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1. Contextualització
El projecte Comunitat Activa neix de la col·laboració entre la associació de veïns de
Collblanc la Torrassa i ABD. Durant aquest any, s’ha produït un procés d’emancipació
del projecte i un canvi d’ubicació del mateix (dins del mateix territori d’intervenció). En
tot cas es mantenen els objectius claus del projecte per tal de donar suport a nivell
social, laboral, formatiu i psicològic a aquells veïns i veïnes que puguin trobar-se en
situació vulnerable o en risc d’exclusió social.
Estructura de funcionament
El projecte Comunitat Activa, te com a element clau i diferenciador, una estructura de
funcionament que combina l’acció transformadora del voluntariat social i l’experiència
en la gestió de projectes socials de la Associació Benestar i Desenvolupament.
Actualment l’equip que du a terme el Programa esta constituït per:


14 voluntaris/àries (40% ex-usuàris/àries) en el grup de direcció del projecte i 20
voluntaris antena
 6 professionals (2 orientadors/es, un formador, una prospectora, una tècnica
d’atenció social i participació comunitària i 1 responsable).
L’experiència acumulada en el desenvolupament d’aquesta metodologia ens ha
aportat una visió clara de la realitat del col·lectiu, del propi projecte i de l’entorn.
Aquesta simbiosi ens ha permès revisar i adaptar les propostes d’actuació per tal
d’oferir una atenció de qualitat.
Els resultats obtinguts ens impulsen a pensar en desenvolupar, en la mesura del
possible, nous recursos que enforteixin el projecte i reverteixin de manera directa en
les persones a les que ens dirigim.

1.1 Àrees d'intervenció
Comunitat Activa, busca incidir sobre la pobresa estructural i emergent a partir de
metodologies integrals i integradores que tenen en conte, la persona, la família i
l’entorn comunitari. La nostre metodologia de treball combina l’acompanyament a la
inserció laboral (com a eix central per promoure la inclusió social), els recursos de
suport a les famílies (per garantir el sosteniment dels itineraris i unes condicions de
vida dignes) i les mesures d’activació positives, reforçades per l’acció social
comunitària.

Memòria 2017| Comunitat Activa

Línies de programa
INSERCIÓ SOCIO-LABORAL

INTERMEDIACIÓ

ITINERARIS INDIVIDUALS D’INSERCIÓ: El nostre model es basa en el sistema ronda i en la
gestió per competències. Aquesta proposta, permet dissenyar itineraris personalitzats partint de
la base de que totes les persones disposen de competències i que per tant són ocupables. El
model que actualment desenvolupem contempla:

Entrevista
d’acollida

1.FASE EXPLORATORIA
Valoració
Formalització del Pla
Diagnòstica
de Treball

Entrevistes
seguiment

2.FASE DE INTERVENCIÓ
Seguiment grupal
Avaluació i renovació de
compromisos

RECURSOS PER L’ITINERARI
Accions formatives de millora
de la ocupabilitat
Aules de recerca activa
Capacitació en competències
tècniques

3.FASE DE TANCAMENT
Entrevista d’avaluació i
Seguiment post inserció
tancament

Recursos de suport social
Participació comunitària

INTERMEDIACIÓ LABORAL EN CLAU DE COMPETÈNCIES: La proposta d’intermediació
s’emmarca dins el Programa Incorpora de L’Obra Social La Caixa i l’objectiu principal es
apropar el mercat de treball als col·lectius amb els que treballem tenint presents les necessitats
de les persones i de les empreses. Oferim una atenció personalitzada en la gestió de
processos de sel·lecció i desenvolupament de la RSC. El model d’intervenció basat en
competències permet posar el focus, en la capacitat de contribució (de manera innovadora i
creativa) de les persones. El nostre objectiu, és la implementació de mecanismes de Gestió per
Competències a les empreses, analitzant el comportament que haurien de tenir els/les
treballadors/es per tal de desenvolupar amb èxit les tasques assignades en un entorn concret.
A partir d’aquí, seleccionem i formem els/les participants, en funció d’aquelles competències
que l’empresa considera clau, millorant la eficàcia i eficiència de la intervenció.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I DE FORMACIÓ
CAPSULES FORMATIVES DE MILLORA DE LA OCUPABILITAT: Són accions formatives ,
sobre competències clau, coneixement del mercat laboral, exploració de motivacions i
interessos, d’accés al mercat laboral, competències instrumentals bàsiques i competències
transversals (d’identificació, de relació i d’afrontament). Aquestes formacions són d’interès
general i s’adapten als diferents nivells de necessitat de les persones amb les que treballem.
ALFABETITZACIÓ DIGITAL , CLUB DE FEINA I SEGUIMENT GRUPAL –(METODOLOGIA
JOB FRIEND): Grups de treball entre iguals per treballar les dificultats en el procés de recerca
que tenen la finalitat de millorar l’eficàcia del procés, compartint experiències i estratègies,
superant les dificultats individuals i potenciant els recursos personals. A més aquests espais es
convinen amb espais supervisats de recerca activa de feina on es posen en joc les diferents
estratègies treballades (NTIC, autocandidatura, borses...). Disposem de dos nivells:
a.
Reinicia’t: alfabetització digital, entrenament en tècniques de recerca de feina,
i seguiment grupal (establiment d’hàbits i organització de procés).
b.
Ocupa’t: recerca de feina, suport a la organització de procés i establiment de
rutines.
CAPACITACIÓ EN COMPETÈNCIES TÈCNIQUES: Formació professionallitzadora: ABD
desenvolupa processos formatius propis (formació pre-laboral, formació professionalitzadora i
formació tècnica específica) a l’hora que pertany a xarxes que permeten oferir un ampli ventall
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formatiu a les persones amb les que treballa. La formació que es planteja te present:
coneixements tècnics, competències transversals i pràctiques no laborals.

SUPORT I ACOMPANYAMENT SOCIAL : SUPORT A LES FAMILIES
Intervenció individual:

c.
d.
e.
f.

Acompanyament social i psicosocial
Recuperació d’hàbits i habilitats
Competències personals i interpersonals
Intervenció intra-familiar
Economat del barri: alimentació i higiene articulat a través d’una moneda social, “el veí”.
Fons social: suport econòmic per a la cobertura de necessitats bàsiques.
Campanya de reis: dirigida a disminuir els efectes de la vulnerabilitat entre els mes petis
Fuel Poverty Grup-Energia justa (accés directe sense derivació prèvia)
a. Tallers d’interpretació de factures i mesures d’estalvi
b. Assessorament individualitzat
c. Auditories domèstiques

TALLERS SOCIO-EDUCATIUS I ASSESSORAMENTS
Fuel Poverty Grup-Energia justa (accés directe sense derivació prèvia)
d. Tallers d’interpretació de factures i mesures d’estalvi
e. Assessorament individualitzat
f. Auditories domèstiques
Assessoraments: Recursos socials, eductaius, tràmits, extrangeria...etc
Tallers de cuina saludable low cots: com a complement a la distribució d’aliments ofrim
tallers de cuina saludable dee baix cost que puguin garantir una dieta sana, equilibrada i
diversa amb els productes que trobem a economat.

APODERAMENT I PARTICIPACIÓ COMUNITÀRIA
a. Caixa del temps: accions de participació comunitària, articulades a partir de la moneda
social, per a persones perceptores d’ajudes socials que permeten el treball de
competències personals i transversals transferibles al mercat laboral a partir
d’aprenentatges significatius en contextos no-formals.

b. Desenvolupament de Territoris Socialment Responsables
c. Incidència
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1.2. Dades del projecte
Comunitat Activa: Durant 2017 s’han atès 720 persones
diferents
Gràfic 1 Tipus d’intervenció
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La major part de les persones ateses (61%) ho han estat per iniciar un itinerari integral
d’inserció sociolaboral (independentment que posteriorment hagin participat de la resta
d’accions o recursos que ofereix el programa). D’altre banda, la nostra metodologia
inclou una besant intra-familiar, motiu pel que el 20% dels beneficiaris/àries del
projecte han estat familiars directament inclosos als projectes de suport. De la mateixa
manera, fruit del treball en xarxa, aquest any, un 2.8% de les persones que han
passat pel programa d’activitats complementàries i de formació, estaven vinculades a
altres dispositius d’acompanyament a la recerca de feina i han realitzat només
càpsules formatives d’increment del grau d’ocupabilitat. Un 4.3% de les persones
ateses han rebut suports socials puntual (el doble que l’any anterior) , i finalment, un
14% de les persones, han estat ateses exclusivament al programa de lluita contra la
pobresa energètica

Busquem disminuir la incidència dels factors de risc en els
col·lectius que es troben en una zona d'especial vulnerabilitat,
facilitar el seu accés a la realització d'una activitat
productiva i promoure la inserció laboral com a precursora d'una
inclusió social més àmplia.
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Gràfic 2 Itineraris integrals

Itinerari individual
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58%

El 42% de les persones que han iniciat itinerari individual d’inserció han requerit
l’articulació d’un o diversos recursos propis. Destaquem:

La nostra metodologia està basada en el sistema ronda permetent fer itineraris a mida
segons les necessitats de les persones i els seus punts de partida.

Gràfic 4 Persones ateses per projectes
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2.1 Població destinatària
Aquest projecte va dirigit a persones que estan
recerca de feina amb especials dificultats per
nivell sociolaboral, contemplant com a col·lectius
aquells que tradicionalment han estat especialment

en procés de
integrar-se a
prioritaris a
vulnerables i
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tenint especial atenció amb aquelles persones i famílies amb
menors a càrrec.

