
Comunitat Activa 
Per la Inclusió Social i Laboral  



Objectiu general i específics 

Incidir en la pobresa 
estructural i emergent 

a partir d’una visió 
integral i integradora 
de les persones, les 

seves famílies i 
l’entorn comunitari 

Prevenir l’exclusió 
social a partir de la 

inserció 
sociolaboral 

Alleugerir les 
pressions 

socioeconòmiques 
de les persones que 

busquen feina 

Treballar la 
coresponsabilitat  

Impulsar 
dinàmiques de 
transformació 

social 

Detectar 
necessitats a partir 

de la proximitat 
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• Itineraris 
individuals 
d’inserció 

 

• Intermediació i 
prospecció 
d’empresa 
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• Reinicia’t 

• Càpsules de 
millora 
competencial 

• Aules TIC 
(Reinicia’t-
Ocupa’t) 

• Formació 
Incorpora 
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• Botiga solidària 

• Fons social 

• Vestidor 

• Pobresa 
energètica 
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• Territori 
socialment 
responsable 

• Implicació  
responsabilitat i 
apoderament 

• Sensibilització: 
denúncia i 
visibilització  

• Intervenció 
individual: 
oportunitat, 
confiança i 
autoestima  

• Treball en xarxa 



“Somos la memoria que tenemos y la 

responsabilidad que asumimos, sin memoria no 

existimos y sin responsabilidad quizá no 

merezcamos existir” 

José Saramago 

 
 

MEMÒRIA 2015 



Perfil dels usuaris/àries 

Dona 53% 

Origen immigrant 60% 

Situació administrativa favorable 92% 

35- 54 anys 65% 

Amb càrregues familiars 69% 

Collblanc – La Torrassa 60% 

Derivada de serveis socials 60% 

Infrahabitatge 30,5% 

No té ingressos propis 48% 

-500 €/mes 60% per família 

Baixa qualificació 73% 

Mitja/Alta qualificació 27% 



EIX LABORAL 



Inserció laboral: persones ateses 
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Inserció laboral: Tancament 

139 persones han trobat 

feina en 206 oportunitat 

laborals. 

El 40% de les persones 

en fase de cerca activa 

ha trobat feina. 

350 

29 26 
11 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Fase Recerca
Activa

Persones en
itinerari

Formatiu

Persones en
fase

exploratoria

Derivacions
finalistes



Tipologia d’insercions 
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Tipología de les contractacions 
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INTERMEDIACIÓ 

 278 persones (40% més 

que l’any anterior) 

 S’han contactat 82 

empreses, un 15% més 

del previst. 

 El 61% de les empreses 

contactades passa ofertes 

 S’han gestionat 89 ofertes 

pròpies  

 122 insercions + 41 

insercions externes 

43% 

57% 

TIPOLOGIA 
D’INSERCIONS 

Orientació Intermediació



Activitats complementàries  

i de formació  

CAPSULES FORMATIVES DE MILLORA COMPETENCIAL 

Són càpsules de 7 sessions (14 hores) estructurades en: 

 M1: Definició de perfil, competències i encaix amb el ML 

 M2: Eines per la recerca de feina 

 M3: Tècniques de recerca de feina 

 M4: Procés de selecció 

  

Han participat 40 persones en 10 grups 

 El grau de satisfacció és del 80%.  

 El 42% dels usuaris que han participat ha trobat feina. 



Activitats complementàries  

i de formació  

TALLERS REINICIA’T 

 Han participat 74 usuaris en 5 tallers. 

 

 El 100% està molt satisfet amb els continguts, la 

metodologia i la utilitat dels tallers. 

 

 La vinculació i l' interès s’ha traduït en el 89% 

d’assistència. 

 

 El 36% dels participants va aconseguir trobar feina en 

acabar el taller. 



Activitats complementàries  

i de formació  

ESPAI DE RECERCA OCUPA’T 

 Han participat 55 persones, que han generat 567 visites  

 

 El 22% dels participants han estat usuaris que han 

acudit al Reinicia’t i continuen emprant els coneixements 

adquirits per realitzar recerca de feina mitjançant l’Ocupa’t.  

