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El proper dia 8 de juny el Mercat del Born de 

Barcelona acollirà l’Espai Làbora, una iniciativa 

innovadora per desenvolupar un mercat laboral 

reservat a persones en risc d’exclusió social. 

 

En el decurs de la Jornada desenes d’empreses s’entre-

vistaran amb persones candidates per cobrir llocs de treball o formar part de les 

seves bosses de treball. L’Ajuntament lliurarà el Segell Làbora a les empreses que 

participen en el projecte, certificant el seu reconeixement com a empresa solidària. 

El Programa Làbora és un projecte que té per objectiu el foment de l’ocupació de les 
persones amb més dificultats d’accés al mercat de treball, liderat per l’Institut Munici-

pal de Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona, amb la col·laboració de les enti-

tats socials ECAS, FEICAT i Creu Roja i del teixit empresarial de la ciutat. Es tracta, 

en definitiva, d’assolir l’encaix entre l’oferta del lloc de treball i la millor candidatura. 

Les empreses, gràcies al Programa Làbora, troben la persona que millor encaixa amb 

les seves necessitats de contractació laboral seguint criteris d’ocupació per compe-

tències. El treball en xarxa entre Serveis Socials i un equip d’experts permet oferir 

assessorament i suport en la selecció del millor perfil i acompanyar la persona candi-

data de manera individual en la seva adaptació al nou lloc de treball. 

A més, una plataforma tecnològica permet treballar les competències d’ocupació de 

les persones usuàries del programa per millorar la seva ocupabilitat en un sector 

professional determinat. Aquesta plataforma ajuda també a definir els llocs de treball 

demandats per les empreses mitjançant un model que descriu les competències ne-
cessàries per a aquell lloc de treball. Ambdues informacions configuren l’encaix entre 

la candidatura i l’oferta laboral. 

Les empreses i entitats de l’àrea metropolitana de Barcelona tenen l’oportunitat de 

participar en un projecte de ciutat, innovador i a favor de la inclusió social, que les 

vincula a una iniciativa de Responsabilitat Social Corporativa. 

Presentació 
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Notícia apareguda al web Qualitat de Vida 



Entitats participants 

ENTITATS IMPULSORES DEL PROGRAMA LÀBORA 

ORGANITZACIÓ DE LA JORNADA ESPAI LÀBORA 

COORDINACIÓ DEL PROGRAMA LÀBORA 
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Eladi Torres (Director de Serveis Generals i Planificació Territorial -IMSSB- en 

Ajuntament de Barcelona ) 

 

Jordi Gusi (Gerent d’ECAS, Entitats Catalanes d’Acció Social) 

 

Ramón Jané (Director de  cooperació Internacional i Ocupació– Inserció Laboral 

de Creu Roja) 

 

Esteve Ferrer (Coordinador de FEiCAT) 

 

Sònia Moragrega (Coordinadora Tècnica Projecte Làbora a Intermedia) 

 

Júlia Fisas (Tècnica de Suport IMSS) 

 

Ana Cris Gilaberte (Tècnica de Suport IMSS) 

 

Albert García (Responsable Secretaria Tècnica Programa Làbora) 

 

Josep Antoni Arroyo (Coordinador Tècnic—programa Làbora) 

 

Víctor García (Cap de Serveis de Gestió de Suport Associatiu– Fundesplai) 

 

Eduardo Izquierdo (Responsable Dep. Laboral Suport Associatiu– Fundesplai) 

Equip de Treball 
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Per tal de dur a terme la jornada es van composar diversos equips de treball 

integrats per professionals de les tres entitats impulsores del Programa Là-

bora, de l’Ajuntamentd e Barcelona i de l’entitat organitzadora. 



Metodologia 

El principal objectiu de la metodologia aplicada és l’obtenció del consens entre totes les 

entitats implicades al projecte, ja sigui com a impulsores, com a coordinadora o com a 

organitzadora de la jornada. 