Gràfic 5. Derivacions
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Durant 2017 s’han rebut 231 derivacions dels Serveis Socials,
144 d’altres entitats i 44 reopertures (la resta han estat casos
atesos l’any anterior).

La principal via d’accés és la derivació directe dels Serveis Socials Municipals i altres
serveis d’ABD (la inserció sòcio-laboral es transversal i esta plantejada com un eix
estratègic dins l’entitat). En un primer moment la treballadora social o tècnic de
referència es posa en contacte amb el tècnic responsable del programa via e-mail
fent la sol·licitud de derivació de la persona, adjuntant una breu valoració diagnòstica
i les dades de contacte de la mateixa. En un segon moment, el tècnic responsable
contacta directament amb la persona i concerten una primera visita d'acolliment.

2.2 Perfil de la persona atesa
DONA (57%)

D’ORIGEN NACIONAL (42%)

AMB FILLS A CÀRREC (49%)

VIU AMB MENYS DE 400€ (41%)

DERIVADA DELS SS (62%)

MAJOR DE 45 ANYS (41%)

BAIXA QUALIFICACIÓ (71%)

PENSIONS NO CONTRIBUTIVES(35%)
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2.2.1 Perfil d’ocupabilitat
Tot i que els nostres itineraris són individualitzats, actualment tenim 3 tipus de perfils
diferenciats:
Taula 1 Perfil d’ocupabilitat
(G1): Capital competencial suficient per tal d’incorporar-‐se al mercat de treball. REPRESENTEN EL 13%
FACTORS ESTRUCTURALS
FACTORS PERSONALS
FACTORS COMPETENCIALS
Afectació de la conjuntura
Absència de factors personals/estructurals

Competències d’accés al mercat laboral suficients
laboral
que impliquin una barrera insalvable
però que no aprofiten tot el ventall de
Suficient infrastructura
Trajectòries vitals/formatives normalitzades
socioeconòmica i xarxa de
Disponibilitat i posicionament adequat
possibilitats.
contenció
front el procés el treball

Formació i experiència coherent amb el projecte
Sense factors de
discriminació

professional tot i que es poden millorar per
esdevenir candidat amb valor afegit


Competències
necessitat

transversals

de

treballar

adequades
la

amb

identificació

(reconeixement del propi capital competencial y
projecció als contextos laborals preferents).

Bona capacitat de gestió de recursos
(G2): ): Capital competencial amb zones de millora per tal d’incorporar-‐se al mercat de treball. REPRESENTEN EL 50%
FACTORS
FACTORS PERSONALS
FACTORS COMPETENCIALS
Afectació

de

la

Existència de factors personals/estructurals



Competències bàsiques amb algunes àrees de

conjuntura laboral

que poden suposar una barrera

millora

Fragilitat socioeconòmica

Trajectòries vitals/formatives adequades tot

competències

i de xarxa de contenció

i que poden donar-se certs factors de

Poden

aparèixer

desavantatge relacionats amb el context de

determinats factors de

la persona (migracions, monoparentalitat,

no aporta “valor afegit” (perfil estàndard). En

discriminació

rol familiar…etc) o amb aconteixements

determinats casos es pot es pot observar

vitals Claus (salut…etc)

diversificació de trajectòries formatives i/o

Disponibilitat i posicionament que tot i ser

laborals. També fa referencia a persones amb un

adequat pot començar a deteriorar-se

perfil principal que requereix reorientar-se a

(llargs períodes d’inestabilitat social, falta de

altres sectors.

(edat,

origen…)

coneixement
d’accés

al

sector
mercat

o

ML,

laboral,

competències instrumentals específiques…)




perspectiva…etc)

(NTIC,

Formació i experiència que pot ser suficient però

Competències transversals amb àrees de millora :
identificació (capacitats/àrees de millora i/o
disposició al aprenentatge i/o context laboral) de
relació (en especial comunicació) i afrontament
(en especial gestió de l’estrès i/o adaptabilitat i/o

organització)
G3 Capital competencial insuficient per incorporar--‐se al mercat de treball. REPRESENTEN EL 37%
FACTORS ESTRUCTURALS
FACTORS PERSONALS
FACTORS COMPETENCIALS
Afectació
conjuntura

de
laboral

la
i

Existència de factors personals/estructurals

Competències

de

base

amb

àrees

de

millora

que suposen forta una barrera

generalitzades (NTIC, competències lingüístiques, lecto-

possiblement del propi

Trajectòries vitals/ formatives divergents o

escriptura, gestió de l’entorn, ML, competències d’ accés

sector.

amb

al mercat laboral …)

Vulnerabilitat econòmica

aconteixements vitals que poden haver

Formació i experiència insuficient o inexistent en relació

i social

marcat la identitat de l’individu

als requeriments del mercat laboral

Factors de discriminació

Disponibilitat i posicionament deteriorat

Competències transversals amb grans àrees de millora

interioritzats

(actitud

(identificació, relació i afrontament)

(victimització)

dificultats recurrents o per la interiorització

fractures

passiva

desencadenades

o

mermada

dels factors de desavantatge).

per

per

les

Capacitat limitada per a la gestió de recursos
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3. Àrea d’acompanyament a la
inserció
3.1 Itineraris Individuals d’Inserció
En el projecte es planteja la Inserció laboral com un eix conductor del projecte ja que
estar exclòs de l’esfera econòmica suposa estar exclòs de la resta d’esferes socials.
Si bé l'accés al treball és un dret universal no sempre pot exercir-se plenament, ja
que no totes les persones tenen ,real i efectivament, les mateixes oportunitats de
participació en el mercat laboral. La inserció laboral com a eix imprescindible per
parlar d'inclusió, promou l'intercanvi de valor en la societat (Subirats et al.,2004); és
clau en la socialització, en l'estructuració del temps vital de les persones i dona accés
a l'esfera econòmica.
Els processos d'acompanyament a la inserció no poden ser entesos, en tot els casos,
com a actes concrets o puntuals, sinó com un procés que requereix actuacions
prèvies, simultànies i posteriors a la contractació, amb la finalitat de garantir l'èxit, per
a les persones que hi accedeixen, la satisfacció i implicació del teixit empresarial i els
beneficis pel context social ampli.
Així doncs, posem al servei d'aquest procés polítiques actives i dispositius d'atenció
específics, que valoren tant les necessitats i interessos de les persones en cerca
d'ocupació com les oportunitats que ofereix l'entorn.

Busquem disminuir la incidència dels factors de risc en els col·lectius que es troben en
una zona d'especial vulnerabilitat (Castel, 1997), facilitar el seu accés a la realització
d'una activitat productiva i promoure la inserció laboral com a precursora d'una inclusió
social més àmplia.

3.3.1 Primera Acollida i Reobertures
Durant el 2017 hem ates 438 persones diferents de les que 375 persones són
primeres visites.

3.3.2 Pla de treball i diagnòstic
En la entrevista d’acollida, es recullen un seguit de dades que permeten realitzar una
aproximació sobre el diagnòstic d’ocupabilitat, formalitzar un PTI inicial i a través de la
observació i la validació d’opcions, en un periode de dos mesos, realitzar el diagnòstic
ocupacional complert.
DIAGNÒSTIC D’OCUPABILITAT: La definició d'un diagnòstic ocupacional complet
requereix una observació de les diferents capacitats, actituds i habilitats. La
sistematització de les dades i la devolució, permeten consensuar el pla de treball
definitiu. Tècniques emprades:
 Entrevista semi estructurada en el moment de l’acollida: història de vida i anàlisis
d’experiències.
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 Observació de conductes: 2 mesos d’observació en la fase de seguiment i validació
d’opcions.
 Dinàmica situacionals per valorar aquelles competències transversals que es
consideren

S'ha dissenyat un instrument diagnòstic (amb indicadors observables) que recull els
aspectes que defineixen l’ocupabilitat: Competències personals i actituds (disposició i
posicionament)





Factors personals (posicionament, disponibilitat, context social i econòmic)
Competències tècnic-professionals
Competències de base (d’accés al ML, instrumentals i instrumentals especifiques)
Competències transversals (d’identificació, de relació i d’afrontament

Figura 2 Diagnòstic d’ocupabilitat

La sistematització de les dades recollides permet al tècnic realitzar una devolució a la
persona usuària amb la finalitat d'assenyalar i consensuar (segons els seus objectius
personals i professionals) les potencialitats, les àrees de millora i les àrees de risc.A
partir d'aquí es pot definir un pla de treball integral que no només treballi els elements
superficials de la manca de feina, sino que permeti incidir sobre les causes que la
condicionen. Aquest exercici "d'auto-reflexió acompanyada" permet assenyalar un
punt de partida, articular al voltant de la persona els recursos existents per a la millora
de la seva situació, definir un procés personal i facilitar la presa de decisions en forma
d'itinerari personalitzat sobre la base de compromisos concrets.
L'Itinerari Individual d'Inserció recull les accions pactades amb la persona usuària,
segons objectius, activitat i temporització, i és el document bàsic de l'estratègia
d'inserció individualitzada.
A partir de l’execució del Pla de Treball Inicial, en paral·lel al seguiment individualitzat
i l’articulació dels recursos, s’obra una fase d’observació. L’orientador anirà recull, a
partir de l’anàlisi de conductes, les avaluacions i la validació d’opcions del PTI.
D’aquesta manera, s’aconsegueixen els elements necessaris per acabar de
completar (i afinar) el diagnòstic inicial. En el decurs de dos mesos, es fa un retorn
del diagnòstic complert, una avaluació del pla de treball inicial i una proposta de
treball integral a consensuar amb l’usuari. A 31 de desembre en relació a les 242
primeres visites d’acollida, trobem:
 60 persones (24% dels casos) no supera la fase d’orientació, és a dir, no
es vincula més enllà dels dos primers mesos.
 20 persones (6% dels casos) inicia programa directament per
intermediació motiu pel que no disposa de diagnòstic complert.
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104 persones (43% dels casos) disposa de diagnòstic revaluat i pla de
treball complert.
58 persones (27% dels casos encara estan en el període inicial
d’observació).