 

 El grau de satisfacció és bo. S’ha augmentat el 

seguiment i la tutorització en l’espai. 

 

 El 40% dels usuaris de l’Ocupa’t ha trobat feina. 



SUPORT A LES FAMÍLIES 



SUPORT A LES FAMÍLIES 
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Suport a les famílies 

BOTIGA SOLIDÀRIA 

Han participat 82 famílies (234 persones, 12,5% més que a 2014,  de les 

que el 40% han estat menors) 

 

S’han entregat més de 15.286 veïns, una mitjana de 1274 veïns al mes (1 

veí equival a 1 euro). 

 

La mitjana de temps en programa és 10.42 setmanes per família 

 

El 45% de les famílies que han rebut suport en l’alimentació  han 

aconseguit trobar feina  

 

Aquest any s’ha garantit l’accés de productes càrnics i peix per tal de que 

les famílies beneficiàries poguessin accedir als mínims considerats per la 

OMS en relació a una dieta sana i equilibrada (2 cops per setmana) 



FONS SOCIAL 

 
 

Suport a les famílies 

 
 S’han atès 108 famílies  (un 

50% més que l’any anterior). 

 

 S’han realitzat 155 ajudes i 

hem quasi triplicat el 

pressupost destinat a aquest 

projecte. 

 

 El 70% dels ajuts s’han 

retornat en temps i el 58% de 

les persones amb pla de treball 

per inserció ha trobat feina. 
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Suport a les famílies 

VESTIDOR DEL BARRI 

S’han atès 65 famílies, 206 persones (un 98% més 

que l’any anterior).   

 

S’han distribuït  4.179 peces de roba (gairebé 3.000 

més que l’any anterior).   

 

Aquest any també s’han distribuït roba interior, 

pijames, mitjons i calçat (s’han distribuït 79 parells de 

sabates per adult i 60 per a infants). 

 

El 39% dels titulars de Vestidor ha trobat feina. 



Suport a les famílies 

 POBRESA ENERGÈTICA 

• Grup de 4 persones 

voluntàries 

 

• S’han realitzat 3 tallers 

d’eficiència energètica i 

interpretació de factures. 

 

• S’han realitzat 22 punts 

informatius atenent a 49 

famílies. 

 

• S’han realitzat 20 auditories 

domèstiques 



PARTICIPACIÓ COMUNITÀRIA 



Participació de les persones ateses 

 77 persones beneficiàries del projecte han participant 

com a voluntàries en diferents activitats, generant un 

total de 767 hores de treball comunitari.  

 

 Activitats principals: 

 Logística i manteniment 

 Suport a campanyes de sensibilització 

 Recollida d’aliments donats per comerços de la zona  

 Participació en els punts de recollida d’aliments 

 Suport a l’organització de botiga i vestidor 

 Acompanyament a altres usuaris 

 Suport a veïns/es… 

 



Participació comunitària: TSR 

 S’ha participat en 9 esdeveniments de gran impacte (recollida de joguines, gran 

recapte, tió, castanyada, sant Jordi, carnaval, festa de la diversitat, festa major i 

campanya de reis). 

 

Sector públic: Regidoria del Districte, Serveis Socials Municipals Districte II i Districte III, 

Generalitat de Catalunya i Ministeri de Benestar Social.  

 

Sector privat: 102 empreses implicades (82 que passen ofertes i 10 donants) i al seu torn 

Comunitat Activa ha fet una re-inversió al territori. També es col·labora amb la Fundació La 

Caixa. 

 

Tercer Sector: Associació Itaca, PAH, Grups de treball en Xarxa: Anàdromes, Eix 1+3, Àmbit 

Energètic, Col·lectiu Akhelharre, ASSAT50, Creu Roja, Fundació Banc dels Aliments, Banc de no 

aliments, Xarxa Incorpora, Coordinadora Trabajando en Positivo, Federació Catalana de Vela, 

Taula del Tercer Sector (grup de participació), ECAS (grup d’inserció laboral), Fòrum contra l’atur 

pobresa i desigualtat, La Taula de Salut Comunitària del Districte II. 

