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1. Contextualització de la Comarca 
 

A continuació es presentarà una contextualització de la comarca del Vallès Oriental a 
partir d’indicadors quantitatius recollits de fonts secundàries. Aquest recull de dades 
ens permetrà observar l’estructura poblacional i industrial de la comarca, així com les 
taxes d’atur per edats i on s’ubiquen dintre de les classificacions entre els territoris 
urbans i els rurals. La finalitat és la de poder establir comparacions entre les dades del 
Vallès Occidental i la Garrotxa, per això s’intentarà que siguin totes extretes de la 
mateixa font i recollides amb els mateixos criteris. 

Les dades específiques sobre economia cooperativa es presentaran en el seu apartat 
corresponent. 

1.1 Indicadors demogràfics 

Les dades d’aquest apartat les extraurem de l’Idescat i fan referència a l’any 2011. es 
recolliran els principals indicadors disponibles referents a l’estructura poblacional de la 
comarca.  

La distribució de la població per sexes és similar a la del conjunt de Catalunya amb 
una lleugera variació favorable als homes. Variació, per altra banda, insignificant. 

 
Gràfica 1. Distribució de la població per sexes. Vallès Occidental i Catalunya. Percentatge 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat 
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d’edat laboral, el Vallès presenta una població lleugerament més jove que la resta de 
Catalunya, com també passa en la població menor de 14 anys. Per contra en les 
franges d’edat més altes, la població del conjunt de Catalunya està més envellida. 

 

Gràfica 2. Distribució de la població per sexe i grans grups d’edat. Vallès Occidental i Garrotxa. 
Percentatge 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat 

 

Si s’observen les dades internes del Vallès per sexes, ens adonem que, seguint la 
tendència catalana, hi ha una major presència d’homes en edat activa, similar per als 
menors de 14 anys (tot i que són majoria els homes) i amb una clara major presència 
femenina en els trams d’edat més alts.  

L’índex d’envelliment de la comarca, l’any 2008, tenia un valor de 80, molt per sota del 
valor de 106 del conjunt de Catalunya. 
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d’envelliment més presents en els entorns rurals, que entren en els recomptes 
generals de Catalunya. 

Per la seva banda, observant les xifres de població estrangera, el Vallès Occidental 
presenta unes taxes d’immigració significativament menors que les del conjunt de 
Catalunya. La població nascuda a l’estranger al Vallès Occidental representava al 
2011 un 13,40%, mentre que al conjunt de Catalunya un 17,54%. Aquesta menor taxa 
d’immigració no es pot atribuir al retorn d’una població immigrada colpida per l’esclat 
de la bombolla immobiliària i la seva repercussió al sector industrial, ja que la taxa 
d’immigració de la comarca ha estat sempre per sota de la del conjunt de Catalunya. 

El Vallès Occidental sí que presenta un major índex de persones nascudes a la resta 
de l’estat espanyol fruit de les onades migratòries dels anys 50, 60 i 70 que es van 
establir a la comarca precisament pel seu caràcter industrial.  

 

Gràfica 3. Població segon origen al Vallès Occidental i Catalunya. Percentatge 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat 
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1.2 Indicadors territorials 

Un dels principals eixos d’anàlisi d’aquesta recerca és el factor territorial. Els entorns 
rurals presenten unes dinàmiques demogràfiques diferents als entorns urbans: major 
envelliment, menys població jove o certa preeminència d’homes sobre les dones (o 
una distància menor que en els entorns urbans), que es fan servir com a indicadors de 
ruralitat.  

Malgrat aquestes tendències demogràfiques identificables, els indicadors emprats per 
tal de definir la ruralitat o urbanitat d’un territori són territorials. No hi ha acord en els 
criteris demogràfics, però sí que n’hi ha en els territorials. Concretament, aquell més 
emprat és la densitat de població.  

El Vallès Occidental tenia una densitat de població l’any 2011, segons dades de 
l’Idescat, de 1530,1 habitants per km quadrat. Per considerar un entorn com a rural 
s’estima que ha de tenir una densitat menor a 100 o 150 habitants per km quadrat en 
funció de qui ho dicta. L’OCDE estima que el límit es troba en 150. Sigui com sigui, el 
Vallès supera en deu vegades aquest llindar, per tant, podem afirmar sense cap mena 
de dubte que el Vallès és una comarca urbana. 

 

1.3 Indicadors laborals 

Les dades del mes d’octubre de 2012, elaborades pel COPEVO, situen la taxa d’atur a 
la comarca en el 18,05%, això significa que és 1,82 punts superior a la taxa de 
Catalunya en el mateix període (16,23%). 

Gràfica 4. Atur per grups d’edat i sexe al Vallès Occidental. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de COPEVO 
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Per grups d’edat, l’atur al Vallès Occidental mostra una evolució creixent a partir del 
grup d’edat de 24 anys en el cas de les dones. Aquesta tendència s’accentua de forma 
clara a partir dels 50 anys. En el cas dels homes, que parteixen d’una situació d’atur 
més greu en els grups d’edat més joves, mostra una tendència a la baixa fins als 30 
anys, on repunta però de forma menys dramàtica que en el cas de les dones. La 
màxima diferència per sexes es dóna en el grup d’edat d’entre 60 i 64 anys, on la taxa 
dels homes és de 23,8% i la de les dones del 43,7%.  

Les taxes d’atur juvenil del Vallès Occidental són lleugerament inferiors a les del 
conjunt de Catalunya, que arriba al 49,01% el 3r trimestre de 2012 pel grup d’entre 16 i 
24 anys. Al Vallès, per aquest grup d’edat, els homes tenen una taxa del 37,5% i per 
les dones del 29,5%. 

Per sectors, al ser el Vallès una comarca industrial i ser aquest un sector especialment 
afectat per la crisi, és en aquest sector on hi ha més aturats. Per contra, aquells 
sectors que tenen uns índex d’atur menors són el de l’hostaleria, l’energètic i 
l’agricultura. 

 

Gràfica 5. Pes dels diferents sectors en l’economia del Vallès Occidental i Catalunya 

 

Font: Departament d’Empresa i Ocupació 
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Al desembre de 2011, l’atur de llarga durada a la comarca representava el 39,1% del 
total d’aturats, mentre que al conjunt de Catalunya el valor era menor, amb un 35,6%. 

La variació interanual de l’atur al Vallès Occidental mostra una dinàmica creixent en tot 
el període analitzat, excepte al mes de desembre de 2010, que va decréixer. L’atur al 
Vallès, doncs, no ha parat de créixer des del març de 2008. 

 

Gràfica 6. Variació interanual de l’atur al Vallès Occidental 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de COPEVO 

 

Posant en relació al Vallès Occidental amb altres comarques similars pel que fa a 
estructura productiva i altres àmbits geogràfics, es pot veure com és una comarca 
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Gràfica 7. Taxes d’atur en diverses comarques similars al Vallès Occidental 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Diputació de Barcelona 

Cal destacar la Renda Familiar Disponible Bruta de la comarca és lleugerament menor 
que la del conjunt de Catalunya. Si s’agafa la segona en base 100, la del Vallès 
Occidental adquireix un valor de 99. 

 

1.4 Indicadors d’estructura productiva 

Al Vallès Occidental, el 10,44% de la superfície correspon a superfície agrícola. Això 
concorda amb la definició de territori eminentment urbà que s’ha fet anteriorment.  

Gràfica 8. Afiliats a la seguretat social per sectors. Vallès Occidental i Catalunya. 

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Empresa i Ocupació 
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Observant els afiliats al règim de la Seguretat Social per sectors, es pot observar el 
caràcter industrial de la comarca, en detriment dels serveis comparat amb el conjunt 
de Catalunya. Les dades del sector agrícola també són significativament més baixes 
que en el conjunt de Catalunya. AL Vallès correspon al 0,07% dels afiliats, mentre que 
a Catalunya en general és del 0,34%. 

El Departament d’Empresa i Ocupació elabora una comparativa per sectors respecte 
de Catalunya. El valor 1 representa la base de Catalunya sobre la qual es comparen 
les dades del Vallès Occidental.  

 

Gràfic 9. Importància dels sectors econòmics segons pes en l’economia i en l’ocupació. Vallès 
Occidental i Catalunya 
 

 

Font: Departament d’Empresa i Ocupació 

 

Com es pot veure en el primer gràfic, el sector industrial destaca per sobre de la 
mitjana catalana, comerç i construcció estan sobre la mitjana i la resta de sectors 
tenen un pes més petit que en el conjunt de Catalunya. 

Observant el segon gràfic que indica l’ocupació en cada sector, es pot veure com el 
sector industrial ocupa més gent que la mitjana catalana, però no amb tanta diferència 
com la que representa el pes del sector en l’estructura industrial. Excepte els sectors 
de l’hostaleria i l’energètic, la resta estan sobre la mitjana del conjunt català. 

Els autònoms representaven el 17,80% de tota la població ocupada del Vallès, mentre 
que pel conjunt de Catalunya representaven un 18,36%. Aquest valors són força 
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similars. Si s’observa en quins sectors estan ocupats els autònoms, s’observen 
diferències entre la comarca i el conjunt de Catalunya. 

 

Gràfic 10. Afiliat al règim d’autònoms per sectors. Vallès Occidental i Catalunya 

 

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Empresa i Ocupació 

 

El nivell d’autònoms en la majoria de sectors és superior al Vallès que en el conjunt de 
Catalunya, excepte en el sector de l’agricultura, on el nivell d’autònoms de la comarca 
és molt baix.  

Les dades deixen clara la vocació terciària en el sector serveis de la comarca, tot i que 
manté un component industrial important que li atorga un caràcter diferencial respecte 
altres zones de Catalunya. 

Si s’observa per sectors, es por veure com en el sector de la construcció, l’agricultura 
–aquests dos sectors de forma clara- i el serveis hi ha majoria de treballadors 
autònoms, sent la indústria l’únic sector on predominen els afiliats al règim general. 

Les empreses industrials existents en la comarca necessiten una inversió i unes 
dimensions que difícilment poden ser assumides per empreses unipersonals o PIMES. 
Això explica el major pes d’afiliats al règim general en aquest sector, mentre que en els 
altres els treballadors autònoms són majoria, especialment en els sectors agrícola i de 
la construcció. 
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Gràfic 11. Comparativa d’afiliats al règim genera i al règim d’autònoms per sectors. Vallès 
Occidental 

 

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Empresa i Ocupació 
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2. Recursos per la inserció laboral al Vallès 
 

En aquest apartat es farà una anàlisi dels recursos inclusiu existents al Vallès 
Occidental. La font de la informació són 8 entrevistes, repartides entre 4 entitats i 4 
administracions. Al Vallès Occidental existeixen dues xarxes potents a Sabadell i 
Terrassa, són les xarxes Vàlua i Taleia respectivament, però la majoria de les seves 
entitats adherides fan actuacions d’atenció a persones amb discapacitat, que 
precisament queden fora del marc analític d’aquesta recerca. 

Les entitats entrevistades són: Engrunes, Jardinets SCCL, el projecte Entre veïns de la 
Fundació Clariana i la CECOT. Per la seva banda, les administracions entrevistades 
són: IMPES de Rubí, Vapor Llonch de Sabadell, Foment de Terrassa i COPEVO. 

 Aquesta mostra d’entitats i administracions servirà per il·lustrar quines són els 
actuacions que es duen a terme en el territori, sobretot la seva tipologia, l’enfocament 
metodològic, les dificultats amb les que es troben i fer-ne propostes de millora.  

Tot i que aquí es presentin per separat, val a dir que les dinàmiques de col·laboració i 
permeabilitat entre recursos administratius i els de les entitats són una constant. Tant 
entitats com administracions fan derivacions a recursos d’una o altra titularitat 
indistintament, el criteri és allò més adequat per a l’usuari. Aquestes dinàmiques es 
donen sobretot i naturalment a nivell local. 

 

2.1 Els recursos de les administracions 

Les administracions observades al Vallès tenen múltiples punts en comú, tant pel que 
fa a la tipologia de les actuacions a les fonts dels seus recursos i les problemàtiques 
amb les què es troben.  

El present apartat es dividirà en dos grans blocs, per un costat les actuacions 
anomenades d’intermediació on hi entren aquelles actuacions d’orientació i formació 
per a l’autocandidatura. Per altra banda, s’analitzaran aquelles actuacions d’inserció, 
de caràcter capacitador i professionalitzador, on hi entren tots aquelles programes 
formatius en oficis, pràctiques en les empreses, contractació a través d’empreses 
d’inserció i, si s’escau, mesures de caràcter assistencial. A l’inici de l’itinerari d’inserció 
de les persones joves que s’adrecen als serveis laborals de les administracions, 
aquests passen pels recursos d’intermediació on els atenen i, si s’escau, els deriven 
cap altres recursos d’inserció o bé cap al mercat laboral ordinari.  
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2.1.1 Els recursos d’intermediació 

Aquest tipus de recurs el posen a disposició dels usuaris totes les administracions i les 
entitats entrevistades, a excepció de les empreses d’inserció. De les vuit entrevistes 
realitzades, en sis s’han identificat recursos d’aquest tipus, les dues empreses 
d’inserció que no ho ofereixen són Engrunes i Jardinets SCCL, ja que són empreses 
d’inserció receptores dels usuaris que han passat per un recurs d’intermediació. 
Aquests recursos es podrien anomenar de “primera acollida”, ja que són el pas previ a 
l’accés a d’altres recursos d’inserció de les administracions. 

En aquest grup de recursos, de forma més concreta hi ha les borses de treball 
(mediació), feinateca (sales amb ordinadors i telèfons per fer cerca activa de feina), 
orientació laboral i formativa i formació en autocandidatura (fer el currículum, com 
encarar una entrevista de feina i com cercar feina).  

L’itinerari normalitzat per aquests recursos l’explica el responsable d’inserció de 
l’IMPES de Rubí: 

“la persona entra per a porta, ja sigui perduda o sabent què hi ha a la 
casa i demana una orientació o demana directament la borsa de treball. 
Però passa primer per orientació, sempre. Allà se li explica tot el què 
l’ajuntament pot oferir, quines ofertes de formació hi ha, centres privats 
on rebre formació o qualsevol cosa i ell després tria i diu què li interessa. 
Llavors l’inscrivim al curs o directament a la borsa de treball, si així ho 
demanen. Llavors se li fa una entrevista i se l’apunta a la borsa de 
treball. Quan arriba una oferta d’empresa privada que pot encaixar, fem 
una preselecció i enviem els CV a les empreses. Son les empreses les 
que fan el procés de selecció”  

IMPES 
 

El moment de l’entrevista sempre és un punt important, ja que és allà on es dibuixa 
l’itinerari d’inserció de la persona. En aquesta entrevista es determinarà, sempre en 
funció del compromís i voluntat de l’usuari, quin serà el següent pas a seguir en el seu 
procés d’inserció laboral. Pot determinar-se que la persona requereixi un procés 

Administracions  Recursos 
d’Intermediació 

Mercat laboral 

Recursos 
d’inserció 

Sistema formatiu 
reglat 
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formatiu previ a l’inici de la cerca de treball. També es pot determinar que aquella 
persona requereix, o vol fer, cursos per millorar la seva autocandidatura. Aquests són 
cursos per ensenyar a fer un bon currículum, a encarar entrevistes de feina o 
estratègies de cerca activa d’ocupació.  

Per aquest tipus de recursos, hi ha administracions que porten els projectes als 
instituts per tal de fer conèixer als alumnes l’existència d’aquest tipus d’iniciatives. Tot i 
que n’hi ha de generalistes, enfocades a tot l’alumnat, el públic objectiu són els joves 
que no tenen intenció o capacitat per continuar la seva formació més enllà de l’ESO. 

 Sabadell, Terrassa i altres municipis a través de COPEVO tenen un projecte 
anomenat “tastet d’oficis”. Aquesta és una 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.  

Des de Foment de Terrassa valoren molt positivament que els joves que segurament 
no acreditaran a ESO tinguin un contacte amb el món laboral i en diferents oficis. A 
més, en el marc d’aquests tallers, poden treballar competències bàsiques transversals 
d’una millor forma, ja que l’aplicabilitat és directa i vinculada amb una ocupació. 

“Serveix perquè coneguin el món laboral i pels joves és un element 
engrescador, mantenir-los i treballar aspectes més bàsics. Hi participen 
tots els instituts públics de Terrassa i els joves que hi participen els tria 
l’Institut”  

Vapor Llonch 
 
“La valoració dels tastets és molt positiva, sobretot per part dels instituts. 
Aquests nanos que els costa estar a l’aula, no conflictius perquè aquests 
ja no el fan sinó nanos amb mala escolaritat, s’esforcen i estan allà. No 
aprenen un ofici, però aprenen què vol dir ser fuster, ser llauner, etc. Se 
senten reconeguts i trenquen una trajectòria constant de fracàs que 
molts tenen. Al final l’alcalde els hi dóna un diploma”  

Foment 
 

Cal posar de relleu l’aspecte que es destaca des de Foment de Terrassa. En les 
trajectòries de fracàs escolar i de risc d’exclusió, la psicologia personal també hi juga 
un paper rellevant. Els processos de desestructuració personal i l’estigmatització del 
fracàs generen sentiments de baixa autoestima que dificulten els processos d’inclusió. 
Aquest tipus d’actuacions, que es marquen fites assolibles a curt termini, són una eina 
per incidir en aquesta dimensió més psicològica i individual, però també important. 
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Sabadell i Terrassa, a més, disposen de projectes que es desenvolupen directament 
en els instituts. Sabadell té el projecte “coneguem el mercat laboral” que es basa en 
xerrades als instituts sobre estratègies per buscar feina i que els estudiants es 
familiaritzin amb els conceptes i el funcionament del mercat de treball.  

El Vapor Llonch de Sabadell també disposa d’un projecte “Ocupació a Mida”, inscrit en 
la seva àrea d’intermediació, que consisteix en que els joves que no saben què fer o 
no volen participar en pràctiques, poden realitzar pràctiques temporals en empreses.  

Per la seva banda Terrassa disposa d’un projecte, les “Tutories d’Acompanyament”. 
Es tracta d’un projecte dut a terme en xarxa amb els Serveis Socials, Joventut i el 
PAME. Es basa en realitzar un acompanyament d’un any als joves que acaben l’ESO, 
sigui quin sigui el seu següent pas (batxillerat, cicles, mercat laboral). La finalitat és 
que els joves coneguin totes les sortides i recursos per a joves majors de 16 anys i que 
tinguin un referent fora de l’institut. 

El COPEVO també participa en una altra iniciativa per a joves que s’encabeix en les 
mesures d’intermediació. Aquest cop ho fa juntament amb la CECOT, amb el 
programa Job-Hunters. 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.  

Públic objectiu i accés 

Aquest tipus de recurs d’intermediació no té un públic objectiu determinat. Els recursos 
d’intermediació estan oberts a qualsevol persona que s’adreci als serveis d’inserció 
laboral. Allò que canvia és el tipus de recurs al que es deriva als usuaris en funció 
d’allò detectat en l’entrevista, que es realitza a tothom. Hi ha persones que degut al 
seu nivell d’experiència i/o formació no els cal ser derivats a cap altre tipus de recurs, 
però hi ha altres persones que comencen un itinerari formatiu que retarda la inserció al 
mercat de treball ordinari, a l’espera d’assolir algun tipus de qualificació professional.  

L’accés a aquests recursos es fa des de diferents punts. Tant pot ser la iniciativa 
pròpia dels usuaris com derivació des del SOC o els serveis socials. Això genera que 
hi hagi algunes mancances a l’hora d’arribar a tota la població potencial. Si els 



 Repensant el concepte de treball. 
Quines ocupacions per a quins 

joves? Trobar feina o crear feina? 
Informe Vallès Occidental 

 

 18 

recursos d’inserció laboral tenen relacions de cooperació amb serveis socials o si 
treballen en projectes específics que involucrin al SOC, l’accés dels joves es facilita 
molt, però també es deixen a fora totes aquelles situacions que no estan registrades 
en cap servei públic. Per tant, tots aquells joves que no han sol·licitat ajuda als serveis 
d’ocupació o que no estan registrats en els serveis socials, tenen dificultats d’accés a 
aquests recursos.  

“nosaltres no hi arribem en aquests casos. Creiem que aquesta feina es 
fa molt més als barris. Cal un contacte més directe amb la població, un 
treball més comunitari. En llocs on això hi és i hi ha un bon vincle amb el 
SOC, aleshores venen. Si no és així, no hi arribem”  

COPEVO 
 

Això posa de relleu la importància del treball en xarxa entre les administracions –i amb 
les entitats- de forma sistemàtica, les figures dels treballadors de proximitat i les 
polítiques d’inclusió i de desenvolupament comunitari.  

Valoració dels recursos d’intermediació 

Pel cas estricte dels recursos d’intermediació les problemàtiques principals són la 
manca d’ofertes laborals i la manca de recursos formatius per als joves. El públic 
objectiu d’aquest tipus de recursos d’inserció ha augmentat molt en els últims temps, 
però no ho han fet així els recursos per a la inserció laboral o la formació ocupacional. 

“(...) 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 
 

El problema de la manca d’oferta formativa i d’ofertes laborals genera que els itineraris 
d’inserció s’allarguin molt en el temps. Les dificultats d’inserció s’agreugen quan els 
insertors laborals no tenen recursos formatius on poder derivar als usuaris i els 
itineraris queden truncats. 

“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 
 

La majoria dels serveis d’inserció municipals tenen una part de la plantilla contractada 
en base a les subvencions públiques. Molts dels insertors i prospectors municipals es 
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poden contractar gràcies a les partides pressupostàries dels projectes que realitzen i 
que preveuen la contractació d’aquestes figures. Amb les retallades pressupostàries, 
molts equips d’inserció laboral dels ajuntaments i ens locals s’han quedat sense una 
bona part de l’equip de treball, limitant també les seves possibilitats d’acció.  

“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. 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 
 

Aquesta realitat significa una font de desigualtats entre els diferents ajuntaments del 
territori. En funció dels recursos dels que disposi un ajuntament, o dels recursos que 
vulgui dedicar a inserció laboral, en un moment de manca de finançament institucional 
els recursos que poden brindar uns i altres seran diferents. Existeixen xarxes 
comarcals com COPEVO però es troben en la mateixa situació de dependència de les 
subvencions. Com es veurà posteriorment, hi ha ajuntaments que malgrat no tenir 
subvencions, busquen maneres de continuar oferint recursos per la inserció. 

Per altra banda, també s’identifica un augment dels requisits dels usuaris de certs 
cursos, amb el que els tècnics d’intermediació es queden sense recursos per oferir a 
les persones amb majors dificultats. Les subvencions, al ser finalistes (aprofundirem 
en aquest punt més endavant), posen condicions d’accés als recursos. Aquests 
requisits presenten problemes als tècnics municipals, ja que moltes persones amb 
dificultats en queden fora. 

“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 
 

Alguns d’aquests requisits d’accés s’entenen en clau d’assegurar uns índex d’inserció 
elevats, ja que les avaluacions són sempre de tipus quantitatiu. De totes maneres, 
sense aquestes limitacions d’accés, a l’hora de gestionar les inscripcions als recursos 
sempre es fa un cert filtratge que deixa fora aquelles persones amb majors dificultats. 