Destaquem que el 100% de les persones ateses disposen de diagnòstic inicial i que el
76% el tenen revaluat als 2 mesos (superació de la fase d’observació inicial i
adherència al programa).

3.3.3 Seguiment
La vinculació dels usuaris al projecte ha estat molt elevada. Hi ha hagut un 80%
d’assistència en itineraris d’inserció laboral.
Gràfic 8 Tipologia de seguiments
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Distingim quatre tipologies d’entrevistes de seguiment que normalment acostumen a
donar-se de forma combinada, tot i que sempre acostuma a haver una temàtica
predominant segons l’evolució del cas i la planificació establerta. Aquestes són:
Entrevista d'Intervenció: Sobre la base de les necessitats apuntades en el diagnòstic
i sobre l'Itinerari d'Inserció individualitzat, hi ha aspectes que es treballen de forma
individual en entrevistes de seguiment. Els principals objectius són:

Facilitar el canvi a les àrees de millora pre-establertes,

Abordar les resistències, inseguretats i/o temors que van apareixent

Apuntar a la persona elements que poden ser contradictoris entre el seu
discurs i la seva forma de procedir.

Combinar el treball sobre els eixos de millora de la *ocupabilidad amb
l'oferiment d'estímuls laborals i/o soci-educatius perquè el participant
percebi el pragmatisme de la intervenció individual alhora que podem
observar i valorar la gestió d'oportunitats, l'actitud i les hores "IN SITU".
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Entrevista de Suport i Acompanyament: Poden donar-se a demanda de l'usuari o a
partir d'una necessitat observada. Es centren en l'esco
lta activa, sense crítica de la seva demanda i establint sintonies amb les necessitats
expressades o latents. Els objectius són:

Ajudar al fet que la persona al fet que desdramatitzi situacions (des de
l'empatia) o canalitzar cap a un altre tipus de recursos una possibilitat
frustrada.

Afavorir que la persona resolgui, pels seus propis recursos, informant de
les diferents possibilitats, les situacions o prengui decisions de les quals
responsabilitzar-se.
Entrevista de Supervisió i Revisió: tenen com a objectiu principal acompanyar a la
persona durant el seu procés, ja sigui en serveis propis com en recursos externs. Els
objectius són:

Informar de les avaluacions realitzades pels professionals dels diferents
recursos articulats en el seu pla de treball (propis i externs).

Avaluar la participació i ajudar a la persona a integrar les diferents accions
dutes a terme en una intervenció més global on es donen respostes a
objectius concrets. La finalitat és que la persona aconsegueixi l'objectiu
marcat pel qual va iniciar la seva participació en un determinat recurs i ho
percebi com a positiu en el seu procés personal.

Posar de manifest formes de funcionar que és necessari potenciar o que
poden dificultar el procés que duu a terme.

Avaluar la calendarització plantejada en el pla de treball referent als
objectius i accions (verificació d'opcions).

Revisar i valorar la situació l i aquells factors psicosocials que poden
condicionar la ocupabilitat de la persona.

Modificació o renovació de compromisos

3.3.4 Intervenció realitzada
La intervenció convina una bessant social i pre laboral (on s’aborden aspectes socials i
aspectes prèvis per tirar endavant un procés de recerca i mantenir un lloc de treball
quan arribi el moment) en paral·lel als específics de la intervenció laboral (perfil, eines,
tècniques, formació, recerca de feina...etc). Malgrat presentem la informació per
separat segons categories, aquests continguts es treballen paral·lel, plantejant una
metodologia integral que es caracteritza per:





Anar del coneixement més general al més particular, és a dir, del que es
considera bàsic i fonamental a les especificitats que permetin donar
resposta de manera individual a cada participant.
Oferir continuïtat en el tractament dels continguts i relació/connexió d'uns
aspectes amb els altres.
Presentar una progressió en el grau de complexitat, partint de qüestions
bàsiques a d’altres que ens ajudin a conèixer més en profunditat cada
tema.
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Intervenció social i/o prelaboral
Durant 2017 s’ahn realitzat 1351 accions d’intervenció distribuïdes en les següents temàtiques:
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

14%

6%
4%
2%

5%

5%
2%

Des d’aquesta besant de la intervenció el que es procura es ajudar a la persona a identificar les
necessitats, ajudem a visibilitzar l’utilitat per assolir els objectius que la persona es planteja per
finalment poder articular els recursos necessaris per tal de que en pugui donar resposta. Els
àmbits que treballem són:
ACTITUD: El 12% de les persones amb les que treballem tenen problemes de salut mentals
diagnosticats relacionats, total o parcialment, amb llargs perides d’inestabilitat socioeconòmica, falta de perspectives de futur i aïllament social. A mes destaquem que més de la
meitat de les persones tot i no tenir un diagnòstic i tractament definit presenten
simptomatologies relacionades amb la afectació de factors psico-socials. Aquesta realitat ens
obliga a abordar el posicionament i la disposició com a elements claus en el processos
personals de les persones. En aquesta mena d’intervenció s’inclou la inteligència emocional, la
gestió de la frustració i la capacitat de resiliència.
IDENTIFICACIÓ DE COMPETÈNCIES: : l’objectiu principal d’aquesta intervenció és la
identificació de les competències transversals mínimament necessàries per tal de que la
persona pugui seguir de manera òptima un procés personal. A partir de la presa de conciencia
de necessitat es podrán abordar les arees de millora.
DIMENSIÓ RELACIONAL: te a veure amb aquella intervenció directament relacionada amb la
capacitat de la persona de col·laborar amb altres. De forma transversal s’aborden
competències relacionades comunicació asertiva, acceptació de normes i acceptació de
l‘autoritat com a elements bàsics per enfrontar la vida. També s’aborden dificultats específiques
a nivell de relacions familiars que es poden haver vist afectades (relacions materno-paterno
filials i de parella).
HHSS I COMUNICATIVES: Les habilitats socials són el repertori de conductes emeses per una
persona davant la interacció amb altres individus, expressant i rebent opinions, sentiments i
desitjos. Desenvolupar unes bones habilitats socials, ens permet obtenir una major eficàcia en
les propostes que ens plantegem i ens ajuda a disminuir la probabilitat de que sorgeixin
conflictes en la interacció. En aquesta categoria incloem tot el que esta relacionat amb el
control emocional i l’assertivitat, amb la comunicació assertiva, adequada a l’interlocutor i al
context i a la imatge personal i a la projecció que en fem.
COMPETÈNCIES BÀSIQUES: Aquestes competències es consideren essencials per abordar
processos de millora i promoció social. Els principals eixos abordats són les competències
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lingüístiques, la informàtica bàsica i la capcaitat de gestió dels recursos (donada la rellevància
d’aquesta última la abordem com a element independent).
RECURSOS SOCIALS: Des de la proposta que presentem no només ens interessa que les
persones iniciïn un pla de millora personal sinó que el que ens interessa és que puguin
sostenir-los el temps necessari fins que s’hagin pogut anar assolint els objectius. Per aquest
motiu l’articulació de recursos de suport que cobreixin determinades necessitats bàsiques són
un dels pilars fonamentals de la nostra intervenció. En aquest sentit, l’avaluació de la
necessitat, així com la valoració del millor recurs disponible (sigui propi o extern) és una de les
accions que està molt present en la nostra proposta. A més en aquesta categoria s’inclou
també l’anàlisis de la situació social específica de la persona i la família (seguiment situació
socio-econòmic, seguiment de la situació socio-familiar i detecció de casuístiques, detecció
precoç de problemàtiques específiques emergents…). Aquesta tipologia d’intervencions
suposen el 18% del total d’intervencions realitzades.
GESTIONS ADMINISTRATIVES O LEGALS: L’acompanyament en gestions administrativolegals, moltes vegades és un element transversal per assolir molts dels altres eixos
d’intervenció. L’homologació de títols, la renovació de documentació, l’acompanyament per a
tramitar els Números d’Identificació d’Extrangers o els tràmits associats a jubilacions, serien
alguns dels elements que s’aborden des d’aquest àmbit específic i que han suposat el 4% de
totes les intervencions realitzades.
Intervenció laboral;
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en

