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Reptes d’inclusió social de la ciutat de Barcelona

(3) Inserció Laboral
En primer lloc voldria destacar algunes dades extretes de
l’anàlisi socioeconòmic del Pla per a la Inclusió Social:











El juny de 2012, a Barcelona hi havia 110.521 persones
a l’atur (el 50,4% són persones entre 25 i 44 anys),
entre el total, gairebé el 70% dels aturats són persones
amb baix nivell formatiu.
És especialment preocupant l’increment de l’atur i el fet
que el 34% de les persones aturades, 37.600 no cobren
l’assegurança d’atur.
Les persones de més de 45 anys són les que es
mantenen per períodes més llargs a l’atur, ja que
representen el 64% de les persones aturades per un
període de més d’un any.
En un sol any, les persones aturades sense subsidi d’atur
han passat del 27% de les persones aturades al 34%.
La crisi també ha provocat un augment de la precarietat
laboral. De fet, del total de nous contractes signats a la
ciutat durant el 2011, el 89% eren temporals, dels quals
gairebé el 46% eren per un període inferior a un mes.
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Objectius de futur en relació a el treball i la inserció laboral:
 Garantir l’empleabilitat de la ciutadania en atur.
 Enfortir les capacitats d’empoderament de les persones
per establir els seus itineraris d’inclusió.

Un exemple de com treballant conjuntament multipliquem els
nostres recursos per afrontar els reptes i problemàtiques de en
matèria de treball i ocupació és:

La Xarxa d’economia social
 Som una xarxa
que neix a l’empara de l’Acord Ciutadà per una Barcelona
Inclusiva
El nombre total de participants a la xarxa és de 84 i està
formada per entitats del tercer sector que desenvolupen
programes i serveis per la inserció laboral dels col·lectius més
vulnerables, per empreses d’economia social i per els
principals agents econòmics i socials de la ciutat. Actualment
en són membre: 13 Federacions, 67 entitats, 2 sindicats
(CCOO i UGT) i les patronals (PIMEC i Foment del treball).
 Els principals objectius
Promoure l’economia social com a valor imprescindible en
l’estratègia econòmica de desenvolupament local
Impulsar un espai de treball des del qual definir models i
estratègies d’intervenció envers la inserció laboral de les
persones amb més dificultats.
Compartir el coneixement, identificar les bones pràctiques i
impulsar accions innovadores en l’economia social,
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l’emprenedoria social i la responsabilitat social empresarial
(RSE)
Amplificar i optimitzar la capacitat de recursos existents:
millorant els sistemes d’informació i els circuits d’atenció i
derivació de les persones, incrementant l’agilitat en les
respostes, potenciant intercanvis que facin més visible i
eficaç la nostre acció col·lectiva
Establir aliances amb l’eix mediterrani i d’àmbit europeu de
similars característiques al nostre país

Voldria destacar q:
 És una xarxa que impulsa projectes participatius per la
promoció de l’economia Social a la ciutat de Barcelona
entre els que podem destacar:
•

Programa de Clàusules socials per a la inserció laboral de
col·lectius amb risc d’exclusió.

•

Programa trimestral d’activitats en diferents formats:
conferències,, tallers d’aprenentatge, formació en gestió
empresarial, visites a entitats de la XESB…

•

Comissions de treball temàtiques per desenvolupar
metodologies, experiències d’èxit i models d’inserció.

•

Elaboració de materials per a l’intercanvi de coneixement:
Quaderns de l’economia social, Full Informatiu, realització de
monogràfics, etc.

•

Activitats de visualització de l’economia social i la XESB.

•

Col·laboració amb altres xarxes locals, estatals i europees.

•

Presentació i participació de la Xarxa en diversos àmbits (fires,
jornades, congressos…).

• Jornada anual de balanç i estratègies de futur.
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