 

Per aquest motiu s’estableixen reunions periòdiques tots els dilluns des del moment en 

que s’inicia el procés de disseny de la jornada fins a la data establerta per la mateixa. A 

partir d’un model de jornada inicial proposat per Fundesplai es realitzen diverses modifi-

cacions que acaben per donar forma a l’estructura definitiva. Tanmateix s’estableixen 

dues reunions de validació on la Coordinació Técnica valida les accions realitzades per 

Fundesplai fins a aquell moment. 

 

En aquestes reunions de coordinació i validació es defineixen temes com: 

 

27 d’abril de 2015: 

Nom de la jornada (Espai Làbora). 

Lloc de celebració (Mercat del Born). 

Origen de les empreses participants. 

Origen dels usuaris participants. 

Comunicació de la jornada. 

 

11 de maig de 2015: 

Xarxes (validació de web, twitter, etc) 

Programa definitiu de la jornada. 

Imatge (Logo) 

Materials a entregar. 

Funcionament de la Jornada. 

Perfil dels Participants. 

Perfils de les empreses. 

25 de maig de 2015: 

Acte inaugural de la jornada. 

Empreses aportades per ECAS, FEiCAT i CREU ROJA. 

Entrega de diplomes. 

Presentacions i ponents. 

Comunicació web. 

Reunió amb prospectors i orientadors.  

Invitacions institucionals. 
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Internament, Fundesplai realitza un cronograma on s’inclouen dates límit per les se-

güents accions que es compleixen al llarg del procés. 

 

ESPAIS I EQUIPAMENTS 

 

Reserva Espai. 

Verificar auditori/ equipament. 

Reservar stands serveis i/o Taules + cadires. 

Contractar seguretat/emergències. 

Definir espai definitiu. 

Lloguer + equipaments (àudio, so , microfonia, megafonia). 

Equip de projecció i assistència tècnica / taules, cadires. 

 

PONENTS/ TAULA RODONA /TALLERS 

 

Establir format definitiu jornada. 

Decidir continguts. 

Contactar ponents. 

Materials i equipament de suport dels ponents. 

 
MATERIALS JORNADA PROPIS 

 

Establir Materials. 

Contacte proveïdor. 

Programa jornada, qüestionari, agenda/folis, usb. 

Document Institucional. 

Segell Làbora (diplomes). 

 

COMUNICACIÓ I CONTACTE AMB AGENTS PARTICIPANTS 

 

Concreció/Invitació als participants via mailing i feedbak. 

Selecció d'empreses i entitats amb vacants a cobrir. 

Pla de comunicació. 

Creació web/blog. 

Informació web i xarxes socials. 

Elaboració de continguts de difusió. 

Continguts de difusió: premsa, butlletins, avisos. 

Mailings general Suport. 

Repartiment entitats i persones. 

Contacte Entitats. 

Seguiment de les inscripcions. 
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LOGISTICA DE LA JORNADA 

 

Serveis (càtering, seguretat, neteja, emergències). 

Registre i confirmació assistents. 

 

JORNADA/ NETWORKING EMPRESES 

 

Informació  situació, plànol, ubicació, cartell, identificació. 

Fotos / Vídeo. 

 

POST-JORNADA 

 

Entrega del Segell Làbora. 

Memòria, conclusions i valoració jornada. 

Recull de l'impacte i notes de premsa. 
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Empreses i entitats proveïdores de la jornada 

ESPAI 

 

El Born Centre Cultural 

 

MUNTATGE, TÈCNIC DE SO, TÈCNIC DE VIDEO, TÈCNIC DE LLUMS, 

REGIDOR D’ESPAIS, SEGURETAT, NETEJA I MOBILIARI EXTRA 

 

Grup Congres 

 

CÀTERING 

 

Formació i Treball 

 

MATERIAL 

 

Carpetes i Fulletons (Ajuntament de Barcelona) 

Bosses i llibretes (Apunts) 

Portaacreditacions (Solostocks) 

Bolígrafs (Adepromo) 

Roll Ups (Copy Top) 
 

IMPRESSIÓ 

 

Artsdomotica 
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Programa de la jornada 

Pàgina 11 



Ponents 

ACTE INAUGURAL 

 

