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L’ATUR DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT HA AUGMENTA T UN 100% DES DE 
L’INICI DE LA CRISI 
 
Un recent informe revela que el 60 per cent són aturats de llarga durada, de més d’un any 
de desocupació. 

 
El nombre d’aturats entre les persones amb discapacitat en España, s’ha incrementat un 
cent per cent en els últims cinc anys i sis de cada deu són aturats de llarga durada, dada 
preocupant per a aquest col·lectiu, ja que la mitjana d’Espanya està al voltant del 40 per 
cent. 

 
La majoria són homes i més de la meitat, un 55%, tenen una discapacitat física. El perfil es 
correspondria a una dona (51’40%), el 40 per cent del qual no hauria acabat l’Ensenyament 
Secundari Obligatori. El sector més afectat seria el terciari tot i que els altres no són aliens 
al problema ja que l’atur s’ha multiplicat fins per tres en el cas de l’agricultura i la 
ramaderia. 

 
Podeu ampliar la informació a: 
http://www.heraldo.es/noticias/economia/2013/09/15/el_paro_incrementado_100_entre_las
_personas_con_discapacidad_desde_inicio_crisis_249211_309.html 
 
http://www.buscarempleo.es/empleo-y-mas/el-paro-aumenta-un-100-entre-los-
discapacitados-por-la-crisis.html 
 

 

 
UN INFORME DE LA FUNDACIÓ SECRETARIAT GITANO, MEMBR E DE LA XESB, 
ALERTA DEL GREU EFECTE DE LA CRISI EN LA COMUNITAT GITANA 
 
Publica “El impacto de la crisis en la comunitat  gitana” i adverteix de la tornada a l’exclusió 
social de moltes famílies que havien aconseguit sortir de la pobresa.  
 

• Recorda la responsabilitat dels poders públics en la protecció dels més vulnerables.  
• L’informe alerta de l’especial gravetat de la situació dels gitanos procedents d’ Europa 

de l’Est.  
 
L’informe ens vol fer testimonis directes del sever efecte que la crisi i les mesures 
d’austeritat estan tenint en la comunitat gitana on s’ha produït un notable augment de 
demanda d’ajudes de primera necessitat, i constaten que la situació s’ha agreujat en tots els 
àmbits: pèrdua de treball, incidència en l’educació de nens i nenes i mendicitat i falta 
d’escolarització de persones procedents d’Europa de l’Est. En el mateix informe proposen 
una sèrie d’actuacions per tal de protegir les persones més vulnerables de l’impacte de la 
crisi. 
 
Podeu trobar més informació a: 
http://gitanos.org/centro_documentacion/publicaciones/fichas/100836.html.es 
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5È PREMI CONSELL MUNICIPAL D’IMMIGRACIÓ DE BARCELON A – 
CONVOCATÒRIA 2013 
 
El Consell Municipal d’Immigració vol reconèixer la feina duta a terme per entitats o 
projectes en l’àmbit de la immigració.  
 
Amb aquest motiu ha convocat la Cinquena edició del Premi Consell Municipal 
d’Immigració de Barcelona 2013. 
 
Entre altre informació, podreu trobar las bases del premi, el formulari del premi i 
algunes de les Bones Pràctiques presentades en les últimes edicions del Premi en 
la següent pàgina: 
 
http://www.bcn.cat/novaciutadania/arees/ca/consell_municipal/Premi_Municipal_Im
migracio_de_Barcelona.html 
 

 

 
CEPES ELABORA UNA GUIA VIRTUAL PER FACILITAR L’EMPR ENEDORIA 
COL·LECTIVA 
 
La Confederació Empresarial Espanyola de l’Economia Social (CEPES) ha elaborat 
una guia virtual destinada a fomentar l’emprenedoria col·lectiu i per donar a 
conèixer les mesures de suport que es recullen en l’Estratègia d’Emprenedoria i 
Ocupació Jove impulsada pel Govern d’Espanya. 
 
La guia aporta informació actualitzada sobre com crear empreses d’Economia 
Social (cooperatives, societats laborals, empreses d’inserció, autoocupació de 
persones amb discapacitat, formació,...) 
 
Podeu ampliar la notícia al següent link: 
http://www.cepes.es/boletin_detalle=312 
 
I la guía a la següent adreça: 
http://www.cepes.es/pagina_cepes=44 

 

 
REFERÈNCIES DEL COMITÈ ECONÒMIC I SOCIAL EUROPEU A L’ECONOMIA SOCIAL 
 
El Comitè Econòmic i Social Europeu acaba de fer públics dos Dictàmens que destaquen la 
importància de l’Economia Social. 
 
En el Dictamen “Pla d’acció sobre emprenedoria 2020. Rellançar l’esperit emprenedor en 
Europa” s’afirma que la política empresarial deurà estimular la creació de tot tipus 
d’empreses, especialment les cooperatives i/o empreses socials i que els Estats membres 
han de coordinar les condicions amb la finalitat de crear les condicions óptimes per al 
desenvolupament de negocis i activitats empresarials i socials tenint en compte les diferents 
formes d’estructures empresarials.  
 
El Dictamen «Cap a l’inversio social pel creixement i la cohesió inclosa la execució del Fons 
Social Europeu 2014-2020» afirma que la economia social ha demostrat el seu potencial 
precisament durant la crisi i que en aquest sentit té també un paper decisiu. 
 
