no podia accedir a ocupacions en el mercat laboral.  

La certesa d’aquests joves de que podrien rendibilitzar les seves inversions en formació

En la història laboral recent de l’estat espanyol, aquesta tendència s’ha trencat. Durant 

la bombolla immobiliària, el mercat laboral incentivava als joves a abandonar els 

estudis per incorporar-se ràpidament al mercat. Actualment, aquests són els joves que 

no acrediten uns estudis mínims, que ara no troben cap feina i tornen a estudiar. 

Queda clar, doncs, que els estudis són un element important de resiliència.  

 

en el si dels negocis familiars els va empènyer a realitzar estudis superiors. En aquests 

casos, malgrat disposar dels coneixements per conduir l’explotació que han adquirit de 

l’experiència a la llar, han preferit realitzar estudis relacionats per tal de buscar 

millorar i optimitzar els negocis.  

La relació entre estudis i treball en els nostres casos és clara. Totes les persones que 

tenen estudis més enllà d’ESO, estan treballant. Aquesta és una afirmació que cal 

agafar amb reserves, ja que en el cas de la Garrotxa, treballen en negocis familiars, 

menys el Claudi. També val a dir que en Pere no treballa de forma regulada, però 

s’ocupa en el negoci familiar i podria fer emergir la seva situació si finalment no troba 

una ocupació més adient a les seves demandes i necessitats.  
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Com en el cas els membres de les cooperatives del Vallès, els joves emprenedors de la 

Garrotxa menys en Carles, relaten com el fet de treballar ens els negocis familiars, en 

els quals alguns han emprés activitats diversificades, els ha suposat un baixada salarial

El cas del Claudi potser és el més dramàtic. Ell és un nouvingut a la comarca. Malgrat 

haver treballat en el sector de l’agricultura ecològica al Vallès Oriental, la seva 

explotació a la Garrotxa no és sostenible econòmicament. Relata la importància de 

disposar de xarxa al territori per entrar en les dinàmiques comercials. L’estat econòmic 

del seu negoci no és gens bo i relata que no podrà fer front al pagament de l’IVA.  

, 

ja sigui via reducció d’honoraris o via augment de la jornada laboral. Relaten la 

necessitat d’ampliar el negoci per poder fer front a la contractació de personal, però 

no poden fer front a aquestes ampliacions pels resultats de les explotacions. Al seu 

torn, però, en Just afirma no dur a terme una campanya comercial major per no haver 

d’ampliar la producció. 

Observant els recursos mobilitzats, es pot veure com cap de les persones entrevistades 

en aquest grup han fet servir recursos per la inserció laboral

Els recursos mobilitzats pels joves emprenedors són els recursos típics de suport a la 

creació d’empreses. Concretament, en Just va demanar un crèdit ICO per l’ampliació 

del negoci i en Genís i en Claudi les ajudes per la Incorporació Agrària, destinades a 

joves agricultors que comencen la seva activitat. Aquestes són ajudes, doncs, 

destinades al suport en la creació i arrencada dels negocis, però actualment es troben 

amb el problema del manteniment. Les 

. Només en Just va 

realitzar un curs de formació ocupacional en comerç, però no li va servir per inserir-se 

al mercat de treball.  

ajudes a la viabilitat de les empreses també 

serien un bon recurs. No cal establir dinàmiques de subvenció a la producció, que ja 

s’ha demostrat que tenen un impacte dubtós, sinó polítiques positives de promoció del 

consum intern, suport logístic o clàusules socials. Aquestes són actuacions que afecten 

al mercat i que requereixen una inversió reduïda.  
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6.  Conclusions 

 

Ja en el títol de la recerca és plantegen dues preguntes que han guiat el 

desenvolupament del treball de camp i l’anàlisi dels resultats: 

- Quines ocupacions per quins joves? 

- Trobar feina o crear feina? 