“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 
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Malgrat la quantificació excessiva dels avaluadors dels recursos, els mateixos tècnics 
valoren elements més qualitatius que no tenen a veure amb la inserció estricta al 
mercat laboral, tals com l’adquisició d’hàbits, la inserció al sistema formatiu reglat, 
l’augment de l’autoestima, entre altres. 

On tots coincideixen és en la manca d’ofertes laborals i en el fet de que el mercat de 
treball s’ha tornat molt competitiu. Aquest és un problema transversal a tots els 
recursos inclusius, siguin del tipus que siguin.  

Les ofertes laborals són poques i les que hi ha són molt exigents amb els perfils 
demanats. La gran bossa de població aturada permet a les empreses que els 
treballadors hagin de competir molt per un s llocs de treball escassos. Això, a més de 
baixar els salaris, genera situacions d’inflació dels requisits per ocupar llocs de treball 
poc qualificats. 

“(...) tenim borsa de treball in 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 manca d’ofertes laborals i de recursos d’inserció, ja sigui per una manca de 
pressupost o per un enduriment de les condicions d’accés, genera que es creï una 
bossa de persones joves que no tenen accés a cap tipus de recurs per la inserció. Això 
crea una cercle viciós en el que aquestes persones joves aniran quedant sense 
oportunitats per accedir al mercat de treball, un mercat de treball que tanca les portes 
als joves sense formació ni experiència i que tampoc la poden adquirir.  

Per acabar, cal destacar una altra de les amenaces per als serveis d’intermediació de 
les administracions i entitats. La normativa permetrà 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 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 
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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.  

“les ETTs poden donar resposta ràpida a les empreses en pics de feina 
puntuals i per això tenen una millor relació amb les empreses que no pas 
els serveis públics. Les ETTs donen un servei a les empreses, nosaltres 
no estem tant centrats en això”  

COPEVO 
 

Els mateixos tècnics d’inserció de la CECOT reconeixen aquest tret diferencial dels 
serveis públics i aquestes majors atribucions que els fan perdre eficàcia quantitativa en 
les xifres d’inserció. 

“Nosaltres tenim més percentatge d’inserció. Tot i això el que compta és 
que el servei funcioni, i això no vol dir que els servei públics no funcionin, 
sinó que tenen perfils més complexos i fan altres coses, ja que, per 
exemple, també tramiten les prestacions”  

CECOT 
 

2.1.2 Els recursos d’inserció 

Tal i com s’ha afirmat anteriorment, aquest tipus de 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. Aquest 
tipus de recurs suposa 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. 

Tots els recursos d’aquests tipus, 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. 
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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 
 

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. 

En el cas del Vapor Llonch de Sabadell aprofiten els recursos existents en el Pla de 
Barris per tal de dur a terme actuacions formatives d’inserció amb els joves dels barris 
afectats pel pla. Duen a terme el que anomenen “acció integrada” amb les especialitats 
de monitor de lleure, arts gràfiques, jardineria, mecànica, hostaleria, educació 
esportiva i competències transversals. Ho treballen amb joves que estan allunyats de 
la formació reglada o que no poden accedir a una FP. 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.  

Al ser un servei municipal no poden enviar treballadors a altres empreses i no poden 
bonificar els contractes de pràctiques , per tant limiten la seva oferta formativa als 
serveis dels que disposa l’ajuntament. Això limita el ventall d’oferta formativa, que 
moltes vegades no s’adiu amb les demandes immediates del mercat de treball. 

“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 
 

A més, al Vapor Llonch de Sabadell afirmen que complementen els plans ocupacionals 
amb una part formativa que no porten incorporada.  

Actualment, les escoles taller de Sabadell no han rebut subvenció i no poden oferir els 
serveis. A diferència de les cases d’oficis on els requisits d’entrada són més elevats, 
les escoles taller permetien fer un treball formatiu compensatori en competències 
transversals. En aquestes escoles taller molts alumnes es treien el graduat de l’ESO. 
Aquest és un fet important, perquè observant els requisits de la formació ocupacional 
oferta al Vapor Llonch, tots els cursos demanen, com a mínim, el títol de la ESO/EGB1

                                            
1 http://www.vaporllonch.net/vaporllonc/plans%20formatius%202011-2012.asp 

.  
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Per les persones que no tenen la ESO existeixen els PQPI, però l’oferta d’aquests es 
redueix als sectors de l’hostaleria i el comerç. Per gent sense formació també 
existeixen els cursos per perceptors de la RMI i que abracen més sectors com la 
neteja, mosso de magatzem i comerç, però el requisit per accedir-hi és er perceptor de 
la RMI. 

En el cas de Foment de Terrassa els recursos dels que disposen són molt més 
escassos i, per tant, la seva actuació en inserció laboral és escassa.  

“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 
 

Aquesta reducció dels recursos també ha estat relatada per diverses entitats i 
administracions durant la fase de les entrevistes exploratòries.  

En el cas el COPEVO i per aquest tipus de recurs d’inserció, actualment disposen del 
projecte “Jove, activa les teves oportunitats”. Es tracta, bàsicament, d’un curs d’operari 
de magatzem amb la figura d’un tutor i una part important de competències clau. No és 
un curs on els usuaris es treguin el graduat, però assoleixen certes competències i 
reben serveis d’orientació i inserció laboral. 

En el cas del COPEVO no han notat la restricció pressupostària perquè van iniciar 
projectes bianuals al 2010 i encara duren, però no saben què passarà a finals d’any. 

“com que van començar molts projectes bianuals encara els tenim fins al 
desembre de 2012, però després no se sap i ja s’hauria de saber”  

COPEVO 
 

En totes les entrevistes es remarca la necessitat de vincular l’aprenentatge de 
competències transversals amb els centres d’interès dels joves. Cal fer-ho així per 
garantir un mínim d’atenció en aquestes matèries més generalistes i menys vinculades 
amb l’aprenentatge específic d’un ofici. 

“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 
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ordinador, arreglant-lo... Cal que vegin la part pràctica, que no vegin que 
són coses desconnectades d’ells”  

COPEVO 
 

Públic objectiu i accés 

Les vies d’accés a aquest tipus de recurs, de forma principal, és la derivació des dels 
serveis d’intermediació. A aquests, com ja hem dit, s’hi pot arribar a través de diverses 
vies, ja sigui el SOC, els serveis socials o la iniciativa pròpia.  

El públic objectiu dels recursos d’inserció també és divers en funció de cada programa. 
Normalment, els criteris de selecció i filtrat són formatius i, en alguns casos, 
generacionals. Tal i com ja hem vist, els criteris formatius per accedir a certs cursos 
són cada cop més estrictes. A més, alguns dels recursos encarats als joves amb 
majors dificultats s’han quedat sense recursos. 

Valoració dels recursos d’inserció 

De forma general, els recursos que combinen formació ocupacional en empreses i 
formació en competències bàsiques tenen molt bona acollida entre els i les tècniques 
municipals.  

“el que cal a aquests joves són es programes d’escoles taller, que duren 
dos anys: sis mesos de formació i any i mig de contracte de formació”  

 
Vapor Llonch 

 

De forma generalitzada, cal destacar el cas del programa “Suma’t”, que ha rebut molt 
bones crítiques de totes les persones entrevistades.  

Aquest és un programa que unifica la formació en competències clau i la formació en 
empreses. A més, els joves accedien al IOC (Institut Obert de Catalunya) per obtenir el 
graduat de l’ESO.  

Ara bé, el programa Suma’t, o els programes que incorporen pràctiques a les 
empreses, en aquest moment tenen una gran dificultat, i és que no troben empreses 
on els joves puguin realitzar les pràctiques previstes. 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 
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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 
 

Un altre dels aspectes a tenir en compte és el ja comentat abans de les rigideses que 
incorporen les subvencions. Aquest és un aspecte també observat en diverses de les 
entrevistes exploratòries dutes a terme a diferents entitats i administracions. Molts 
cops les subvencions venen molt acotades pel que fa requisits d’accés, temari, sectors 
productius on formar, què es pot subvencionar, entre altres. Això deixa poc marge de 
maniobra als tècnics municipals i no permet prestar atenció als casos particulars. De 
poder flexibilitzar aquests criteris, moltes vegades els cursos disposarien de major 
nivell d’aprofitament, sobretot pel que fa als requisits d’accés, tant per sobre com per 
sota. 

“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 
 

També s’ha apuntat anteriorment el cas de que els requisits són més elevats i deixen 
fora les persones que no tenen el títol d’ESO. I és que fer la diferència entre aquelles 
persones que tenen el graduat i les que no també planteja problemes. Aquests però 
venen ja des del sistema educatiu i són referents al fet de que les adaptacions 
curriculars o el fer passar cursos i acreditar sense obtenir les competències bàsiques.  

“(...) això no vol dir que no acreditin amb moltes adaptacions curriculars. 
A vegades no se si és bo que acreditin o no perquè es tanquen totes les 
portes dels PQPI si acrediten, però tampoc poden fer un cicle formatiu 
perquè no tenen el nivell”  

Foment 
 

El fet de que molts subvencions siguin finalistes també té impacte en els sectors 
productius on es fa la formació. La idea és la de casar l’oferta amb la demanda laboral. 
Aquesta demanda té una forta component local, ja que el teixit productiu de cada 
municipi pot variar respecte al municipi del costat. Això fa que moltes vegades els 
programes tancats no s’adeqüen a la realitat local. 

“quan fem formació ocupacional podem ser més creatius, mirem quina 
és l’oferta aboral a Sabadell amb l’observatori del mercat laboral, quins 
sectors estan pujant,... podem filar més prim”  

Vapor Llonch 
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De totes maneres, els tècnics locals reconeixen que malgrat les subvencions siguin 
tancades, intenten adaptar-ho al màxim a la realitat municipal. 

“nosaltres, en virtut del que el territori demana, ja sigui pel que veiem a 
l’observatori o el que veig aquí més casolanament, seiem i intentem 
quadrar aquesta oferta tan tancada i vestir-la com sigui per encaixar amb 
la demanda”  

IMPES 
 

Per acabar, cal destacar que no s’ha identificat cap actuació formativa per als joves 
sense papers. Aquest és un col·lectiu que no rep atenció per part dels serveis 
formatius ni ocupacionals.  

 

2.1.3 Emprenedoria 

Les administracions del Vallès també tenen serveis de creació d’empreses. Aquesta 
sortida, però, no és generalitzada ni respon a les demandes de la població jove. Els 
serveis de Rubí i Sabadell ens varen facilitar dades sobre els seus serveis de suport a 
la creació d’empreses, però no són comparables i les dades només estan 
actualitzades, com a molt, a 2011.  

Al servei de creació d’empreses de Rubí es van atendre, l’any 2011, un total de 360 
persones emprenedores i 268 projectes d’emprenedoria. El perfil de la persona 
emprenedora, a tall d’exemple i segons les dades de Rubí, respon al d’una persona 
entre 25 i 44 anys (segons l’agrupació de dades, però la majoria supera els 30), home 
fins el 2010 i després dona, igualment que fins el 2009 la majoria d’emprenedors de 
Rubí eren els de menor titulació. Tots els gràfics es presenten en %. 
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Gràfic 12. Persones ateses al servei de creació d’empreses de Rubí per edats. 2008 a 2011. 
Absoluts 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de IMPES-Rubí 

 

Gràfic 13. Persones ateses al servei de creació d’empreses de Rubí per sexe. 2008 a 2011. 
Absoluts 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de IMPES-Rubí 
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Gràfic 14. . Persones ateses al servei de creació d’empreses de Rubí per nivell d’estudis. 2008 
a 2011. Absoluts 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de IMPES-Rubí 

 

 

Les variacions observades en el sexe i el nivell de qualificació dels emprenedors de 
Rubí es poden explicar de la següent manera: Al principi de la crisi, quan moltes 
empreses de construcció comencen a tancar, són els treballadors d’aquest sector (la 
majoria homes amb baixes qualificacions) els que intenten tirar endavant negocis pel 
seu propi compte. També s’observa una tendència decreixent en la població més jove. 
Amb el pas dels anys i l’empitjorament de la crisi, aquest perfil d’home jove de baixa 
qualificació cada cop té més dificultats per trobar feina, inclús sent autònom.  

De la mateixa manera, a mesura que la crisi va empitjorant i impacta sobre capes més 
amplies de la població, persones formades i dones es van quedant a l’atur, fent 
augmentar la proporció de dones i gent formada en els serveis de suport a 
l’emprenedoria de Rubí. 

Aquest argument es reforça si s’observa el sectors on s’han creat empreses a Rubí. 
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Gràfic 15. . Persones ateses al servei de creació d’empreses de Rubí per sector d’emprenedoria. 2008 a 2011. Absoluts 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de IMPES-Rubí 
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La majoria d’empreses a Rubí es van crear en el sector del comerç minorista, seguit 
de la construcció i la restauració. El sector on empren la majoria de persones de Rubí 
també guarda relació amb el tipus d’empresa, sent l’empresari autònom la forma més 
generalitzada. 

 

Gràfic 16.Persones ateses al servei de creació d’empreses de Rubí per forma jurídica 
d’emprenedoria. 2008 a 2011. Absoluts 

 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de IMPES-Rubí 

 

Aquest tipus d’empresa és molt emprat per les persones que no volen anar a l’atur tot i 
no tenir opcions de tornar a ser contractats. D’aquesta manera poden intentar 
desenvolupar la seva professió un temps més. També cal tenir en compte el fenomen 
dels “falsos autònoms”, una figura molt generalitzada arrel de la crisi i que utilitzen els 
empresaris per abaratir costos de contractació.  

El cas de Sabadell és similar. No hem aconseguit dades del perfil de les persones 
emprenedores, però com en el cas de Rubí, l’empresa individual és la tipologia 
d’empresa majoritària. L’any 2010 es van crear un total de 142 empreses. 
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Gràfic 17. Persones ateses al servei de creació d’empreses de Sabadell per forma jurídica 
d’emprenedoria. 2007 a 2010. Absoluts 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de Vapor Llonch-Sabadell 

 

Si s’observen els sectors en els que emprenen les persones a Sabadell, també 
s’observa que el sector de la construcció davalla a mesura que passa el temps, fruit de 
la constatació de que no és un sector amb capacitat per absorbir mà d’obra. Per la 
seva banda, els sectors relacionats amb els serveis mostren augment, tal i com passa 
a Rubí. 
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Gràfic 18. Persones ateses al servei de creació d’empreses de Sabadell per sector 
d’emprenedoria. 2008 a 2011. Absoluts 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de Vapor Llonch-Sabadell 

 

Les persones que són ateses pels serveis de creació d’empreses als serveis locals 
són les que fan aquesta demanda explícita, per tant, aquest ja és un primer filtre. Els 
joves amb menor formació o amb una experiència laboral més minsa no són empesos 
a emprendre, sinó que prèviament han de passar per un procés formatiu i laboral.  

“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 
 

L’emprenedoria no és un recurs que els joves es plantegin i, sobretot, no els joves amb 
majors dificultats. Això no té a veure amb l’anomenat “esperit emprenedor”, ja que hi 
ha moltes persones emprenedores però que no normalitzen la seva situació per les 
traves administratives i econòmiques o simplement perquè la seva activitat és molt 
puntual.  

“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 
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Reconèixer l’esperit emprenedor en els joves amb dificultats d’inserció és comú amb 
els tècnics d’inserció, però el que passa és que no s’aprofita el seu potencial. 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. 

“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. Però és difícil, perquè quan 
tenim projectes ve tot molt condicionat”  

COPEVO 
 

Novament apareix el problema de les subvencions finalistes. Fomentar l’emprenedoria 
en aquest perfil de joves no és un plantejament que existeixi, no l’hem observat en cap 
entrevista exploratòria. L’actitud vers aquest col·lectiu és típicament paternalista i, per 
tant, les actuacions que se’n deriven també ho són. No se’ls reconeix la capacitat de 
tenir iniciativa i se’ls fa passar per uns recursos poc adients per ells, predefinits i sense 
possibilitat de variació per part dels executors dels programes.  

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 
 

2.2 Els recursos de les entitats 

En el present apartat es presentaran els recursos oferts per les entitats entrevistades. 
Tal i com s’ha fet en l’apartat anterior, es classificaran els tipus de recursos oferts. En 
aquest cas, es presenten els casos de quatre entitats que presenten una oferta de 
recursos per la inserció diferents.  

De la mateixa manera en com s’ha fet en l’apartat anterior es classificaran els recursos 
entre els d’intermediació i els recursos d’inserció. En aquest cas però, cada una de les 
entitats s’encabeix en un subgrup diferenciat dintre dels dos grans grups principals. 
Les entitats poden oferir uns recursos de caràcter més integral al no estar 
determinades per la compartimentació de l’administració ni els requeriments 
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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. 

La tipologia dels recursos de les entitats és una mica més complex que l’anterior. Cal 
recordar que en la present recerca no es tenen en compte aquells recursos destinats a 
les persones amb discapacitats físiques i psíquiques, per tant en aquesta classificació 
no hi entren els Centres Especials de Treball ni les empreses de caràcter finalista 
reservades per aquests col·lectius. 

Val a dir, també, que segurament hi ha entitats que ofereixen uns serveis diversos als 
observats aquí, tot i que per norma general, les tipologies d’intervenció són molt 
similars, ja que les entitats també depenen d’unes subvencions finalistes que 
determinen en gran mesura les possibilitats de les intervencions.  

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1 Els recursos d’intermediació 

Els recursos d’intermediació estrictes oferts per les entitats no s’allunyen d’aquells 
oferts per les administracions. En aquest cas il·lustrarem aquesta tipologia de recurs 
amb el cas de la CECOT. La Patronal catalana, a través de la seva Fundació Cecot 
Persona i Treball treballa en una línia d’intermediació laboral, amb seu a Terrassa. Al 
tenir la seva seu al Vallès, és allà on estableixen la seva activitat i on teixeixen les 
xarxes d’actors. 

Dintre de la seva activitat desenvolupen la tasca d’acompanyament a joves amb 
dificultats d’inserció, el Job-Hunters (ja explicat anteriorment). En aquesta activitat la 
Cecot disposa dels serveis característics de la intermediació. Disposen de borsa de 
treball pròpia, ofereixen formació transversal (hàbits, cerca activa de feina) i deriven 
als usuaris a d’altres tipus de recurs formatiu o laboral si així ho creuen convenient.  

Entitats 

Recursos 
d’Intermediació 

Mercat laboral 

Recursos 
d’inserció 

Sistema formatiu 
reglat 

Recursos 
d’Intermediació + 
assistència 

Finalista 

Trampolí 
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El seu és un enfocament que entronca directament amb la concepció liberal de les 
polítiques actives. La visió d’aquest servei és el de dotar de recursos per l’activació als 
i les usuàries per tal de que siguin ells mateixos els qui trobin el lloc de treball. Aquest 
enfocament aporta una component d’apoderament individual important, però obvia les 
desigualtats estructurals d’accés al mercat laboral, així com les desigualtats 
estructurals socials. Pressuposa que hi ha unes ocupacions per a cada persona i que 
és aquesta la que ha de formar-se per tal d’adaptar-se a aquestes ocupacions. Ara bé, 
en un moment com l’actual, aquestes ocupacions no existeixen i, les que existeixen, 
demanen uns nivells de formació i experiència que no tenen moltes de les persones 
que atenen. 

“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 
 

Anteriorment s’ha remarcat la importància de la dimensió psicològica. Treballar des de 
l’òptica de l’activació individual implica, en gran mesura, obviar els factors estructurals i 
incidir només en els individuals.  

Certament, les situacions d’atur prolongat tenen unes repercussions psicològiques 
importants que s’agreugen encara més quan la persona immersa en un procés 
d’activació no aconsegueix la inserció laboral. Actualment aquesta manca d’èxit en la 
inserció té unes explicacions de caràcter estructural que escapen a les actituds 
individuals de les persones que es troben en el procés. Això posa de relleu les 
mancances analítiques del model d’activació liberal, ja que aquests joves immersos en 
els programes d’activació compleixen amb els objectius marcats pel procés però no 
troben feina. Aquesta situació genera un sentiment d’autoinculpació pel fracàs, ja que 
es relatat com un fracàs individual en l’estratègia d’activació.  

“el que s’intenta des d’aquí es que adquireixin aquests hàbits però molts 
cops no tenen la capacitat de superació, perquè van abandonar els 
estudis. 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 
 

Davant aquesta pèrdua de motivació fruit de les tensions d’un mercat de treball 
estructuralment impermeable al col·lectiu de joves, i especialment al col·lectiu de joves 
en risc, i l’individualització del fracàs, els tècnics d’inserció han de buscar estratègies 
per mantenir alta la motivació dels i les joves.  

“intentem que no decaigui la seva motivació posant-los petites fites 
curtes perquè pugui anar veient resultats. També els orientem perquè 
reprenguin els estudis”  

CECOT 
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Tal i com fan la resta de recursos d’intermediació, a la Cecot també dissenyen un 
itinerari d’inserció per al o la jove en funció de les seves demandes, capacitats i 
potencialitats. En aquest context de manca d’ofertes laborals, tant els tècnics de la 
Cecot com els d’altres entitats entrevistades, animen als joves a reprendre els estudis 
reglats, ja que no hi ha més alternativa. 

“això ara passa a tot arreu perquè no tenen altra opció. Es fan més 
cursos de reciclatge, i gent que té estudis superiors realitza postgraus”  

CECOT 
 

El factor diferencial de la Cecot respecte altres serveis d’intermediació és que tenen 
una borsa de treball en estret i permanent contacte amb les empreses associades.  

“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 
 

La Fundació de la Cecot també han realitzat alguna recerca sobre la inserció laboral. 
En la seva recerca “Inserció laboral de joves amb dificultats socials” destaquen la 
importància de la xarxa social i dels referents. Aquesta visió implica el reconeixement 
de les desigualtats estructurals implícites en el sistema capitalista. 

“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 
 

Públic objectiu i accés 

Al servei de mediació de la Cecot treballen bàsicament amb persones que no tenen els 
estudis obligatoris. Ells treballen amb qualsevol persona que s’hi adreça, però el perfil 
del programa Job-Hunters són persones joves sense formació, entre 16 i 20 anys que 
viuen a Terrassa. 

L’accés es fa per diverses vies: mitjançant una crida ad hoc en funció del tipus 
d’ofertes laborals de les que disposin 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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Cal fer un apunt respecte al públic objectiu que atén la Fundació Cecot. Ells també 
atenen persones amb discapacitats si tenen ofertes laborals per aquest col·lectiu 
específic. De fet, afirmen que la seva inserció no és més difícil que la dels altres 
col·lectius. 

“no és més difícil la seva inserció, sobretot ara que les empreses reben 
beneficis socials per inserir-les (...) quan fem això és perquè hem trobat 
ofertes laborals per inserir-les”  

CECOT 
 

Des de la Cecot afirmen que tenen uns índex d’èxit majors que els serveis públics, tot i 
que ja hem vist que reconeixen el factor diferencial dels recursos públics respecte ells. 
Ara bé, cal analitzar si els criteris d’accés a aquest recurs no determinen també l’èxit, 
ja que l’admissió d’usuaris depèn també de les ofertes laborals de les que disposin en 
aquell moment.  