Podeu ampliar la notícia a: 
http://www.cepes.es/boletin_detalle=315 
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EL PARLAMENT EUROPEU A FAVOR DE LES COOPERATIVES I L’ECONOMIA 
SOCIAL PER SORTIR DE LA CRISI. 
 
L’informe reclama major atenció a les Cooperatives dins de les polítiques de 
recuperació econòmica. 
 
Revela com les Cooperatives, a més de mantenir i crear ocupació, han salvat cents 
d’empreses en crisi o sense successió. Destaca que s’han creat més de 1.000 
Cooperatives en el sector de les energies renovables. 
 
En Europa hi ha 160.000 Cooperatives pertanyents a 123 milions de membres que 
proporcionen ocupació a 5,4 milions de persones i representen el 5% del PIB 
comunitari. 
 
 
Podeu accedir a l’informe mitjançant el següent enllaç: 
http://www.nuevatribuna.es/media/nuevatribuna/files/2013/07/03/getdoc.pdf 
 

 
II FIRA D’ECONOMIA SOLIDÀRIA DE CATALUNYA 
 
La Xarxa d’Economia solidària (XES) organitza per segon any consecutiu la Fira 
d’Economia Solidària, que tindrà lloc a Barcelona, a la Fabra i Coats de Sant 
Andreu, el dies 26 i 27 d’octubre. 
 
Després de l’èxit de la primera fira, ara és el moment de consolidar-la i demostrar 
que es poden resoldre la major part de les necessitats de la vida sense sortir de 
l’economia solidària. Durant dos dies, les persones i entitats relacionades amb 
l’economia solidària podran fomentar la intercooperació i donar a conèixer el sector 
a la societat 
 
Podeu ampliar la informació a: 
http://www.firaesc.org 

 

 
L’EMPRESA VERDALLAR, MEMBRE DE LA XESB, A PLE RENDI MENT 
 
L’Empresa Verdallar ha tingut, gràcies a la seva idea emprenedora que combina donar feina a 
joves en risc d’exclusió, apostar per la producció ecològica i de proximitat i fer servir vehicles 
no contaminants i ecològics, un estiu ple d’activitat. 
 
En l’any escàs que porten d’activitat, han cobert sobradament les seves expectatives, tant pel 
que fa als objectius a cobrir com per l’interès que han despertat en els medis de comunicació i 
en l’àmbit social en general.  
 
Podeu trobar algun dels articles publicats pels medis en els següents links: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/07/24/actualidad/1374700100_950710.html 
http://issuu.com/magazineling/docs/ling_agosto2013_web/69?e=1976929/4245 
http://www.btv.cat/btvnoticies/2013/09/05/el-micromecenatge-recolza-una-iniciativa-social-i-

ecologica-que-viatja-en-tricicle/ 
 
Per a més informació podeu consultar la web: 
http://www.verdallar.com/ 

 



 

 

 
        Qualitat de Vida, Igualtat i Esports          Economia, Empresa i Ocupació 

Institut Municipal 
De Persones amb Discapacitat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AREP, MEMBRE DE LA XESB, REP UN DELS PREMIS INTEGRA  2013 
 
El passat mes de setembre Arep Barcelona va rebre, conjuntament amb altres 5 
entitats més, el Premi Integra de BBVA pel projecte innovador “A tu ritmo” . 
 
Des de la Xarxa d’Economia Social de Barcelona volem compartir la bona notícia i 
felicitar-los cordialment. 
 
Més informació sobre la recollida dels premis aquí: 
http://www.finanzas.com/noticias/economia/20130912/arep-barcelona-verd-
galardonadas-2473549.html 

 

 
ESTUDI SOBRE EL PRESENT I EL FUTUR DEL TERCER SECTO R SOCIAL EN 
UN ENTORN DE CRISI. 
 
Dins del marc d’acció de la Fundació de PwC s’ha elaborat un estudi sobre el present 
i el futur del Tercer Sector Social en un entorn de crisi. 
 
El document ha estat desenvolupat per l’equip d’Estratègia i Operacions de PwC tot 
tenint en compte les valuoses i riques aportacions realitzades per un grup d’experts 
en les entrevistes realitzades i pels experts que van participar en la sessió celebrada 
el 13 de desembre de 2012.  
 
Trobareu l’estudi sencer en aquesta adreça web: 
http://www.pwc.es/es_ES/es/fundacion/assets/presente-futuro-3sector.pdf 
 

 
PUBLICACIÓ SOBRE SALUT MENTAL I BIOÈTICA 
 
L’Agencia Valenciana de Salut sobre Salut Mental i Bioètica va editar el passat mes 
de juliol una publicació que recopila les aportacions de diferents professionals el valor 
fonamental de la qual és, segons la seva opinió, que inicia dins de la seva Direcció 
General d’Assistència, una línia de treball en l’àmbit de la Bioètica aplicada a la Salut 
Mental que té continuïtat en una proposta de “Millora Bioètica en Salut Mental”. 
 
Podeu ampliar la informació a: 
http://publicaciones.san.gva.es/publicaciones/documentos/V.1271-2013.pdf 

 
 