És clar que la resposta a aquestes preguntes variarà en funció del col·lectius de joves 

sobre el què estem treballant. Hem intentat mostrar, tot i que no de manera 

estadística, com la variable edat és més significativa que la variable nivell d’estudis per 

explicar les taxes d’atur. En el nostre cas, però, la variable edat la tenim controlada al 

treballar només amb col·lectiu jove. 

La segmentació significativa que es pot fer de la mostra en funció del tipus d’ocupació 

que presenten els casos és en funció del nivell d’estudis

Malgrat l’impacte generalitzat de l’atur juvenil que cada cop és menys selectiu, encara 

es poden observar realitats laborals diverses que tenen el seu eix en el nivell 

d’educació assolit. En tots dos territoris, s’observa una distinció clara en les realitats 

laborals dels joves que han assolit educació més enllà d’ESO (això vol dir amb una 

titulació superior a la d’ESO, no només el graduat de secundària) i els que no. Val a dir, 

però, que el fet de disposar 

. Aquesta variable és 

determinant, però no podem obviar que sota un baix nivell d’estudis s’hi amaguen 

factors socials desfavoridors com migracions, pobresa econòmica a la llar, 

desestructuració familiar, entre altres. 

d’experiència laboral

Dels nostres casos, els joves que no acrediten estudis més enllà de l’ESO no han 

aconseguit la inserció al mercat laboral pel seu propi compte. Molts d’ells relaten 

 també és un element important, 

lligat amb l’edat.  
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incorporacions al mercat anteriors que, en funció de l’edat, han estat més o menys 

llargues, però en l’actualitat, el mercat laboral no els absorbeix. Aquestes persones 

joves no disposen de la qualificació necessària per entrar al mercat laboral per si 

mateixos. Malgrat el mercat laboral espanyol és un mercat de baixa qualificació, 

aquest tipus d’ocupacions són les que precisament s’han destruït en major nombre. 

Totes les ocupacions on aquests joves trobaven el seu lloc de treball eren directament 

vinculades amb el món de la construcció, per tant, les seves són unes habilitats no 

demandades al mercat laboral. Per altra banda, si el mercat demanda aquest tipus 

d’habilitat ho fa a persones més grans, ja que les persones joves pateixen una certa 

discriminació laboral. La crisis del sector ha generat que els preus dels serveis vagin a la 

baixa per una qüestió de competència, d’aquesta manera, es poden aconseguir serveis 

de persones amb molta experiència a uns costos menors.  

Les persones entrevistades que pertanyen a aquest grup de baixa formació i que estan 

treballant, ho fan gràcies al suport de les entitats o les administracions

Per altra banda, cal tenir present la realitat dels 

. De forma 

lògica amb la formació i el tipus d’ocupacions en les que les entitats o administracions 

poden intercedir, aquestes són ocupacions de baixa qualificació professional i en 

precari.  

cursos ocupacionals

Per tant, els cursos ocupacionals poden significar la inserció al mercat laboral per 

persones molt joves i amb contractes de formació, deixant a fora a totes les persones 

que no compleixen aquests requisits. Caldria veure quin percentatge de joves que 

realitzen aquests cursos troben feina. Segons un estudi del SOC d’avaluació d’aquests 

 que ens han 

relatat en el decurs del treball de camp. La seva durada, d’uns 6 mesos, no permeten 

als alumnes adquirir les habilitats laborals suficients com per desenvolupar la 

professió. La màxima aspiració al sortir d’un curs d’aquests és la contractació com a 

aprenent. Ara bé, les empreses contracten d’aprenents a nois força joves, ja sigui per 

formar-los en tots els aspectes durant més temps o perquè són persones joves sense 

càrregues que fàcilment accepten els sous baixos dels contractes de formació.  
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cursos referent als anys 2005-20067

Cal tenir present també, tal i com es relata en les històries de vida, que per molts joves 

suposa un 

, en plena bombolla immobiliària, la mitjana 

d’inserció 7 mesos després és aproximadament d’un 50%. Cal esperar que en l’actual 

situació, aquests percentatges s’hagin reduït dràsticament.  