Josep Quitet. President de Creu Roja 

Albert Alberich. Secretari General de Feicat 

Eladi Torres. Director de Serveis de IMSS de l’Ajuntament 

de Barcelona  

Teresa Crespo. Presidenta d’ECAS 
 

Jordi Gusi. Gerent  ECAS 
 

Moderació: Sònia Moragrega (Intermedia) 

 

PRESENTACIONS SALA MORAGUES 

 

Anàlisi de perfils oferts per les empreses. Neus Margalló (Infojobs) 

Principals errors en la recerca de feina. Jordi Román 

(Fundesplai) 

La marca personal i les eines 2.0 José Alonso i Marta 

Fusté (Fundació Èxit) 

El coneixement personal previ a l’entrevista de treball 

(Ferran Cortina. Expert en Coaching) 
 

TALLERS 
 

Els aspectes principals del contracte de treball. Francisca 

Cano (Suport Associatiu) 

L’entrevista per competències. Marta Zaragoza 

(Cresàlida) 

 

La plataforma del Programa Làbora Francesc Camps. (Eral 

Grup) 

 

 

 

 
MITJANA  

D’ASSISTÈNCIA A LES 

PRESENTACIONS: 

94 USUARIS/ES 

MITJANA  

D’ASSISTÈNCIA ALS 

TALLERS: 

23 USUARIS/ES 
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Assistència a  

l’Acte Inaugural 

259 Persones 
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La cooperació pública-privada multiplica els resultats. Eladi Torres.  

S’han de potenciar les capacitats de les persones. Teresa Crespo. 

Les empreses comencen a treballar per projectes, busquen formes  més flexibles 

de contractació i els millors professionals. Neus Margalló. 

El Programa Làbora és un programa que hi participen 25 entitats i al 2015 acaba-

rem atenent a 5000 persones . Jordi Gusi. 

El 94% de Departaments de Recursos Humans 

utilitzen les xarxes per reclutar informació dels 

candidats . José Alonso. 

Cal identificar les nostres competències 

fortes i les nostres zones de millora. 

Marta Zaragoza. 

El contracte de treball té una sèrie de 

particularitats que hem de conèixer abans 

de firmar-lo. Francisca Cano. 

Conèixer-me vol dir reconèixer les meves 

debilitats per trobar les meves  fortaleses. 

Ferran Cortina. 

ES VA SENTIR A L’ESPAI LÀBORA... 

L'objectiu del Programa 

Làbora és millorar l'índex 

d’ocupació de persones en 

situació de risc social.  

Eladi Torres 

És un treball conjunt de veritat entre Ajuntament, 

entitats i sector privat. Albert Alberich. 

S’ha de fer un exercici d’introspecció laboral per 

conèixer exactament què podem oferir a les em-

preses. Jordi Román. 

La participació de les empreses és essencial perquè 

les persones que busquen feina puguin millorar la 

seva preparació i augmentar així les seves opcions 

d’ocupabilitat. Josep Quitet. 



Diplomes 

De les 129 entitats que podien haver recollit el seu diplo-

ma ho van fer 77. A l’acte en que van pujar a l’escenari de 

quatre en quatre i es va realitzar una fotografia que des-

près es repetiria de forma conjunta, tant a les grades de la 

sala com a  les ruïnes del Mercat del Born. 

A la finalització de l’Acte Inaugural es va procedir a l’entrega 

de diplomes a aquelles empreses i entitats que o bé han realit-

zat alguna inserció al Programa Làbora o bé estaven presents a 

l’Espai de Networking. 

Les empreses i entitats que van recollir el diploma són: 
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Espai de Networking 

L’Espai de Networking va ser dinamitzat per més de 50 persones entre prospectors, 

orientadors i l’equip de Fundesplai. 

La recepció dels participants es va realitzar entre les 10:00  i les 10:45 h. aproximada-

ment. L’espai de màxima afluència a les acreditacions es va produir entre 10:20 i 10:40 

h. 

Al llarg de tota la jornada es van acre-

ditar 309 usuaris/es. 

