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1. Presentació 

 

La Jornada Immigració, Formació i Inserció laboral va tenir lloc el divendres 11 de juliol 

de 16h a 20:30h al Palau Macaya al Passeig de Sant Joan núm. 108 de la ciutat de 

Barcelona.  

 

Aquesta jornada pretenia crear un espai de reflexió i treball sobre la formació i la 

inserció laboral de les persones immigrades, organitzada conjuntament des del 

Consell Municipal d’Immigració de Barcelona (CMIB) i des de la Xarxa d’Acollida i 

acompanyament. L’objectiu principal era reflexionar, contrastar i definir propostes de 

treball que facilitin la formació i la inserció sociolaboral de persones immigrants 

estrangeres. 

 

La jornada era el punt de trobada final del treball realitzat durant els anys  2013 i 2014, 

dedicat a la formació laboral per part del Consell Municipal d’Immigració i a la inserció 

laboral des de la Xarxa d’Acollida i acompanyament a persones immigrades, 

principalment a través de la Coordinadora de la llengua.  

 

Programa de la Jornada 

15:45 Arribada de les persones participants  

16:00 Presentació/Introducció      

a. Presentació de la Jornada, a càrrec de la Direcció d’Immigració i 

Barcelona Activa i explicació del recull de recursos existents. 

b. Explicació del procés de desenvolupament de la jornada, a càrrec 

d’INDIC.  

c. Explicació per emmarcar els eixos de treball a càrrec d’entitats o 

institucions de la ciutat que treballen l’àmbit.  

d. Distribució per grups de treball d’acord amb els quatre eixos de treball 

establerts:  

 Grup 1: Instruments i recursos per a l’orientació i la formació laboral. 

 Grup 2: Accés i assistència a la formació.  

Grup 3: La formació com un procés integral. 

 Grup 4: Treball en xarxa, coordinació entre els diferents agents. 
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17:00 Grups de treball simultanis     

19:00 Pòsters/Espai de trobada/pausa  

19.30 Plenari: posada en comú del funcionament i els resultats de cada grup.  

20.15 Plenari: Tancament i agraïments, a càrrec de la Direcció d’Immigració i 

la Xarxa d’Acollida.  

 

 

 

Moments de la Jornada 

 

Les entitats participants van ser entitats del CMIB, entitats de la Xarxa d’acollida i 

acompanyament, Barcelona Activa (també les entitats de la Xarxa d’Economia Social 

de Barcelona), Escoles d’adults i entitats participants en el Premi CMIB 2013.  

 

2. Metodologia de treball  

 

L’objectiu de treball dels grups era principalment definir propostes que facilitin i millorin 

l’accés a la formació i el procés d’inserció sociolaboral de les persones immigrades. A 

més a més, el grup volia ser un espai d’interacció entre les entitats del CMIB, de la 

Xarxa d'Acollida i acompanyament i les institucions rellevants en el camp de la 

formació i inserció laboral. Cada grup de treball tenia un persona referent de l’àmbit, 

correlatora de grup, que va fer suport al/la dinamitzador/a assegurant què es tractaven 

els temes rellevants de l’eix i va acompanyar a aquest/a en el plenari final, fent la 

valoració del grup en clau vivencial. 
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3. Propostes d’actuació  

 

EIX 1: L’ACCÉS A LA FORMACIÓ I INSERCIÓ LABORAL  

De les primeres idees proposades, el grup va seleccionar aquells aspectes més 

rellevants i amb més potencial per millorar l’accés a la formació i inserció laboral. Es 

van dividir aquestes idees en tres grans blocs:  

 

1.1. Treball amb empreses. 

1.2. Informació sobre l’accés a la formació. 

1.3. Acompanyament i assessorament en l’accés a la formació i la inserció 

laboral.   

 

 

1.1. Treball amb empreses 

 

Aquesta línia d’actuació sorgeix de la necessitat d’establir contactes directes que 

facilitin informació i generin elements de proximitat amb els i les empresàries. Les 

dificultats per accedir al mercat laboral per a les persones immigrades en situació de 

vulnerabilitat fa necessària la innovació en la recerca de ponts amb el teixit 

empresarial.  

