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PEI ’ 
Jove 

 

DE PREMSA DOSSIER

  
ʼ 

Amb el suport de: 



 

 

 

PEI’Jove és una associació que agrupa onze entitats de base que treballen, en diferents territoris de 

Catalunya, per millorar la inserció laboral dels joves mitjançant l'orientació i la formació prelaboral, la 

consolidació de la formació bàsica i la prolongació de l'etapa educativa prèvia a la incorporació al 

món del treball.  

 

 

 

PEI’Jove es crea per donar sostenibilitat i més impacte a unes actuacions molt exitoses a escala local. 

La integració de l’acció d’onze territoris té com a primer objectiu assegurar un impacte sobre una 

població important, augmentant paral·lelament les economies d’escala i les oportunitats de 

cofinançament que pot oferir una xarxa que treballa de manera coordinada. 

  

Que és PEI’Jove? 



 

 

PEI’Jove sorgeix d’un canvi d’actitud que es basa en SUMAR: buscar la complementarietat amb la 

resta de polítiques i agents. Sumant igualtats per abaratir costos, sumant diferències per generar 

valor, i sumant experiències per crear nous escenaris per als joves.   

 

 

ʼ Dinamitzar els i les joves, estimulant la seva promoció, participació i protagonisme. 

ʼ Fomentar la inserció sociolaboral dels i de les joves. 

ʼ Millorar la qualitat de l’ocupació dels i de les joves. 

ʼ Promoure la igualtat d’oportunitats. 

ʼ Contribuir a la millora dels territoris on està implantada i al desenvolupament local. 

ʼ Estimular la vida comunitària i el treball en xarxa. 

ʼ Promoure la investigació: el coneixement de la realitat, la innovació, etc. 

ʼ Difondre bones pràctiques i transferir coneixements. 

 

Per aconseguir-los, PEI’Jove treballa en projectes que aporten: 

ʼ respostes d’abast ampli al problema de l’atur dels joves; 

ʼ dinàmiques noves de cooperació des del tercer sector; 

ʼ estratègies d’optimització dels diferents agents de cada territori: fluxes de complicitat  

amb altres entitats socials; 

ʼ innovació, qualitat i transferència de coneixements. 

 

PEI’Jove SUMA un centenar d’organitzacions i serveis arreu del territori català: 

BADALONA | Aj. de Badalona | Consorci Badalona Sud | Institut Municipal de promoció econòmica | Fundació Joan Blanc/ Centre 
Sant Jaume | La Formiga BARCELONA | Districte Ciutat Vella | A peu de carrer Carmel (Progress) | Escola d’Aprenents Sant Genis 
dels Agudells | Serveis Educatius Horta Guinardó | Serveis Socials del Carmel i altres serveis del districte | Cap de zona del Carmel  
| Pretaller Carmel (Progress) | Bocanord | Biblioteca Juan Marsé del Carmel  | Pla Comunitari Carmel Amunt | Salesians Sant Jordi 
( Martí Codolar) | IES Vall d’Hebron | IES Carrasco i Formiguera | IES Narcís Monturiol | IES Ferran Tallada  
| Ass. d’alumnes IES Ferran Tallada | Escola Heura CORNELLÀ | Aj. de Cornellà | OTG de Cornellà | IES Esteve Terrades  | IES 
Miquel Martí i Pol | La Carena  | Drecera | Gremi d’Instal·ladors del Baix Llobregat | Fundació Cassià Just  GIRONA| Aj. de Salt 
|Consorci de Benestar Social Gironès | Escola d’Adults de Salt | Escola Taller de Salt | Fundació OSCOBE  | Centres de Formació 
Ocupacional de Girona i Salt |  Serveis Educatius del Gironès | Del- del Dep. d’Educació | IES Salvador Espriu | IES Vallvera  | SES 
Salt | Centre Educatiu Vilagran | Centre Eudcatiu pompeu Fabra | IES narcís Xifra | IES Santa Eugènia HOSPITALET| Aj.  
de l’Hospitalet  | OTG Hospitalet | Fundació Catalana de l’Esplai  LLEIDA | Aj. de Lleida | Serveis Territorials de Joventut | Oficines 
de Treball Jove | Fundació Arrels  | Fundació Troballes | Càritas Diocesana (servei d’ocupació) | Col·legi Episcopal de Lleida  
| Fundació EMI Manresa | Ass. Salut Mental de Ponent MATARÓ | Aj. de Mataró | Institut Municipal de promoció econòmica | 
Centre Formació i Prevenció de Mataró | Centre Sant Pau- Càritas | Creu Roja Mataró | Ass. Casal Infantil Xerinol·la | Ass. 
Enlleura’t  SANT BOI DE LLOBREGAT | Aj. de Sant Boi | Dep. de promoció econòmica | Centre Obert Don Bosco | Institució 
Balmes | Xarxa Transició Escola i Treball  SANTA COLOMA DE GRAMENET | Aj. de Santa Coloma | Grameimpuls  | Fundació 
Integramenet  | IES Terra Roja | IES Can Peixauet | IES La Bastid |  IES Torrent de les Bruixes | Centre Obert Germina | Centre 
Obert Moises  | Serveis Socials de Fondo i Raval | Centre Juvenil Rellotge XXI | Centre Cívic Fondo | Centre Recursos Mas Fonollar 
TARRAGONA | Aj. de Tarragona + 11 ENTITATS FUNDADORES PEI’JOVE 