A la zona van estar representades 38 

empreses amb 53 persones realitzant 

entrevistes individuals i grupals. Cada 

empresa disposava d’una taula amb 

tres cadires, una petita identificació, 

una safata per dipositar currículums i 

accés a corrent elèctrica. 21 empreses 

van decidir personalitzar la seva zona 

309 

Participants 

38 

Empreses 

54 

Persones 

Organització 

53 

Entrevistadors/

es 
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Les empreses i entitats que van participar a l’Espai de Networking són: 

IN OUT BARCELONA  

INGESAN 

LIDL 

LLAMBER TABERNA GASTRONÒMICA 

MULLOR SA 

NDAVANT MULTISERVEIS - TALHER 

PENNYWISE 

PROGESS 

RANGO 10 

SANTAGLORIA - PANADERIA POSITIVA 

SERUNION 

SGS 

SIMOQUA RESTAURANTE  

SODEXO 

SOLIDANÇA 

SUARA COOPERATIVA/GARBET 

TOTAL INCOMING SERVICES 

ABD 

ACAPPS 

ACES 

AIGUES DE BARCELONA 

ATYSA FACILITY SERVICES, S.L 

CLECE  

DUNA TECNICS 

EUREST - COMPASS GROUP SPAIN 

FIRA DE BARCELONA 

FNAC 

FUNDACIO CARES/  EI CODEC 

FUNDACIO FUTUR / SENFO 

FUNDACIÓ INTERMEDIA  

FUNDACIÓ PERE TARRES 

FUNDACIÓN ADECCO  

FUNDESPLAI 

GREMI D'INSTAL·LADORS DE BARCE-

LONA 

GRUPO TEMPORING 

HOTEL LE MERIDIEN 
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Les empreses i entitats van rebre un itinerari on s’especificava en quin moment i amb 

qui tindrien entrevistes personals i també quan haurien d’anar a la zona de entrevis-

tes grupals per mantenir contacte amb diferents usuaris/es a  la vegada. 

En total es van assignar 901 entrevistes individuals i 55 entrevistes grupals per 8 usu-

aris de mitjana. Això fa un total de 1226 contactes amb empreses programats. 
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1226 

CONTACTES 

PROGRAMATS 3,96 

Mitjana de contactes 

per usuari/a 
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ES VA SENTIR A L’ESPAI LÀBORA... 

Si veig que no encaixen, els hi dic directament. Jo he estat a l’altra banda i sé què és 

que et facin perdre el temps. Facundo  Erroz (Total Incoming Services) 

 

En aquesta època necessitem incorporar nous perfils, i estem convençuts que en po-

drem trovar d’interessants,  Marc Mascareñas (Director de RRHH d’Aigües de 

Barcelona) 

 

És una manera d'aconseguir molts currículums en poc temps i, d'aquesta manera, tenir 

més personal per cobrir substitucions o vacants. Mariona Camps (Fundació Catala-

na de l’Esplai) 

Va ser una experiència enriquidora però, per sobre de tot molt útil a l’hora de trobar 

gent interessada en treballar. Alfred Crespo (Pennywse) 

 

La jornada em va fer veure la utilitat del Programa. Vaig trobar-me amb una orienta-

dora preocupada en tot moment i li haig de donar les gràcies. Mariluz Aramburu 

(Usuària del Programa Làbora) 

 

Gràcies a l’autocandidatura d’una persona, aquesta començarà a treballar amb nosal-

tres. Eva Martínez (Solidança) 
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Les empreses i entitats es van dividir en els següents sectors d’actuació: 

ATENCIÓ AL CLIENT 

CONSTRUCCIÓ 

CONSULTORIA 

ETT 

HOSTELERIA 

INSTAL-LADORS 

LOGÍSTICA 

MANIPULACIÓ ROBA 

NETEJA 

SERVEIS 

TURISME 

LLEURE 

11 

SECTORS  

D’ACTUACIÓ 



Resultats 

La resposta a dia  19 de juny és de 19 enquestes rebudes (50%). Les empreses o enti-