cost d’oportunitat elevat

En aquest sentit, caldria generar actuacions d’inserció laboral que permetin la 

formació, tant específica com generalista, alhora de que es desenvolupa una feina i es 

rep un salari. La formació en el lloc de treball és una bona via, però cal complementar-

ho amb formació de tipus generalista que permeti una certa resiliència en cas de que 

el sector específic on la persona jove s’està formant pateixi una davallada.  

 el fet de realitzar aquests cursos. Per molts, que 

tenen una situació de necessitat urgent, el fet de posposar durant la durada del curs 

l’entrada al mercat laboral no és una possibilitat, ja que necessiten accedir a una renda 

per fer front a les necessitats més bàsiques.  

Per altra banda, molts dels joves que disposen d’estudis més enllà d’ESO i que estan 

treballant, s’inclinen per l’autoocupació com alternativa a la manca de treball. En 

aquest grup podem fer encara dues divisions: per un costat s’observa, de forma 

general, que les persones que disposen d’un nivell més alt d’estudis han emprés en 

ocupacions que no estan relacionades amb els seus estudis ni amb la seva experiència 

laboral prèvia. El potencial emprenedor no només va lligat a la formació en 

emprenedoria que reben els joves, sinó també amb el seu capital social. En 

l’emprenedoria hi ha un component de classe que no es pot obviar, ja sigui per la 

formació, per qüestions de cultura de classe o la tranquil·litat d’assumir riscos al tenir 

la certesa d’un coixí familiar –o saber que amb un alt nivell d’estudis les possibilitats 

d’inserció són majors- en cas de fracàs. Això es veu en els casos de joves que 

emprenen en l’economia cooperativa, ho fan per motius ideològics i no de necessitat.  

                                                           
7 

http://www.oficinadetreball.cat/socweb/export/sites/default/socweb_ca/web_institucional/_fitxers/Av

aluacioFormacioOcupacional2005_estudi.pdf 
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Els joves que disposen de formació més enllà d’ESO però no és formació universitària, 

s’han ocupat en sectors on ja disposaven d’una experiència prèvia, ja sigui per la seva 

trajectòria laboral o perquè són negocis familiars amb els que s’han relacionat tota la 

vida.  

Per tant, caldria analitzar de forma específica quines són els elements que composen 

aquest “caràcter emprenedor” i quines són les decisions que porten a emprendre en 

un o altre sector. Ara bé, amb els resultats de la nostra recerca podem apuntar que 

l’emprenedoria està determinada, en bona part, per qüestions de capital social i 

adscripció de classe. Una major formació permet a les persones joves disposar de més 

diversitat de sectors a l’hora d’emprendre i una major flexibilitat per aprendre nous 

oficis. Això, com hem vist, no passa amb les persones amb uns nivells d’estudis més 

baixos, que estan limitats a emprendre en sectors que no els són aliens.  

 

 

Figura 6.1. Síntesi de resultats “quines ocupacions per quins joves?” 

Font: elaboració pròpia 
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Actualment, doncs, els joves amb menors nivells formatius tenen dificultats per 

ocupar-se de forma autònoma al mercat de treball ordinari i han de fer-ho, si és que 

ho fan, a través del mercat de treball protegit o mitjançant programes específics 

d’entitats i administracions. Ens trobem, però, amb la paradoxa de que molts joves 

amb baixa formació queden fora de molts programes capacitadors: per una banda 

perquè no tenen el nivell suficient per accedir a determinats cursos i, per altra, perquè 

no presenten unes situacions prou desafavorides com per entrar en programes 

destinats a persones perceptores d’una RMI, malaltia mental o discapacitades. 

Per la seva banda, els joves amb majors nivells formatius presenten també dificultats 

d’inserció en el mercat ordinari, tot i que no tantes com els seus companys de 

generació menys formats. L’autoocupació és una que cada cop és més atractiva com a 

alternativa a la manca de possibilitats laborals.  