 

Es plantegen diferents accions:  

 

Sensibilització als i les empresaris/es: 

 

 Creació d’una xarxa entre empreses i entitats. Aquesta xarxa permetria generar 

un coneixement mutu entre tots dos agents implicats en la inserció laboral, apropar 

i informar directament sobre els aspectes vinculats a la contractació, especialment 

sobre les situacions administratives irregulars, etc.  

 

En aquesta línia, es reflexiona que malgrat ja existeix el Programa INCORPORA. 

Es mostren dues dificultats respecte al Programa i el seu impacte com a eina per 

les entitats. Per una banda, les entitats que no estan incloses al Programa no es 
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poden afegir per la limitació de participants en el programa. Per una altra, les 

entitats més petites assenyalen que quan realitzen contactes amb empreses per 

valorar la possibilitat de treballar conjuntament temes d’inserció laboral, la majoria 

d’ocasions ja estan treballant amb INCORPORA. Una possible solució aportada 

per un participant és convertir-se en allò que anomena entitat de la segona corona, 

que permet treballar amb aquestes empreses encara que no siguis membre de ple 

dret.  

 Prospecció empresarial. Les entitats han de fer treball de porta a porta, visitant a 

empreses, obrint-s’hi a nous agents empresarials, explicant la feina que realitzen, 

les necessitats que tenen i les potencialitats en la contractació.  

 Contractació responsable. Cal treballar per conscienciar en la contractació 

responsable. 

 Ajuts a la contractació. És necessari generar línies d’ajuda a la contractació que 

incentivin a les empreses a contractar persones immigrades.  

 

Generar i facilitar les pràctiques en empresa: 

 

 Flexibilitzar la legislació per fer convenis de pràctiques amb empreses. En el 

procés d’inserció laboral un dels elements que faciliten la incorporació és fer 

pràctiques en empreses. Per aquesta raó cal estudiar mesures dels convenis que 

facilitin la incorporació de persones immigrades en empreses per fer pràctiques.  

 Establir xarxes entre empreses i entitats. També es proposa generar xarxes 

d’empreses i entitats per generar i donar agilitat als llocs de pràctiques.  

 

Afavorir l’auto-ocupació: 

 

Aquesta línia es planteja com alternativa a la contractació per empreses, afavorint 

l’auto-ocupació de persones immigrades. S’apunten diferents línies d’acció:  

 

 Explorar noves vies d’auto-ocupació, com el sector agrari, l’artesania, etc.  

 Informar i facilitar la creació de cooperatives.  

 Oferir formació específica per a les persones immigrades que vulguin agafar 

aquesta opció laboral.  
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1.2. Informació sobre l’accés a la formació 

 

Aquesta línia de millora de la informació sorgeix de la reflexió sobre les dades 

aportades en plenari pel ponent sobre l’oferta de les Escoles d’Adults de la ciutat i 

l’equilibri entre l’oferta de places i la demanda de matriculació per al proper curs.  

 

Assegurar els canals d’informació sobre la formació a entitats: 

 

La reflexió mostra el desconeixent d’algunes de les entitats respecte a l’oferta de les 

escoles d’adults i altres ofertes formatives. Davant aquest dèficit, es conclou que un 

aspecte clau de la situació actual és conèixer tots els recursos formatius a l’abast, 

amb tota l’oferta i possibilitats que ofereixen (formació de curta i llarga durada, per 

exemple).  

 

Per realitzar aquesta proposta, és necessari tenir actualitzat el Directori d’entitats. 

En aquest sentit, s’informa que, per exemple, des d’alguns recursos institucionals, com 

el SAIER, la derivació a les Escoles d’Adults és continua. I també es cita el treball que 

realitza el Centre de Normalització Lingüística.  

 

Donar a conèixer la informació sobre els recursos institucionals: 

 

La reflexió sobre com millorar aquesta informació indica que caldria centralitzar 

d’alguna manera tota la informació sobre ajuts i recursos a l’abast. Es valora que 

aquesta informació actualitzada en ocasions no és fàcil de trobar i és difícil estar al dia 

de tot allò que va sorgint, donat que al no estar centralitzada has de saber on mirar per 

trobar-ho. 