tats que han retornat les seves valoracions són PROGESS – 

FNAC - FUNDACIO CARES/  EI CODEC - FUN-

DACIN ADECCO - TOTAL INCOMING SERVI-

CES – SGS - MULLOR SA – SODEXO - HOTEL 

LE MERIDIEN – SOLIDANÇA – ABD - FIRA DE 

BARCELONA - SIMOQUA RESTAURANTE / 

AUREST MANAGEMENT – FUNDESPLAI –

ATYSA FACILITY SERVICES, S.L – ACES –LIDL -

CLECE - NDAVANT MULTISERVEIS / TALHER - 

PENNYWISE 

El dia 12 de juny s’envia una enquesta a totes les empreses i entitats participants a 

l’espai Làbora amb el següent contingut: 

50 % 
ENQUESTES REBUDES 
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7,78 

UTILITAT 

8,21 

ATENCIÓ 

REBUDA 

9,26 

EQUIPAMENT 

7,88 

ESTRUCTURA 

34 entrevistes de mitjana per empresa 

55 CV recollits de mitjana per empresa 
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8,52 
VALORACIÓ JORNADA 

17 
Persones incorporades a bosses de treball o a l’empresa 

(mitjana) 
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Aspectes més valorats 

 Que els candidats fossin lliures per oferir els seus currícu-

lums (autocandidatura) 

 El contacte directe amb els usuaris i la idea de visualitzar 

un projecte així en una trobada. 

 La organització, donada la seva complexitat. 

Aspectes a millorar 

 Millor adequació dels candidats als llocs de feina ofertats. 

 Millora informació prèvia sobre el recorregut i les coses a 

fer a la jornada. Possibilitat de tenir aquesta informació 

unes setmanes abans. 

 Durada de la jornada. Possibilitat de fer-la durant tot el 

dia. 

 Impossibilitat d’atendre a tothom que s’apropava als es-

tands. 

 Sistema d’acreditacions. I acollida. 

 Que assistissin candidats del col·lectiu de discapacitats. 

 Candidats amb el certificat de Serveis Socials tramitats per 

poder realitzar contractes d’exclusió. 



RESUM D’EXPERIÈNCIES 

FUNDACIÓN ADECCO 

100 entrevistes 

100 CV 

45 Persones Borsa de Treball 

PENNYWISE 

60 entrevistes 

70 CV 

30 Persones Borsa de Treball 

ACES 

19 entrevistes 

97 CV 

25 Persones Borsa de Treball 
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ATYSA 

39 entrevistes 

49 CV 

33 Persones Borsa de Treball 

FNAC 

15 entrevistes 

81 CV 

20 Persones Borsa de Treball 

MULLOR S.A: 

30 entrevistes 

80 CV 

80 Persones Borsa de Treball 



Recull de Premsa 
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A continuació trobem un resum de la comunicació tant prèvia com posterior de l’Es-

pai Làbora. 

Web www.espailabora.cat 

En permanent actualització. A la web s’incorporen notícies aparegudes, les presentaci-

ons de la pròpia jornada, etc. 

Hashtag #espailabora 

Cometaris recollits al hashtag: 

 Molt bones impressions a la 1a Jornada Làbora, empreses i candidats compar-

tint entrevistes i networking  (Verónica Carreño) 

 Entre tots ho aconseguirem  (E.I. Còdec) 

 Avui al Mercat del Born més de 300 candidats i 50 empreses  (UGT Catalu-

nya) 

 Treballant per la inclusió laboral (Dolors Martínez) 

 Treball en xarxa de veritat:ajuntament, empreses i tercer sector per la inclusió 

de les persones a Barcelona (Núria Valls) 

 Hem participat a l’Espai Làbora amb unes 40 empreses i entitats més 

(Fundació Pere Tarrés) 
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Premsa 

Recull de notícies. 

El PERIÒDICO  (Paper i web. 09/06/2015) 

DIARI ARA (Paper i web. 09/06/2015) 

XARXANET (Web. Diverses notícies al mes de maig i juny) 

EL DIGITAL D BARCELONA (Web amb vídeo. 09/06/2015) 



LA VANGUARDIA (Paper i web. 

DIARI ARA  (Paper i web. 17/06/2015) 
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