intervenció

MERCAT LABORAL: l’objectiu d’aquest eix és que els/les participants es familiaritzin amb el
mercat de treball i que coneguin quins són els sectors d’activitat amb major creixement. En
aquest mòdul és imprescindible que els/les participants prenguin consciencia de la complexitat,
tenint presents 3 aspectes:
 La importància de les tecnologies de la informació i la comunicació i la necessitat d’us
d’aquestes eines
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 La necessitat de formació i reciclatge continu
 La demanda de polivalència i versatilitat
D’altre banda també es preten identificar les característiques i requeriments per cada una de
les ocupacions plantejades.
Continguts:
 SITUACIÓ GENERAL DE MERCAT I ESPECÍFICA DEL SECTOR DESTÍ
 SITUACIONS CONTRACTUALS I DE BASE DEL SECTOR: COMPETÈNCIES
 REQUERIDES PER L'OCUPACIÓ
PERFIL LABORAL: Es pretén abordar els elements necessaris per definir el perfil
personal/professional (autoconeixement i coneixement del mercat laboral, evidenciant
potencialitats i àrees de millora i facilitant la definició d'objectius assumibles
Per dur a terme l'acció orientadora serà necessari que la persona valori:
 Alineació dels interessos laborals amb la descripció de la ocupació, és a dir, l'ofici
respon allò que la persona vol/pot fer?
 Alineació amb experiències laborals prèvies o amb competències tècniques que puguin
ser transferibles o estar relacionades. És a dir, les funcions de la ocupació estan
relacionades d'alguna manera amb allò que la persona ha fet?
 Alineació amb els aprenentatges i competències técnico-professionals de la persona.
És a dir si la ocupació té traçabilitat amb allò que la persona sap fer o te formació per
fer (obligatòria, desitjable o complementària)
 Alineació de l'ocupació amb els valors i motivacions personals traduïts en condicions i
característiques de treball.
Un cop realitzat aquest anàlisi la persona haurà de valorar el grau d'adequació del seu perfil en
relació als requeriments de cada sector, valorant:
 Si te la formació necessària (obligatòria, desitjable o complementària), situar les àrees
de millora i les possibilitats reals d'assumir-les.
 Si te l'experiència necessària (obligatòria, desitjable o complementària), situar les àrees
de millora i les possibilitats reals d'assumir-les.
 Si te les competències instrumentals necessàries, situar les àrees de millora i les
possibilitats reals d'assumir-les.
 Si te les competències transversals necessàries, situar les àrees de millora i les
possibilitats reals d'assumir-les.
 Valoració del grau d'empleabilitat en el moment actual, és a dir analitzar si la persona
és actualment competitiva en el sector de destí.
Amb aquesta valoració general la persona podrà disposar d'una radiografia completa que li
facilitarà a presa de decisions i la concreció d'accions per assumir els objectius plantejats
FORMACIÓ Inclou la valoració i derivació a recursos formatius per tal de millorar les
competències tècniques, ja sigui a partir de formació professionalitzadora o especialitzada. La
formació Durant l'any 42 persones han estat derivades a formació i un 50% ha trobat ocupació.
EINES DE RECERCA: Aquesta part de la intervenció pretén millorar les eines amb les que les
persones afrontaran el procés de recerca. Inclou:
 El currículum: s’ha de tenir molt present l’organització, l’estètica, la capacitat de
projectar les competències de la persona i la identificació ràpida del grau d’encaix amb
cada lloc de treball. Paral·lelament, els currículums han de ser personalitzats i
personalitzables per les persones que els fan servir, motiu pel que en aquest eix
s’abordaran:
 Carta de presentació:
 Comunicació 2.0: Amb comunicació 2.0 ens estem referent fonamentalment a la
redacció dels correus electrònics que generalment acompanyen als currículum i les
cartes de presentación i l’edició dels correus “plantilla” elaborats (amb la finalitat de que
la persona pugui aprendre a adaptar els seus correus electrònics i personalitzar-los
segons empreses o ofertes concretes)
 Agenda laboral
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TÈCNIQUES DE RECERCA: Aquesta part inclou tan l’organització del procés com les
estratègies de contacte amb les diferents oportunitats laborals.
 ORGANITZACIÓ DEL PROCÉS DE RECERCA: iniciar un procés de cerca de feina
requereix de l’activació de tot un seguit de coneixements, recursos i habilitats
necessaris per a poder-ne garantir els resultats. Per tant en aquest eix es treballarà:
o Requeriments previs: les competències necessaries per encarar el procés de
recerca:
o Competències transversals : Comunicació, orientació a resultats, iniciativa,
responsabilitat i compromís, organització del temps i capacitat analítica.
o Organització, temporització i seguiment. Establiment de rutines (per aquelles
persones que li calgui sistematitzar el procés pero que dispossin
 VIES D’ACCÉS AL MERCAT DE TREBALL: Valoració del que utilitza quin grau
d’aprofitament en treu i si pel seu objectiu profesional cal incororar altres vies de
recerca.
o Auto candidatura
o Internet (cerca 2.0): borses i anuncis
o Xarxa de contactes
o Empreses de Treball Temporal
o Intermediaris del mercat laboral:
o SOC
o Agències de treball i centres col·laboradors
o Borses de feina
o Empreses de selecció de persones
PROCÉS DE SELECCIÓ: Que inclou:
 Circuit de selecció::
 Entrevista de selecció individual:
 Entrevista se selecció grupal:
 Proves psicotècniques

3.3.5 Tancament
A 31 de Desembre 191 persones han trobat feina (un 20% més que a 2016) és a dir un
43% del total.

Gràfic 11 Duració dels contractes
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Disminueixen lleugerament els contractes inferiors a 1 mes, creixen els temporals de 1
a 3 mesos i es mantenen els de més de 3 mesos de durada.

Gràfic 12 Tipologia de jornada
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Malgrat la elevada parcialitat, disminueixen els contractes inferiors a 20 hores en favor
dels contactes entre 20 i 30 hores.

Gràfic 13 Salaris
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Enguany hem analitzat la qualitat salarial del llocs de feina de
les persones de Comunitat Activa. Destaquem que el 69% dels
salaris estan per sota dels 800€.

Taula 2 Sectors d’activitat de les insercions
2017
Auxiliars de serveis, 50
vigilants i conserge
Logística
i 43
manteniment
Servei domèstic
30
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3
sociosanitària
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Observem més diversificació dels llaciments laboral on els nostres usuaris s’ocupen.
Donada la situació del mercat, les persones en situació de recerca de feina han
d’ampliar els sectors i objectius laborals als que es dirigeixen. S’observa certa
polarització entre oferta i demanda, és a dir sobre qualificació. A més destaquem que
aquest fenomen te certs components de permanència (majors dificultats per
reconectar amb els sectors d’origen), que afecten negativament no només als
treballadors sobre qualificats sinó que afecta també als perfils que queden fora del
mercat per no poder competir curricularment per l’accés al mercat laboral.

El desajustament competencial entre oferta i demanda pot produir problemes
econòmics i socials i una forta fractura amb impacte directe en diferents esferes clau
(educació, ocupació, cohesió...etc)

3.2 Intermediació i prospecció d’empresa
En el repte de millorar les oportunitats d'accés al mercat de treball no podem oblidar
que hi ha part de la responsabilitat en la desocupació, que no recau sobre factors
modificables per les persones afectades. Això implica assumir que el mercat de treball,
tal com està plantejat, expulsa a àmplies capes de la població que no es consideren
“competitives” per una sèrie de factors que poden ser personals (trajectòries vitals) o
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estructurals (edat, gènere...). Això requereix un treball en paral·lel amb el teixit
empresarial que permeti posar en joc el valor afegit de determinats col·lectius i que al
seu torn millori les oportunitats d'inserció de les persones en situació de desavantatge
social.
Intermediació laboral en clau de competències: Pensem que l'èxit de la selecció
dependrà sempre de l'adequació de la persona al lloc de treball, tenint present
competències tècniques, específiques i transversals. Així doncs, la identificació de les
competències personals més valorades per les empreses en les diferents ocupacions
permetrà millorar els processos de preselecció de personal, l’èxit de la intermediació i
per tant la satisfacció de totes les parts implicades. Es treballa en el disseny del perfil
competencial del lloc de feina ofertat en cada cas decidint conjuntament amb
l’empresa, quines són les competències crítiques que cal posar en joc per executar les
funcions i tasques del lloc de treball. Posteriorment es procedeix a reclutar
candidats/es i a dissenyar el procés de preselecció per competències (Assessment
Center) per tal de poder identificar els candidats més adequats a cada perfil.

Les “borses d'ocupació pròpies” no només són un recurs per a les persones
beneficiàries sinó que ho són per als orientadors i el propi procés d'acompanyament.

En aquest sentit ABD des d’agost de 2014 forma part del Programa Incorpora de
Fundació Bancaria La Caixa.

És un programa d'intermediació laboral innovador, ja que treballa a partir de les
necessitats de les persones que tenen un Pla de Treball actiu amb les entitats socials i
de les empreses del territori, apostant per les lògiques dels Territoris Socialment
Responsables.

Els principals serveis prestats són:
 Apropar el mercat de treball a persones en situació de vulnerabilitat social.
 Ajudar a les empreses a cobrir les seves necessitats mitjançant accions socialment
responsables que els afavoreixin.
 Implementar mecanismes de Gestió per Competències a les empreses participants.
 Garantir l’encaix competencial entre la persona treballadora i lloc de treball.
 Visualitzar els efectes positius del desenvolupament de territoris socialment
responsables i als diferents agents que ho fan possible

3.2.1 Persones en borsa de feina: Programa Incorpora
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S’han atès 289 persones un 144% sobre l’objectiu esperat. Pel que fa als col·lectius
amb els que hem treballat (i seguint la tendència de l’any anterior), trobem que un 96%
han estat persones en risc d’exclusió i un 4% persones que pateixen alguna
discapacitat.
El col·lectiu principal continuen sent les persones en situació de vulnerabilitat social,
de les que destaquem les majors de 45 anys (43%) i les persones d’entre 30 i 45 anys
en situació de desavantatge social (39%) amb certificats de risc. Cal destacar que un
39% de persones ateses tenen condició de persona immigrada tot i que se les pot
classificar en d’altres categories segons el factor principal de risc. Destaquem que en
més d’un 75% dels casos conflueixen diferents factors de vulnerabilitat associada.