2.2.2 Recursos d’intermediació més assistència 

En aquest apartat analitzarem també la tasca que es duu a terme des del projecte 
“Entre Veïns” que desenvolupa la Fundació Clariana a Rubí i Terrassa. 

La particularitat d’aquest projecte és que, a més de fer intermediació laboral, 
complementen aquest recurs, sempre que sigui necessari, amb actuacions 
d’assistència social. Concretament, es complementen amb recursos habitacionals i 
recursos alimentaris. 

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’adeqüin a l’itinerari d’inserció traçat 
per aquella persona. 

“el primer que fem és detectar les seves necessitats, en quin punt està i 
quines són les seves necessitats, també si té xarxa social per veure si té 
el suport familiar o no. Veiem la seva formació i experiència laboral per 
veure què cal complementar. Fem un itinerari pactat amb ell, perquè si 
ve és per seguir”  

Fco. Clariana 
 

Cal destacar, tal i com fa la Cecot, la importància que se li dóna a la xarxa relacional 
de la persona. En el cas de la Cecot és interessant per identificar actors que puguin 
ajudar i ser còmplices en el procés d’inserció de l’usuari. En el cas d’Entre Veïns, a 
més, té importància per observar si les necessitats bàsiques d’aquella persona estan 
resoltes i/o quins suports pot rebre de la seva xarxa. 
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De la mateixa manera, també donen suport en la recerca activa de feina, suport en 
l’elaboració de currículums. Però també fan tasques de primera acollida amb la 
població nouvinguda i fan de mitjancers entre els serveis socials i les persones 
usuàries. Ajuden a fer sol·licituds i actuen com a referent davant de l’administració de 
les persones a qui atenen. 

Aquesta acció integral també té particularitats en com intenta donar solució a les 
necessitats bàsiques de les persones que inicien un procés d’inserció. La filosofia del 
projecte és la de desenvolupar el teixit comunitari del barri on es troba, les Torres de 
Rubí i Ca n’Anglada de Terrassa. El projecte combina la intermediació habitacional i la 
prestació de recursos propis. 

La tasca del projecte Entre Veïns, en la qüestió de l’habitatge, és la de connectar 
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. 

“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 
 

A més, també disposen d’una botiga d’aliments i altres productes de primera 
necessitat. Per a tal efecte tenen un funcionament diferent que els bancs d’aliments. 
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. 

Aquesta tasca comunitària respon a la necessitat d’articular actuacions de caràcter 
integral necessàries per combatre un fenomen multifactorial com és l’exclusió social. 
Ells donen resposta les mancances que presenten les administracions i poden donar 
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respostes més àgils. De fet, els serveis socials de Rubí, quan tenen urgències, les 
deriven directament a ells2

“nosaltres volíem fer un treball més comunitari amb els nois del barri, 
perquè els serveis socials són molt més estructurats, tenen els seus 
protocols i obliden una mica el treball comunitari. A més aquests nanos 
no confien en ningú i menys en la gent de l’ajuntament que els hi diu que 
han de fer tal taller”  

. 

Fco. Clariana 
 

Públic objectiu i accés 

La necessitat d’articular aquest tipus de mesures integrals que acompanyin els 
processos d’inserció laboral amb processos d’inclusió social responen a el perfil 
d’usuari que atenen. El projecte se situa en barris desafavorits de les dues ciutats 
vallesanes on és present.  

Atenen un perfil de persona que presenta unes problemàtiques molt importants i que, 
per tant, necessiten un seguit de recursos major que la simple intermediació laboral i 
suport en la recerca activa de feina. 

“en aquest barri els joves tenen una història difícil, familiar, de 
desestructuració i no s’impliquen, no es vinculen (...) Hi ha joves amb 
problemes de violència, de bandes,... ells diuen que no són de cap 
banda, però l’altre dia van apunyalar un noi aquí (al parc de davant 
l’oficina)”  

Fco. Clariana 
 

La majoria d’usuaris que tenen venen derivats de serveis socials o bé són coneguts de 
persones que han passat prèviament pel recurs. Ara bé, la crisi ha comportat un canvi 
de perfil dels usuaris del projecte i un prolongament de les estades de les persones en 
els processos d’inserció i els pisos. 

“(els pisos tutelats) són un recurs temporal perquè la persona faci 
guardiola i pugui accedir al mercat laboral pels seus propis mitjans. 
Abans això era molt més dinàmic perquè la gent trobava feina ràpid i 
bueno... era molt diferent, ara els processos s’allarguen molt més (...) i 
canvia el perfil. Vam començar amb un perfil d’immigrants sense 
documentació, vam passar a un perfil de regularitzats, vam passar a un 
grup de gent més vinculada al món de la construcció, gent més gran i 
ara... ja hem ampliat al grup de més joves.”  

Fco. Clariana 
 

Queda, doncs, que els públic objectiu al que atén el projecte presenta unes dificultats 
majors respecte al que poden atendre altres serveis de mediació i, per tant, els 

                                            
2 En dues de les tres visites que es van fer al projecte, les tècniques van rebre trucades dels 
serveis socials per tal de buscar habitatge a persones que requerien una solució d’urgència.  
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processos d’inserció han de començar des de posicions més bàsiques. Això genera 
que les atribucions de les dues tècniques del projecte siguin molt majors i que l’èxit de 
la inserció laboral estricta sigui menor, per una qüestió de recursos i perfil dels usuaris.  

 

Valoració dels recursos d’intermediació i intermediació més assistència 

Els problemes que es troben es entitats que fan intermediació no són diversos als que 
es troben les administracions. La manca de dinamisme del mercat laboral fa que les 
persones que passen per aquests processos d’intermediació tinguin grans dificultats 
per trobar una ocupació. A més, el col·lectiu de joves és el que té menys oportunitats 
per trobar una ocupació. 

“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 desemparats. El millor per ells seria la formació i de 
forma paral·lela anar cercant feina”  

CECOT 
 

Els dos projectes analitzats coincideixen en la seva estratègia de convèncer als joves 
per a que es treguin el títol de la ESO. Per un costat hi ha la convicció de la necessitat 
de que es treguin aquesta formació i, per l’altre, la necessitat de que els joves facin 
alguna cosa mentre no hi ha cursos ni ofertes laborals. 

“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 
 

I és que la manca de formació bàsica és un problema amb el que es troben els 
insertors laborals. L’actual mercat de treball, com ja hem dit, s’ha tornat molt exigent i 
ja ni la ESO resulta un títol que doni accés al mercat. En paraules de la tècnica 
d’inserció de Foment de Terrassa: 

“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.”  

CECOT 
 

És per això que els tècnics de la Cecot demanen accions preventives que es 
desenvolupin en el sistema educatiu. La xifra del 30% de fracàs escolar té un impacte 
directe en els serveis d’inserció laboral, ja que són ells els que han de pal·liar aquestes 
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mancances del sistema educatiu abans de poder fer cap acció d’inserció al mercat de 
treball. 

“necessitem també polítiques educatives per als joves de classe obrera, 
o estaria bé que a l’escola s’incentivi a treure’s com a mínim l’ESO.”  

CECOT 
 

2.2.3 Recursos d’inserció finalistes 

En aquest apartat presentarem el cas de l’empresa cooperativa Jardinets SCCL de 
Ripollet. Jardinets és una cooperativa de serveis de jardineria que treballa bàsicament 
per l’administració, però també té contractes amb empreses privades i particulars. Ells 
competeixen en concursos públics amb empreses mercantils. 

L’empresa, com a públic objectiu, ocupa persones derivades de serveis socials de 
Ripollet i del Patronat per l’Ocupació amb problemàtiques socials associades. 
Aquestes problemàtiques són diverses, però bàsicament són persones sense llar, amb 
addiccions, amb problemes psíquics, entre altres. Ofereix contractes indefinits i 
estabilitat contractual, i per això no es reconeguda oficialment com a empresa 
d’inserció i no té accés a certes subvencions i contractes reservats. La Llei 44/2007, de 
13 de desembre, per a la regulació del règim de les empreses d'inserció dictamina que 
les empreses d’inserció “Com a principal característica, s'adapta el contracte de treball 
temporal de foment de l'ocupació com a modalitat contractual vinculada a l'execució 
d'un itinerari d'inserció, i es pot concertar, com a regla general, per un període mínim 
de dotze mesos i màxim de tres anys.”  

“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 

http://legislacion.vlex.es/vid/llei-regulacio-r-gim-empreses-insercio-35883565�
http://legislacion.vlex.es/vid/llei-regulacio-r-gim-empreses-insercio-35883565�
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persones al límit que treballen molt bé però serien incapaços de passar 
una entrevista de treball.”  

Jardinets 
 

Aquesta és una empresa ordinària que ocupa persones amb problemàtiques 
d’inserció, però pel fet de donar estabilitat als seus contractes no poden beneficiar-se 
de certs privilegis que tenen les empreses d’inserció reconegudes. En l’actual situació 
del mercat laboral, aquest tipus d’empresa és l’única alternativa per moltes persones 
per poder tenir una feina estable. 

L’estabilitat laboral és molt important per als processos d’inclusió social, més quan en 
moltes situacions, tota una unitat familiar és depenen d’un sol salari. 

“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 
 

En aquestes situacions, la temporalitat de les empreses d’inserció reconegudes 
afegiria un punt d’inestabilitat vital a tota la unitat familiar.  

“jo trobo que és una incongruència, sona com “aprofitem els recursos 
per fer aquesta inserció i fora”. 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 
 

Aquest no reconeixement com a empresa d’inserció fa que no puguin disposar de certs 
recursos per millorar els processos d’inclusió de les persones treballadores. Per això la 
formació en habilitats socials la duen a terme de forma més informal. Si que fan, però, 
formació en riscos laborals, referents a les seves certificacions ambientals i formació 
estricta per al millor desenvolupament de la seva professió.  

Cal plantejar-se si en l’actual context laboral, la millor forma de garantir la inserció des 
col·lectius amb dificultats associades no és pas la de les empreses finalistes dedicades 
als col·lectius amb problemàtiques socials. La idea de les empreses d’inserció és 
valida en un moment de dinamisme del mercat laboral, però actualment aquest ha 
barrat el pas a col·lectius cada cop més amplis i normalitzats.  

2.2.4 Recursos d’inserció trampolí 

Per il·lustrar aquest tipus de recurs es presentarà el cas de la Fundació Engrunes de 
Montcada i Reixac. Engrunes és una empresa d’inserció reconeguda i, per tant, ha 
d’adaptar-se a la legislació vigent de no fer contractes de més de dos anys o, en casos 
justificats, de tres. 
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La Fundació Engrunes té una empresa d’inserció que es dedica a la gestió de punts 
verds, fa reciclatge i venda de roba de segona mà i també té una branca dedicada a la 
construcció.  

El públic objectiu al que la Fundació encara la seva actuació, és a dir, els treballadors 
d’inserció que ocupen són tot persones derivades de serveis socials, o bé venen a 
partir d’una oferta de feina que la mateixa empresa realitza als serveis socials. Les 
persones que s’hi ocupen són sempre usuàries de serveis socials i algunes presenten 
uns perfils amb força problemàtiques associades.  

“aquestes empreses (inserció no finalistes) són per gent molt 
desvinculada del mercat de treball, gent amb moltes dificultats. Has de 
tenir en compte que Engrunes actua amb la gent més desafavorida, 
formació molt baixa amb problemes afegits d’alcoholisme, carrer,...”  

Engrunes 
 

La forma d’accés a l’empresa és a través dels serveis socials i, en principi, els usuaris 
hi van de forma voluntària. Ara bé, alguns usuaris de la RMI hi accedeixen com a 
contrapartida a la prestació, generant certs problemes d’adaptació. 

“a vegades ha vingut algú que no s’ha adaptat... a veure, més o menys, 
és voluntari, si no vol venir hi ha altra gent que no està fent res”  

Engrunes 
 

Aquesta via d’accés, a través dels serveis socials, genera que les persones que no en 
són usuàries no hi tenen accés, ja que ells només tracten a persones ateses. Aquesta 
via d’accés limita el perfil a persones amb d’altes dificultats afegides, quedant fora 
moltes persones que també requeririen d’aquest “rellançament” que fan a Engrunes.  

Les persones que accedeixen a l’empresa via serveis socials han de passar per un 
curs prelaboral. Aquestes persones són les que presenten un perfils amb més 
dificultats, generalment persones sense llar. Aquestes persones no cobren per a fer el 
curs perquè entra dins de les mesures del PIRMI. L’altra via d’accés és a través d’una 
oferta laboral que fa la mateixa empresa als serveis socials. En aquest cas, la persona 
seleccionada passa per un procés de selecció. A aquestes persones se’ls posa dos 
mesos a prova i després accedeixen al contracte d’inserció. Signen un itinerari 
d’inserció que inclou formació reglada o altres tipus de cursos que s’acordin entre 
l’usuari i l’educador social, que en fa el seguiment.  

Respecte al debat anunciat anteriorment sobre la idoneïtat o no de les empreses 
finalistes, l’entrevista amb Engrunes també va aportar elements per a la discussió. Ells 
mateixos reconeixen que aquesta idoneïtat de les empreses finalistes es relativa al 
perfil d’usuari. Hi ha persones que no tenen cap dificultat psíquica patològica però que 
tampoc poden dur a terme un procés d’inserció laboral havent passat per una empresa 
d’aquest tipus.  
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La defensa de les empreses no finalistes rau en el fet de que alguns dels seus usuaris 
només necessiten una mica de suport per tal de recuperar hàbits de treball i estabilitat 
familiar i, així, poder cercar feina al mercat de treball ordinari.  

“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 
 

Allò que fa dependre la inserció al mercat de treball, en aquesta argumentació, és el 
nivell de dificultats que porti associada una persona. Aquest fil argumental no té 
present la situació del mercat de treball, ja que pressuposa que totes les persones que 
passen amb èxit per l’empresa d’inserció troben feina. O encara més, es pot entendre 
que la finalitat de les empreses d’inserció no finalistes no és la inserció laboral, sinó 
dotar d’uns mínims perquè la persona s’enfronti al mercat de treball, sigui com sigui.  

Val a dir, però, que els mateixos d’Engrunes a vegades actuen com a empresa finalista 
en alguns casos, ja que en funció dels perfils que atenen, fan contractes fixes a través 
de la Fundació.  

“a vegades em fet una funció finalista, hem tingut persones majors de 60 
anys contractades i els hem fet de finalistes”  

Engrunes 
 

Una altra de les situacions en que actuen d’empresa finalista és quan necessiten 
incorporar algú a l’estructura de l’empresa. En aquestes ocasions seleccionen aquelles 
persones que tenen més capacitats per desenvolupar el seu lloc de treball, ja que en 
aquest cas en depèn la mateixa competitivitat de l’empresa.  

Les empreses finalistes també defensen que són les empreses ordinàries les que han 
de crear llocs de treball per les persones que passen per processos d’inserció. Ells 
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.  
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“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 
 

Allò rellevant, al nostre parer, de l’argumentació sobre les empreses trampolí o 
finalistes és que les primeres no tenen en compte les condicions del mercat laboral. 
Pressuposen que hi ha unes ocupacions esperant un perfil que hi encaixi. L’actual 
situació ens demostra, però que aquestes ocupacions, sobretot per aquests perfils, ja 
no existeixen. Ja hem vist com en aquest moment fins i tot els llocs de treball que 
reclamen uns perfils menys exigents estan augmentant molt els criteris de selecció.  

Caldria, segons el nostre parer, revisar els criteris mitjançant els quals no es permet a 
les empreses finalistes accedir als contractes reservats ni obtenir finançament per dur 
a terme una tasca integral amb les persones usuàries.  

Una vegada més, en l’entrevista va quedar palès que les persones amb discapacitat 
disposen d’uns dispositius força ben articulats (malgrat les retallades) que faciliten la 
seva inserció laboral.  

“a les empreses, quan els parles d’aquests col·lectius... si són disminuïts 
encara, però sinó et posen moltes pegues”  

Engrunes 
 

Sembla ser que les persones amb discapacitat disposen de majors simpaties per part 
dels empresaris, a banda de tenir els contractes subvencionats. Deixant de banda el 
subsidi de la contractació, la culpabilització de les situacions de pobresa fa que, en 
general, es generi un sentiment de rebuig cap a unes persones en unes situacions 
socials molt desafavorides. Les persones discapacitades no poden ser culpabilitzades 
de la seva situació, però sí que ho estan, pel discurs liberal, les persones pobres.  

Segons el discurs de les polítiques d’activació, que lliga estretament amb la promoció 
de les empreses no finalistes, les persones són responsables de la seva inserció i les 
administracions i entitats només han de donar ajudes per a que la persones es valgui 
per ella mateixa en el mercat ordinari. Quan aquesta persona no se’n surt, el focus de 
la culpa gira cap a ella, deixant de banda elements analítics estructurals que 
qüestionen el model de benestar basat en el creixement il·limitat i la igualtat 
d’oportunitats. Amb el discurs liberal de les politiques d’activació, l'estat es 
configura en un estat inversor que ja no te compromís amb l'ocupació, sinó amb 
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una pretesa igualtat d'oportunitats de partida per als individus quan s'enfronten al 
mercat de treball (Serrano, 2005)3

 

. 

Valoració dels recursos d’inserció finalistes i trampolí 

En el cas de les empreses finalistes que no són CET, és a dir, que competeixen en el 
mercat ordinari amb altres empreses mercantils, el principal problema que estan tenint 
actualment és la pèrdua de contractes públics.  

Al competir amb empreses mercantils sense cap finalitat socials, les empreses com 
Jardinets es veuen penalitzades pel fet d’estabilitzar les situacions laborals dels seus 
treballadors. 

“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”  

Jardinets 
 

Malgrat no estar reconeguts com una empresa d’inserció, ells afirmen que duen, 
igualment,a terme una tasca social i que, per tant, caldria tenir-ho en compte als 
concursos de l‘administració. Reconeixen que és la mateixa administració la que s’està 
tornant poc sensible a aquesta situació. 

“és la mateixa administració la que precaritza els treballadors (...) quan 
una contracta que és bàsicament má d’obra i baixes un 30%, saps que 
la repercussió és a costa de la mà d’obra”  

Jardinets 
 

Reclamen que es valori el cost social de deixar sense feina a aquests col·lectius que 
ells estan ocupant, ja que el sobrecost de les clàusules socials per la major qualitat de 
l’ocupació en aquestes empreses, queda superat per les necessitats d’assistència 
d’aquests col·lectius en cas d’atur. Ja hem dit anteriorment que un lloc de treball pot 
estabilitzar tota una família. 

“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 de PIRMI i que avui en dia no trobarien feina i entrarien 
altre cop a la roda dels serveis socials”  

Jardinets 

                                            
3 SERRANO, A. Del desempleo como riesgo al desempleo como trampa: ¿Qué distribución de 
responsabilidades plantea el paradigma de la activación propuesto por las instituciones 
europeas? Cuadernos de Relaciones Laborales, 2005 núm 2 pp. 219-246. 
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En el moment del naixement de l’empresa Jardinets SCCL també s’estava en una 
situació similar a l’actual amb un atur molt elevat. Ells constaten que en aquell moment 
es va fer l’aposta per les clàusules socials i va ser un encert.  

L’empresa Jardinets s’ha plantejat la diversificació empresarial com a estratègia per 
mantenir ocupació amb els nivells de qualitat de sempre. El problema és que no tenen 
recursos financers suficients per encetar noves línies. Actualment han recorregut a la 
banca cooperativa com a font de crèdits, però fan servir tots aquests recursos per 
cobrir els pagaments a que han de fer front per demora de les administracions. El 
problema del pagament de les administracions és que, a més, és molt irregular i 
impedeix fer planificacions de tresoreria a les empreses. 

Per la seva banda, Engrunes també passa per problemes i han hagut de reduir la seva 
plantilla. 

“hem passat de 80 llocs de treball i anys amb 120 contractes a 
actualment que tenim 44 persones d’inserció”  

Engrunes 
 

Les empreses no finalistes també han tingut retallades en les seves ajudes. La 
subvenció als contractes de persones que reben la RMI també es van acabar, 
desincentivant encara més la seva contractació.  

Ara bé, malgrat ser treballadors d’una empresa d’inserció no finalista, reconeixen que 
el problema està en el propi mercat de treball i no en els recursos i habilitats de les 
persones que passen per processos d’inserció. 

“és com en el cas de l’Abdel: aquí li donarem una estabilitat de dos anys, 
però després ho veiem difícil. Sortirà d’aquí amb 22-23 anys i, malgrat té 
un bon coneixement de l’idioma, doncs... quines possibilitats té? La 
formació tampoc és garantia en aquest país, el problema és molt 
d’estructura. Hi ha gent que fa feines per les quals no s’ha format... el 
problema és que a les empreses els fa falta responsabilitat”  

Engrunes 
 

Malgrat les problemàtiques que presenten aquests dos models d’empresa d’inserció 
són similars, es presenta necessari un debat al voltant de la distinció entre empreses 
finalistes i empreses trampolí. Pensem que caldria establir uns criteris que incorporin 
una anàlisi més estructural de la situació i que desplacin el focus de l’individu cap a la 
societat.  
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3. El sector cooperatiu al Vallès Occidental 
En el present apartat s’analitzarà el sector cooperatiu al Vallès. Per això s’explotaran 
les dades facilitades per la direcció general d’economia cooperativa i es relataran els 
casos estudiats de tres cooperatives. En aquest mateix apartat també es farà ressò de 
les persones vinculades a aquestes cooperatives, els motius per esdevenir 
cooperativistes i com ha impactat això en les seves trajectòries laborals i vitals. 

3.1 Una mirada general 

Les dades facilitades pel registre de cooperatives permeten observar quina ha estat 
l’evolució de creació i destrucció de cooperatives des de l’any 2005. D’aquesta manera 
es podrà observar si aquest és un territori de dinamisme cooperatiu. Ara bé, aquestes 
dades no es poden descontextualitzar del territori. El Vallès Occidental és una 
comarca molt industrial i, per tant, amb una forta afectació per l’atur. El sector 
cooperatiu no és aliè a les dinàmiques econòmiques generals i, per tant, se n’ha de 
ressentir. 

Posant en relació la taxa d’atur del Vallès Occidental amb les comarques del seu 
entorn, que a més compateixen un teixit productiu similar, es pot veure com el nostre 
estudi de cas està especialment tocat per l’atur. 

 

Gràfica 19. Taxes d’atur en diverses comarques similars al Vallès Occidental 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Diputació de Barcelona 
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Aquestes dades expliquen la tendència de creació o destrucció de cooperatives en el 
cas del Vallès Occidental, on el saldo és negatiu. Des de 2005 i fins al juny de 2012, 
es van crear 110 cooperatives i se’n van cancel·lar 125, seguint la tendència del 
conjunt de Catalunya, on el saldo pel mateix període és de -14 cooperatives. 

 

Gràfica 20. Cooperatives constituïdes i cancel·lades al Vallès Occidental i Catalunya. 2005-
2012. Absoluts 
 

 

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Registre de Cooperatives 

 

Com es pot observar, el saldo de creació i destrucció de cooperatives és negatiu tant 
en el cas Català com en el cas específic del Vallès. El saldo negatiu se situa en un 
3,32% el segon trimestre de 2012. En el mateix període i segons dades del Butlletí de 
Conjuntura d’Empresa i Ocupació corresponent al segon trimestre, el saldo de creació 
d’empreses a Catalunya era de +0,3%, la meitat que en el mateix període de l’any 
anterior.  