 

També es proposa donar tota la informació sobre aquests recursos a la persona en 

situació de recerca de treball, per tal que pugui traslladar la informació a l’empresari/a 

sobre els potencials ajuts als que podria optar en cas de contractació. Es planteja la 

possibilitat d’editar un fulletó amb aquests recursos per facilitar tant l’accés a la 

informació a les entitats com a la persona que busca treball i a qui contracta.  
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1.3. Acompanyament i assessorament en l’accés a la formació i la 

inserció laboral 

 

Es proposa millorar la coordinació entre entitats i aconseguir un millor coneixement 

sobre els recursos i serveis que ofereixen per informar a les persones usuàries. En 

aquest sentit, es valora que un aprofundiment en el coneixement mutu entre 

entitats facilitaria la correcta derivació i l’acompanyament, ja que l’entitat tindria clar el 

circuit i el o la professional de referència del mateix, el tipus d’acompanyament o 

serveis d’assessorament de cada entitat, etc.  

 

Com a propostes concretes per aconseguir aquest coneixement, s’assenyalen dues 

accions:  

 

 La realització d’una Fira d’entitats per la formació i inserció laboral de 

persones immigrades.  

 La incorporació de les entitats a la Xarxa d’Economia Social de Barcelona. 



    Informe provisional 

EIX 2: LA FORMACIÓ EN EL MARC DEL PROCÉS D’INSERCIÓ 

SOCIOLABORAL 

 

Les idees sorgides de la primera reflexió es van ordenar en tres àmbits temàtics que 

agrupaven diferents accions: 

2.1. Formació de persones. 

2.2. Formació tenint en compte el context socioeconòmic, el mercat laboral i les 

polítiques empresarials.  

2.3. Metodologia i qualitat de la formació. 

 

2.1. Formació de persones 

 

Un primer bloc d’aportacions feien referència al fet que en últim terme es forma a 

persones, més enllà dels aspectes vinculats estrictament a la dimensió laboral de les 

persones. En aquesta línia s’apunten un seguit de propostes a tenir en compte: 

 

Replantejar un canvi de model formatiu: 

 

La situació actual és complexa i la formació no pot seguir el model rígid curricular 

tradicional. Per aconseguir-ho, cal: 

 

 Facilitar l’accés a la formació de totes les persones. 

 Flexibilitzar els programes formatius i les acreditacions. 

 Promoure que les entitats que imparteixen formació treballin en xarxa. 

 Canviar la imatge de determinats col·lectius i sectors laborals sensibilitzant i 

incidint a través dels mitjans de comunicació. 

 

Els arguments de la proposta giren entorn diferents aspectes de millora, per tal 

d’entendre la formació laboral en sentit ampli. És important tenir present que, en últim 

terme, estem parlant de la formació de persones i per tant, cal treballar amb 

sensibilitat. S’assenyalen diferents qüestions: 

 

 Tenir present la realitat de les persones a l’hora de plantejar la formació. Les 

persones immigrades són de perfils molt diversos, des de gent molt preparada i 

formada a persones amb menys recursos per desenvolupar una tasca en el món 

laboral. Per aquest motiu és fonamental adaptar la formació a cada persona i no a la 
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inversa, que les persones s’adaptin a les formacions existents. La formació és un 

procés i cal tenir molt present les necessitats i les voluntats de les persones (formació 

vs educació). 

 

 Posar en valor tot tipus de formacions. Cal posar en valor tot tipus de 

formacions, i no només aquelles que tradicionalment es valoren més socialment 

perquè estan reglades o són més reconegudes. Tota formació és digna i aporta un 

valor social. A més, no només tota formació és digna, sinó que a més la formació 

dignifica a la persona com a tal. En aquest sentit, es valora que caldria anar trencant 

amb el concepte de que “les persones fracassen”. 

 

 Posar en valor els coneixements i sabers de les persones. També és necessari 

tenir molt present que tota persona pot tenir uns coneixements i sabers propis que cal 

posar en valor. En ocasions, des de la formació es posa massa èmfasi en el context 

sociolaboral sense prestar atenció a les capacitats de les persones que cerquen feina, 

i les quals poden tenir “sabers” amb un gran potencial de desenvolupament (per 

exemple, formació com artesans d’oficis avui dia perduts aquí o que mai han existit 

però que també es valoren i tenen el seu lloc en el mercat). Si es posa en valor les 

habilitats de les persones, també és més fàcil motivar-les i pujar la seva autoestima. 