Destaquem que en més d’un 75% dels casos que atenem conflueixen diferents factors
de vulnerabilitat associada.

3.2.2 Empreses i ofertes
S’han visitat 87 empreses diferents. S’ha prioritzat la qualitat de les vistes tenint
present les possibilitats de vinculació amb el programa.

De les empreses visitades, un 72% ens passen ofertes, i un 60% de les ofertes
gestionades acaben en contractacions.

L’aspecte més destacable
és el treball de fidelització. Malgrat contactar
majoritàriament amb empreses petites, un 60% de les empreses que ens han passat
ofertes a 2016, han tornat a confiar en nosaltres per gestionar els seus processos de
selecció durant el mateix any, amb una mitjana de 6 ofertes per empresa.

En el darrer any s’han gestionat 276 ofertes de feina i s’han
aconseguit 221 insercions (166 d’usuaris propis i 55 de la xarxa
incorpora).
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4. Activitats complementàries i de
formació
4.1 Reinicia’t: alfabetització digital i recerca activa
tutorizadas
El Reiniciat, és una proposta formativa i d’acompanyament a la recerca de feina que
combina l’alfabetització digital amb les metodologies d’Aules de Recerca Activa on es
combinen diferents tècniques de recerca (2.0 i auto candidatura).

Objectius:
-

-

-

Treballar la alfabetització digital
de les persones participants a
través de l’aplicació pràctica en el
procés de recerca
Treballar diferents tècniques de
recerca de feina en que les noves
tecnologies son una via d’accés
(anuncis, portals de feina, portals
d’empreses
o
ett,
auto
candidatura...etc)
Definir i organitzar el pla de
recerca de feina per tal de que la
persona adquireixi hàbits i rutines

Al llarg de l’any s’han realitzat una mitjana de 5 grups setmanals, que han donat
cabuda a 81 usuaris.

La metodologia de treball es bassa en grups petits de 4 ó 6.. persones, amb una
atenció molt individualitzada que permet adaptar la velocitat d’aprenentatge a les
capacitats de cada un dels usuaris. D’aquesta forma, el reinicia’t, no te una duració
programada concreta, cada persona ha d’adquirir i consolidar una sèrie de
coneixements que li permetin utilitzar, de forma autònoma, les noves tecnologies en el
seu procés de recerca de feina.
L'ús de les noves tecnologies s’aplica de forma pràctica per a posar en joc diferents
estratègies de recerca de feina. Per tant el desencadenant motivacional és l’aplicació
pràctica i immediata dels aprenentatges (mètode pràctic) en el propi procés. Quan es
valora que la persona ha adquirit les competències necessàries per a desenvolupar-se
de maner autònoma es fa una avaluació amb el professor i es procedeix a donar l’alta
del mateix i es passa al programa de major autonomia Ocupa’t. En aquest moment
queda una plaça lliure a la que s’incorpora un nou participant. Paral·lelament incloure
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persones de diferents nivells permet treballar metodologies d’aprenentatge dialògic on
es reforcen habilitats com l’autoestima, empatia, iniciativa...
Aquesta forma de treballar i l’ adaptació al nivell de cada usuari esta especialment ben
valorada pels mateixos i el destaquen com a tret diferenciador front altres iniciatives
que pretenen abordar aquesta problemàtica.
Taula 5 Resultats Reinicia’t
Han participat 81 usuaris en 5 tallers de mitjana setmanal
El grau d’inserció ha estat del 45% (el 43% amb contractes de més de tres mesos)
El grau de satisfacció dels/les participants ha estat del 90.75%

4.2 Ocupa’t: aules de recerca activa
Aquests espais funcionen com a espais de seguiment grupal (metodologia job friend)
que permeten treballar les dificultats en el procés. Tenen la finalitat de millorar
l’eficàcia del procés, compartint experiències i estratègies, superant les dificultats
individuals i potenciant els recursos personals. A més aquests espais es combinen
amb espais supervisats de recerca activa de feina on es posen en joc les diferents
estratègies treballades (NTIC, auto candidatura, borses...). Durant 2017 s’han realitzat
Objectius:
-

Oferir espais per a la recerca activa organitzada combinant diferents mètodes

-

Generar espais de seguiment grupal

-

Facilitar l’acompliment de rutines

Taula 7 Resultats Programa Ocupa’t
Han participat 53 usuaris diferents i el grau de satisfacció ha estat del 90%
El 51% 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 53% dels participants han trobat feina (el 50% amb contractes de més de 3 mesos)

4.3 Clubs de Conversa: Català/Castellà
Aquests espais pretenen millorar les competències lingüístiques, però de forma
transversal aborden aspectes clau d’autoestima, autonomia i trencament de situacions
d’aïllament derivades de les barreres comunicatives. Durant 2017 han participat 22
persones diferents i segons tipologia trobem:


Clubs de conversa en Català: Es van realitzar de Febrer a Abril 11 sessions de
dues hores amb 9 participants.



Clubs de conversa en Castellà: Es van realitzar de Gener a Juny y de
Novembre a Desembre 23 sessions de dues hores amb 13 participants.
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El 50% de les participants ha aconseguit trobar feina (el 63% amb contractes
de mes de tres mesos).

4.4 Càpsules formatives de millora de la ocupabilitat
Són accions formatives,

sobre competències

d’accés al

mercat laboral, competències instrumentals bàsiques i
competències transversals (d’identificació, de relació i
d’afrontament). Aquestes formacions són d’interès general i
s’adapten als diferents nivells de necessitat de les persones
amb les que treballem. S'han realitzat 32 Mòduls diferents
(352 sessions) on han participat 64 persones diferents
(algunes d'elles repetint algun dels mòduls).

El grau d'inserció entre els participants de comunitat activa ha
estat del 71% (el 50% amb contractes de més de 3 mesos i de més
de 30 hores). El grau de satisfacció ha estat del 95%.

Durant 2017 s'han cursat:

1) APODERAMENT I PUNT DE PARTIDA: l'objectiu principal d'aquest mòdul ha estat
la identificació dels aspectes previs necessaris perquè les persones amb una especial
situació de necessitat poguessin seguir de manera òptima un procés de cerca de
treball. A partir de la presa de consciència s'han pogut abordar diferents àrees de
millora. Els mòduls treballats han estat:
-

CONDICIONANTS SOCIALS I ACTITUDS: l'objectiu principal ha estat situar
com els aspectes socials i les actituds que es poden derivar, poden condicionar
la capacitat de presa de decisions i el posicionament de la persona front els
reptes que es planteja. En aquest sentit s'han realitzat 3 mòduls ( 1 sessió per
mòdul) i han participat 23 persones diferents

-

ACTITUDS I GESTIÓ DE LES EMOCIONS: l'objectiu principal ha estat la
identificació de les emocions com alguna cosa essencial que no es pot reprimir
però que requereix d'una correcta identificació per a la seva correcta gestió. En
aquest sentit s'han realitzat 2 mòduls (1 sessió per mòdul) i han participat 12
persones diferents.

-

COMPETÈNCIES CLAU: l'objectiu principal ha estat la contribució al fet que
els/les participants poguessin tenir una adequada informació sobre el context
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laboral i sobre el paper que juga l'ocupació dins del projecte vital. D'aquesta
manera, hem pogut treballar les possibles resistències o inseguretats cap al
mercat de treball. S'han realitzat 5 mòduls (1 sessió per mòdul) i han participat
37 persones diferents.
2) ANÀLISI DE LA OCUPABILITAT: dirigits a definir l'objectiu professional i a
determinar el nivell de ocupabilidad de la persona. Mòduls desenvolupats:
-

BALANÇ PROFESSIONAL I AUTOCONEIXEMENT: l'objectiu principal ha estat
facilitar la identificació de les característiques concretes del mercat laboral
actual i dels perfils professionals de cada participant, que en contrast amb
l'autoconeixement, ha permès perfilar un pla d'adequació conscient (encaix de
competències requerides, competències pròpies i interessos). Per això, hem
pogut dotar a les persones de les eines necessàries per identificar capacitats,
àrees de millora i interessos en relació a un objectiu laboral concret. En el
decurs de l'any s'han realitzat 4 mòduls (2 sessions segon la intensitat
requerida pel grup) i han participat 30 persones diferents

3) CERCA D'OCUPACIÓ: Conjunt de mòduls de caràcter instrumental dirigits a
desenvolupar competències de base d'accés a l'ocupació.
-

EINES TÈCNIQUES DE CERCA DE TREBALL: canals i vies: Aquest mòdul ha
anat destinat a aquelles persones que precisaven conèixer els canals d'accés
al mercat de treball així com la forma d'emprar-los de la manera més adequada
al seu camp professional. Durant l'any s'han realitzat 4 mòduls (3 sessions per
mòdul) i han participat 35 persones diferents.