Per al cas específic del Vallès Occidental, la destrucció d’empreses és 
significativament major que a Catalunya. Segons dades del Flaix Socioeconòmic del 
2n trimestre de 2012 de COPEVO, en aquest període es van destruir un 2,2% més 
empreses que en el període anterior, amb un saldo negatiu anual de 563 empreses.  

Al mes de juny de 2012 hi havia al Vallès Occidental un total de 452 cooperatives, 
sobre un total de 25.193 empreses a la comarca (tenint en compte cooperatives i 
autònoms), el que representa un 1,79% del total.  
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Per sectors, la major part del pes cooperatiu el tenen les empreses de serveis, 
seguides per les industrials, les de construcció i, finalment, les dedicades a 
l’agricultura. 

El fet de que la majoria d’empreses cooperatives siguin de serveis, tendència general 
en el sector, dificulta que les cooperatives d’altres sectors puguin establir dinàmiques 
d’intercooperació amb facilitat. Com es veurà més endavant, aquesta és una 
mancança observada en el sector cooperatiu per part de les empreses que no es 
dediquen al sector serveis.  

 

Gràfica 21. Cooperatives per sectors al Vallès Occidental. 2012 

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Registre de Cooperatives 

 

3.2 Relats de vida de joves cooperativistes  

A continuació es presentaran els casos de tres persones joves que actualment formen 
part d’una cooperativa. Una dues de Sabadell una de Polinyà. Els casos d’aquests 
joves ens permetrà veure quins són els factors que els han portat a emprendre en 
l’economia cooperativa i quines són les seves característiques. 

En els seus relats també s’analitzarà el funcionament de les empreses, quins impactes 
ha tingut en la seva quotidianitat el fet de formar part d’una cooperativa i aspectes 
relacionats amb dinàmiques d’intercooperació, suport institucional, entre d’altres. 

L’interés d’analitzar aquestes cooperatives rau en el fet de que són tres casos 
diferenciats, tant en el sector en el que treballen, les motivacions de la seva constitució 
i les històries individuals que hi ha darrera.  
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3.2.1 El cas del Miquel 

En el present apartat s’exposarà el relat d’en Miquel, de 35 anys, el responsable de 
compres de la cooperativa Món Verd. Al mateix temps, es veuran els reptes, dificultats 
i oportunitats de la cooperativa, així com les valoracions de treballar amb aquesta 
forma jurídica. 

Al llarg de la seva trajectòria laboral, l’entrevistat, havia fet feines de tot tipus. Al 
desenvolupar una carrera formativa normalitzada, la prioritat eren els estudis i, per 
tant, les feines que compaginava amb la carrera acadèmica eren d’estiu o feines 
temporals.  

Va començar a estudiar la carrera d’enginyeria industrial, però abans d’acabar la 
universitat va trobar una feina on podia exercir d’enginyer sense tenir el títol 
(oficialment l’havia de tenir però no li van acabar demanant), cosa que el va portar a 
abandonar els estudis universitaris. L’empresa era multinacional i hi havia una bona 
perspectiva laboral i un bon salari, fins que li van proposar marxar al nord de l’estat 
francès a canvi de mantenir la seva feina. 

“tenia una bona plaça, tot i que m’oferien que me n’anés per un període 
d’un o dos anys a nord de l’estat francès i això ja em va comportar un 
primer replantejament. [perquè no tenies opció de treballar al mateix lloc 
quedant-te aquí] Correcte”  

Miquel 
 

Al mateix temps li van plantejar la possibilitat d’entrar a treballar a la cooperativa Món 
Verd. Va entrar-hi l’any 2007 i va estar-hi un any com a assalariat abans de fer el pas a 
esdevenir soci treballador. 

Des d’un principi ja va veure que el salari seria menor respecte el que tenia a l’anterior 
empresa, però li van atreure les “condicions ambientals” que li oferia la cooperativa.  

 “a mi el que em va seduir va ser el fet de que tindria una responsabilitat 
important, soc encarregat de compres, i que podria fer i desfer una mica 
a la meva manera. Sempre comentant-ho amb tothom, és clar, però la 
diferència és la de no tenir un responsable per sobre que t’anés limitant. 
Això a mi personalment em va agradar molt.  
 
I l’altra és que no havíem d’estar tot el dia necessariament parlant de 
futbol o ties amb els col·legues. Ens agrada, però poder parlar de tant en 
tant de coses que a mi m’interessen més, com poden ser coses de 
política, doncs aquí és bastant més fàcil. Canvia pel perfil de gent, més 
d’acord amb el meu i perquè crec que la gent que està assalariada es 
limita més a l’hora de parlar de certes coses perquè pot ser font de 
conflictes (...) Aquí tens una llibertat per relacionar-te amb més 
naturalitat i al dia a dia s’acaba creant una dinàmica molt diferent”  

Miquel 
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Malgrat la baixada salarial que li ha comportat el canvi d’empresa, baixada que per 
altra banda, ha representat una alternativa a l’atur, valora de forma molt positiva 
aspectes intangibles de les relacions laborals en el si d’una cooperativa, sobretot en la 
manca d’una jerarquia que pugui limitar la creativitat i llibertat dels treballadors. 
Destaca també la manca de competitivitat entre els companys de feina, cosa que en la 
seva anterior ocupació generava males relacions.  

Com aspecte negatiu, el que més destaca és el que ja hem anomenat, el salari. 
Malgrat haver notat un canvi substancial afirma que en aquest moment de crisi el fet 
de tenir un salari ja és prou important. També ho noten en el perfil de persones que els 
demanen feina. 

“el salari sí... però també és cert que en aquesta situació de crisi el salari 
es nota més. Estem veient gent que ens pica a la porta sol·licitant-nos 
feina que algunes d’aquestes persones anys endarrere no haurien entrat 
a treballar amb nosaltres pel salari relativament baix que tenim, però 
clar... ara mateix el què estem fent és donar un salari. Moltes de les 
altres empreses han petat... Jo el què he notat més és que a final de 
mes n’entren menys, però vaig aguantant, és suficient, que ja és molt”  

Miquel 
 

Tot i que la retribució salarial no és gaire elevada, el que es destaca més del treball a 
Mon Verd és un ambient de treball molt favorable. 

“qui ve aquí pensant en una retribució econòmica, un súper mòbil 
d’empresa i un cotxe s’equivoca. El què oferim, i és el que la gent valora 
quan ha esdevingut soci, és un entorn de treball en equip, un cert relax 
al no estar condicionats per uns objectius de vida o mort, comprensió, 
capacitat de cometre errors, capacitat d’iniciativa pròpia, responsabilitat 
sobre la seva àrea de treball,... Veiem que la gent que ve de la privada 
està cercant aquesta plaça malgrat tenir una menor retribució i que 
busquen aquests extres”  

Miquel 
 

Mon Verd és una cooperativa de distribució de productes ecològics amb la finalitat de 
complementar i donar suport a totes les iniciatives que van sorgir de demanda de 
producte agrícola de proximitat i ecològic. Els fundadors de Món Verd eren treballadors 
de cooperatives agrícoles de producte ecològic que van observar una manca d’oferta 
de productes d’aquest tipus que no fossin frescos. Per tal de poder consumir el màxim 
de productes alimentaris ecològics, funden Mon Verd com una distribuïdora de 
productes no frescos, ja que els frescos els distribueixen directament els pagesos.  

La seva és una aposta ideològica per un producte i una forma de fer economia 
diferent, però també hi ha dosis de crítica.  

“és tot un sistema. Estem reproduint, si es vol mirar pel cantó una mica 
més crític i si el que es volia era fugir del model imperant, estem 
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reproduint el model imperant, el què passa és que ho fem amb criteris 
molt més transparents, de democràcia interna, amb preus més ajustats i 
per tant més justos, etc. Però no deixa de ser una xarxa logística que 
funciona i un petit elaborador es pot veure capacitat de fer galetes 
perquè sap que hi ha una xarxa logística que farà arribar la seva petita 
galeta al consumidor. Si ho hagués de fer ell, no ho faria i no engegaria 
el projecte”  

Miquel 
 

Cal remarcar que, malgrat l’analogia que fa en Miquel amb el model imperant, 
estructures logístiques com la seva animen a d’altres productors ecològics a 
emprendre nous projectes, ja que disposen dels serveis de distribució i venda que 
necessiten molts dels seus productes. 

Aquesta xarxa de producció-distribució-consum fa que sigui un sector que està a l’alça 
tot i la crisi. Malgrat hagin notat un augment de la competència, no veuen els seus 
ingressos minvats de forma significativa. 

“la crisi no impedeix el creixement d’aquest sector, el que sí que veiem 
és que molts projectes no arrenquen per manca de crèdit (...) aquí veiem 
que , seguint l’estela dels països on aquest consum és molt més 
generalitzat, les grans superfícies estan incorporant aquest producte als 
seus lineals, per tant és un producte demandat per un gran públic que 
fins ara ens era del tot desconegut (...) el que veiem és que gent que 
potser ha vist reduïts els seus ingressos, abans compren la marca 
blanca que deixar de menjar ecològic, quan t’has acostumat a un 
producte d’aquesta qualitat és molt difícil tirar endarrere”  

Miquel 
 

Aquestes constatacions respecte la projecció i resiliència del mercat de productes 
ecològics permeten afirmar a l’entrevistat que, en contra d’algunes opinions, aquest no 
és un èxit conjuntural a la situació de crisi econòmica, ja que no patim una crisi, sinó 
un canvi d’època i de model.  

En Miquel comenta les dificultats i avantatges del fet de ser cooperativa en termes de 
gestió empresarial. Destaca alguns trets característics de les empreses cooperatives 
com pot ser la lentitud en la presa de decisions, tot i que es prenen molt més en ferm i 
de forma natural en base als valors de l’empresa i els treballadors. En un moment en 
què es valora molt el fet de que les empreses mostrin valors, una imatge, vincle amb 
els clients, entre altres, el fet de ser cooperativa ja ho incorpora de forma natural i no 
cal forçar-ho. Els clients ho valoren molt i els percep de forma natural.  

“hi ha punts positius com el fet de que els clients ens distingeixen, ho 
perceben, i això ens fa guanyar fidelitat i reconeixement. També hi ha 
fets negatius, doncs com això, la lentitud en la presa de decisions, un 
cert estancament, ja que tendim a que si una cosa va bé no la canviem, 
no tenim l’estímul d’anar a guanyar molts diners”  

Miquel 
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La manca de motivació econòmica aparent és un tema rellevant per entendre el fet 
diferencial cooperatiu. Els cooperativistes entenen que el seu major estímul econòmic 
és el salari. Mon Verd és una cooperativa amb ànim de lucre, això vol dir que a finals 
d’any els socis es reparteixen els beneficis. A diferència del que podria semblar, els 
cooperativistes de Mon Verd no se senten esperonats a obtenir més beneficis per una 
qüestió de guany personal, ja que quan hi ha beneficis els reverteixen en la creació de 
llocs de treball i el creixement de l’empresa. 

“el nostre principal benefici econòmic és el salari. A finals d’any hi ha 
anys que em tingut benefici i anys de pèrdues. Quan hem tingut benefici 
és perquè la roda de l’empresa ha funcionat i hi ha hagut major volum de 
treball. Això s’ha traduït, també en aquests moments de crisi, en la 
creació de llocs de treball i en creixement. El nostre principal estímul no 
és econòmic, sinó en veure que el projecte creix, donar oportunitats a 
altres persones,...”  

Miquel 
 

A nivell de xarxa i suport, destaquen els beneficis que els ha aportat, en formació i 
informació i, de forma puntual, el poder entrar en contacte amb altres cooperatives per 
rebre serveis, el fet de pertànyer a la Federació de Cooperatives. També pertanyen a 
la Xarxa d’Economia Solidària però per motius més ideològics que no pas utilitaristes. 
Destaquen que mai han rebut cap suport de l’administració; tot i poder-hi optar han 
preferit, per coherència, no demanar ajudes ni subvencions.  

El suport tècnic i de finançament ha vingut sempre per part de les entitats de 
l’economia solidària.  

 

3.2.2 El cas del Paco 

En Paco és una persona de les que ja no consideraríem jove, 42 anys, però el seu cas 
ens ha semblat paradigmàtic degut al procés de reconversió. En Paco treballava en 
una empresa de mecanitzats de Sabadell que fa fallida. Davant la possibilitat d’anar a 
l’atur, alguns treballadors decideixen comprar l’empresa i constituir-se com a 
cooperativa. Actualment és el president de la cooperativa Mec2010. 

Al tancar l’empresa original, Socar, els treballadors van veure’s sense feina i sense 
indemnització. En una de les reunions que van realitzar per fer front al tancament de 
l’empresa, van decidir constituir-se com a cooperativa i concursar al concurs de 
creditors que s’havia obert.  

Mec2010 és una cooperativa que neix l’any 2010 arrel del tancament d’una empresa 
de mecanitzats de Sabadell, Socar. El novembre de 2009, 14 dels 33 treballadors de 
l’antiga empresa es constitueixen com a cooperativa per continuar amb la seva tasca. 
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La decisió d’emprendre està motivada pel fet de no voler estar a l’atur i, emprendre en 
el mateix sector malgrat l’anterior empresa tanqués, es deu a la voluntat de posar en 
valor la seva experiència laboral, ja que els costos de reconvertir-se haurien estat molt 
grans i l’èxit de l’empresa hauria estat, segurament, menor. 

“Hacemos lo mismo porque si hiciéramos algo nuevo… si hubiéramos 
hecho un restaurante ya estaríamos muertos, nadie sabe cocinar.”  

Paco 
 

El Paco té una llarga experiència en aquest sector, igual que els seus companys. En el 
seu cas, la seva educació arriba al graduat escolar. En un context com l’actual li hauria 
costat molt trobar feina en un altre sector. Malgrat tenir una edat atractiva pel mercat 
laboral, la seva manca de formació generalista i la focalització i especialització de la 
seva experiència laboral, li reduiria molt les oportunitats de reconversió laboral.  

La decisió de comprar l’antiga empresa es deu al fet de no voler estar a l’atur, de fet, 
relaten com, dels companys que van decidir no entrar a la cooperativa, n’hi ha que 
encara no han trobat feina. Cal tenir present que el sector industrial és un dels que ha 
patit més la crisi econòmica, tot i que en el sector dels mecanitzats hi ha manca de 
personal qualificat. 

“l’Oscar va trigar dos anys, se li va acabar l’atur i per sort tenia el seu 
coixinet. El Joan, programador i encara no té feina i ara fa 3 anys que 
estan a l’atur. Hi ha gent que encara no té feina...”  

Gestora Mec2012 
 
“si, pero si buscas encuentras. Hay ETTs que buscan gente para picos 
de faena y no encuentran”  

Paco 
 

Aquesta aposta per comprar l’empresa i esdevenir propietaris i treballadors ha 
comportat que els seus salaris baixin força i augmentin les hores de treball. Com es 
veurà més endavant, sense la figura jurídica de la cooperativa, no hauria estat possible 
la implicació major per part de tots els socis-treballadors. 

Això ha comportat una certa baixada d’ingressos del Paco, però malgrat això, ell i la 
seva família poden portar una vida normalitzada que no es pot qualificar de risc. Això 
si, han hagut de fer algun replantejament vital en quan als nivells de consum es 
refereix. Allò que valoren més, per sobre del salari, és el fet de tenir feina i ser 
propietaris de la seva empresa. 

“yo he llegado a trabajar por un precio hora impresionante, ahora si les 
pagas 9 euros la hora a uno, eres un crack. Antes la gente se reía de los 
mileuristas, ahora si lo eres tienes suerte y si no lo eres y tienes trabajo, 
también.”  

Paco 
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“a ver, antes las camisas eran Ralph Lauren y ahora son Zara. Antes las 
bambas eran Nike y ahora… zapatito. Tampoco es que sea… pero 
intento gastar el máximo en mis hijas antes que conmigo.”  

Paco 
 

Actualment han pogut augmentar els salaris gràcies a la bona marxa de l’empresa. Ells 
atribueixen el seu èxit al fet de que tot el que venen va a l’estranger i que treballen 
amb uns estàndards de qualitat molt majors que la seva competència. 

L’aposta per la figura cooperativa, com relata en Paco, no es deu a una qüestió 
ideològica, sinó pràctica. Per concursar necessitaven comprar l’antiga fàbrica i, al no 
poder destinar-hi una indemnització inexistent, havien de capitalitzar l’atur. La figura 
cooperativa els va convèncer perquè els permetia capitalitzar el 100% de la prestació. 

“estamos en una empresa que cierra y decidimos quedarnos con la 
empresa, pero claro, tenemos que comprarla, y ¿cómo puedes 
conseguir el máximo de dinero? Montando una cooperativa porque 
puedes capitalizar el 100% del paro. Por eso fue cooperativa, si nos 
dicen que con SL capitalizas el 120%, seriamos SL.”  

Paco 
 

Ara bé, el fet de ser cooperativa aporta uns mecanismes de democràcia interna i 
control de la gestió per part dels treballadors que eviten situacions com les que van 
portar al tancament de l’anterior empresa. La gestió va passar a mans del fill del cap i 
aquest va prendre un seguit de decisions que van acabar amb la liquiditat de 
l’empresa. Davant aquesta situació, la solució més directa va ser la del tancament. 

“ells van fer una mala gestió i es van quedar sense liquiditat. Solució, el 
més fàcil per ells era tancar que no pas fer un ERO”  

Gestora Mec2012 
 

“el jefe le dio poderes a su hijo y este pues… en cuatro años tomo 
decisiones importantes como mover la maquina de café de sitio, se 
compró un Porsche, un viaje a China, unas Harleys,… todo esto salió de 
la empresa.”  

Paco 
 

Aquesta situació anecdòtica va generar fortes despeses a l’empresa i una manca de 
lideratge en el moment de crisi que es dibuixava. Els actuals treballadors reconeixen 
que gràcies als mecanismes de democràcia interna, una situació com aquesta no es 
pot repetir. 

“Claro, esto no podría pasar. Ahora todo lo que se tiene que comprar se 
decide en asamblea y es para uso de la empresa.”  

Paco 
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La figura cooperativa també els permet tenir més eines per resistir les situacions en 
què la situació econòmica de l’empresa va malament. Cal tenir present que la finalitat 
de les cooperatives no és obtenir benefici econòmic, sinó que la prioritat és el 
manteniment dels llocs de treball. Malgrat aquestes eines, el funcionament d’una 
cooperativa és el d’una empresa qualsevol que necessita ingressar més del que gasta. 
En aquest sentit, en Paco reconeix que tenen més recursos que una empresa 
mercantil, però que les cooperatives no ho aguanten tot. 

“Lo único que podemos hacer es estar dos meses sin cobrar o tres… 
pero no podemos aguantar mucho así tampoco. Lo que podemos hacer 
es “tenemos un problema, ¿nos bajamos el sueldo? Si” esto en una 
empresa normal no lo puedes hacer, al día siguiente huelga. 
 
Parece que una cooperativa lo aguanta todo y no es verdad. Podemos 
ser más competitivos que una empresa normal porque en un momento 
podemos decir “vamos a dar más el callo, no vamos a cobrar,…” pero no 
mucho más. Tenemos cuatro herramientas más para poder continuar 
antes que una empresa normal.  
 
Ahora tenemos clientes que no pagan y lo vamos arrastrando y tenemos 
problemas, como cualquier empresa. Podemos soportar-lo porque 
podemos trabajar más, decimos “damos el callo”.  

Paco 
 

Cal posar de relleu la major implicació dels treballadors, ara també propietaris, en el 
funcionament de l’empresa. Aquest factor fa que els treballadors acceptin certes 
reduccions salarials o treballar més hores. El manteniment dels llocs de treball passa 
per davant d’altres criteris. Això també va permetre que, al principi, els sous de tots els 
socis fossin baixos. Així van poder capitalitzar l’empresa i fer front a imprevistos que 
els han arribat, com el fet de que alguns clients no paguen. 

“Somos autónomos porque al principio teníamos que pagar lo mínimo 
hasta que esto arranque. También cobrábamos lo mínimo, mil euros, y 
ahora nos hemos arreglado un poco el sueldo, no mucho y los 
autónomos también los subimos.”  

Paco 
 

Aquesta capacitat d’adaptar les despeses de l’empresa i les hores de feina és només 
possible en una cooperativa, ja que són decisions que cal prendre d’acord amb tots els 
socis. En una empresa mercantil, on el benefici és l’objectiu, davant una situació de 
manca de pagaments o de no obtenció de beneficis, la solució és tancar o realitzar un 
ERO, però en el cas cooperatiu, les solucions que impliquin la pèrdua de llocs de 
treball sempre són les últimes. 

Un dels problemes que es troben en la seva empresa és el no tenir vincles amb 
cooperatives que es dediquin a coses similars a la seva. Formen part de la Federació 
de Cooperatives però no troben empreses amb les que entrar en dinàmiques 
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d’intercooperació. Ells s’emmirallen amb l’experiència del País Basc, on hi ha moltes 
més cooperatives en el sector industrial. 

“a ver, vamos a las reuniones, pero todo el mundo es de servicios, todo 
servicios. ¿Es que no hay nadie que haga bicicletas de alambre ni que 
sea? En nuestro sector, a parte de Molmàtric que son un monstruo, no 
hay nadie. Ellos tienen maquinas enormes que no entran en nuestro 
sector, no tenemos nada en común. Nos hemos ayudado algunas veces 
pero pocas.”  

Paco 
 

“en el País Vasco si que hay ayudas, hay un montón de cooperativas 
(…) Allí hay muchas empresas de mecanizados y además son 
cooperativas. Allí funcionan… allí son la hostia. Tu me das, yo te doy, te 
hago participar… ¿Pero aquí, que les contrato? ¿Que pueden querer de 
mi?”  

Paco 
 

Respecte al suport rebut per part de les administracions posen de relleu que a nivell 
econòmic no han rebut cap tipus de suport. Des de 2010 la Generalitat els deu una 
subvenció que encara no han cobrat i no saben si la cobraran. Per altra banda, 
reconeixen haver rebut un suport important per part de l’Ajuntament de Sabadell. 
L’alcalde es va agafar la reconversió d’aquesta empresa com un símbol de la crisi i de 
la sortida seguint models d’esquerres, fins el punt en que va fer un acte de campanya 
a la mateixa cooperativa.  

“Si, burocrática. Económica, cero. Porque además tenemos una 
subvención de la Generalitat des del 2010 que no han pagado y no se si 
la cobraremos. El ayuntamiento de Sabadell nos ayudó, en el Vapor 
Llonch nos llevaron a Aracoop donde nos explicaron como montarla.  
 
Además teníamos que presentarle al juez del concurso un proyecto de 
que la empresa que cerraba era viable. El ayuntamiento nos puso unos 
técnicos, porque nosotros ni idea, nosotros sabemos hacer hierro.”  
 

