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IMPACTES PREMSA
PROGRAMA LÀBORA 2016

Premsa escrita i digital


La Vanguardia (04.12.2016)
La lucha contra la pobreza energética se extiende a toda la ciudad



El Periódico (03.12.2016)
La lucha contra la pobreza energética, en todos los distritos de Barcelona



eldiario.es (28.11.2016)
Barcelona presiona a las compañías para que paguen el 50% de la factura de la
pobreza energética



Ara.cat (28.11.2016)
Barcelona deixarà de pagar a les energètiques els deutes de les persones vulnerables
si no se'n coresponsabilitzen



Vilaweb (28.11.2016)
Barcelona deixarà de pagar el deute de la pobresa energètica si les subministradores
no se’n coresponsabilitzen



Ara.cat (08.11.2016)
Programes municipals que ajuden a trobar feina



La información.com (16.08.2016)
El Programa Làbora facilita la inserción laboral de 46 personas tras una jornada en
Barcelona



Aldia.cat (16.08.2016)
El Programa Làbora facilita la inserció laboral de 46 persones



Social.cat (21.08.2016)
46 persones aconsegueixen feina a través de la II Jornada de Networking del Programa
Làbora



Europa Press (23.08.2016)
Participantes del Programa Làbora ven la edad como el mayor 'handicap' para lograr
empleo
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Lainformacion.com (23.08.2016)
Participantes del Programa Làbora ven la edad como el mayor 'handicap' para lograr
empleo



Europa Press (16.07.2016)
El programa Làbora estudia celebrar reuniones sectoriales de networking con empresas



La Vanguardia (06/06/2016)
Unas 400 personas en riesgo de exclusión logran una entrevista de trabajo



La Vanguardia (07/06/2016)
Una cita laboral en el Born



Europa Press (06/06/2016)
Unas 400 personas en riesgo de exclusión se entrevistan con empresas en la Jornada
Làbora



El Periódico (06/06/2016)
El programa Làbora reúne a 400 parados en riesgo de exclusión social con
representantes de 50 empresas que ofrecen empleo



ElPeriódico.cat (06/06/2016)
El programa Làbora reuneix 400 aturats en risc d'exclusió social amb representants de
50 empreses que ofereixen feina



Social.cat (07/06/2016)
El programa Làbora dóna feina enguany a 221 persones en risc d'exclusió social



20 minutos (30.05.2016)
Los hoteles de lujo del Fòrum contratan hasta 261 personas en riesgo de exclusión



FanNewsClub.cat (11.05.2016)
El Programa Làbora atén a més de 8.000 persones al llarg de 2015



Catzona.com (11.05.2016)
El 22% de persones en risc d’exclusió que s’acullen al programa Làbora troben feina



Suara Coop (11.05.2016)
Làbora atiende a más de 8.000 personas durante el 2015



Entremayores.es (11.05.2016)
Asispa, entidad colaboradora del Programa Làbora



El Punt Avui (10.05.2016)
“Inserits” que l'Ajuntament no sap si conserven la feina
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Eldiario.es (10.05.2016)
Barcelona atiende a 8.000 persones que no pueden acceder al mercado laboral



Ara.cat (10.05.2016)
ERC es va oferir a Colau com a alternativa al PSC sense la CUP



Vilaweb (09.05.2016)
Més de 1.500 persones en risc d’exclusió troben feina el 2015 amb el Programa Làbora
de l’Ajuntament de Barcelona



La Vanguardia (09/05/2016)
Barcelona doblarà su aportación al programa Làbora de inserción laboral



Europa Press (09.05.2016)
Barcelona ayudó a "insertar" a 1.537 personas en riesgo de exclusión con el programa
Làbora



BTV Notícies Migdia (09.05.2016)
Més de 1.500 persones en risc d’exclusió social troben feina a partir del programa
Làbora



20 minutos (09.05.2016)
El 22% de persones en risc d'exclusió que s'acullen al programa Làbora troben feina



Aldia.cat (09.05.2016)
Barcelona va ajudar a "inserir" 1.537 persones en risc d'exclusió amb el programa
Làbora