-

PROCÉS DE SELECCIÓ: Aquest mòdul s'ha orientat a aquelles persones que
han necessitat conèixer i millorar com gestionar les entrevistes de treball i
altres mecanismes de selecció de personal per part de les empreses
contractants. Durant l'any s'han realitzat 10 mòduls (3 sessions, de
comunicació, entrevista individual i selecció grupal) i han participat 76
persones.

4.4 Itineraris formatius
Durant aquest any hem realitzat 53 preinscripció a cursos dels que 42 van poder
iniciar-ho. El 50% va trobar feina.

Pel que fa a la tipologia de cursos demandats trobem que en el nostre cas hi ha una
clara concentració en el sector de les neteges, manteniment i logística.
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En tot cas la valoració que fa ABD de l’ampliació i consolidació dels punts formatius en
la cartera de serveis del Programa Incorpora és molt positiva, tant pel valor d’utilitat
que tenen pels nostres usuaris (responent a una demanda creixent d’oferta formativa
concreta no resolta des d’altres organismes), l’elevada incidència en quant a les
facilitats d’accés dels nostres candidats i, finalment, per la informació que ens permet
recollir de l’evolució dels candidats en contextos pre-laborals o formatius. En aquest
sentit destaquem les tasques de devolució que els professionals dels punts formatius
fan als tècnics de les entitats de referència (tant del procés de selecció com del
període formatiu i de practiques). Tot plegat s’ha convertit en un recurs molt útil per la
feina d’intervenció.
Finalment, destacar que en el nostre cas, els Punts Formatius, estan sent molt ben
valorats a l’hora de fer contactes amb empreses. Els empresaris troben molt
interessant el disseny d’accions formatives atenent a les necessitats treballades
juntament amb el teixit empresarial. Pensem que aquest servei propi ens dona un valor
afegit i un caràcter de rigorositat que és molt valorat i que ens pot facilitar vies
d’entrada a nous col·laboradors.

5. Activitats de suport a les
famílies
Aquests recursos estan dirigits a persones i famílies que estan en un procés d’inserció
laboral que requereixin acompanyament social i recursos de suport a la cobertura de
necessitats bàsiques. El procés d'intervenció es realitza en el marc del treball social i la
pedagogia comunitària i s'aborda conjuntament amb els serveis socials del territori
referents de la família. El procés inclou el procediment d'acollida, seguiment i
tancament:

Durant 2017 117 famílies (261 persones) han requerit de suport a
les famílies. D’aquestes 106 famílies estaven vinculades a pla
de treball integral i 15 van requerir suports puntuals.

El 61% de les persones titulars dels ajuts (persones adultes vinculades a un
pla de treball més ampli) que han passat pel servei són dones, amb una mitjana
de 44 anys i d’origen estranger (69%). El 60% te fills menors a càrrec i el 80%
són nuclis familiars que sobreviuen amb menys de 500€ al mes. Destaquem que
el 50% dels participants ha realitzat caixa del temps.

La mitjana d'inserció de les persones que han estat ateses en
Suport a les Famílies ha estat del 53%.

5.1 Rebost del Barri
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Es tracta d’un recurs de suport social de dotació
alimentària (productes no peribles, peribles, fruites,
verdures etc). productes d’higiene personal
(xampús, gel, pasta de dents, compreses, etc),
infantils (bolquers, cremes, tovalloletes, llet per
lactants, llet de creixement, etc) i de la llar (lleixiu,
frega plats etc) que facilita poder garantir uns
mínims en quant a cobertura de necessitats
bàsiques. Aquest servei està dirigit a persones
vinculades a itineraris individuals d’inclusió sociaol
en situació de vulnerabilitat social i dificultats per al manteniment de les necessitats
bàsiques per a elles i la seva família.. El Servei compta amb personal voluntari de
logística, magatzem i distribució directa de productes. Les derivacions i els seguiments
es realitzen des de l'equip tècnic del projecte prèvia valoració professional i
coordinació amb el serveis socials de referència. Hi ha un punt de distribució situat a
Comunitat Activa i s'ha creat una moneda interna el "Veí" per dignificar la situació de
manca i simular un procés de compra ordinari. Tota família usuària del recurs
d'inserció que requereixi suport alimentari disposa d'una assignació de "Veïns" a la
setmana depenent de la seva situació (ingressos, nombre de persones per unitat
familiar, etc.).

En el servei de Botiga Solidaria, s'han ates 62 families, que
son 171
persones. S'ha repartiti més de 15.000 veïns (els
productes càrnics,el peix, la fruita i la verdura no estan
marcats en veïns i es reparteixen seguint les indicacions de la
oms tenint presents les característiques de les families). En
total s'han realitzat més de 1200 recollides (tenint present que
hi ha families que fan recollida setmanal i families que fan
recollida quinzenal) amb un promig de 6,5 mesos d'estancia al
program (casi el doble que l’any anterior).

Per donar resposta a les necessitas de les famílies, s'han establert dos nivells
d'atenció. Un de recollida setmanal que acull a aquelles persones que només tenen
aliments a partir de la nostre botiga (on han participat el 56% de les families ateses) i
una quinzenal per a famílies que tenen mínims recursos que necessiten un
complement (on han participat el 44% de les families ateses).

5.2 Vestidor:
La proposta té una doble finalitat. D'una banda, buscar la integració social i d'altra
banda funcionar mitjançant actes solidaris, els dos objectius actuen de manera
recíproca. La roba es recull amb donacions (tant de veïns, socis o comerciants del
barri), funciona a través de voluntariat i dona resposta a les necessitats dels núclis
familiars en un sentit ampli.
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S'han atés 43 families donant resposta
persones de les que el 61% són menors.

a

un

total

de

107

5.3 Campanya de reis:
Aquest any s'han atès un total de 57 menors de la
ciutat i s'han repartit uns 342 joguines, una mitjana
de 6 regals per menor Novament, aquesta iniciativa
és possible per la implicació de la comunitat en les
diferents propostes del projecte. Les joguines
arriben a partir de donacions (s'estima que s'han
rebut mes de 100 donacions) i de la compra directa
al barri (reinversió al territori)..

5.4 Fons social

En total s’han realitzat 171 ajudes
(més de 12.000€) que han
anat destinades a 54 families que son 101 persones beneficiades
directament de les que el 57.5% han estat menors.

L’impacte directe del fons social es contabilitza amb ajuts nominals específicament
destinat a la cobertura de determinats membres de la unitat familiar o en ajuts com
lloguer o suministrament que beneficien al conjunt. Tot i que l'ajut el rep un titular adult
els beneficis dels ajuts acostumen a rebertir el seu impacte en el conjunt de la familia
motiu pel que pensem que és interessant fer menció al efecte multiplicador. Dels
titulars atesos es destaca que el 57.5% ha trobat feina . En detall s'han prioritzat les
següents tipologies d'ajudes:




EL TRANSPORT ha representat el 9% dels ajuts realitzats. La conectivitat és
un element central tant per la execució dels itineraris de recerca activa com
per a la realització d’itineraris formatius. Aquesta despesa no sempre pot ser
assumida per les persones que estan en situacions de gran precarietat
econòmica, una trava més en la consecució d’itineraris. Aquesta necessitat de
mobilitat no sempre és té en compte en aquest àmbit d’intervenció, per això
des d’aquest programa l’hem considerat imprescindible.
L’HABITATGE que ha representat el 30% dels ajuts realitzats. Aquest, és un
aspecte bàsic per tal de treballar a partir d’una mínima estabilitat personal i
familiar que ofereixi certes garanties d’èxit als diferents plans de treball. Les
característiques d’aquest projecte no estan pensades per assumir les despeses
totals de lloguer però si per a funcionar com a complement en aquelles
situacions en que les famílies estan subsistint amb mínims econòmics i
requereixen un suport puntual, ja sigui per sufragar despeses de lloguer,
despeses imprevistes o de manteniment de la llar (aigua, llum, gas...). Aquest
any els ajuts en termes de suministraments han estat un pilar fonamental de la
nostre intervenció en fons social (pot ser no tant a nivell de número de families
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però si en termes d'inversió, donat que els ajuts han estat moltes vegades
sostinguts i les quantitats elevades. S'ha prioritzat evitar talls de suministrament
i per tant s'han fet front no només a factures corrents sino a factures pendents.
En aquest sentit s'han detectat greus situacions de pobresa energètica entre la
població atesa. Per aquest motiu en paral·lel als ajuts en materia de
suministraments i de forma complementaria hem engegat un projecte de Lluita i
Prevenció de la pobresa energètica. L’objectiu del programa és apoderar a la
ciutadania, a través d’un programa de formació en alfabetització energètica i
aproximació social, com a agents d’educació en l’estalvi i l’eficiència
energètica; promovent l’accés i adquisició de coneixements en aquest àmbit a
les persones vulnerables i a les seves famílies amb la finalitat de reduir la
pobresa energètica al territori.
LA SALUT que suposat el 4% del total dels ajuts efectuats, també s’han
convertit en un aspecte essencial donat que la salut és un aspecte bàsic per
poder afrontar processos de millora. D’altra banda, les famílies amb recursos
escassos sovint han de prioritzar les despeses a les que fer front i qualsevol
imprevist pot suposar un trencament de les economies domèstiques. Aquest
fenomen ens ha fet establir aquesta línia d’intervenció posant especial atenció
en la infància. La implicació dels comerciants del barri en aquesta línia també
ha estat destacable a partir de donacions específiques de medicaments
(subjectes sempre a prescripció mèdica). Dins d’aquesta categoria també hem
inclòs les despeses en ulleres i en salut bucodental, sent aquesta última una
prioritat detectada, donat que en cas de incidència resulta especialment
costosa d’assumir. Actualment disposem de convenis amb Dentistes sobre
Rodes i hem finançat i co-finançat part dels tractaments que alguns dels
nostres usuaris/es han necessitat.
Un altre eix important han estat les NECESSITATS INFANTILS (puericultura,
material escolar, calçat, extraescolars, ulleres…etc), que enguany han
representat el 49% del ajuts. Aquestes ajudes estan pensades sobretot en
termes de drets fonamentals com l'accés a escoles bresol, a activitats
extraescolars o a l'equipament necessari per tal de que la petita infància pugui
iniciar l'escolarització en condicions suficients.
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6. TALLERS SOCIO-EDUCATIUS
I ASSESSORAMENTS
6.1 Energia justa (eradicació de la pobresa
energètica)
L’objectiu del programa és disminuir la
pobresa energètica entre els col•lectius
més
vulnerables
per
evitar
les
conseqüències en la salut, l’economia, el
rendiment físic i cognitiu a través d’un
programa de formació i difusió que
augmenti l’eficiència energètica a les llars,
apoderi el rol de les persones com a
consumidors
informats
i
fomenti
estratègies d’estalvi en les factures. El projecte ha promogut la creació d’una xarxa de
persones voluntàries que actuen com a agents d’educació en l’estalvi i l’eficiència
energètica promovent l’accés i adquisició de coneixements en aquest àmbit a
persones i famílies vulnerables. Es plantegen formacions grupals (Tallers de factures i
eficiència energètica) i punts d’assessorament individual amb periodicitat setmanal.
D’aquí la necessitat de la inclusió del recurs FuelPoverty Group Energia Justa al
servei, concretament dins de l’eix de Suport a les Famílies, ja que per una banda
respon al seu objectiu general d’accedir a les més persones vulnerabilitzades i amb
més dificultats per a fer front a la pobresa energètica i, per l’altra, fomentar
l’apoderament comunitari per a donar resposta a les seves problemàtiques
(capacitació i formació al voluntariat actiu).
Punts informatius d’assessorament individual
El grup de voluntariat estable durant el 2017 ha comptat amb 6 persones. S’han
realitzat 47 punts informatius i s’han atès 89 persones.
Taller d’interpretació de factures
Al febrer del 2017 vàrem realitzar un taller de dues hores d’interpretació de factures i
mesures d’estalvi, dinamitzat per dos persones voluntàries. Varen acudir 5 persones
amb diferent vincle amb ABD: usuàries del programa Suport a les Famílies, veïnatge
proper i professionals de serveis socials.

6.2 Assessoraments:
La gestió de la informació perquè arribi de forma àgil a les persones ha sigut un
element clau que no només ha permès prevenir situacions de risc o donar resposta a
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necessitats concretes sinó que en molts casos ha evitat col·lapsar recursos i evitar
tràmits i gestions innecessàries. Aquesta proposta proposa fer una gestió
personalitzada de la informació segons les necessitats, fent un "vestit a mesura" per a
cada persona. Així doncs, hem articulat una acció transversal capaç de sintetitzar
programes i serveis que l'entorn brinda a les famílies mitjançant les seves diferents
àrees de gestió. Per això la metodologia que hem plantejat no només s’ha centrat en
l’oferiment d’informació sinó que hem garantit l'enteniment de la mateixa i acompanyat
a les famílies, en els casos necessaris, per tal de garantir la utilitat a l'hora d'encarar
noves situacions. Durant aquest any s’han realitzat 800 assessoraments (són part de
la intervenció i es poden donar de forma sostinguda i recurrent al llarg del procés).
Segons temàtiques trobem:



TÀMITS LEGALS (renovació, NIE, homologacions...etc) aquestes intervencions
han representat el 7% del total-



EDUCATIU FORMATIU
representen tots els assessoraments sobre formació o
recursos educatius. Aquestes intervencions han representat el 17%.



RECURSOS LABORALS són aquelles relacionades amb el seguit de recursos
laborals que es posen a disposició de les persones. Aquests han estat els
assessoraments majoritaris i han representat el 52%.



RECURSOS SOCIAL son aquells relacionats amb prestacions, recursos o serveis
per a la cobertura de necessitats socials que complementen a les pròpies del
projecte. Aquestes han representat 21% dels assessoraments realitzats.



Habitatge: l’assessorament en matèria d’habitatge (ajuts i tràmits) han representat

el 10% del total d’assessoraments.
ASSESSORAMENT EN MATÈRIA D'ESTRANGERIA: L'assessorament jurídic en
estrangeria és un servei que proporciona informació, suport, acompanyament i ajuda
per a la tramitació de la documentació necessària per complir els procediments
administratius i legals relacionats amb la Llei d'Estrangeria. Durant 2017 s’han realitzat
51 assessoraments d’estrangeria a 37 persones diferents (algunes d’elles amb
seguiment de tràmits) de la ma d’un advocat especialitzat. Donades les
característiques del col·lectiu al qual ens dirigim i atès que els aspectes administratius
no només suposen una limitació sinó que poden suposar un estressar psicosocial
afegit (risc de pèrdua de la documentació), resulta imprescindible oferir un suport
específic en aquest àmbit. Les principals temàtiques abordades han estat:













Arrelament: 19%
Expulsió 3%
Contractació estranger 3%
Nacionalitat 32%
Permís de treball 3%
Familiar comunitari 8%
NIE comunitari 3%
familiar comunitari 8%
Re agrupació 8%
Renovació 11%
Refugi 3%

Memòria 2017| Comunitat Activa

6.3 Taller de cuina saludable low cost
Els objectius d’aquesta activitat han buscat
Intervenir
pedagògicament
per
optimitzar
l’eficàcia de les estratègies d’eradicació de la
vulnerabilitat alimentaria, generant debat i
reflexió sobre els propis hàbits alimentaris i
donant eines per l’elaboració de menús variats i
econòmics. El disseny dels continguts ha estat
liderat per un grup de persones beneficiàries del
Economat del Barri (amb suport professional)
que des de la pròpia experiència facilitant
estratègies per la confecció de menús saludables utilitzant com a matèria prima els
productes del banc d’aliments Així doncs, a banda de treballar hàbits d’alimentació
saludable s’incorporen components de gestió de la diversitat (incorporant referents
positius), estratègies d’economia domèstica, distribució de rols i hàbits de salut.
L’activitat contempla la part d’organització i planificació de la sessió, que es realitza a
través de l’apoderament de persones ateses (redacció de proposta, repartiment de
rols, recerca de recursos) i la part pedagògica d’impartició del taller (2 mesos de
preparació i difusió) i una sessió de 2 hores d’execució.

Durant 2017 s’han realitzat tres tallers i han participat 28
persones. En la comissió de preparació han participat 4 persones
amb diferents nivells d’implicació (7 hores, 5 hores, 4 hores y
1 hora).

7. PARTICIPACIÓ I APODERAMENT
Totes les activitats de suport a les famílies tenen dos característiques comunes. D'una
banda es realitzen, total o parcialment, amb recursos comunitaris i es gestionen per
voluntaris/es i, d’altra banda, estan subjectes a "contraprestació", és a dir, el suport i
ajuda que reben els participants es retorna en treballs per a la comunitat a través de
La Caixa del Temps ( els ajuts poden ser 100% becats, retorn en temps o fórmula
mixta)).
Aquest funcionament dels serveis genera adherència i vinculació des d'un sentit
comunitari, oferint, d'una banda, l'oportunitat de retornar allò que s'ha rebut
(reciprocitat) i, d’altre banda, permetent traçar llaços de vinculació amb altres
persones, que poden estar o no, en la mateixa situació (foment del voluntariat social
no instrumentalitzat i metodologies de governança local). D'aquesta manera, la
dimensió comunitària i participativa pivota com a element transversal en tres eixos clau
de la integració social: la millora de les oportunitats dels col·lectius amb alta
vulnerabilitat social, la contenció/suport i la participació ciutadana.

Memòria 2017| Comunitat Activa

7.1 Accions positives de foment del voluntariat de les
persones ateses:
Són accions dirigides a fomentar la participació de les
persones beneficiaries del Programa que es troben en situació
de elevada vulnerabilitat social (voluntaris/participants amb pla
de treball individualitzat). Les accions dirigides vers el foment
del voluntari amb Pla de Treball Individual es contemplen des
de dues vessants: d'una banda, la participació com a part del
procés de millora, aportant poder d'anàlisi, planificació i
decisió sobre la pròpia vida. I, d'altra banda, considerar
accions participatives com espais fantàstics d'aprenentatge
informal en el que s'adquireixen un seguit de competències
perfectament transferibles a altres àmbits vitals que
afavoreixen l’autonomia.

Durant 2017 han participat 75 persones amb pla de treball amb
391 accions d’intercanvi que han sumat 930 hores en total.El
grau d’inserció de les persones que han fet mesures d’activació
inclusives ha estat del 60%.