Allò que determina, doncs, quines ocupacions per quins joves és el seu nivell formatiu 

(indicador d’altres problemàtiques socials) i la capacitat del mercat laboral d’absorbir 

l’oferta de mà d’obra. 

Dels relats de les persones entrevistades es desprèn que “trobar feina” no és una opció 

vàlida per cap d’ells. Tant les persones joves amb alts nivells de formació com per les 

persones joves amb menor formació, l’accés al mercat de treball per via de 

l’assalarització no és una via oberta

Al mateix temps, els resultats observats, si es posen en línia amb les dades d’atur per 

edats, ens indica que la variable edat pesa més que no pas la variable formació en els 

casos dels joves.  

. Aquests resultats no són extrapolables a la 

totalitat de la població jove, però són una mostra representativa d’aquelles situacions 

de desajust en el mercat de treball. 

De forma general es pot observar una tendència en el comportament de l’atur en 

funció d’aquestes dues variables (edat i nivell formatiu). La variable edat és una 
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variable determinant, ja que, en línies generals, s’observa una major taxa d’atur per a 

tots els nivells formatius en la població més jove.  

Per un costat els joves formats no troben oportunitats en un mercat de treball de poc 

valor afegit i baixa qualificació, més quan els sectors que impulsen les ocupacions 

d’alta qualificació, com la recerca pública i l’I+D de les empreses, són cada cop més 

reduïts.  

A l’altre costat hi ha els joves amb baixes formacions, que no poden competir en un 

mercat laboral cada cop més selectiu i on persones amb més edat i experiència 

treballen per uns costos molt menors que fa uns anys.  

Trobar feina pels joves, doncs, és una opció laboral que presenta poques oportunitats 

en l’actual situació del mercat laboral. 

Pel que fa a la creació de feina per via de l’autoocupació, s’ha vist com hi ha unes 

condicions vitals que limiten l’abast d’aquesta opció. Les persones emprenedores són 

les que disposen de majors nivells formatius i una experiència laboral prèvia. 

D’aquests, només les persones universitàries i amb un elevat capital social són els que 

emprenen com a opció ideològica o opció vital, la resta ho fan com una resposta 

reactiva a situacions d’atur.  

De les persones entrevistades que han optat per aquesta via, es relaten dificultats per 

al manteniment de les activitats

En referència als joves sense formació, cal dir que l’emprenedoria no és una opció que 

es plantegin. Aquesta és una opció que, com hem dit, té importants relacions amb el 

capital social i la procedència de classe de la persona que empren. A més, com s’ha 

vist, són les mateixes persones que els han d’orientar en la inserció les que tanquen la 

porta a aquesta opció per als joves.  

. La gran majoria de les actuacions per emprenedors 

estan destinades als moments inicials, ja sigui en forma de suport per la constitució o 

ajudes en forma de crèdits per als primers moments de l’activitat.  
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Des d’aquest punt de vista, les actuacions per la inserció laboral de les persones que 

no tenen els recursos per emprendre van en dues línies: 1) actuacions de foment de 

l’emprenedoria i garantia de supervivència per empreses socials que ocupin els joves 

amb aquests perfils i 2) actuacions de suport integral, continu i estret per a que siguin 

aquests mateixos joves els que esdevinguin emprenedors. Caldria crear la figura d’un 

“tutor” que donés un suport quotidià i continuat als elements de gestió i comercials 

que impliquen l’opció emprenedora.  

No cal ni es desitjable que totes les persones es converteixin en emprenedores. Si hi ha 

un volum d’emprenedors suficient per poder ocupar a persones amb menors recursos 

formatius i laborals, la via de la inserció a través de la creació de feina també és valida 

per als joves en risc. Ara bé, aleshores cal dur a termes les actuacions de protecció de 

les empreses esmentades anteriorment. 