Quina és la filosofia de PEI’Jove? 

ʼ ELS OBJECTIUS SÓN: 



 

 

 

El Programa Dispositius d’Accés per a Joves és el primer projecte que es desenvolupa des de 
PEI’Jove. És un programa de partenariat de les entitats sòcies, regulat per un conveni i finançat 
en un 75% pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, a través d’una subvenció 
per a projectes innovadors cofinançada pel Fons Social Europeu. El 25% restant procedeix del 
suport de l’Obra Social Catalunya Caixa. El programa neix de la fusió de dos programes 
complementaris en els que participaven la major part de les entitats sòcies de PEI’Jove: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquesta trajectòria anterior assegura una integralitat i un encaix metodològic  potent entre 
acció preventiva i treball d’inserció; i permetrà actuar, cas per cas, d’una manera completa i 
ajustada, a partir d’un diagnòstic personal i sempre amb una visió a llarg termini, procurant 
crear les condicions per a una ocupabilitat de qualitat que es mantingui en el temps. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʼ impacte en 1.100 JOVES de 15 a 21 anys en risc o situació d’exclusió social i laboral  

ʼ abast de 10 MUNICIPIS de Catalunya 

ʼ cooperació entre 11 ENTITATS socials 

ʼ treball en xarxa amb més de 80 ORGANITZACIONS 

ʼ 5 LÍNIES D’INNOVACIÓ 

ʼ SOSTENIBILITAT del projecte  

El primer pas: PROGRAMA DISPOSITIUS D’ACCÉS PER A JOVES 

 Programa DIL (Dispositius d’Inserció Laboral), 

adreçat a joves de entre els 16 i els 21 anys amb 

fracàs escolar, baixa qualificació profes-sional i 

amb risc d’exclusió social, amb l’ob-jectiu de la 

incorporació al món laboral a través de cursos 

de formació, orientació i tutoria.  

 

 Programa ACCÉS, actuació integral de millora dels 

índexs d'èxit escolar dels adolescents i joves en 

situació o risc d'exclusió per promoure'n una major 

qualificació professional i augmentar-ne la taxa 

d'ocupabilitat futura, amb una intervenció 

preventiva de caràcter comunitari, i sinèrgica amb 

les iniciatives públiques i privades del territoris.  

+ 

ʼ 
PER QUÈ ÉS NECESSARI EL PROGRAMA DISPOSITIUS D’ACCÉS? 

Perquè és una resposta d’abast ampli al problema de l’atur dels joves | Perquè és  

una dinàmica nova de cooperació des del tercer sector | Perquè és capaç d’optimitzar 

els diferents agents de cada territori | Perquè promou múltiples línies d’innovació  

i millora | Perquè està compromesa en actuacions sostenibles i d’èxit social.  

 

ʼ ELS OBJECTIUS SÓN: 



  

 

El Programa Dispositius d’Accés per a Joves consta de tres tipus d’actuacions: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En què consisteixen els DISPOSITIUS D’ACCÉS? 

MECANISMES DE 2ª 

OPORTUNITAT 

ʼ dispositius de transició 
escola treball  

ʼ dispositius i estratègies  
de segona oportunitat, per 
tal de fomentar el retorn 
dels joves sense 
qualificació al sistema 
educatiu i millorar el  
nivell de la seva formació  

 

DISPOSITIUS 

D’ORIENTACIÓ, 

FORMACIÓ 

PRELABORAL I 

INSERCIÓ 

ʼ dispositius específics  
de formació prelaboral  

ʼ dispositius d'inserció 
sociolaboral 

+ 

XARXA PEI’JOVE 

ʼ creació de la xarxa  

ʼ comunicació 

ʼ difusió de l’informe 
de bones pràctiques 

 

+ 

Per a més informació poden contactar amb: 

President: Xavier Orteu | xorteu@insercoop.com 

Coordinadora: Montse Fité | pei.jove@gmail.com 

Premsa i comunicació: Begonya Gasch | begonyag@ellindar.org 

Tel. 615 681 252 

 

PEI’Jove compta amb la col·laboració de: 

 