 

 Abordar també la formació complementària. La formació, en alguns casos, no 

s’ha de centrar en aspectes únicament vinculats al lloc de treball, sinó que també ha 

de contemplar aspectes més amplis vinculats als hàbits i les competències bàsiques. 

 

 Trencar estereotips socials vinculats a les professions que s’associen a 

determinats col·lectius. Sovint s’associa a persones d’un determinat origen a una 

professió, negant així la possibilitat de desenvolupar tot el potencial i coneixement 

d’aquestes persones. Massa sovint a persones d’un determinats col·lectiu o origen se 

li assigna unes tasques o llocs de treball que no sempre corresponen amb les seves 

possibilitats, i aquest fet els allunya de possibles llocs de feina qualificats per als que 

estan molt capacitades. 

 

 Promoure referents mediàtics. Vinculada amb la idea anterior, s’apunta que seria 

convenient potenciar referents mediàtics de persones de diferents orígens que han 

desenvolupat una carrera professional en camps reconeguts socialment. Perquè es 
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valora que tindria una funció tant en les persones amb el mateix origen, com per al 

món laboral i social que només associa determinats col·lectius a determinades feines. 

 

 La formació es produeix al llarg de tota la vida. Finalment, com element de 

reflexió respecte la formació en sentit ampli, es destaca que la formació és un procés 

que es dona al llarg de tota la vida, i com a tal, no només es pot entendre com un 

element puntual en un determinat moment vital, sinó que cal tenir-la present com un 

element que ens acompanya a tots al llarg de tota la vida. A més, tots aprenem de tots. 

 

 

2.2. Formació tenint en compte el context socioeconòmic, el 

mercat laboral i les polítiques empresarials 

 

Un segon bloc d’aportacions feien referència en partir de la situació actual del mercat 

laboral i les polítiques empresarials. En aquest sentit, es van proposar les següents 

línies d’actuació: 

 

Incloure/integrar a persones d’origen immigrant en el món econòmic i social, 

posant en valor la riquesa social i la capacitat de treball que aporten a la societat 

d’acollida: 

 

Per desenvolupar aquesta actuació és necessari treballar diferents aspectes:  

 

 Incidir des dels moviments socials i les entitats en les polítiques 

socioeconòmiques. Per fer això possible és necessari organitzar els 

moviments socials per a que tinguin capacitat d’incidència i conscienciar-los 

de la seva capacitat d’incidir. 

 Empoderar a les persones immigrades sobre els seus drets i deures en el 

món laboral. 

 Capacitar al món empresarial respecte els aspectes vinculats a la 

Responsabilitat Social Corporativa des de la mirada dels moviments socials. 

Per això cal portar a terme accions de sensibilització al món empresarial i 

formació d’aquest. 
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En aquest sentit, s’observa que sovint la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) 

només és una eina de màrqueting de les grans empreses, i en canvi, el 95% de les 

empreses de Barcelona són PIMES, de menys de 50 treballadors/es. Per aquest motiu 

es valora fonamental tenir una estratègia de proximitat amb les petites empreses 

respecte la RSC i sobretot facilitar-los al màxim els aspectes burocràtics per part 

de l’administració. 

   

Es tracta d’incidir en el món empresarial perquè aposti per la incorporació de personal 

indistintament del seu origen. Però, a més, cal posar en valor l’oportunitat i 

potencialitat que genera poder incorporar persones de diferents orígens culturals com 

un element d’enriquiment per a l’empresa i un factor potencialment favorable, i no com 

un inconvenient com en ocasions succeeix. 

 

A més a més, les reflexions entorn aquesta proposta es fonamenten en que la 

formació no pot estar al marge de la situació del mercat laboral actual, i 

conseqüentment, s’identifiquen un seguit de qüestions a tenir present, tant per adaptar 

la formació a la situació del mercat laboral, com per incidir en el mercat laboral en una 

determinada direcció: 

 

 La formació que s’ofereix ha d’anar en consonància amb la demanda del 

mercat laboral. És necessari que la formació que s’ofereixi vagi en 

consonància amb la demanda actual del mercat laboral. El mercat és molt ràpid 

i variant, i la formació generalment és molt més lenta a l’hora d’adaptar-se a 

aquests canvis. Això provoca que hi hagi molta formació no ajustada a la 

demanda. 