 

Figura 6.2. Síntesi de resultats “trobar feina o crear feina?” 

Font: elaboració pròpia 
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6.1 Propostes 

A continuació es presenten propostes sorgides en el tram final del treball de camp on 

es van dur a terme 3 grups de discussió amb actors rellevants. Es va dur a terme un 

grup de discussió en cada territori analitzat i un a Barcelona amb actors diversos. 

Les propostes es presenten per blocs temàtics: 

 

6.1.1 Territori 

 

Descentralització de la presa de decisions en el disseny de les polítiques formatives. 

Els tècnics coincideixen en afirmar que allò necessari fora que la Generalitat establis un 

paraigua d’actuació comú per a tots els actors catalans, però que cada un d’aquests 

pugui establir les particularitats de les actuacions i el contingut de la formació en 

funció de les necessitats de cada entorn determinat. Això dificulta la funció avaluadora 

de les administracions, però aquesta hauria d’adaptar-se a aquesta realitat 

diferenciada del territori més que no pretendre que la realitat territorial s’adapti a un 

únic sistema d’avaluació.  

 

Reforç dels vincles comunitaris. 

Entre professionals: són diverses les iniciatives que funcionen en aquest sentit però 

amb una visió sectorial i no territorial. Es generen espais de trobada entre 

professionals d’un determinat servei o Pla per tal de compartir experiències i 

aprenentatges, i són espais molt útils i valuosos. Caldria articular trobades, amb espais 

d’informalitat, entre els actors dels diversos serveis implicats en les actuacions 

d’inserció laboral d’un territori concret (serveis socials, promoció econòmica, inserció, 
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orientació, etc.) per tal de poder fomentar l’emergència de xarxes de relació entre els 

professionals que permetin una coordinació més efectiva i eficient. 

Entre la ciutadania: és evident que el reforç del vincle comunitari té efectes positius 

per diversos motius, també per donar suport a les administracions en les actuacions 

d’inserció laboral. A banda dels efectes inclusius que es generen en comunitats 

cohesionades i amb forts vincles, el reforç de les relacions comunitàries també pot ser 

útil per millorar la tasca de les administracions en diverses fases, sobretot en la de 

detecció i diagnòstic dels casos objecte de les intervencions.  

 

6.1.2 Emprenedoria 

 

Suport continuat a la creació d’empreses 

És un fet que la gestió d’una empresa implica coneixements i funcions que van més 

enllà de la pròpia activitat econòmica de l’empresa. Aquestes tasques actuen com a fre 

per a molts joves que volen emprendre i que no es veuen amb els recursos suficients 

per fer-ho. Per tant, cal articular un suport que vagi més enllà del moment de la 

constitució de les empreses i contempli formació i suport (durant un o dos anys) en les 

tasques administratives i de gestió per tal de que els joves emprenedors aprenguin 

amb ajuda a gestionar les seves empreses.  

 

Clàusules socials 

Una política de foment de l’emprenedoria en economia social, a mode de donar unes 

certes garanties de funcionament a les empreses d’aquest sector, seria la incorporació 

de clàusules socials en la contractació pública. Reservar una part del mercat per les 

empreses de l’economia social podria garantir uns certs ingressos per al funcionament 
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de les empreses; aquesta garantia permetria a les empreses afrontar inversions i 

estratègies de creixement amb més tranquil·litat. Al mateix temps, les empreses 

d’economia social comporten un impacte positiu en la societat i el territori on estan 

implantades: eines com el Balanç Social o el Return Of Investment (ROI) Social, a banda 

de diverses recerques, demostren que l’economia social té impactes positius més enllà 

de les empreses. Per tant, la incorporació de les clàusules socials tindria diversos 

efectes positius, tant sobre la societat com sobre l’emprenedoria.  