Gentedigital.es (09.05.2016)
Barcelona ayudó a "insertar" a 1.537 personas en riesgo de exclusión con el programa
Làbora



ElPeriódico.cat (25.01.2016)
Barcelona forma 100 persones per combatre la pobresa energètica en les famílies



El Periódico (25.01.2016)
Barcelona forma a 100 personas para combatir la pobreza energética

TV


TV3 – Telenotícies (03.11.2016)
1.400 persones en situació de pobresa troben feina amb el programa Labora



BTV Directe (06/06/2016)
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2a jornada del programa Làbora


Bcn.cat –YouTube Ajuntament de Barcelona (06/06/16)
Una jornada per trobar feina



Bcn.cat - YouTube Ajuntament de Barcelona (06/06/16)
Laia Ortiz: "És un programa que potencia l'autoestima i combat l'exclusió social"



BTV – Informatius Societat (09.05.2016) Tall: del minut 17:10 al 18:54
Més de 1.500 persones en risc d’exclusió social troben feina a partir del programa
Làbora



TV3 – Telenotícies Comarques (09.05.2016) Tall: del minut 14:30 al 16:10
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/telenoticies-barcelona09052016/video/5600116/

Ràdio


Catalunya Ràdio – Solidaris (29.09.2016) A partir del minut 13.30.
Especial sobre Pobresa Zero
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Comunicacions de l’Ajuntament de Barcelona

Notícies
Àrea Drets Socials


La lluita contra la pobresa energètica, en tots els districtes (28.11.2016)
Enllaç:http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/ca/noticia/la-lluita-contra-la-pobresaenergzutica-en-tots-els-districtes



Presentació del Programa Làbora en el grup de treball sobre Ocupació d’ Eurocities
(10.10.2016)
Enllaç:http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/ca/noticia/presentacize-delprograma-lzabora-en-el-grup-de-treball-sobre-ocupacize-deurocities



Una jornada per trobar feina (06/06/16)
Enllaç:http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/ca/noticia/una-jornada-per-trobarfeina

El Digital de Barcelona


El programa Làbora promou l’ocupació de persones en risc d’exclusió (09.05.2016)
Enllaç: http://eldigital.barcelona.cat/el-programa-labora-promou-locupacio-de-personesen-risc-dexclusio_335876.html



“Vaig trobar estabilitat laboral amb el programa Làbora” (09.05.2016)
Enllaç: http://eldigital.barcelona.cat/vaig-trobar-estabilitat-laboral-amb-el-programalabora_335827.html



El Programa LÀBORA rep el Premi JOVÉ en reconeixement a la seva tasca social
(19.10.2016)
Enllaç:http://eldigital.barcelona.cat/el-programa-labora-rep-el-premi-jove-enreconeixement-a-la-seva-tasca-social_418349.html



El projecte Òpera Samfaina incopora a 31 usuaris/es del Programa Làbora (19.07.2016)
Enllaç:http://eldigital.barcelona.cat/el-projecte-opera-samfaina-incopora-a-31-usuarisesdel-programa-labora_384465.html
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Notes de premsa


Més de 400 persones en risc d’exclusió s’entrevisten amb reclutadors d’empreses en
la II Jornada Làbora (06.06.2016)
Enllaç:http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2016/06/06/mes-de-400-persones-enrisc-dexclusio-sentrevisten-amb-reclutadors-dempreses-en-la-ii-jornada-labora2/?hilite=programa+labora



Presentació de l’informe Làbora sobre inserció de persones en risc d’exclusió
(09.05.2016)
Enllaç:http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2016/05/06/presentacio-de-linformelabora-sobre-insercio-de-persones-en-risc-dexclusio-2/?hilite=programa+labora



Més de 1.500 persones en risc d’exclusió han trobat feina a través del Programa
Làbora (09.05.2016)
Enllaç: http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2016/05/09/mes-de-1-500-persones-enrisc-dexclusio-han-trobat-feina-a-traves-del-programa-labora/?hilite=programa+labora
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