 

 Les pràctiques en la formació han de ser útils per l’empresa i per la 

persona. Es posa de manifest que actualment hi ha determinats models de 

pràctiques en les formacions que no acaben de ser útils ni per a les empreses 

ni per a les persones. Per exemple, en ocasions períodes curts de pràctiques o 

poques hores (4 hores en comptes de 8, per exemple) provoquen que les 

pràctiques no siguin útils ni per l’empresa ni pel treballador/a. Es valora molt 

important les pràctiques en la formació, ja que és la clau per incorporar algú a 

l’empresa, però les pràctiques han de ser “reals”, vinculades a llocs de treball, i 

on la persona pugui aprendre i desenvolupar una tasca productiva. 
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 Necessitat d’apropar sectors empresarials. Des del punt de vista de la 

formació pot ser una oportunitat el fet d’apropar sectors professionals diferents. 

D’aquesta manera es poden promoure interaccions entre àmbits i 

coneixements i posar en valor i obrir altres possibilitats a determinats 

coneixements i col·lectius. 

 

 Formació com eina de promoció interna a les empreses. La formació no 

només s’ha de concebre com una eina d’inserció laboral, sinó també com una 

eina de promoció laboral. I per tant, la formació s’ha d’entendre com un procés 

de formació continua, i les empreses han d’apostar per la promoció interna dels 

seus treballadors/es, i aquests han de tenir motivacions per poder promocionar 

en l’àmbit laboral. 

 

 

2.3. Metodologia i qualitat de la formació 

 

Un tercer bloc vinculat a la formació fa referència a tots aquells aspectes vinculats a la 

metodologia de desenvolupament de la formació i la qualitat d’aquesta. En aquest bloc 

s’apunten les següents línies de treball: 

 

Promoure una necessària innovació i millora de la qualitat de l’oferta formativa 

de les persones immigrades: 

 

Aquesta qualitat i innovació passa per aprofitar millor els recursos existents; 

augmentar l’impacte de la formació al llarg de la vida i adaptar la formació a les 

diferents persones. Per fer això possible cal seguir quatre passos bàsics: 

 

 Investigar: analitzar alternatives i possibilitats formatives. 

 Planificar: tenir una estratègia i pla de treball estudiat. 

 Avaluar: valorar l’impacte i l’execució de la formació. 

 Readaptar en funció de l’avaluació realitzada redefinir la formació perquè sigui 

més útil i respongui a les necessitats i objectius plantejats. 

 

Per fer tot això és important partir de dos premisses: 
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 Crear sinergies col·laboratives entre l’administració, les entitats i el mercat 

laboral. 

 Sortir de la immediatesa de les accions i buscar una planificació a llarg 

termini. 

 

Per promoure una formació amb metodologies innovadores, s’hauria de detenir en 

compte un seguit d’elements en la implementació de la formació laboral:  

 

 Formació partint de la realitat de les persones usuàries i amb metodologies 

proactives. En primer lloc, es destaca la necessitat de partir de la realitat de les 

persones a l’hora de plantejar la formació, i promoure una formació “de tu a tu”, que 

promogui metodologies proactives que incentivin i motivin a les persones usuàries i 

incentivin la seva implicació en el procés formatiu. 

 

 Formació participativa. És valora important que la formació que s’imparteixi 

promogui la participació activa de les persones, perquè és la manera que aquesta 

s’adapti millor a les seves necessitats i, al mateix temps, que la formació que 

s’imparteixi tingui en compte els coneixements previs de les persones i les seves 

capacitats i necessitats. La formació s’ha d’adaptar a les persones usuàries, i no a la 

inversa. 

 

 Formació dialògica. Vinculat amb la idea anterior es destaca que la formació ha de 

ser dialògica, és a dir, promovent el diàleg entre les persones. És d’aquesta manera 

com les persones poden intercanviar punts de vista i com adquireixen millor els 

coneixements plantejats. 