 

Foment de l’actitud emprenedora 

Aquesta és una actuació que pot estar destinada a tot tipus de joves. Ara bé, en el cas 

específic dels joves en risc el foment de l’actitud emprenedora té més sentit perquè 

també incorpora un component d’apoderament i de trencament de dinàmiques de 

passivitat, fracàs i baixa autoestima. Fomentar que els joves en risc emprenguin en 

activitats no estrictament relacionades amb el món empresarial o fer-los més partícips 

i responsables de les actuacions formatives de les que són objecte, no només fomenta 

la seva actitud emprenedora, sinó que els apodera, activa i reforça la seva autoestima.  

 

Suport als joves (i no joves) que prenen riscos 

Una de les problemàtiques detectades en les polítiques de foment de l’emprenedoria 

és que no hi ha cap malla de seguretat per als joves que prenen riscos, per tant, no es 

fomenta que es prenguin riscos empresarials. En el grup del Vallès es relaten 

experiències d’altres països d’Europa es fomenta el risc garantint un temps de subsidi 

d’atur en cas de que l’aventura emprenedora del joves, finançada amb la capitalització 

de l’atur, no surti bé. D’aquesta manera, molts joves s’animarien més a emprendre, ja 

que els riscos serien menors.  
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6.1.3 Polítiques actives 

 

Adaptar les polítiques actives a l’actual context laboral i econòmic 

Sembla clar que l’anterior model econòmic no tornarà ni és desitjable que ho faci. Es 

presenta un context molt més inestable i insegur en termes laborals, per tant caldria 

adaptar les polítiques actives a aquest context i, segurament, també les polítiques 

econòmiques i de desenvolupament local.  

 

Polítiques d’inserció integrals, és a dir, polítiques d’inclusió 

Cal una major coordinació entre serveis de l’administració. Quan parlem de col·lectius 

de joves en risc cal articular actuacions combinades entre diferents departaments 

(educació, serveis socials, promoció econòmica, etc).  

 

Separar dels serveis d’inserció aquelles actuacions que no siguin estrictament 

d’inserció laboral 

Molt relacionat amb l’anterior punt, cal decidir si és atribució dels serveis d’inserció 

laboral ensenyar a molts joves els fonaments més bàsics de la vida en societat. Les 

tasques a les que han de fer front els serveis d’inserció laboral van molt més enllà del 

que indica el seu nom però se’ls avalua només per les insercions assolides. Cal, doncs, 

un replantejament dels serveis d’inserció i del paper d’altres departaments en la 

formació de les persones en aquells aspectes més bàsics. “si la família no ho fa, ho han 

de fer els serveis d’inserció laboral?” 
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Modificar els criteris d’avaluació i adaptar-los a la realitat dels serveis d’inserció laboral 

públics i del tercer sector 

La manera en com la Generalitat avalua i com distribueix els recursos en funció d’això, 

genera greus disfuncions en el funcionament i reconeixement de les entitats i serveis 

públics. Cal incorporar elements qualitatius i de reconeixement de la seva tasca més 

enllà del simple nombre d’insercions, alumnes o cursos.  

 

Modificar la conceptualització de les polítiques actives 

Per un costat cal que les polítiques actives siguin una aposta de les administracions 

més enllà de les disponibilitats pressupostàries al respecte. Cal mostrar-ne la seva 

necessitat i efectivitat. 

Per altra banda, cal que les polítiques actives serveixin realment per l’activació. 

Aquesta activació, però, no ha de ser una finalitat, sinó un mitjà per assolir 

apoderament, evitar dinàmiques depressives i de baixada d’autoestima i evitar que els 

receptors de les actuacions adquireixin una actitud passiva.  
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8. Annex. Focus groups i Entrevistes 

 

8.1 Grups de treball 

En la taula següent es mostren els detalls dels tres grups: 

 

Grup Data Lloc Participants 

General 8 d'abril 
Escola de l'IGOP, 

Barcelona 

(7) Director General d'Economia Social i 
Cooperativa i Treball Autònom de la Generalitat de 
Catalunya, Directora de la unitat de Promoció i 
Desenvolupament del SOC, Cap de projectes del 
Casal d'Infants del Raval, Director de la Federació 
de Cooperatives de Treball Associat de Catalunya, 
Director d'Insercoop, Membre de la Comissió 
d'Inserció Sociolaboral de ECAS, Secretaria 
d'Organització d'Avalot (joves UGT). 