Tipologia de les accions desenvolupades:
-

Suport a Botiga Solidaria
Suport a vestidor
Suport logístic i de magatzem
Suporta la neteja i manteniment del local
Suporta d’altres usuaris/es (acompanyament a tràmits, formularis...)
Suport a altres entitats
Suport a activitats de sensibilització i gran impacte ( campanyes...)
Recollida de donacions
Suport a activitats de difussió i sensibilització
Desenvolupament de propostes propies (clubs de conversa, clases d’àrab...etc)
Participació en les activitats comunitàries del barri: En les activitats de
participació comunitària no només participen persones voluntaries sinó que
també es nodreixen del treball comunitari de les persones ateses en els
projectes de suport a les famílies. Algunes de les comunitarias que s’han
desenvolupat han estat:
o

FESTA DE LA DIVERSITAT: Organitzada en el marc de la Festa Major
és en si mateixa una de les festes més importants, ja que s'inscriu dins
del programa de festes majors del barri i té un arrelament de més de 21
edicions. Té com a objectiu, la sensibilització en relació a les minories i
la diversitat del nostre entorn més proper i participen més de 60 entitats.
Els membres Comunitat Activa estan presents activament en
l'organització, seguiment i logística així com en els éstands concrets on
es desenvolupen tallers dirigits a la petita i mitja infància, així com
consultes populars als veïns/se de el barri que ens permeten recollir
necessitats i propostes.
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o

o

o

o

o

CINEMA A LA FRESCA: Aquesta activitat s'emmarca dins de la
campanya de sensibilizació "Ni uniformes ni etiquetes”: per una escola i
un món intercultural i amb equitat de gènere" i té com a objectiu acostar
als veïns i veïnes a reflexions relacionades amb la interculturalitat i el
gènere des del cinema. Aquesta activitat es va realitzar conjuntament
amb Fundació Akwaba.
CASTANYADA En aquesta festivitat s'ofereix a veïns/es castanyes,
moscatell i música en una gran festa de dimensió comunitària.
Comunitat Activa participa @i n la logística i organització com a suport a
la comissió d’entitats. L'impacte comunitari arriba a 300 persones
RECOLLIDA D'ALIMENTS I JOGUINES: De forma puntual però
sistematitzada se surt al carrer per realitzar una campanya de recollida
d'aliments i joguines. Durant tot l'any es realitza una campanya de
sensibilització per a la implicació de la comunitat en la recollida
d'aliments per nodrir l’ Economat del Barri. De la mateixa manera es
participa activament dels Grans Recapta organitzats pel Banc
d'Aliments. S'estima haver arribat a 100 veïns/es.
MEMÒRIA Presentació pública del projecte. Es va comptabilitzar una
assistència de 60 persones d'entitats, grups municipals, empreses,
tècnics de l'ajuntament… Tot això va acabar amb una celebració
conjunta amb un càtering organitzat per les persones ateses al servei.
CAMPAÑA RE REIS Aquest any s'han atès un total de 57 menors de la
ciutat i s'han repartit uns 342 joguines, una mitjana de 6 regals per
menor Novament, aquesta iniciativa és possible per la implicació de la
comunitat en les diferents pro-posades del projecte. Les joguines
arriben a partir de donacions (es recullen joguines noves i s'estima que
s'han rebut mes de 100 donacions). En l’organització de la campanya
han participat 7 persones participants i 14 voluntaris/aries.

7.2 Participació comunitària i treball en xarxa
Hem desenvolupat una metodologia de treball pròpia dels Territoris Socialment
responsables i actualment Comunitat Activa treballa amb:
o
o

o

o
o

Sector públic: Regidoria del Districte; Serveis Socials Municipals Districte II i
Districte III, Generalitat de Catalunya i Ministeri de Benestar Social.
Sector privat: Teixit comercial i empresarial de proximitat. En aquest moment
el programa compta amb la complicitat de 102 empreses (82 que passen
ofertes d’ ocupació i 10 donants de béns o serveis) i al seu torn Comunitat
Activa ha fet una re-inversió al territori de més de 14.000€ a partir de la compra
de materials a comerç de proximitat); També es col·labora amb la Fundació La
Caixa.
Tercer Sector: Associació Itaca , PAH; Grups de treball en Xarxa: Anàdromes ,
Eix 1+3 , Creu Roja, Fundació Banc dels Aliments , Banc de no aliments, Xarxa
Incorpora. D’altre banda al llarg de l’any Comunitat Activa, ha participat en la
Taula del Tercer Sector (grup de participació), ECAS (grup d’inserció laboral) i
Fòrum atur pobresa i desigualtat
Sector Educació: Escola d'Oficis de Catalunya; IES Dolmen – IES Margarita
Xirgú – IES Sant Ramon – IES Jesuïtes de Sarrià Sant Ignasi i FuelPoverty
Group
Societat civil no organitzada: persones ateses al projecte d'inclusió social
Hospitalet Acull i veïns/es col·laboradors i/o antenes.
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8. CONCLUSIONS
TEMPORALITAT I PARCIALITAT:
Malgrat les taxes d'inserció del programa segueixen ascendint (2017 ens ha si-tuado
en una taxa d'inserció del 48% front el 42% de 2016) no podem negar que el mercat
de treball es segueix caracteritzant per presentar una elevada temporalitat i parcialitat.
En relació a la temporalitat destaquem que el 54% dels contractes han estat inferiors a
3 mesos i que el 51% han estat contractes de menys de 30 hores. Aquests problemes
no són nous, sinó que estan relacionats amb regulació laboral i amb l'explosió d'una
crisi econòmica que sota una falsa aparença de recuperació ens està portant a un nou
model de mercat laboral que precariza i que es troba fortament polaritzat. El mercat
laboral, efectivament es comença a moure. Durant l'últim any s'han incrementat el
nombre d'ofereixis laborals, convivint ofereixis d'alt nivell de qualificació amb ofereixis
de molt baix nivell. Les ofertes per a perfils d'alta qualificació no recuperen les
condicions laborals prèvies a la crisi i d'altra banda -i de forma molt preocupantobservem certa colonització de perfils mitj/alts en sectors fins ara considerats de baix
nivell. Les conseqüències són previsibles, les personis que accedeixen al mercat
laboral ho fan en pitjors condicions i d'altra banda hi ha col·lectius que estan quedant
desplaçats. Aquest fenomen produeix un empitjorament de les condicions socials i un
increment preocupant del risc de pobresa. En definitiva, sota una falsa aparença de
recuperació econòmica, estem assistint a un moment històric de canvis permanents en
el mercat laboral que posa en risc la cohesió social del país.
TREBALLADORS POBRES
El 35% de les persones que aconsegueixen trobar una ocupació a Comunitat Activa
continuen necessitant suport social en la nostra entitat (. En la mateixa línia destacar
que el 45% de les persones que troben ocupació amb nosaltres tenen salaris inferiors
a 600€ i tan sols el 31% percep més de 800€. La precarizació del mercat laboral,
l'acumulació de deutes, la insuficiència de salari i els problemes amb l'habitatge són
les principals causes. En qualsevol cas, resulta evident que tenir un treball ja no és
suficient per garantir unes condicions de vida dignes. Segons estadístiques oficials els
salaris condemnen a la pobresa a mig milió de treballadors a Catalunya. L'Institut
Nacional d'Estadística sosté que un 12,6% dels homes amb treball a Catalunya
(218.500) i un 11,2% de les dones (167.100) tenen rendes per sota del llindar del risc
de pobresa
INCREMENT DELS PERFILS AMB MAJORS DIFICULTATS D'INSERCIÓ
Una de les realitats que hem detectat és que el mercat de treball està expulsant a
persones que són perfectament empleables. En relació a la població atesa a comunitat
activa destaquem que el 40% han estat persones majors de 45 anys i el 28% han estat
aturats de llarga durada. Aquestes dues variables són molt significatives i els resultats
són previsibles: com més temps porta una persona sense treballar, menys opcions té
de trobar una nova ocupació. A partir dels sis mesos, les opcions es desplomen. Una
persona que porta un any o més en atur té menys de la meitat de oportunitats de
trobar un treball que una altra que porta menys temps; als dos anys les possibilitats
són del 25% i així successivament. A Espanya, hi ha 2.3 milions de persones (54,37%
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del total d'aturats) que estan en situació d'atur de llarga durada i d'elles, més de la
meitat són majors de 45 anys (el 80% de les quals té fills menors al càrrec).
HABITATGE:
Una de les realitats més crues que hem detectat durant de 2017 són les dificultats
d'accés i manteniment de l'habitatge que sofreixen les persones amb les quals
treballem. A 2017 hem registrat 148 persones (34%) que actualment resideixen en
condició d’ infra-habitatge i 65 persones (10%) que es troba en situació ocupada, en
pisos temporals, albergs o en situació de sensellarisme. En aquest sentit cada vegada
tenim més clar que si volem parlar d'inclusió és necessari abordar el fenomen laboral i
el problema de l'habitatge en paral·lel. Quan una necessitat bàsica com és el sostre no
està garantida no es pot iniciar un pla de treball orientat a la cerca d'ocupació (perquè
la prioritat és una altra), però al seu torn, sense una ocupació resulta pràcticament
impossible accedir a un habitatge. Des de Comunitat Activa, a tenor de la mirada
integral que ens caracteritza, considerem que l'habitatge és la base material del dret a
la ciutadania sense el qual no podem parlar de barri ni podem comptar amb la
infraestructura suficient per plantejar un pla de millora personal. Així doncs, l'exclusió
comença per la impossibilitat de poder accedir i mantenir un habitatge en condicions
mínimes d'habitabilitat i qualsevol plantejament que no abordi aquesta necessitat i dret
ciutadà serà marcadament incomplet.