 

Societat civil no organitzada: persones ateses al projecte d'inclusió social Hospitalet Acull i 

veïns/es col·laboradors i/o antenes (114 donants particulars) 

Participació comunitària 



Memòria econòmica 

Personal       Organisme Ingressos 
Jorna

da 
Salari Brut 

TOTAL LA CAIXA  40.000,00 

Coordinació  38,5     1.758,65 €       32.499,85 €  Incorpora 40.000,00 

Orientador 38,5     1.430,37 €       26.433,24 €  IRPF CA 40.000,00 

Orientador 38,5     1.430,37 €       26.433,24 €  irpf sf 40.000,00 

Técnic formador 23        755,61 €       13.963,72 €  ICASS       60.000,00 €  

Tècnic de participació  30     1.266,24 €       23.400,14 €  

Intermediafor 38,5     1.430,37 €       26.433,24 €  

TOTAL PERSONAL        149.163,43 €      

Despesa Activitat     TOTAL     

Fons social i ajudes       17.901,21 €      

Roba i parament  10500 €  

Material fungible i de difussió          3.900,00 €      

Botiga i Alimentació       15.949,16 €      

Altres (participació, dietes, transport 
mercaderies…) 2587,2 €     

TOTAL ACTIVITAT          50.836,57 €      

Gestió i altres despeses indirectes 10%      20.000,00 €      

TOTAL GESTIÓ      20.000,00 €  TOTAL 220.000,00 

SUMA TOTAL        220.00,00 €  Diferencial  00,00 



Conclusions 

 EL TREBALL PREVENTIU COM A FACTOR D'ÈXIT.  

El 33% de la  població atesa no havia tingut vinculació prèvia a serveis socials, 
disposen de perfils mitjos/alts i actualment es troben en situació de risc. 

 

 AUGMENT DE L’EXIGÈNCIA DEL ML, LA COMPETITIVITAT D’ACCÉS I 
L’EXISTÈNCIA DE FACTORS EXCLUSÓGENS 

És important plantejar itineraris d’especialització tècnica (formació) i de millora 
del capital competencial, treballar la sensibilització amb les empreses envers 
determinats col·lectius i promoure iniciatives de creació d’ocupació directa.  

 

 PRECARITZACIÓ DEL MERCAT LABORAL I NECESSITAT DE PENSAR 
MESURES ADDICIONALS  

El 57% són contractes inferiors a 3 mesos i només el 32% són jornades de 
més de 30 hores a la setmana. Elevada temporalitat de l'ocupació, elevada 
rotativitat i precarització del mercat laboral. Per moltes persones l’accés al ML 
ja no garanteix unes condicions de vida dignes. 

 

 



Conclusions 

 AUGMENT DE LA GRAVETAT DE LES SITUACIONS DE 
VULNERABILITAT.  

Els projectes de Suport han incrementat quantitativament l’impacte (28% més de persones 
ateses)  i a nivell qualitatiu (major dotació i diversificació de productes). El 40% de les 
persones acollides en programa ha requerit accedir als recursos de Suport a les Famílies, el 
61% ho han fet de forma simultània en les tres línies d’alta intensitat. 

 

 ELS EFECTES SOBRE LA SALUT DELS FACTORS SÒCIO-
ECONÒMICS.  

A més dels problemes de salut físics que es poden derivar de la falta de recursos, el 18% de 
la població atesa presenta problemes de salut mental (ansietat, depressió, insomni...).  

 

 EFICÀCIA DE L’ACCIÓ COMBINADA DE LA INSERCIÓ LABORAL, 
L’ATENCIÓ SOCIAL I L’APODERAMENT.  

La mitjana d'insercions de les persones que han requerit suport a les famílies i han fet 
participació, és del 47% (un 7% més que la mitjana del programa). 

 



Reptes de futur  

 Reforç del projecte Caixa del temps 

 Reforç de les accions formatives  

 Reforç dels aspectes psicosocials de les 

persones ateses (competències personals i 

apoderament) 

 Reforç de la línia d'intervenció amb empresa, 

prospecció i intermediació laboral.   

 