Garrotxa 17 d'abril 
Consell Comarcal 

de la Garrotxa 

(7) Tècnic Orientació laboral de Càritas Alt Fluvià, 
Coordinadora de projectes de Càritas Alt Fluvià, 
Director Aula Format, Cap d'Educació i Joventut del 
Consell Comarcal de la garrotxa, Cap d'Orientació 
Laboral de la Garrotxa, Directora de l'àrea 
assistencial de la Fageda sccl, tècnica àrea 
assistencial de la Fageda sccl. 

Vallès 
Occidental 

24 d'abril 
Seu de l'IGOP, 

UAB 

(4) Responsable d'Orientació laboral de 
l'Ajuntament de Rubí, Cap de la secció d'Ocupació 
del Vapor Llonch (Ajuntament de Sabadell), 
Director de la Fundació Engrunes, Responsable de 
Projectes d'Ocupació i Igualtat d'Oportunitats de 
COPEVO 
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8.2  Entrevistes Realitzades Garrotxa 

Garrotxa   

Entrevistes a responsables de: Data (2012) Lloc 
Centre d'Empreses de les Preses 11 de juliol Les Preses 

Àrea de Joventut, Consell Comarcal de la Garrotxa 12 de juliol Olot 

Institut Municipal de Promoció de la ciutat 11 de juliol Olot 

Centre Integral de Formació Professional de la Garrotxa 12 de juliol Olot 

Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) 9 d'octubre Olot 

Consorci d’Acció Social de la Garrotxa 12 de juliol Olot 

Fundació Garrotxa Líder 13 de novembre Olot 

Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural 11 de juliol Olot 

Càritas Garrotxa 9 d'octubre Olot 

Creu Roja 16 d'octubre Olot 

Cooperativa Verntallat 30 de juliol La Vall d'en Bas 

Projecte Mirall - Cooperativa La Fageda 30 de juliol Santa Pau 

Rocatomba SL 9 d'octubre Olot 

Aula Format 16 d'octubre Olot 

 

8.3 Entrevistes Realitzades Vallès Occidental 

Vallès Occidental   

Entrevistes a responsables de: Data (2012) Lloc 
Foment de Terrassa 21 de juny Terrassa 

Institut Municipal de Promoció Econòmica (IMPES)-Rubí 21 de juny Rubí 

Vapor Llonch de Sabadell 27 de juny Sabadell 

Consorci per l’Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès 
Occidental-(COPEVO), inserció laboral 

21 de setembre Terrassa 

Fundació CECOT Persona i Treball 8 de març Terrassa 

Jardinets sccl 11 d'octubre Ripollet 

Món Verd sccl 10 d'octubre Polinyà 

Mec2010 sccl 3 d'octubre Sabadell 

Flama Roja sccl-Can Capablanca 28 de novembre Sabadell 

Fundació Engrunes 16 d'octubre 
Montcada i 
Reixac 

Projecte Entre Veïns, Fundació Clariana 20 de setembre Rubí 
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+ informació: 

 

Coordinador Recerca 

Dra. Margarita León: margarita.leon@uab.cat 

 

Contacte IGOP 

Edifici MRA 1ª planta 

Campus UAB 

08193 Bellaterra 

+34 93 586 88 14 

Escola de l’IGOP  

Urrutia, 17 

08042 Barcelona 

+34 93 407 62 03 

http://igop.uab.cat 

http://escoladeligop.com 

igop@uab.cat 

 

Web del projecte 

http://jovesinsercio.wordpress.com/ 
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