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Nosaltres, les entitats socials especialitzades en el desplegament de 
programes d’ocupació per a persones en risc d’exclusió: 

! ECAS 
! FEICAT 
! PERE TARRÉS 
! CREU ROJA 

juntament, amb la presència i la participació de: 

-‐ La Diputació de Barcelona. 
-‐ El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat 

de Catalunya 
-‐ Els representants de diversos municipis de la província 
-‐ El món empresarial. 

Volem manifestar, en la conclusió de la jornada ‘Dels reptes a les 
propostes: Món local i tercer sector per l’ocupació de les persones en 
situació de vulnerabilitat’, el següent: 
 

1. Davant el context socioeconòmic i laboral actual, hem de prestar 
especial atenció a un nou perfil de persones en risc d’exclusió que 
acudeix als Serveis Socials amb una demanda principalment 
d’ocupació, però que també solen tenir associades altres 
problemàtiques de salut i/o socials. Per això demanem tractar cada 
persona des d’un vessant d’integralitat i transversalitat, de manera 
homogènia a tot el territori i que tingui la finalitat d’apoderar la 
persona. És necessari de la cerca constant de tots els agents socials  
–empreses, entitats, administracions- de fórmules flexibles, 
innovadores, dinàmiques que apropin, ajudin i facilitin l’accés efectiu 
al mercat de treball a les persones que cerquen feina. 
 

2. Les entitats aquí presents demanem realitzar amb les administracions 
un treball continuat de capacitació i seguiment amb els usuaris dels 
programes d’ocupació des d’una visió integral en la seva atenció, tant 
sociosanitària com també d’inserció laboral. 
 

3. Demanem però alhora ens comprometem a impulsar un 
funcionament transversal dels múltiples agents que intervenim en 
l’atenció d’aquestes persones: el Tercer Sector -a través de les 
diverses entitats presents al nostre país-, empreses, serveis de 
promoció econòmica o els serveis socials de les administracions.  
 



	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	   	  	  
 
 

Amb el suport de:	  

4. Creiem que cal potenciar de debò el treball des del territori, com un 
actiu important i fonamental a l’hora de fer projectes tranversals 
d’ocupació. Cal treballar per promoure noves sinergies eficients 
aplicables o replicables al territori. Hem d’incidir entre tots el 
l’execució d’accions col·legiades perquè tinguin un major impacte en 
el nivell d’ocupabilitat de les persones en risc que atenem, amb 
especial preocupació pels aturats de llarga durada, aturats majors de 
45 anys o joves. Per això cal augmentar el finançament per impulsar 
projectes col·legiats i dimensionats en funció de les necessitats i els 
recursos del mateix territori. Creiem fermament en la necessitat de 
cercar altres models d’economies, de buscar noves fórmules de 
finançament, de cercar nous projectes, noves mirades i que el teixit 
empresarial sigui co-partícip, co-creador...  
 

5. El nombre de persones en situació d’atur de llarga durada i que, per 
tant, es troben allunyades del mercat laboral creix al nostre país. 
Però renunciem a creure que hi haurà persones que poden quedar 
definitivament excloses del mercat laboral. Per tant, haurem de 
promoure accions encaminades a que aquestes mateixes persones 
s’apoderin en el procés de millora de la seva ocupabilitat. Hem de fer 
una tasca constant de promoció de l’adaptació de l’oferta dels perfils 
professionals amb la demanda existent d’un mercat laboral ple 
d’incerteses, variable i molt competitiu. Cal, per això, explorar la 
pròpia capacitat d’incidència per millorar les possibilitats reals de 
creació de més ocupació de qualitat. 

 

Amb tot, les entitats, agents empresarials i administracions fem aquesta 
crida d’estar decidits en generar polítiques d’ocupació inclusives 
encaminades a facilitar la plena integració de la ciutadania al mercat 
laboral, de manera que assoleixi l’autonomia plena i que tinguin garantits 
així els seus drets socials i la seva dignitat personal.  

 

Barcelona, 26 d’octubre de 2016 

 