Paco 
 

La valoració general de l’experiència és bona malgrat la pèrdua d’ingressos econòmics 
personals, l’augment del nombre d’hores treballades i l’augment de problemes 
associats al fet de ser propietaris de l’empresa i haver de buscar clients. De forma 
positiva cal remarcar el fet de no haver perdut la feina, l’autonomia que tenen i el fet de 
ser els seus propis propietaris. A més, han accedit a un seguit de cursos de formació 
que d’altra manera no hagués estat possible.  

“hemos aprendido un montón. Hemos adquirido una cantidad de 
información en los últimos años…”  

Paco 
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3.2.3 El cas del Xavi 

A continuació es presenta l’entrevista a en Xavi, un jove de 29 anys, soci fundador de 
la cooperativa sense ànim de lucre Flama Roja que gestiona el Bar-Restaurant Can 
Capablanca de Sabadell. La cooperativa va néixer al 2007, però la seva activitat no es 
va començar a desenvolupar fins el 2009, és a dir, que en Xavi va començar a treballar 
a la cooperativa amb 26 anys i la van constituir quan en tenia 24. Can Capablanca és 
un projecte cultural de Sabadell que aglutina diverses entitats vinculades al moviment 
independentista.  

Actualment la cooperativa està formada per 5 socis i 2 treballadors que esdevindran 
socis a principis de 2013.  

El perfil d’en Xavi és el d’un jove llicenciat en sociologia que ha desenvolupat una 
carrera professional gens vinculada amb la seva formació. 

“Vaig estar 3 anys a una farmàcia, sense tenir cap titulació, però fent de 
dependent. Abans havia estat un any o un any i mig a una empresa que 
es dedicava a distribuir a les farmàcies i anteriorment doncs en temes de 
fastfood i així. I ja prèvia, prèvia, havia estat en temes d’integració social, 
de monitor de lleure, entrenador d’esports,... això més vinculat a la meva 
formació que soc llicenciat en sociologia. Abans havia fet una mica de 
ciències ambientals però no va quallar.”  

Xavi 
 

Als 19 anys en Xavi es va emancipar i es va inserir al mercat laboral sense esperar a 
fer-ho en alguna ocupació vinculada a la seva formació per la necessitat d’accedir a 
una renda per poder mantenir-se pel seu compte. D’aquesta manera podia realitzar els 
estudis universitaris al mateix temps que treballava. El fet de començar el projecte de 
Flama Roja als 24 anys tampoc li va donar temps, ni tenia la necessitat, de buscar 
feina en el sector en el què s’havia format. 

A diferència d’altres experiències observades, en Xavi no va decidir emprendre com a 
resposta a una situació d’atur, sinó per la convicció del projecte que engegava.  

“Hi havia una motivació ideològica, els fundadors teníem feina, no va ser 
una resposta a l’atur, sinó una cosa que teníem ganes de fer.”  

Xavi 
 

Com en l’altre cas, el fet d’esdevenir cooperativa i ser ells mateixos els propietaris i 
treballadors ha reportat al Xavi una davallada d’ingressos.  

Treballa més hores que abans però entén que és una situació temporal i que la finalitat 
és la d’arribar a tenir un salari digne. Al ser una cooperativa sense ànim de lucre els 
beneficis no es reparteixen, per això aspiren a tenir un nivell salarial que compensi les 
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hores treballades. Amb els salaris actuals en Xavi no pot fer plans vitals a llarg termini, 
plans dels que li donarien entrada al món dels adults.  

“A vegades, quan tens un mal dia, dius buah! Crec que m’hauria quedat 
amb el què tenia abans: feia mitja jornada, cobrava el mateix i tenia uns 
horaris de la hòstia però és això de... (...) Però el projecte compensa en 
termes de canvi social, nivell d’incidència,... tenim clar que a mitjà-llarg 
termini això ha de compensar. (...) No és tracta de passar d’estar a 
explotat per un altre a que t’explotis tu mateix(...) Som una cooperativa 
sense ànim de lucre, però sí que volem tenir uns salaris dignes. Clar, 
amb 800 euros no arribo, si vull formar una família, viure en parella, si 
vull no se què... hem d’ajustar a una realitat digna, no forrar-nos però 
tenir un sou que ens compensi venir un dissabte i sortir a les 3 del matí.”  
 

Xavi 
 

La cooperativa neix en el marc de l’associació Can Capablanca, des de l’associació es 
va veure la necessitat de generar un espai que donés majors possibilitats de 
dinamització cultural i més arrelat al seu entorn. Els membres de la cooperativa ja eren 
membres d’alguna de les associacions que integren Can Capablanca i la cooperativa 
neix per gestionar el bar-restaurant. 

“Neix de l’impuls de buscar un local nou, un nou espai amb més 
potencialitats de capacitat d’interacció amb el veïnat, arribar a més 
gent,... la idea era professionalitzar l’espai de bar restaurant. La idea de 
la cooperativa neix en paral·lel a aquest projecte de local, si a Can 
Capablanca hi ha 7 o 8 entitats, doncs una és la cooperativa que 
gestiona el bar restaurant.”  

Xavi 
 

Malgrat la formació inicial de la majoria dels socis no està relacionada amb el món de 
la restauració, aquest no és un món que els ve de nou del tot, malgrat reconèixer que 
la seva experiència prèvia no s’ajusta completament amb la gestió d’un espai com 
aquest. 

“L’ultima persona que es va incorporar sí que havia estudiat la carrera de 
restauració, vam veure la necessitat de professionalitzar-nos una mica. 
Una altra persona havia fet una enginyeria industrial però els últims anys 
havia treballat fent cuines industrials i així i una altra és una persona que 
ve de l’àmbit de l’educació però els últims anys havia fet càterings pel 
seu compte. O sigui que si que hi havia un vincle. Jo no m’hi he dedicat 
mai, però amb el tema associatiu, que és la meva altra formació no 
reglada, sí que havia organitzat dinars populars per 200 persones, tenia 
experiència en gestió de bars i grans events. De forma reglada o no 
reglada tots teníem experiència en aquest camp. Un cop aquí és 
diferent, però sí que partíem de contacte amb proveïdors i coses així.”  
 

Xavi 
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En el moment de la constitució van rebre suport per part dels serveis brindats pel 
sector cooperatiu. No van assistir als recursos públics perquè afirmen que els tècnics 
no tenen la formació suficient per assessorar a les persones que volen fer una 
cooperativa. Una de les debilitats que identifiquen per la poca creació de cooperatives 
és que els serveis municipals no assessoren en aquesta forma d’empresa per 
desconeixement i, per tant, no guien a les persones que volen emprendre cap aquesta 
forma cooperativa. També han hagut de recórrer a fons de finançament, en concret a 
línies de crèdit ICO i actualment estan en procés d’entrar a formar part de Coop57. 

“Si, vam passar pel col·lectiu ronda, vam passar pel Vapor Llonch, a la 
Federació de Cooperatives... 
 
Al vapor Llonch l’experiència en cooperatives és bastant nul·la, sinó 
tinguéssim clar que volíem ser cooperativa ells en cap cas ens 
haguessin indicat que podíem fer-la. Si no ho tens clar els formadors no 
t’ho saben dir perquè no saben com es gestiona.”  

Xavi 
 

El restaurant de Can Capablanca neix en un moment de crisi i, gràcies a això, no han 
hagut de fer ajustaments, ja que no han hagut d’adaptar-se a la nova situació 
econòmica generada per la crisi.  

“Nosaltres vam néixer en crisi, no hem hagut de fer ajustaments i dintre 
de la situació hem anat creixent. Veiem que no hem tocat sostre i això 
ens anima.”  

Xavi 
 

El seu factor diferencial es basa en combinar una restauració de qualitat i cuidada amb 
la dinamització cultural i el vincle amb el teixit associatiu de la ciutat. La seva tasca va 
més enllà de la simple restauració i intenten aportar valor i diferenciar-se mitjançant la 
posada en valor dels productes locals, fer xarxa i realitzar diverses activitats que 
atreguin a les persones al seu local. 

“Doncs el vincle amb l’associació i la dinamització cultural, donem un 
bon servei, tenim cura dels productes, explicar d’on venen, potenciar 
producte dels Països Catalans, fem activitats com un tast mensual de 
productes de la terra, canya-tapa a dos euros amb actuació musical els 
dimecres,... combinem el què ja es feia de dinamització cultural amb el 
món de la restauració, que ens feia gràcia.”  

Xavi 
 

Ells aposten clarament per tenir bons productes, bon servei i uns preus baixos i aquest 
és el seu factor diferencial en termes estrictes de competència. 

A banda d’això també posen en valor el fet de ser una cooperativa, intenten entrar en 
dinàmiques d’intercooperació i dinamitzar el fet cooperatiu a la seva comarca. També 
formen part de la Federació de Cooperatives i impulsen el grup comarcal de Coop57. 
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La seva voluntat és la d’esdevenir un referent a la comarca en dinamització social i 
impuls del sector cooperatiu. 

“En temps de crisi perquè algú ha de venir aquí? Doncs a banda de que 
es menja millor i és més barat i que el servei està bé, doncs perquè és 
un lloc cooperatiu, amb valor social, amb compromís...Abans teníem una 
targeta que el desè menú el regalàvem, doncs ara tenim una altra 
targeta que el desè menú el pagues, però va destinat a projectes socials. 
No volem ni podem competir amb restaurants que fan bocates a 1,5 
euros. Nosaltres fem bona cuina i cuidem el producte, no volem fer una 
amanida amb iceberg i ... “ 

Xavi 
 

3.2.4 L’emprenedoria cooperativa 

En els relats analitzats anteriorment es poden extreure conclusions ambivalents sobre 
l’emprenedoria cooperativa. De forma clara, les persones que han emprès amb 
aquesta forma d’empresa hi ha vist certs avantatges, ja siguin ideològics o 
administratius, però també s’han trobat amb algunes dificultats respecte les seves 
etapes anteriors com a assalariats.  

A més, l’empresa cooperativa presenta un seguit de característiques que es presenten 
com una fulla de doble tall. 

 

Aspectes positius 

Dels tres relats, dos en destaquen, sobretot, aspectes relacionats amb la qualitat de 
treball i la voluntat de superar un model de relació laboral poc democràtic i participatiu. 
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 
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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 
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 
socialment4

 

. 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.  

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 
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 

 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.  

                                            
4 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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recordar que una empresa cooperativa és, en essència, una manera de crear-
se el propi lloc de treball de forma col·lectiva.  

 
Taula 1. Factors treball i capital en empreses mercantils i cooperatives 

 

 

 

Font: elaboració pròpia 

 

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.  

Malgrat aquestes dinàmiques de col·laboració entre cooperatives, en el cas de 
Mec2010 es detectava una manca d’empreses cooperatives del mateix sector. 
La majoria de cooperatives són empeses dedicades als serveis i, a Catalunya, 
hi manquen cooperatives en el sector de la indústria. Això fa que les poques 

 Mitjà Finalitat 
Empresa mercantil Treball Benefici 
Empresa cooperativa Benefici Treball 
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cooperatives industrials que hi ha tinguin dificultats per entrar en dinàmiques 
d’intercooperació i engegar projectes conjunts amb altres cooperatives. 
L’experiència del País Basc indica que un nombre important de cooperatives 
d’un mateix sector –industrial en aquest cas- permet entrar en dinàmiques de 
suport i ajuda mútua que permeten una major viabilitat de certes empreses en 
moments difícils.  
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4. Relats de vida de persones en risc al Vallès 
Occidental 

 

En el present apartat es presentaran les trajectòries de vida de diferents persones amb 
perfils diferenciats. Es presentaran els relats de persones que són usuàries de 
recursos d’inserció, concretament, de recursos d’intermediació, d’intermediació més 
assistència, empreses d’inserció finalistes i empreses d’inserció trampolí.  

Els relats de vida es presentaran en tercera persona i només es presenten aquells 
aspectes més rellevants per a la nostra recerca. Per tal d’il·lustrar els relats presentats 
es complementaran amb cites textuals de les entrevistes. 

Finalment, es faran comentaris dels aspectes més rellevants que es detectin en els 
relats i que tinguin estreta relació amb la temàtica de la recerca. Així es podrà ampliar 
la valoració dels recursos d’inserció a partir de les experiències personals dels 
entrevistats i com aquests recursos són útils per les situacions concretes de cada 
persona. Aquest sistema ens permetrà observar les potencialitats i mancances dels 
recursos d’inserció posant-los en relació directa amb les vides quotidianes de 
persones que representen diversos perfils de risc de la nostra societat. 

Val a dir que, per tal de reservar l’anonimat de les persones entrevistades, se’ls ha 
canviat el nom. 

 

4.1 El cas del Carlos 

El Carlos té 29 anys i viu a Rubí, va estudiar fins a l’EGB però no té el graduat. 
Desprès va fer un any d’un curs d’administratiu a la FP però ho va deixar perquè no li 
agradava. Al deixar-ho es va posar a fer un curs d’electricista però no va trobar feina 
d’això i es va posar a treballar de vidrier dels 16 fins als 20. Després ha estat en dues 
o tres feines més relacionades amb el muntatge d’ascensors en diverses empreses, on 
ha treballat fins el 2010. Al ser un sector estretament relacionat amb la construcció es 
va quedar sense feina i porta dos anys i mig a l’atur. 

Mentre treballava va estar vivint amb la seva germana tot i tenir un sou que li hagués 
permès viure tot sol (1200 i podia arribar a més fent hores extra). Amb aquest salari no 
tenia mancances de tipus econòmic. Amb la crisi ja no va poder fer hores extra i això li 
va significar una primera baixada salarial.  

Un cop es va quedar a l’atur ja no va trobar més feines malgrat tenir llarga experiència 
laboral al sector dels vidres i dels ascensors. Això el va portar a esgotar tota la 
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prestació d’atur. Un cop va acabar l’atur no ha tingut dret a cobrar cap altra ajuda, ni la 
dels 400 euros, ja al viure amb la seva germana i el seu cunyat entraven força diners a 
la llar (i això li impedia cobrar l’ajuda). La seva mare es va morir quan ell tenia 11 anys 
i el seu pare és un pare absent que els va deixar de ben petits, per tant, el seu únic 
referent familiar és la seva germana i un cosí. 

“pues en 2010 me quedé al paro, se me acabo i ahora no cobro nada. 
Como vivía en casa de mi hermana con mi cuñado pues entraba 
bastante dinero en casa. Para que te den la ayuda ni sé si tienen que 
entrar 1000 euros y pagando 600 de alquiler o algo así”  

Carlos 
 

El Carlos viu a Rubí perquè la seva germana es va comprar un pis allà i com que ell 
estava a l’atur, també hi va anar, des de Barcelona. Això genera que no tingui una 
xarxa de coneguts a Rubí. 

Actualment viu en una habitació llogada perquè la seva germana va tenir un fill i 
necessitaven l’habitació. A més ella i el seu cunyat s’han quedat sense feina i no 
poden ajudar més el Carlos econòmicament. Durant tres mesos, els serveis socials 
l’han ajudat a pagar el lloguer de l’habitació, però no ha pogut trobar feina en aquest 
període i ara ja no rep cap tipus d’ajuda.  

“ahora vivo en una habitación porque mi hermana tuvo un hijo, se quedó 
sin trabajo y no me puede ayudar. Me busqué una habitación me ayudó 
la asistenta 3 meses. He buscado trabajo estos tres meses, no me ha 
salido nada, pues... pues nada. A pagarla me ha ayudado mi primo este 
mes y el mes que viene no se qué haré, se ha quedado en paro, tendré 
que ir pidiendo dinero o...”  

Carlos 
 

L’últim més (octubre) ha pagat l’habitació amb l’ajuda d’un cosí seu però aquest també 
està a l’atur i no pot ajudar-lo gaire. El Carlos no té recursos per pagar l’habitació el 
mes de novembre i no sap com s’ho farà.  

A serveis socials ja no l’ajuden, consideren que amb els tres mesos ja n’hi ha prou. Va 
a Càritas a buscar menjar, però aquest més li han donat només dos caixes de llet i 
quatre paquets de pasta. No li demana menjar a la seva germana perquè la seva 
situació és força precària, també.  

“he ido a servicios sociales pero no me quieren ayudar ni nada. Me dicen 
que ya me han ayudado los tres meses y que no me ayudan más, ya 
está. De comida voy a Cáritas pero no me dan nada, este mes dos cajas 
de leche y ni arroz, solo cuatro paquetes de pasta. Mi hermana me iba 
dando comida pero este mes ya he pasado de pedirle comida”  

Carlos 
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És usuari del projecte Entre Veïns de la Fundació Clariana des de fa dos mesos. Va 
acudir als recursos públics, a l’IMPES de Rubí on va fer un curs de mecànica de 
manteniment industrial que va durar 6 mesos. Malgrat això no ha trobat cap feina 
relacionada. La utilitat del curs la hi troba en el fet d’estar ocupat i mantenir una rutina 
per evitar l’apatia i la depressió de l’atur, però a nivell laboral no li ha servit per trobar 
feina. De cara la utilitat pel mercat laboral no veu que el curs serveixi de gaire, ja que 
en 6 mesos no pots assolir les competències necessàries. Com a molt podria entrar a 
treballar d’aprenent, però ningú agafa aprenents de la seva edat. Dels 20 que eren al 
curs, només un va entrar a treballar, el més jove. Actualment es passa tots els matins 
als ordinadors del projecte “entre veïns” fent cerca activa de feina a través d’Internet.  

“a ver, en un curso de 6 meses no te creas. Es como cualquier otro 
curso, si aprendes ingles tienes alguna noción pero no sabes ingles. Yo 
pensaba que era como antes, que hacías un curso y entrabas a trabajar, 
pero claro, no hay trabajo! Podría entrar de aprendiz, pero con treinta 
años no te coge nadie”  

Carlos 
 

En tot aquest període no l’han trucat cap vegada per fer una entrevista, ell creu que 
segurament hi ha gent més preparada que ell per ocupar les vacants laborals. Només 
ha trobat feines de comercial on no li garanteixen un salari tot hi haver d’anar a 
treballar cada dia tota la jornada; amb els seus ingressos nuls no es pot permetre 
aquest tipus de feina que no li asseguren un salari i on ha d’incórrer en despeses pel 
simple fet d’anar a treballar.  

“me dicen que busque, que busque. Yo busco pero no encuentro, a 
demás en la situación que estoy, a ver...”  

Carlos 
 

No es planteja fer cap altre curs perquè la seva situació requereix trobar feina de forma 
immediata i no pot retardar l’entrada al mercat laboral. La situació econòmica i laboral 
de la seva germana fa que ella no el pugui mantenir durant el temps que duren els 
cursos de formació. Per el Carlos i la seva xarxa, fer un curs, és una inversió massa 
costosa per la inseguretat de la recompensa final en forma de feina remunerada. 

“yo necesito trabajar ya. No quiero pedir a mi hermana y un curso son 
gastos, te tienes que mover, te tienes ir... y como no tengo nada. La 
asistenta me dijo que me daba la PIRMI para el año que viene ¿y yo el 
año que viene para qué la quiero si es ahora cuando estoy jodido?”  
 

Carlos 
 

Des de serveis socials li han dit que li faran el tràmit del PIRMI, però que no arribarà 
fins l’any que ve. Aquest és un període massa llarg per les necessitats urgents que té 
el Carlos. 
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El Carlos no ha fet cap feina en negre durant el temps que ha estat parat. Li van 
proposar fer una feina en el sector dels ascensors però ho va rebutjar per les pèssimes 
condicions que li oferien i per la perillositat de la feina; al no estar assegurat estava 
totalment desprotegit davant qualsevol incident. A més, el que li oferia la feina li va dir 
que havia de signar ell les revisions i reparacions sense tenir cap assegurança, per 
tant, en cas d’algun problema havia de respondre ell personalment davant de la 
justícia. Per tot això va renunciar a treballar en negre.  

Davant la pregunta de què pensa fer, la resposta és “no se”. Afirma que ve cada dia a 
buscar feina i s’hi passa moltes hores però no li surt res de res. Porta dos anys fent 
cada dia cerca activa de feina, s’ha mogut per tot el Vallès entregant currículums 
manualment però no li ha sortit res de res.  

La sortida de l’autoocupació no se la planteja pels costos que suposa emprendre. 
Marxar del país tampoc és una opció perquè no sap cap altra llengua, però el principal 
problema és que no te cap mena de coixí econòmic.  

“llevo dos años así, yendo al IMPES todos los días a buscar trabajo, he 
ido a Terrassa, a Sant Cugat a entregar curriculums a mano, pero no me 
sale nada... ¿Y meterme por mi cuenta? Es que no tengo un duro y eso 
son gastos. Si para pillar el tren le tengo que pedir la tarjeta a mi 
hermana, voy así de triste!”  

Carlos 
 

Actualment no té cap font d’ingressos i comenta, mig en broma, que s’ha de posar a 
robar, però és conscient que actualment no té cap alternativa. Ell no vol rebutjar cap 
tipus de feina, però assegura que no li surt res de res. El sector de l’hostaleria és on 
podria inserir-se per la mobilitat que hi ha, però assegura que ell no té experiència al 
sector i que hi ha molta competència.  

“yo les he dicho que si tengo que ir a cultivar patatas voy, pero no 
encuentro de eso. Les he dicho que me den de limpiar escaleras, pero 
no me dan nada, hay otros a quien sí se lo dan. Yo no quiero el PIRMI ni 
quiero que me ayuden, que me den un trabajo de lo que sea y ya está”  
 

Carlos 
 

Si disposes d’atur continuaria formant-se, però al no tenir cap mena d’ingrés la seva 
necessitat més urgent és obtenir una feina o algun tipus de recurs.  

“si estudio y el mes que viene vivo en la calle, qué? No puedo estar seis 
horas estudiando, que igual a largo plazo me va bien, pero necesito 
trabajar de lo que sea ahora (...) yo veo bien que si la gente cobra el 
paro se forme, yo si cobrara algo lo haría, pero no tengo nada”  
 

Carlos 
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4.2 El cas de la Yube 

La Yube té 35 anys i és de Senegal. Va arribar al 2005 a Rubí, amb un fill de 8 mesos, 
a través d’un procés de reagrupació familiar que va iniciar el seu marit. Al venir 
mitjançant aquest mecanisme, ella només tenia permís de residència i, per tant, no 
podia treballar. 

Quan van arribar, van anar a viure amb el seu marit, que compartia pis amb un cosí 
seu. Durant un any, mentre el seu marit tenia feina en una empresa metal·lúrgica, tot 
va anar bé, però a l’arribar la crisi van començar els problemes.  

El seu marit va perdre la feina i van haver de deixar el pis per anar a una habitació en 
una casa compartida, ja que no tenien prous diners per pagar un lloguer sencer. 
Durant el període laboral del seu marit la seva capacitat d’estalvi era molt reduïda, ja 
que només entrava el seu sou i la Yube no podia treballar.  

L’habitació la podien pagar amb la prestació d’atur del seu marit, però quan ella es va 
tornar a quedar embarassada els van dir que no podien viure tanta gent en una 
habitació i el seu marit va haver de marxar a viure a un cotxe. 

“ahí me dicen que no, claro, porque no podemos estar tanta gente en 
una habitación. Mi marido se va a dormir en un coche de su amigo. Me 
dejó sola con el niño porque la dueña no quiere tanta gente”  

Yube 
 

En aquest moment el seu marit va als serveis socials a demanar ajuda per poder llogar 
un pis per tota la família i aquests els deriven a la Fundació Clariana, al projecte “entre 
veïns” 

“entonces el se va a luchar a servicios sociales para que me ayuden 
para un piso. El se va allí un día si y otro también y al final le dicen de ir 
a la Fundación que ellos te ayudaran”  

Yube 
 

Finalment, la Fundació Clariana li facilita un pis on paguen el lloguer a mitges amb la 
Fundació. El primer pis que li van donar era molt petit, però després n’hi van donar un 
de més gran per a tota la família (ara tenen 3 fills). 

Abans de tenir el permís de treball, la Yube va fer feines domèstiques de forma 
irregular. No es queixa del sou, però la crisi va fer que les persones que la 
contractaven anessin deixant de fer-ho. 

“pagaban poco, pero pagaban. Pero claro, con la crisis ya no te 
contratan, te dicen que ya no te pueden pagar...”  

Yube 
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La Yube no va fer cap curs de formació però anava cada dia a buscar feina al local del 
projecte “entre veïns”, però no trobava res. A més, havia d’esperar a obtenir el permís 
de treball per poder treballar de forma regular. No es planteja la formació perquè 
assegura que el seu objectiu només es treballar. Afirma que tant ella com el seu marit 
tenen estudis secundaris, però la realitat és que, al no poder-los fer valer, és com si no 
tinguessin cap tipus de formació. 

Durant el seu període de cerca de feina només va trobar feina d’empleada domèstica 
interna, però amb els fills no podia assumir aquests tipus de feines. Finalment li van 
oferir una feina a l’empresa d’inserció de la fundació.  

“yo venía cada día, cada día, pero no encontraba nada. Al final la chica, 
que ya no está, me dijo que ella me conseguía una entrevista con la 
encargada pero que no pagaban mucho. Claro, comparado con lo que 
yo tenía que era nada... sabes?”  

Yube 
 

Actualment ja fa uns tres anys que treballa a l’empresa d’inserció de la Fundació 
Clariana. És una empresa de neteja i li han fet un contracte indefinit a temps parcial. 
Ella està molt satisfeta amb el canvi que ha suposat per la seva vida el fet de rebre el 
suport de la Fundació. Actualment ja no requereix el suport d’aliments ni de roba de 
Càritas, anteriorment sí que ho necessitava. 

 Ella valora sobretot el fet de poder viure en un pis per la seva família. A més, al tenir 
una feina regular està generant atur i té tots els drets laborals i socials que es deriven 
d’estar treballant de forma regular. Continua rebent suport burocràtic de la Fundació 
Clariana, les treballadores fan de mitjanceres amb els serveis socials i li donen suport 
en la tramitació i demanda de totes les ajudes i recursos.  

A banda de les ajudes de la Fundació, no reben cap tipus de suport per l’escolarització 
dels fills, més enllà de les ajudes específiques pel fet de ser família nombrosa. La filla 
més petita, de 9 mesos, la cuida el marit ara que està a l’atur i rep l’ajuda de 
finalització de la prestació, però tot i demanar una plaça a la guarderia, no els hi 
donen. El fet de no tenir plaça a la guarderia fa que el seu marit hagi de fer-se càrrec 
de la cura de la filla més petita, impedint que dediqui el seu temps a la cerca de feina. 

“es que si me dan la guardería mi marido podría ir a buscar faena o 
hacer algo, ni que sea buscar chatarra”  

Yube 
 

Quan el marit ha treballat una amiga els hi ha cuidat la nena petita. En aquest cas la 
seva xarxa de suport ha funcionat quan ho ha necessitat, però s’ha pogut activar 
perquè aquesta amiga tampoc té feina, sinó, no hauria pogut ser així. 
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4.3 El cas de l’Abdel 

L’Abdel té 19 anys i va néixer a Marroc i va arribar a Catalunya quan tenia 15 anys. Va 
venir tot sol, però aquí hi havia un germà seu. A l’arribar es va passar vuit mesos vivint 
en una casa okupa al Maresme on també hi vivia el seu germà, que treballava i el 
mantenia. Actualment treballa a l’empresa d’inserció Engrunes. 

L’Abdel vivia gràcies a que el seu germà tenia feina i el podia mantenir, durant aquest 
temps va anar a un institut on li ensenyaven català, a l’aula d’Acollida. 

“yo cuando llegué tenia un pequeño soporte de mi hermano, él 
trabajaba. Entonces me apunté a un instituto donde solo me enseñaban 
catalán y catalán y catalán. Sabían que el castellano ya lo aprendería 
fuera”  

Abel 
 

Al cap de vuit mesos van començar els problemes per l’Abdel i el seu germà, ja que a 
aquest últim el van fer fora de la feina quan va esclatar la bombolla immobiliària. Va 
ser en aquest moment que l’Abdel va decidir anar a un centre de menors, ja que el seu 
germà no el podia mantenir. 

“pasados esos ocho meses vinieron los problemas, porqué yo llegué en 
2007 y pasado eso pues... mi hermano tubo... el tema de la crisis y el ya 
no podía y me fui al centro y ya está. Yo sabía que tenía esa posibilidad 
pero no me dejaba ir mi hermano, me decía que me quedara con él”  
 

Abel 
 

La seva voluntat era formar-se per poder començar a treballar tant aviat com podia. 
Això també va provocar que abandonés els estudis de forma prematura, a 3r de l’ESO.  

En aquest moment va començar a passar per diversos centres tutelats. Ha estat en 
tres centres diferents: el Bosc, Estrep i després a un pis de menors a Castelldefels.  

Actualment està a un pis de la DGAIA per majors a Santa Coloma de Gramenet on hi 
viu amb quatre companys més.  

Un cop va fer els 16 anys, l’Abdel va començar a formar-se en diversos camps, 
concretament ha fet 6 cursos de formació, quasi dos per any. Ha estudiat per auxiliar 
de manteniment d’aigua i gas, un curs d’instal·lador de tarimes, megafonia, reparació 
de bicicletes, varis cursos d’autocandidatura, pràctiques de neteja a TMB i a Via 
Laboral fent pràctiques. 
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L’Abdel tenia molt clar que volia treballar, el seu objectiu era fer alguna formació amb 
pràctiques per poder trobar una feina. Afirma que mai ha treballat de forma irregular. 

L’Abdel afirma que gràcies al suport del centre ha pogut fer tots aquests cursos de 
formació, de no haver-hi entrat creu que la seva situació hauria estat molt pitjor. 

“de no haber entrado en el centro no se como hubiera acabado... seria 
muy diferente. Como llegué menor, pues hubiera acabado de otra 
manera. Hay chicos que no están en el centro pues que están robando 
durmiendo en okupas, así...Como tenia lo del centro no he buscado 
nada más”  

Abel 
 

En cap dels cursos de formació que ha fet no ha cobrat res, només va cobrar un mes a 
TMB, on el van contractar en pràctiques per cobrir unes vacances. Per sort, a l’estar a 
un centre de menors tenia les necessitats cobertes i li donaven ajudes al transport.  

“no he cobrado nada, el PQPI de agua y gas dura un año. Un año sin 
cobrar nada. Pero tenia el respaldo del centro por detrás”  

Abel 
 

Quan va fer les pràctiques d’aquest PQPI l’Abdel es va trobar una problemàtica 
derivada directament de no disposar de plens drets de ciutadania. Al ser nouvingut no 
disposava del permís de treball i això li va impedir que a l’empresa on va fer les 
pràctiques el contractessin, malgrat li havien manifestat la seva intenció de fer-ho.  

“yo tenia la autorización de residencia pero no tenia la de trabajo y no 
podía porque querían a alguien ya. Tuvieron que coger a otro y yo tuve 
que seguir luchando...”  

Abel 
 

Malgrat aquesta oportunitat perduda per una qüestió administrativa, l’Abdel va 
continuar buscant fins que va trobar una empresa d’inserció al Prat del Llobregat, Saó-
Prat, on el van agafar durant sis mesos. Aquesta és una empresa d’inserció on hi 
havia altres nois amb la seva mateixa situació administrativa. Allà li van fer un 
contracte laboral de formació i rebia uns 250 euros al mes. En aquesta empresa, pel 
fet de tenir un contracte va poder canviar la seva situació legal i aconseguir el permís 
de treball. 

Un cop va acabar va tornar a entrar a Via Laboral on va fer cursos de cerca activa de 
feina i de riscos laborals. Va estar molt temps repartint currículums i amb una actitud 
molt activa en la cerca de feina.  

“estuve buscando trabajo, el curso de riesgos laborales, formándome, 
repartiendo muchos curriculums por todos los lados,... demostrando que 
tenía muchas ganas de trabajar. Y a demás con una presión detrás, 
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porque en el piso que vivo sabes que te queda un tiempo y si no 
encuentras trabajo pues estas en la calle”  

Abel 
 
L’Abdel comenta un aspecte important dels joves tutelats. Un cop es fan majors d’edat 
la DGAIA els facilita un pis compartit durant dos anys, en els quals cobren una paga de 
240 euros al mes, per tal de que tinguin temps de formar-se, trobar una feina i 
esdevenir autònoms. Però no tots els joves aconsegueixen trobar una feina en aquest 
temps.  

“yo repartía un montón de curriculums, los de Vía Laboral me decían 
donde dejarlos, pero no me salía nada de nada. Y aun así me dije que 
tenia que seguir porque si te desanimas... sabes que lo que viene detrás 
es peor, que es quedarte sin nada! Además en el piso te lo dicen, de los 
dieciocho hasta los veinte o veinte poco, luego te tienes que ir, ya no 
pueden hacer nada por ti. Lo necesitan para otro que viene detrás”  
 

Abel 
 

Tots els joves que tenen el recurs del pis tutelat de la DGAIA saben que aquest és 
temporal i necessiten trobar una feina per tal de poder subsistir de forma autònoma. 
Però no tots segueixen el mateix camí que l’Abdel i n’hi ha que prefereixen guanyar-se 
la vida d’altres maneres. 

“hay algunos chicos que para entretenerse consumen disolvente, 
rompen cristales, se emborrachan o roban... Yo gracias a Dios he tenido 
cabeza, yo sabia que si no te comportas bien, a los dieciocho en el 
centro te dicen “adiós muy buenas” porqué no has respondido bien a lo 
que te han ofrecido. Tienes que demostrar que quieres salir de esta 
situación, si no acabarás encerrado, como acaban la mayoría (...) Claro, 
hay que en vez de sudar y trabajar muchas horas pues venden droga o 
roban, ganan mucho dinero rápido, pero tarde o temprano caerán, 
siempre acaban cayendo”  

Abel 
 

L’actitud activa de l’Abdel li ha comportat bons resultats, però a nivell relacional també 
li ha causat problemes de relació, sobretot amb persones de la seva edat de fora del 
centre. 

“cuando estás en esta situación a los 16 o 17 años maduras, maduras a 
la fuerza porque tienes que pensar en encontrar trabajo para pagar la 
casa, la comida,... si tienes los padres que te cubren todo esto es 
diferente, no piensas en estas cosas y es duro, tú te tienes que 
espabilar”  

Abel 
 

Finalment va arribar una oferta de feina d’Engrunes a Via Laboral on demanaven algú 
que tingues el carnet de carretoner i, precisament, l’Abdel se l’havia tret aquest estiu. 
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Actualment té un contracte de prova de dos mesos, però com a màxim es pot 
prolongar a dos anys, ja que Engrunes és una empresa d’inserció i no pot fer 
contractes més llargs, a excepció d’aquelles persones a qui decideixen contractar com 
a part de l’estructura de l’empresa.  

L’Abdel valora de forma molt positiva el fet d’haver trobat una feina a Engrunes, ni que 
sigui de forma temporal. Ara es planteja deixar el pis de la DGAIA i llogar-ne un més a 
la vora de l’empresa, a Montcada. El fet de tenir aquesta feina li ha servit, de forma 
clara, per emancipar-se i esdevenir autònom del tot.  

“de momento lo veo bien. Antes lo veía peor, cuando llegué no tenia 
papeles, era ilegal, al cabo de poco tengo los papeles, no tenía 
autorización de trabajo y ahora la tengo, no tenía un trabajo –que 
necesitaba un trabajo- y ahora lo he conseguido, o sea... poco a poco 
voy viendo que si que se puede”  

Abel 
 

Confia en que a l’acabar la seva relació amb Engrunes tindrà molta més facilitat per 
trobar feina, ja que ara ha adquirit experiència i coneixements sobre el món del treball. 
Defensa les pràctiques a les empreses com les que va fer en el PQPI, per les facilitats 
que aporta per una posterior contractació. 

“está bien, claro, ayuda mucho, sobretodo a la gente que tiene pocos 
estudios, así la empresa lo conoce. Porque si trabajas, si cumples, la 
pregunta es “porqué no?” Aquí entra esta pregunta, “porqué no? Qué 
tiene otro que no tenga este?”. Es la mejor manera de entrar a trabajar”  
 

Abel 
 

De cara al futur, haver trobat feina li permet fer plans. A banda de treure’s el carnet de 
conduir, té previst marxar a viure a algun país del nord d’Europa on pugui tenir majors 
oportunitats i millor salaris quan hagi acumulat prou experiència. També afirma haver 
pensat en emprendre, però reconeix que és massa jove, que té poca experiència i que 
li caldria acumular capital per afrontar l’aventura amb certes garanties.  

 

4.3.1 El risc d’exclusió camuflat sota una renda.  

El cas de el Carlos és un dels casos d’exclusió típicament generats per la crisi 
econòmica. Com ell, són molts els joves que van deixar el seu itinerari formatiu de 
forma prematura (ell no te el graduat escolar) per inserir-se al mercat laboral. En 
aquells anys, el mercat laboral era molt dinàmic i absorbia molta ma d’obra de mitja i 
baixa qualificació. La prova d’això és que el Carlos ha treballat sempre en sectors en 
els que precisament no s’havia format (té formació d’electricista i ha treballat en el 
sector dels vidres i els ascensors).  



 Repensant el concepte de treball. 
Quines ocupacions per a quins 

joves? Trobar feina o crear feina? 
Informe Vallès Occidental 

 

 76 

Ha tingut una vida laboral d’uns 11 anys on ha treballat de forma ininterrompuda i ha 
acumulat llarga experiència, però en el moment de l’esclat de la bombolla immobiliària 
(sector on ha treballat sempre) han aflorat totes les seves mancances. 

 El moment de dinamisme econòmic i laboral que va significar la bombolla immobiliària 
va permetre amagar moltes situacions que es podrien catalogar de risc d’exclusió sota 
la inserció al mercat laboral. La gran demanda de ma d’obra de baixa i mitja 
qualificació va permetre obviar els problemes del sistema educatiu, ja que els joves 
que no estudiaven tenien una sortida fàcil i atractiva en el món de la construcció. Per 
tant, mentre el mercat laboral va anar absorbint el fracàs escolar (molts cops generat 
per problemàtiques familiars o fruit de la reproducció de situacions d’exclusió) i va 
camuflar situacions de risc d’exclusió, no es van articular actuacions per aquest tipus 
de joves que, un cop esclata la bombolla, es troben en unes situacions realment 
precàries.  

La manca d’estudis de el Carlos es deu a la mort de la seva mare quan ell tenia 11 
anys i al fet de que el pare fos absent. Sense referents i amb uns ingressos minsos a 
la llar, el Carlos es va veure abocat al mercat laboral per la necessitat de portar una 
renda a casa. Amb un acompanyament suficient, el Carlos hauria pogut estudiar més, 
cosa que avui li serviria com a font de resiliència, però com que el mercat laboral va 
oferir-li una feina remunerada, això va amagar la seva situació de mancança relacional 
i formativa.  

Mentre estava inserit en el mercat de treball, el Carlos, com molts d’altres joves, no 
vivien la seva situació com una situació de risc, com tampoc així ho percebien les 
administracions. La seva situació d’inclusió, però, se sustentava exclusivament en el 
factor econòmic. Té importants mancances formatives i relacionals que ara, un cop el 
seu únic pilar d’inclusió ha caigut, emergeixen com unes mancances greus de difícil 
solució.  

Això posa de relleu la importància de treballar de forma estratègica i proactiva, ja que 
si només es treballa de forma reactiva, les situacions d’exclusió arriben a uns punts de 
difícil retorn. El Carlos té una vivenda, però si es trobés en que no pot pagar el lloguer, 
podria caure fàcilment a una situació de sense llar, tot dependria de si la seva xarxa de 
suport decidís reactivar-se per evitar una situació d’exclusió social severa.  

En aquesta mateixa situació, tot i que amb certes diferències hi ha el cas de la Yube. 
La situació de la Yube és una de les situacions de risc que han quedat amagades 
mentre el seu marit ha tingut feina. Quan ella va arribar la seva era una situació molt 
precària sustentada pel sou del seu marit: ella no tenia plens drets de ciutadania, ja 
que només disposava de permís de residència i no de treball a l’haver arribat a través 
d’un procés de reagrupament familiar. Ella era totalment dependent del seu marit i no 
podia optar a una feina regular. Davant d’això va veure’s forçada a treballar de forma 
irregular fent feines de neteja a cases particulars sense cotitzar ni estar assegurada. 
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La Yube afirma que té estudis secundaris, però el fet de no poder-los fer valer la posa 
en una situació de greu mancança formativa. Malgrat aquesta situació, el fet de que el 
seu marit tingués feina feia que el seu no fos un cas que mereixés l’atenció dels 
serveis ni entitats socials.  

Aquests problemes relatats s’accentuen encara més quan el seu marit perd la feina i 
han d’anar a viure tota la família a una habitació al no poder fer front als pagaments 
del lloguer, en una evident situació d’amuntegament. La situació es torna molt precària 
quan el seu marit es veu forçat a anar a viure a un cotxe. Les dificultats de trobar feina 
del seu marit pel context econòmic i laboral i per la seva manca de formació i la 
impossibilitat administrativa per treballar de la Yube fan que la seva situació es degradi 
ràpidament fins el punt de rebre l’atenció de la Fundació Clariana. Val a dir, però, que 
a la Fundació Clariana hi arriba després de ser-hi derivada pels serveis socials de 
l’Ajuntament de Rubí. Aquesta és una pràctica habitual, ja que els serveis socials 
tenen unes limitacions burocràtiques i pressupostàries que fan que no puguin atendre 
els casos urgents que els arriben.  

Just abans de la intervenció de la Fundació Clariana, la situació de la Yube era d’atur i 
sense permís de treball, amb dos fills, vivien en una habitació rellogada i el seu marit 
en un cotxe, rebia aliments de Càritas, feia feines irregulars de forma esporàdica i cap 
dels dos podia trobar feina.  

Aquesta era una situació clara d’exclusió social que es desencadena quan l’única 
entrada de diners a la llar, la del marit, s’acaba. Les seves possibilitats de revertir 
aquesta situació a través de la incorporació al mercat de treball són força reduïdes, ja 
que no tenen cap tipus de formació homologada més que les respectives experiències 
laborals, en el cas de la Yube sense poder-la acreditar. A això cal afegir-hi el fet de ser 
immigrants subsaharians, ja que no es pot obviar l’element de discriminació que això 
suposa. Les seves xarxes relacionals es limiten a persones immigrades en una 
situació similar a la seva i, per tant, que poden oferir pocs recursos més enllà de certs 
serveis en moments puntuals, com s’ha vist.  

 

4.3.2 El factor relacional, del suport de les xarxes a l’estrès relacional 

Les xarxes socials de suport són un factor clau que està mantenint els nivells 
d’exclusió social severa sota control. La greu situació d’atur i econòmica de molts joves 
queda mitigada pel suport de familiars i amics. Ara bé, el cas de el Carlos és la prova 
de que no es pot confiar en aquest suport relacional i informal per gaire temps.  

De la Rocha (1999) classifica les xarxes entre aquelles horitzontals i les verticals. Les 
primeres són les integrades per familiars i amics i solen ser força homogènies pel que 
fa als nivells de renda i culturals dels seus integrants. Les segones són les que es 



 Repensant el concepte de treball. 
Quines ocupacions per a quins 

joves? Trobar feina o crear feina? 
Informe Vallès Occidental 

 

 78 

generen en les institucions o el mercat de treball i impliquen relacions de jerarquia i no 
impliquen confiança mútua.  

Les xarxes de suport són les primeres, les horitzontals integrades per familiars i amics. 
Ja s’ha dit que aquestes xarxes són força homogènies per motius de renda i culturals, 
per tant, la redistribució es dóna de persones amb pocs recursos cap a persones de 
pocs recursos. Ja s’ha vist el cas del Carlos : tant la seva germana com el seu cosí 
(els seus únics referents familiars per la mort de la mare i l’absència del pare) també 
s’han quedat a l’atur. Actualment la xarxa de el Carlos ha arribat al seu punt d’estrès; 
en aquest moment crític les xarxes ja no poden respondre a les demandes dels seus 
integrants i la resposta és deixar de redistribuir recursos. La germana i el cosí de el 
Carlos , davant la dificultat de continuar ajudant-lo, han deixat de fer-ho i aquest, en 
veure la situació dels seus familiars, també ha deixat de demanar ajuda.  

El cas del Carlos exemplifica de forma clara que les polítiques socials no poden 
reposar sobre el supòsit de que les xarxes socials funcionen de forma incondicional i 
sobre el supòsit de que tothom en té. El Carlos ja parteix d’una situació de 
desavantatge relacional perquè la seva mare es va morir quan ell tenia 11 anys i el seu 
pare s’ha desentès d’ells des del principi. A més, haver anat a viure a Rubí per 
continuar rebent suport habitacional de la seva germana també fa que la seva xarxa 
d’amics quedi lluny i sigui poc útil per la provisió de recursos informatius i serveis.  

La seva xarxa es redueix a la seva germana i un cosí, per tant, al tenir una xarxa 
petita, el punt d’estrès ha arribat molt abans que si hagués disposat d’una xarxa de 
suport més àmplia o amb més recursos.  

Les ajudes a que el Carlos no pot accedir parteixen de la base que ell viu amb la seva 
germana i disposa d’una xarxa de suport, per això se li deneguen. Actualment, però, el 
supòsit sobre el qual es recolzen les negatives dels serveis socials han canviat, però 
les polítiques no. Aquesta situació fa que el Carlos no tingui accés a cap tipus d’ajuda.  

Per altra banda, els casos de la Yube i l’Abdel, posen de relleu els beneficis de 
disposar de xarxes relacionals de suport. La Yube rep el suport d’una amiga seva que 
li cuida la filla més petita i això permet, a ella, anar a treballar i, al seu marit, de tant en 
tant, buscar feina. Ara bé, cal posar de relleu que aquest suport és finit perquè depèn 
de que aquesta amiga no trobi feina, en el moment en que aquesta aconsegueixi una 
ocupació, el suport de la xarxa per cuidar la filla s’haurà acabat. En aquest punt cal 
posar de relleu el poc control de natalitat de la Yube i el seu marit. Pot ser degut a 
qüestions culturals, però al seva és una actitud poc constructiva, ja que estan enrocats 
en la posició de que són els serveis socials els que els han de donar totes les facilitats 
per la cura dels seus tres fills. La valoració del fet de tenir fills i la diferent relació amb 
els mètodes anticonceptius fa que moltes famílies nouvingudes tinguin una natalitat 
molt més elevada i que guarda poca relació amb les possibilitats de mantenir una 
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família nombrosa. En aquest cas ja s’ha vist com la Yube té la concepció de que són 
els serveis socials els que han de fer-se’n càrrec. 

En el cas de l’Abdel, les xarxes també li han donat cert suport en moments de 
dificultat. En aquest cas, el suport rebut no és massa important, ja que ell i el seu 
germà vivien en una casa okupa. Malgrat això, el suport rebut per part del seu germà li 
va permetre assistir a l’institut sense preocupar-se de la seva subsistència. En el 
moment en que el seu suport relacional va fallar, l’Abdel va entrar en un centre tutelat 
que, al cap i a la fi, actua com una xarxa relacional de suport, en aquest cas, 
institucionalitzada.  

 

4.3.3 Els recursos públics i de les entitats. Quan no funcionen i quan sí que ho 
fan 

Ja hem dit que el Carlos , actualment, no té dret a cap tipus d’ajuda. Va estar cobrant 
l’atur fins que el va esgotar i durant aquest temps va fer un curs de formació que no li 
ha servit per trobar feina. Ell valora aquest curs com a massa inicial com per poder 
adquirir les habilitats necessàries, hi troba a faltar una part pràctica a l’empresa. Amb 
les habilitats que adquireixen al curs, ell creu que només podria trobar feina 
d’aprenent, però amb la seva edat ningú el contracta amb aquesta figura.  

El Carlos tampoc té dret a l’ajuda dels 400 euros de finalització de la prestació d’atur 
perquè no la va demanar immediatament a l’esgotar la prestació. Precisament, el fet 
d’haver acudit a les seves xarxes de suport durant un temps, ara el penalitza per tal i 
com està dissenyada aquesta ajuda.  

Per altra banda, no es planteja cap tipus de formació perquè les seves necessitats 
urgents de recursos i la impossibilitat del suport relacional fan que el més important 
sigui trobar una feina. Ell no té recursos per mantenir-se durant el temps que duri la 
formació. A més, el fet de fer un curs de formació no li assegura poder obtenir una 
feina remunerada, per tant, el cost de la formació és massa elevat per la incertesa de 
la recompensa que li suposaria fer un curs. 

Al Carlos li han promès un PIRMI, però ha d’esperar 3 mesos a rebre’l i, en la seva 
situació, és un període massa llarg.  

Força diferent és el cas de l’Abdel i el de la Yube. Els seus perfils són diferents entre 
si, però comparteixen el fet de que són casos més complicats que no pas els del 
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Carlos5

En el cas de la Yube els beneficis que li ha reportat la fundació són evidents. Ja hem 
anotat anteriorment quina era la situació de gran precarietat en la que vivien ella i la 
seva família.  

, en un cas es tracta d’un menor i en l’altre d’una mare de família on hi ha nens 
petits involucrats.  

Amb aquest perfil, sembla clar que sense la tasca de la Fundació Clariana, la seva 
situació només hagués pogut anar a pitjor, ja que els serveis socials no els proposaven 
cap alternativa. Les empreses d’inserció i les tasques de suport de les entitats, com 
ajudes a pagar el lloguer en aquest cas, es presenten com imprescindibles per 
persones que no tenen cap oportunitat.  

En el cas de la Yube els beneficis que li ha reportat la fundació són evidents. A banda 
de la possibilitat d’accedir a un pis en condicions per a tota la família ha ofert una 
oportunitat laboral a la Yube quan ningú li en donava cap. Ara entren més ingressos a 
la llar, els fills tenen un espai condicions dignes per desenvolupar una trajectòria 
acadèmica. Malgrat ser una llar que no és autònoma en termes econòmics, ara tenen 
totes les condicions favorables per dur a terme un procés d’inclusió social.  

Un altre cas de suport institucional és el de l’Abdel, que posa de relleu la importància 
que tenen els dispositius públics de protecció social, sobretot en el els col·lectius 
d’infants i joves. En el cas de l’Abdel cal destacar una predisposició personal per 
treballar i una clara actitud constructiva vers el seu futur.  

Possiblement, si hagués encarat el seu itinerari formatiu cap a l’educació reglada en 
contes de centrar-se només en la formació professional, les seves possibilitats de 
trobar feina haguessin estat superiors. Malgrat això no es pot negar que l’Abdel ha 
tingut una actitud molt activa per millorar la seva empleabilitat, ha realitzat cursos 
diversos i mai ha tingut una actitud passiva vers la cerca de feina.  

Tot i això, com s’ha vist, no ha tingut gens d’èxit en la cerca de feina. Només relata 
dues experiències laborals prèvies al contracte amb Engrunes. Una a través d’un 
contracte de pràctiques amb TMB per suplir unes vacances i l’altra, també de 
pràctiques, a una empresa del Prat. Aquesta última experiència hagués pogut reeixir i 
tornar-se un contracte ordinari de no ser pel fet de que no disposava de tots els drets 
de ciutadania, concretament del permís de treball. De fet, aquesta ha estat l’única 
oportunitat laboral en el mercat ordinari.  

En aquest punt cobra rellevància la qüestió administrativa, ja que l’Abdel es trobava en 
una situació de no tenir dret a treballar. Ell no ha realitzat feines en l’economia 

                                            
5 Val a dir que la situació de desempara institucional del Carlos el porta a desenvolupar actituds 
xenòfobes fruit de la seva experiència personal. 
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informal, però hi ha moltes persones que es veuen abocades a l’economia submergida 
perquè no tenen cap altra opció. 

Actualment treballa en una empresa d’inserció on té una perspectiva d’estabilitat de 
dos anys. De no ser per aquest tipus especial d’empresa, no hagués trobat feina en un 
moment en que està apunt d’acabar-se-li el període en que la DGAIA li facilita un pis.  

Per això, les empreses d’inserció juguen un paper importantíssim a l’hora de brindar 
oportunitats laborals a persones que, segurament, no en trobarien en el mercat 
ordinari.  

4.3.4 Repensar les polítiques actives i passives? 

Les situacions com les del Carlos porten inevitablement a plantejar si les polítiques 
actives i passives d’ocupació són unes eines ajustades a la realitat social i laboral 
d’avui en dia.  

Les polítiques passives es van pensar com un suport en les transicions d’una feina a 
una altra, però actualment aquesta transició no es dóna i les persones esgoten els 
seus subsidis sense haver pogut incorporar-se novament al mercat laboral, deixant-los 
en una situació molt precària. Més encara si, com en el cas de el Carlos , el mateix 
disseny de les polítiques d’últim recurs l’exclouen.  

Per altra banda, els costos de les polítiques actives, ja molt superiors als resultats en 
moments de bonança, no compensen en absolut els resultats. Les empreses tenen un 
gruix de joves molt formats on escollir i rebutgen, per qüestió d’estigma, els joves que 
realitzen processos formatius destinats a col·lectius amb dificultats socials. A més, 
moltes d’aquestes polítiques formatives no aconsegueixen formar suficientment als 
joves per poder desenvolupar una feina de forma autònoma. En aquest sentit, les 
pràctiques a empreses donaven una formació i experiència molt importants a banda de 
donar l’oportunitat a l’empleador de veure en el lloc de treball a possibles futurs 
treballadors, però ja no se’n fan.  

Sembla doncs, que ni les polítiques actives ni les passives donen resposta a la situació 
actual d’atur juvenil. El Carlos no és una persona amb especials dificultats, és més, té 
una experiència laboral força llarga, però tot i així no troba cap feina i la seva situació 
es va precaritzant per moments.  

També cal mencionar el cas de l’Abdel. El seu cas també il·lustra la poca efectivitat de 
les polítiques actives. En el cas de l’Abdel, però, podríem dir que és el d’una 
“activació sense fi”. 

No hi pot haver dubte sobre l’actitud activa de l’Abdel vers la cerca de feina i la seva 
pròpia ocupabilitat. Ha aprofitat tots els recursos que tenia al seu abast per tal de 
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convertir-se en un treballador apte per al mercat de treball, tenint en compte les seves 
limitacions i mancances pel fet de ser una persona nouvinguda que està sola.  

El context laboral al que ha de fer front l’Abdel és molt advers i la prova és que malgrat 
haver fet tot el possible, només ha trobat feina en una empresa d’inserció. Aquest fet 
posa en evidència que les eines que tenia al seu abast no han estat suficients per 
inserir-se al mercat laboral ordinari. De no haver trobat aquesta feina, l’única 
alternativa que li quedava era continuar el seu procés de formació. Ell pot plantejar-se 
aquesta opció perquè el suport de la DGAIA, però no tots els joves tenen aquesta 
oportunitat o un suport similar i n’hi ha que pateixen situacions urgents on no es pot 
postergar en el temps l’accedir a una renda, com el Carlos.  

Les polítiques actives d’ocupació es basen en el fet de que es brinden els recursos 
necessaris per accedir a unes ocupacions existents. En cas de fallar en la inserció 
laboral, el diagnòstic que se’n fa és una mala estratègia d’activació per part de la 
persona aturada o un mal aprofitament dels recursos, ja que l’oferta formativa sempre 
casa amb la demanda laboral. Però la realitat actual, amb més d’un 50% d’atur juvenil 
a Catalunya obliga a posar en dubte aquesta pressuposada correspondència entre 
oferta i demanda i, per tant, posa en dubte el paradigma de les polítiques actives 
d’ocupació. L’única proposta davant la manca d’èxit en la inserció laboral és continuar 
amb la formació, buscar altres nínxols d’ocupació. Però els alts índex d’atur juvenil 
posen de manifest que el diagnòstic no es pot quedar només en una mala estratègia 
d’activació. 

Per la seva banda, tant l’Abdel com diversos tècnics d’inserció, afirmen que les 
pràctiques empresarials són una de les millors vies d’entrada al mercat laboral. 
Actualment, però, la demanda per part de les empreses d’aquesta tipologia de 
contracte de formació és molt baixa i és un recurs que les administracions cada 
vegada faciliten menys.  

Caldria doncs, redissenyar les polítiques actives d’ocupació incorporant els punts forts 
en que tant tècnics com usuaris coincideixen, i ser conscients que la principal 
problemàtica de la manca d’inserció laboral dels i les joves és la manca de demanda 
de les empreses que operen en el mercat laboral ordinari, més que no una manca de 
voluntat de les persones aturades, ja que molts aprofiten els recursos i si d’altres no ho 
fan per una qüestió de manca de suport i la necessitat de satisfer de forma urgent 
necessitats bàsiques.  

 

4.3.5 La Llei d’empreses d’inserció a revisió 

La Llei d’empreses d’inserció (Llei 44/2007 de 13 de desembre, per la regulació 
d’empreses d’inserció) només reconeix com a tals les empreses que, entre altres, fan 
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contractes d’inserció amb una durada màxima de dos anys o, en casos justificats, de 
tres. En aquest apartat podrem analitzar dos casos, la Yube i l’Abdel, que estan en 
empreses finalistes i trampolí, respectivament. 

Cal posar de relleu la importància de que la Yube tingui un contracte indefinit. Ja s’ha 
dit amb anterioritat que les empreses d’inserció tenen limitada la durada dels 
contractes a dos anys o, en casos excepcionals, a tres. La importància d’estar 
certificada com a empresa d’inserció és que aquestes reben subvencions per poder 
contractar personal i dur a terme tasques formatives i capacitadores amb els 
treballadors i treballadores i, també, tenir certs concursos públics reservats.  

Aquesta normativa té sentit en un moment on el mercat laboral és dinàmic, ja que els 
treballadors passen per un procés on assoleixen una experiència laboral a més de ser 
objecte de tasques formatives i capacitadores i després poden cercar feina al mercat 
laboral ordinari. El rebuig a les empreses finalistes rau en el fet de considerar que a 
totes les persones –excepte les que tenen especials dificultats d’inserció- se les ha de 
capacitar per inserir-se al món del treball en una suposada igualtat d’oportunitats. 
També té estreta relació amb el discurs de les polítiques actives d’ocupació, que 
traslladen el focus i la responsabilitat en l’individu, que és qui a d’aprofitar tots els 
recursos que les empreses d’inserció i administracions li brinden (que se pressuposen 
suficients).  

L’Abdel actualment treballa en una empresa d’inserció certificada i, per tant, només pot 
estar-hi un màxim de dos anys. Ara ell acaba de començar el seu contracte i, per tant 
durant dos anys, podrà tenir una estabilitat laboral i un salari que li permetrà sortir del 
pis tutelat i emancipar-se. A més, durant aquest temps adquirirà experiència com a 
mosso de magatzem i tindrà l’oportunitat d’estudiar i obtenir el certificat de l’ESO. Val a 
dir, però, que la seva intenció no és la d’estudiar durant el seu pas per Engrunes. En 
l’apartat en que s’analitza els recurs d’empreses d’inserció trampolí, ja s’ha vist com 
són els mateixos tècnics els que dubten de les possibilitats de l’Abdel quan surti, ja 
que com a molt ho farà amb el graduat de l’ESO i l’experiència que pugui adquirir. 
Quan ell surti d’Engrunes tindrà 22 o 23 anys, en el millor dels casos el títol de l’ESO i 
dos anys d’experiència com a mosso de magatzem. Tal i com està el mercat laboral 
actual, aquest no és un CV que permeti ser gaire optimista sobre el seu futur. El perfil 
de l’Abdel no serà suficient si el mercat laboral no recupera cert dinamisme i permeti 
inserir a persones amb un perfil laboral com el seu. El millor horitzó és que l’Abdel trobi 
una feina al plegar d’Engrunes o que entri a formar part de l’estructura de la mateixa 
Engrunes, però la realitat actual indica que no serà així i es trobarà amb les despeses 
contretes del lloguer del pis, sense el suport de la DGAIA i amb uns prestació d’atur 
minsa. En aquest cas, caldrà tornar a començar la roda de l’activació, dels serveis 
socials i de les empreses d’inserció.  

Aquesta tipologia d’empreses i aquest discurs ideològic ha funcionat relativament bé 
mentre el sector de la construcció en concret, i el mercat laboral en general, absorbia 
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les persones que es formaven en aquestes empreses, degut a un alt dinamisme del 
mercat laboral. Però actualment, en un context d’estancament del mercat laboral on 
aquest s’ha tornat altament exigent i selectiu, caldria revisar aquest requisit de 
temporalitat que tenen les empreses d’inserció. Les oportunitats a l’acabar el període 
laboral de formació en les empreses d’inserció són cada cop més reduïdes pel tipus de 
feines i el perfil dels usuaris d’aquestes empreses. Les empreses d’inserció, per norma 
general, només contracten persones derivades de serveis socials, és a dir, persones 
amb unes problemàtiques associades importants. A l’estigma que suposa per molts 
empresaris haver passat per una empresa d’inserció, cal sumar-li el fet de que, avui en 
dia, les ofertes laborals demanen requisits molt per sobre dels que requereix el lloc de 
treball. Per tant, les persones que surten d’un procés laboral en una empresa 
d’inserció es veuen abocades a l’atur, amb un fort component d’autoinculpació per no 
haver aprofitat uns recursos que es prometien com a suficients.  

La Yube porta ja tres anys en la seva empresa. De ser una empresa d’inserció 
certificada ja hauria d’haver acabat el contracte. Ara tindria una mica de prestació 
d’atur i després es veuria abocada a buscar una feina que ja sap que és inexistent. En 
el millor dels casos trobaria una feina similar, però molt més inestable i a pitjors 
condicions. Actualment ella té una certesa de relativa estabilitat que li permet, a ella i 
la seva família, afrontar la situació d’atur del seu marit i l’escolarització dels nens amb 
certa tranquil·litat.  

És per això que, en un context com l’actual on les desigualtats en el mercat de treball 
estan més accentuades que mai, caldria revisar els supòsits a partir dels quals es va 
plantejar la Llei d’empreses d’inserció. Possiblement, garantir la igualtat d’oportunitats 
avui en dia és fer un contracte indefinit i estabilitzar les situacions laborals dels 
col·lectius més desafavorits, ja que no són persones que tinguin el seu lloc en el 
mercat laboral ordinari i la competició per les feines es duu a terme amb unes eines 
que ells no poden assolir.  

4.4 ... en risc? 

En aquest apartat es presentaran els casos de dues persones joves del Vallès a l’atur. 
Tal i com indica el títol de l’apartat, els perfils que es presenten no són els que 
tradicionalment qualificaríem de risc. Ara bé, observant les dades d’atur de la població 
jove de Catalunya el 3r trimestre de 2012, cal replantejar els perfils tradicionals de 
joves en risc. 

Edat Taxa atur 
16-19 anys 71,95% 
20-24 anys 43,32% 
25-34 anys 24,70% 
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Certament hi ha joves, tal i com ja s’ha vist anteriorment, amb unes trajectòries de vida 
amb diverses problemàtiques socials associades que representen el què 
tradicionalment s’ha entès com a joves en risc i a qui s’han adreçat la majoria de 
polítiques socials.  

Els perfils de joves que es presenten a continuació no entren dintre de la 
categorització tradicional d’usuari de serveis socials, perquè no ho són. Cap dels 
entrevistats ha recorregut als serveis dels serveis socials, però actualment es troben 
en una situació precària i de la que no hi ha una sortida clara. Són persones amb alta 
formació i amb experiència laboral però que actualment es troben en situacions d’atur, 
amb prestació o no, però a les que tampoc se’ls dóna una oportunitat laboral.  

Fruit de la seva adscripció de classe, les seves xarxes relacionals, sobretot familiars, 
poden facilitar molt més suport que no pas en els anteriors casos que s’han observat, 
però això no és una qüestió que pugui donar-se per descomptada ni tampoc es pot 
descarregar en les famílies la responsabilitat d’assistir a unes persones joves ja 
emancipades i que havien començat a teixir un projecte de vida autònom. 

 

4.4.1 El cas del Jaume 

El Jaume és un jove de 32 anys que viu a Rubí, és llicenciat en arquitectura i ha cursat 
un postgrau de rehabilitació sostenible. A més, durant la seva etapa estudiantil va 
realitzar un Erasmus d’un quadrimestre a Newcastle, millorant els seus coneixements 
d’anglès que ja havia adquirit estudiant-lo.  

La seva és la història de tants joves catalans amb titulació universitària que, a l’arribar 
la crisi econòmica, van veure’s sense feina i sense possibilitats d’aconseguir-ne una 
altra. En el seu cas, la reinserció laboral en el seu sector és encara més difícil, ja que 
l’arquitectura ha estat una de les professions, juntament amb totes les vinculades al 
sector de la construcció, que més han notat els efectes de l’esclat de la bombolla 
immobiliària.  

La trajectòria laboral del Jaume en el sector de l’arquitectura va començar fins i tot 
abans d’acabar la carrera. 

“jo sóc arquitecte, vaig estudiar a l’Escola Tècnica Superior del Vallès. 
També vaig fer un Erasmus a Newcastle, un quadrimestre. Abans d’anar 
d’Erasmus vaig fer les típiques pràctiques i vaig estar un any i mig a un 
despatx d’arquitectura de Terrassa però quan vaig marxar a Newcastle 
vaig plegar d’aquest despatx.”  

Jaume 
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Al tornar de l’Erasmus el Jaume va continuar compaginant els estudis amb el treball 
mitjançant contractes de pràctiques. Aquest cop, però, les va fer en un despatx de 
Rubí on hi va estar els dos anys previs a la finalització de la carrera. D’aquesta 
manera, en Jaume ja acumulava una experiència laboral superior als tres anys abans, 
fins i tot, d’acabar la carrera.  

Aquesta tampoc és una situació típica dels joves universitaris, en el seu cas es pot 
atribuir a la demanda d’arquitectes que hi havia en ple boom immobiliari. És en aquest 
despatx de Rubí on ha desenvolupat la seva carrera laboral fins que es va quedar a 
l’atur per causa del tancament del despatx. Un cop acabada la carrera, però, li van fer 
un contracte indefinit. 

“vaig acabar la carrera al gener del 2007 i treballava allà des de després 
de l’estiu de 2005 amb contractes de pràctiques, després em van fer un 
contracte indefinit. El despatx era d’àmbit local, comarcal, es feien coses 
al Vallès i sobretot a Rubí. Fèiem edificis plurifamiliars, tot promocions 
de plurifamiliars, en ple boom. Quan vaig entrar teníem dos despatxos a 
Rubí i podíem haver arribat a ser 14 o 15 en total. Al final em vaig 
quedar jo sol amb el cap! Vaig ser l’últim en marxar”  

Jaume 
 

Aquesta última cita ens mostra com en ple boom immobiliari el sector en el que 
treballava el Jaume estava en ple creixement i tenia un bona salut gràcies a la gran 
quantitat de promocions d’habitatge que es van construir arreu. També es pot veure 
que, degut al boom, en Jaume només es va dedicar a projectar edificis plurifamiliars, 
reduint la seva experiència a aquesta funció. En el cas concret de l’arquitectura, hi ha 
altres camps als que es poden dedicar els arquitectes, però en plena expansió del 
sector, la gran majoria es dedicaven a projectar. 

“abans no s’estilava, hi ha tota una sèrie d’activitats perimetrals, jo que 
se, com fer cèdules, taxacions,... però projectar és el que més ens 
agrada”  

Jaume 
 

Aquesta focalització professional en una activitat que actualment està en clara 
davallada és contraproduent en termes de resiliència, ja que actualment molts 
arquitectes no tenen experiència en cap altre camp de la seva professió. De fet, com 
veurem, en Jaume ha ampliat la seva formació en un camp diferent, dintre de 
l’arquitectura, al que s’ha dedicat sempre. De la mateixa manera, l’experiència laboral 
prèvia del Jaume no ha estat gaire gran i això fa que, fora del camp de l’arquitectura, 
no pugui acreditar experiència laboral ni buscar ocupacions en altres sectors. 

“durant la carrera vaig fer les pràctiques però abans no... alguna tonteria 
d’un dia per una empresa temporal, entrenar un equip de bàsquet... 
coses així petites”  

Jaume 
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Quan va arribar la crisi en Jaume no es va veure afectat directament, de fet, va ser 
l’últim de la seva empresa a marxar abans de que la tanquessin. Abans del tancament 
definitiu, però, van estar 8 mesos amb un ERO que li va suposar una reducció de 
jornada. Va aprofitar aquest període per formar-se.  

“vaig estar treballant fins que va arribar la crisi. Vaig entrar en boom i 
després va petar tot... per mi va petard, hi ha companys que els van fer 
fora abans de mi. Al 2011 vam estar 8 mesos d’ERO. No treballava ni 
dimarts ni dijous i, com que em quadrava, vaig fer un Postgrau de 
sostenibilitat i rehabilitació. Al març del 2012 ja em van acomiadar”  
 

Jaume 
 

En Jaume va aprofitar el contratemps laboral per ampliar la seva formació cap a un 
sector diferent no tant afectat per l’esclat de la bombolla. En aquest curs va conèixer 
els seus companys i actualment, amb ells, estan tirant endavant una iniciativa 
emprenedora. 

“vam acabar el postgrau i amb els companys ens vam presentar a un 
concurs de rehabilitació sostenible a nivell estatal i ens van donar una 
menció d’honor. A partir d’aquí ens vam engrescar i vam dir “montem 
algo” i en això és en el que estem ara mateix”  

Jaume 
 

Al març de 2012 va ser acomiadat però no ha realitzat cap curs de formació als serveis 
d’inserció laboral municipals perquè estava treballant en el projecte nou. Només s’hi va 
adreçar per tramitar la prestació d’atur, que encara li durarà fins a mitjans de 2013. 
Malgrat això, reconeix que va fer la demanda de quins cursos podria fer i la resposta 
va ser que no en podia fer cap. 

“a la primera entrevista li vaig preguntar a l’entrevistadora i em va dir que 
no hi havia res”  

Jaume 
 

De totes maneres, el seu perfil requeriria uns cursos més especialitzats. En Jaume 
afirma que si hagués tingut l’oportunitat, hauria realitzat un curs d’instal·lador de 
plaques fotovoltaiques.  

El fet d’estar a l’atur tampoc li ha suposat un daltabaix econòmic. Afirma que quan 
treballava tampoc gastava molt i que ara ha de vigilar més, però no ha hagut de fer 
grans canvis en el seu estil de vida.  

“home... vaig tranquil però t’ho mires més, sí. Tampoc no gastava molt. 
No tinc hipoteca, ni he de pagar el cotxe,... només el lloguer. Tenia una 
vida austera i la continuo tenint. Tinc estalvis, tinc un matalàs que em fa 
estar tranquil però no em vull adormir”  

Jaume 
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En Jaume, durant l’entrevista va mostrar el seu interès en reflectir l’aspecte psicològic 
de la situació. Les situacions d’atur generen una desestructuració del temps que ja es 
va reflectir en el treball “Los parados de Marienthal” de Lazarsfeld l’any 1931. A 
aquesta desestructuració cal afegir-hi l’angoixa de molts joves de no veure una sortida 
clara a la situació d’atur. Aquests dos factors que afecten a la psicologia de les 
persones aturades poden afectar a la seva actitud per la reinserció laboral.  

“si, estem bastant fotuts anímicament. Jo no sóc dels que estic pitjor, 
però hi ha companys que si. A veure, a l’època de l’ERO que si 
tanquem, que si no tanquem... Però ara tinc diferents companys que 
estan fotudets pel fet de no veure una sortida a la situació”  

Jaume 
 

El projecte d’emprenedoria que estan iniciant amb els seus companys consisteix en fer 
un despatx de consultoria en temes de construcció i rehabilitació sostenible. Respecte 
al projecte emprenedor cal destacar que l’entenen com una de les últimes oportunitats 
de treballar en el seu sector o en el seu país. Hi ha un component de voler obtenir 
major llibertat en el treball que no pas sent assalariat, però el motiu principal per 
emprendre és com a últim recurs. També hi ha el component de no estar parat i no 
deixar d’adquirir experiència. De fet, tot i no estar constituïts legalment com a empresa, 
tots els components del projecte s’ho agafen com una feina, tenen un despatx i van 
cada dia a treballar. 

“a part de que no hi ha alternativa, també és una manera d’intentar fer-
ho pel teu compte. He estat molt anys d’assalariat, tenia llibertat però... 
la cosa és no estar aturat perquè precisament ara seria el moment 
d’agafar experiència i no hi ha obres, no hi ha res. 
 
De moment em plantejo aquest projecte que estem llençant com el meu 
últim cartutx aquí. Si això falla jo no em poso a buscar feina aquí perquè 
no té sentit, hi faré a fora. Potser sona la flauta, però l’alternativa és 
marxar”  

Jaume 
 

Que l’emprenedoria no és una qüestió ideològica sinó d’últim recurs, fins i tot pels 
perfils de persones altament formades i amb experiència laboral ho reforça el fet que, 
de 14 arquitectes que es van presentar al concurs, actualment només són 10 els que 
intenten tirar endavant el projecte empresarial. Els altres 4 membres que no hi 
participen són els que, precisament, disposen de contractes a temps complert. És 
significatiu que siguin precisament els 4 que tenen contractes de jornada complerta els 
que no s’han aventurat en aquesta nova iniciativa. Això denota que l’emprenedoria no 
és fa tant per una aposta ideològica personal, sinó com a últim recurs. 

“ara som 10 arquitectes, alguns a l’atur, alguns ja no tenen atur, hi ha 
autònoms,... De fet, dels 14 que érem, 4 treballen a jornada complerta i 
no s’hi ha sumat”  

Jaume 
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Com hem dit, actualment no estan constituïts legalment com a empresa perquè encara 
no tenen cap projecte tancat ni cap ingrés. La seva intenció era constituir-se com a 
cooperativa, però el col·legi d’arquitectes posa problemes a aquesta forma jurídica. El 
fet de no constituir-se com a empresa, en la forma que sigui, fa que no surtin dels 
recomptes de l’atur ni apareixien en els d’emprenedoria. Els costos econòmics que 
suposa la regularització de la situació empresarial fan que no es plantegin tirar 
endavant els tràmits administratius fins que tinguin algun ingrés garantit.  

 

4.4.2 El cas de la Laia 

La Laia és una noia de 29 anys de Terrassa que disposa d’una alta qualificació i d’una 
experiència laboral molt significativa. A més té alts coneixements de diversos idiomes. 
Des de fa dos mesos es troba en una situació d’atur i es planteja emprendre un negoci 
atès que no troba ofertes de feina que s’ajustin als seus interessos i necessitats. 
L’opció de marxar a l’estranger també la contempla, però els seus lligams la porten a 
explorar l’opció emprenedora abans de marxar. 

“Doncs soc llicenciada en Ciències Polítiques, vaig enllaçar amb un 
segon cicle d’investigació i estudis de mercat i, mentre estudiava aquest 
cicle, vaig començar a treballar a mitja jornada al Cercle del 
Coneixement, que és com un... ells es deien think tank. Un grup de 
pressió, era un lobby. Vaig estar-hi tres anys i mig portant la coordinació 
i ho combinava amb els estudis. Després d’aquest segon cicle vaig 
enllaçar amb un màster en Relacions Internacionals perquè em volia 
especialitzar en temes de cooperació al desenvolupament, DDHH,... 
temes de respostes no violentes a conflictes civils...”  

Laia 
 

Abans d’acabar la seva formació, en un moment previ a la crisi, la Laia ja acumulava 
una experiència laboral significativa en el seu camp formatiu. Un cop acabada la seva 
formació i per ampliar-la cap al camp de coneixement que a ella li interessava, va 
deixar la feina i va aplicar en diverses beques que li donessin l’oportunitat de marxar a 
l’estranger. 

Abans de marxar a l’estranger, però, encara va treballar uns mesos com a cap de 
projectes a la Fundació Catalunya-Europa. 

“Abans vaig entrar com a cap de projectes a la fundació Catalunya-
Europa , però i vaig estar pocs mesos perquè em van donar la beca. No 
tenia dificultats per trobar feina, vaig anar enllaçant. Vaig guanyar una 
plaça per anar al Líban i hi vaig estar un any amb la beca, va ser 
interessant, però vaig tornar al 2009 i ja va començar la crisi. Vaig estar 
dos mesos cercant fins que vaig trobar una altra beca, vaig pujar al carro 
de les beques! Me’n vaig anar a Berlin a la delegació del govern a Berlin, 
a les delegacions de la Generalitat Aquests són llocs de treball que 
sense beca seria molt difícil entrar-hi, però vaig tenir mala sort, va 
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coincidir que al haver eleccions va canviar el governi es va eliminar tota 
la plantilla, fins i tot als becaris no ens van donar la possibilitat de 
reedició de la beca, tot i que se’ns havia proposat que era un any 
ampliable a dos.”  

Laia 
 

Aquest tipus de feines, com reconeix la Laia, eren molt difícils d’aconseguir si no era 
mitjançant una beca. Aquesta experiència laboral com a becària li va suposar un 
greuge en termes de cotització, ja que malgrat ara ho pugui fer valer, en el seu 
moment no li va generar drets d’atur ni cotització. 

“Quan vaig tornar de Berlin vaig estar sense feina un altre cop dos o tres 
mesos, a més no tenia atur ni res perquè al ser becària no hi tenia dret. 
Ara si que ho puc fer valdre retrospectivament, però abans no. Llavors 
tornava amb una ma davant i darrera, encara d’haver estat cobrant i 
pagant IRPF no tenia dret a atur.”  

Laia 
 

La Laia té un alt domini de diverses llengües: català i castellà, anglès, francès, 
alemany i àrab. Aquesta última llengua no la domina de forma suficient, però en la 
resta té un nivell suficient com per desenvolupar-se amb normalitat en països on les 
parlin.  

(tens un nivell alt d’aquestes llengües?)” Menys l’àrab si... L’anglès l’he 
utilitzat com a llengua vehicular al Líban i la meva mare és alemanya. De 
jove sempre he anat a EEUU i alemanya a fe feines curtes, feines 
remunerades amb pràctiques. Aquí no s’ha estilat mai, però allà si. A la 
meva primera feina de pràctiques a EEUU em pagaven més que la meva 
darrera feina aquí!”  

Laia 
 

Queda clar que tant a nivell curricular com d’experiència labora la Laia és una persona 
altament qualificada. Un dels seus problemes actuals és haver acumulat aquesta 
experiència en el sector de les ciències socials. Les retallades en investigació, en 
beques per marxar a l’estranger i en la contractació de personal públic han perjudicat 
força a les persones que es dediquen a les ciències socials. Aquest tipus de 
professions es desenvolupen de forma majoritària vinculades al sector públic i fora 
d’aquest, les oportunitats són molt reduïdes.  

“Ara hi ha una “avalancha” de gent de les ciències socials que munta 
coses”  

Laia 
 

Un cop tornada de Berlín la Laia va trobar una feina que quedava una mica lluny del 
seu àmbit però on va poder fer valer els seus contactes i coneixements adquirits en la 
seva etapa al Líban.  
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“Després vaig trobar una feina que no era del meu àmbit i hi vaig estar 
un any i mig. Era al festival M3, que és un festival d’arquitectura però 
m’agradava per la vesant de gestió cultural, de polítiques públiques, 
sensibilització (...)Vaig coordinar una edició del festival però vaig entrar 
pel tema de l’àrab i perquè havia estat al Líban, pels contactes, ja que 
estaven fent un premi a la riba sud del mediterrani. Vaig entrar de rebot i 
després ja em van fer coordinadora.”  

Laia 
 

En aquesta feina va poder protagonitzar una trajectòria ascendent i hi va poder estar 
un període relativament llarg de temps fins que la crisi també va afectar aquest lloc de 
feina. Ella treballava en una associació que coordinava aquest festival i, al ser 
associació, vivia de les subvencions públiques. Malgrat tenir subvencions atorgades, 
l’associació no les ha cobrades i han hagut de prescindir dels seus serveis al no poder 
fer front a les despeses del seu salari. 

“Em van fer fora fa dos mesos perquè les subvencions adjudicades no 
han estat cobrades, és una associació. Aleshores m’han fet fora.”  
 

Laia 
 

En aquest temps que porta a l’atur la Laia no ha utilitzat els recursos públics d’inserció, 
simplement ha anat a tramitar l’atur. Les seves estratègies per trobar feina es basen 
en utilitzar la seva xarxa de contactes. Per les persones amb el perfil de la Laia, els 
serveis d’ocupació públics tenen poques ofertes per oferir i la millor estratègia és 
accedir a ofertes laborals a través de les xarxes de contactes. També reconeix utilitzar 
els recursos online per cercar feina, però sense èxit. 

“A veure, he donat veus als meus coneguts perquè crec que 
malauradament és l’única manera de poder trobar feina actualment i 
saber on hi ha oportunitats, segueixo fent servir els cercadors amb molt 
èmfasi però no hi ha gaires coses a Catalunya.”  

Laia 
 

Ara bé, la seva cerca d’una nova feina assalariada no entra dintre de les seves 
estratègies principals. Actualment el seu horitzó és el d’emprendre i, si no funciona, 
marxar a l’estranger. La decisió d’emprendre i crear la seva pròpia feina respon a un 
doble motiu: la constatació de que no hi ha ofertes laborals pel seu perfil i una 
motivació ideològica.  

“de fet penso que potser la cosa no és buscar feina o estar contractat. 
Surten poques ofertes i estan mal pagades, no em crida l’atenció (...)Ara 
tinc dues vies, una és marxar un altre cop del país i treballar per algun 
organisme internacional que em faci créixer, he fet aplicacions però són 
processos molt lents. I l’altra via (...) estic mirant de muntar coses per la 
meva banda. De moment no tinc res però estic amb dos amics muntant 
dues coses a dos bandes.” 
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“Veig que si em vull quedar a Catalunya no tinc alternativa a emprendre, 
també perquè tinc unes idees polítiques i després sempre em queixo del 
patró, això de treballar per compte aliè no sempre ho he tingut fàcil. Per 
trobar coherència vital també.”  

Laia 
 

 
L’opció de marxar a l’estranger, però, no seria fàcil de prendre, aquesta decisió. La 
Laia està en una edat que voldria trobar el seu lloc i estabilitzar la seva vida. Marxar 
implicaria tornar a començar de nou. A més, aquí ha teixit la seva vida i marxar 
implicaria deixar endarrere coses important per una simple motivació econòmica. 

“Aquí tinc moltes coses: família, la parella, un grup de musica, un gat, 
amics,.. tinc coses però no tinc diners!”  

Laia 
 

L’aventura emprenedora de la Laia, per coherència ideològica hauria de prendre forma 
de cooperativa. Per això no ha acudit als serveis públics de suport a l’emprenedoria, 
sinó als serveis que es brinden des del mateix sector cooperatiu. Hi ha una manca de 
coneixement i foment de l’economia cooperativa des dels serveis públics de suport a 
l’emprenedoria. Per això moltes persones que volen emprendre en l’economia 
cooperativa acudeixen directament als serveis brindats des de les pròpies 
cooperatives. 

“Ara amb l’amiga que volem fer una cooperativa em buscat 
assessorament directe a llocs més enfocats a cooperatives com el 
Labcop”  

Laia 
 

Al tenir un any d’atur, l’aventura emprenedora no necessita ser imminent i actualment 
estan en estudi de les necessitats del sector per veure què poden oferir. Aquesta 
aventura emprenedora implicaria una certa reconversió professional, però estaria 
inserida en el sector de l’economia social, centre d’interès de la Laia.  

La situació d’atur es valorada de forma ambivalent per part de la Laia, per un costat 
valora de forma positiva el fet de tenir més temps i poder-lo administrar tal i com ella 
vol. Ara pot fer més coses que no pas abans i aquestes coses estan directament 
vinculades amb els seus interessos. Tenir encara un any d’atur li permet desenvolupar 
projectes pels quals no rep un compensació econòmica. 

“A veure, he guanyat en qualitat de vida perquè ara tinc més temps i me 
l’administro jo com vull. Això em fa sentir bé, em sento molt més 
productiva, estic en moltes més coses, estudio àrab, dono classes 
d’angles i alemany,(...) També estic en molts projectes personals que no 
em donen feina però estic molt contenta en aquest sentit, vaig fent 
coses. No em donaran mai diners, però són coses que no havia tingut 
mai temps per fer-ho i ara ho faig. Hi dedico moltes hores a la setmana 
però no és feina en el sentit de que no em donarà diners”  

Laia 
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Per altra banda, la reducció d’ingressos que li ha suposat estar a l’atur l’ha obligat a 
prendre certes decisions que no hauria pres si no estigues en aquesta situació: ara 
torna a donar classes d’idiomes i ha de tornar a compartir pis. La Laia fa molt temps 
que és independent econòmicament i no vol deixar de ser-ho, per això ha hagut de 
modificar aspectes importants de la seva vida.  

“Ara bé, per molt que faci se m’ha reduït molt l’ingrés, de fet m’entra a 
viure una persona a casa, això és horrible! Això és fatal, però he fet 
números i no puc, el lloguer que pago només es pot mantenir amb una 
feina normal, sinó no. Amb l’atur, entrant la persona que paga una part i 
les classes, segueixo sense cobrar el mateix que abans... Ara la meva 
capacitat adquisitiva és menor, hauré de plantejar certes coses. Jo, amb 
el que rebo d’atur, em queden 100 euros després de pagar el lloguer!”  

 
Laia 

 

4.4.3 L’atur, a diferència del mercat laboral, cada cop menys selectiu 

Aquest apartat porta per títol una interrogació. Els tres casos anteriors als del Jaume i 
la Laia corresponien a persones que es trobaven clarament en risc, però els casos del 
Jaume i la Laia, com els classifiquem? De manera general no classificaríem aquests 
casos com de persones en risc. Ara bé, si ens parlem a analitzar la seva situació, 
podem veure com els factors que anteriorment representaven una certa assegurança 
contra l’atur o reduïen el temps de reinserció, com el nivell d’instrucció, cada vegada 
perden més el seu caràcter protector. 

Gràfica 22. Nivell d’atur a Catalunya per nivell d’estudis. 2012 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’EPA 
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Segons les dades de l’EPA referents a Catalunya, podem veure com les persones amb 
uns nivells formatius superiors presenten uns nivells d’atur creixents i similars als de 
les persones amb educació primària i supera el 20%. Certament els nivell d’atur de les 
persones amb educació superior són les que presenten unes taxes més reduïdes, però 
aquestes són creixents.  

De fet, el principal tret diferencial entre els casos de joves formats és el fet de tenir el 
coixí econòmic de la prestació d’atur i els estalvis que hagin pogut acumular, també la 
manca de por a emprendre que els atorga la seva formació, la seva xarxa de contactes 
i l’experiència laboral. Malgrat tenir un coixí econòmic, ja s’ha vist com en el cas de la 
Laia, la seva situació econòmica és força precària i l’ha obligat a fer canvis significatius 
a la seva vida. 

En els dos casos estudiats, les persones entrevistades declaren no trobar feines 
adients als seus nivells de formació, els seus interessos o necessitats econòmiques.  

A més, tant en Jaume com la Laia han desenvolupat les seves carreres professionals 
en sectors que han patit especialment els efectes de la crisi i les retallades en els 
pressupostos. En el cas del Jaume perquè la seva activitat estava directament 
relacionada amb la construcció, i en el cas de la Laia perquè el seu és un camp 
d’activitat que es desenvolupa en gran part gràcies a l’impuls de les institucions 
públiques, ja sigui en forma de contractació directa com en forma de subvencions a 
entitats i organismes.  

Una de les principals estratègies dels joves pocs formats és reprendre les seves 
formacions per acreditar titulacions en secundària i, si poden i volen, cursar mòduls 
professionalitzadors. Ara bé, també hem apuntat que el mercat laboral s’està tornant 
molt selectiu generant un fort efecte de subocupació en les persones amb més 
formació.  

És per això que, com hem vist, les persones amb uns perfils d’alta formació no 
contemplen la seva reinserció al mercat a través d’unes feines assalariades que no 
satisfan les seves demandes, sinó que les alternatives es redueixen a l’emprenedoria 
o a marxar del país.  

També s’ha constatat com les persones formades no acudeixen als recursos públics 
d’inserció, ja que no hi veuen una utilitat per elles. Les seves demandes formatives no 
es veuen satisfetes per l’oferta pública ni tampoc hi troben ofertes laborals d’acord 
amb les seves necessitats. Els seus recursos per trobar feina passen principalment per 
les seves xarxes socials. Ja hem dit que les xarxes solen estar formades de persones 
amb uns nivells formatius similars i, per tant, la informació laboral a la que es pot 
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accedir a través de les xarxes està molt més d’acord amb les demandes i aspiracions 
d’un mateix que no pas les ofertes existents als serveis públics d’ocupació.  

Cal fer la reflexió de si en l’actual context les persones formades haurien de rebaixar 
les seves expectatives i ocupar-se en feines per sota de les seves capacitats. Això 
implicaria rebaixar la qualitat de la ma d’obra del país, perdre competitivitat a nivell 
internacional i deixar perdre tota la inversió pública que s’ha fet en capital humà. Per 
tant, no creiem que aquesta sigui una sortida viable a la situació de tants joves formats 
i qualificats.  

 

4.4.4 Les alternatives al mercat laboral: emprendre un negoci o emprendre la 
marxa 

És significatiu que les dues persones entrevistades que comparteixen una situació 
d’atur però alta formació i experiència laboral es plantegin les mateixes alternatives. 
Davant d’un mercat laboral que no ofereix ocupacions de les seves característiques, 
les persones formades i amb experiència laboral veuen com les seves úniques 
alternatives són marxar o emprendre un negoci.  

Pel que fa a marxar, els dos casos presenten situacions diferenciades. En Jaume no té 
lligams que el facin dubtar a l’hora de prendre la decisió de marxar, o si més no, els 
que té no els percep com un impediment a l’hora de viatjar a l’estranger per buscar 
una feina d’acord a les seves capacitats i aspiracions.  

Per la seva banda, la Laia declara tenir més lligams que no li facilitarien la decisió de 
marxar i, si la pren, seria només per una motivació econòmica.  

Sigui com sigui, tots dos casos contemplen l’opció de marxar com a última alternativa. 
Abans intentaran tirar endavant els seus respectius projectes d’emprenedoria. 

En els seus casos el fet d’emprendre correspon, primerament, a la constatació de que 
el marcat laboral no ofereix alternatives viables per a la seva ocupació i que, si volen 
desenvolupar feines d’acord amb els seus interessos i formació han de crear-se-la. Per 
altra banda, la decisió emprenedora també correspon a un cert desengany amb el 
model de feina assalariada. Les relacions de poder en el si d’unes estructures 
jeràrquiques, la manca de llibertat personal i la poca flexibilitat són elements que 
porten a aquests joves a rebutjar el model laboral assalariat.  

Les empreses punteres i que recullen les tendències més innovadores en gestió de 
recursos humans, ja incorporen dinàmiques que trenquen els model jeràrquic i 
presencialista tradicional, malgrat els treballadors siguin assalariats. Sobretot les 
empreses de tecnologia atorguen una llibertat molt gran als seus treballadors i en 
reconeixen els beneficis a nivell de productivitat. A casa nostra, la majoria d’empreses 
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no funcionen així, per tant, aquestes persones joves prefereixen crear els seus llocs de 
feina a la seva mida. 

Per altra banda, les dos experiències emprenedores estan lligades als seus respectius 
camps d’activitat. Tant en el cas del Jaume com en el de la Laia hi ha un cert canvi 
d’orientació, però sempre vinculat a les seves respectives experiències i formacions. 
En casos en que les persones emprenedores ja acumulen una experiència laboral 
significativa o estan encaminats en sectors d’alta especialització (com en el cas de 
Mec2010), la reconversió professional implica uns costos molt elevats.  

El fet de que en els dos casos encara disposin d’un temps d’atur fa que es prenguin el 
temps necessari per articular i treballar bé les respectives iniciatives. A més, en l’inici 
d’una empresa sempre hi ha un temps en el que no es tenen ingressos, per tant, no es 
plantegen regularitzar la seva situació empresarial fins que no tinguin un cert nivell 
d’ingressos garantit. Això genera, com ja hem dit, que aquestes persones continuïn als 
recomptes d’atur i no entrin als recomptes de creació d’empreses. 
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