 

 El paper del grup formatiu. Un altre element a tenir en compte a l’hora de realitzar 

la formació és el paper actiu que pot jugar el grup formatiu. Es destaca que una de les 

característiques habituals de les persones immigrades és la manca de xarxa social de 

suport, en la mesura que sovint han deixat família, amics i relacions als seus països 

d’origen. Per tant, és important que la formació que s’imparteix en grup posi en valor 

aquest grup i fomenti el seu vincle i relació de suport.  

 

 Potenciació de la figura de la persona d’acompanyament. És necessària la 

figura de la persona que acompanya al procés de formació de la persona. No només hi 

ha d’haver gestors/es de cursos, cal anar més enllà en l’acompanyament. Però, per 
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això és necessari disposar de diners, recursos i temps, i és obvi que actualment hi ha 

una dificultat de finançament important. 

 

 Aprofitament de recursos i treball en xarxa. Un altre element cabdal a l’hora de 

realitzar la formació és aprofitar tots els recursos existents i a l’abast de les persones 

immigrades. És fonamental coordinar esforços i recursos i posar en relació, en aquest 

punt és fonamental el treball en xarxa entre els diferents agents que intervenen en la 

formació. S’assenyala la necessitat de promoure una certa especialització de cada 

agent que ofereix formació, però al mateix temps coordinar-se millor, perquè la 

sensació és que actualment es solapen formacions i recursos, i això provoca que no 

es treballi eficientment.  

 

 Coherència en els itineraris formatius. La formació s’ha de planificar amb 

coherència i tenint en compte l’itinerari formatiu de la persona. En aquest sentit, la 

sensació és que la formació sovint es planteja com a productes molt rígids i poc 

adaptats a les necessitats de les persones i el mercat. 

 

 Formació de qualitat: planificar, avaluar i redefinir. Per desenvolupar una bona 

formació de qualitat és molt important realitzar una bona planificació d’aquesta, tenint 

present els destinataris, el mercat laboral i la metodologia de treball. 

 

 Regulació i homologació. S’observa la necessitat de regular l’oferta de cursos i 

homologar aquells que ofereixen una formació de qualitat. 

 

 Millora del sistema d’informació. Vinculat amb la idea anterior, s’observa que 

sovint les persones s’emporten sorpreses quan realitzen un curs i es creuen que ja 

tenen un títol o acreditació, i molts cops aquests cursos no estan homologats. Per això 

es proposa que hi hagi un sistema d’informació que reguli i faci difusió dels cursos 

existents i la homologació o no d’aquests, perquè si no la població immigrada en 

ocasions pot sentir-se perduda o fins i tot, enganyada. 
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EIX 3: INSTRUMENTS I RECURSOS PER A L’ORIENTACIÓ I LA 

FORMACIÓ LABORAL  

 

A  partir de la primera pluja d’idees, el grup va seleccionar aquelles idees que podien 

tenir un major potencial de desenvolupament. Aquestes idees preseleccionades es van 

ordenar en 3 blocs: 

 

3.1. Desenvolupar un cercador de cursos de formació ocupacional. 

3.2. Apropar els recursos a totes les persones usuàries.  

3.3. Apoderament de les persones usuàries. 

 

3.1. Desenvolupar un cercador de cursos de formació ocupacional 

 

Actualment no existeix cap aplicatiu que permeti cercar de manera integrada els 

diferents cursos de formació ocupacional que es programen a Barcelona. En aquest 

sentit es valora que poder disposar d’un cercador que agrupés les diferents 

propostes formatives que organitzen les entitats membres de la Xarxa d’acollida 

seria un instrument molt  útil pels i les professionals que treballen a les entitats ja 

que els permetria conèixer l’oferta actualitzada i derivar els possibles usuaris en 

funció de les seves necessitats. 

 

Per poder dur a terme la proposta caldria, en primer lloc, el compromís de les 

diferents entitats membres de la Xarxa d’acollida de difondre l’oferta pròpia. En 

aquest sentit, es valora la importància de sumar a la iniciativa les entitats amb una 

major oferta formativa. Això voldria dir omplir una fitxa-model que contindria tots els 

elements d’informació necessaris: 

 

 Tipus de formació 

 Perfil destinatari 

 Requisits 

 Horaris 

 Dades de contacte 

 Etc. 
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També caldria comptar amb els recursos informàtics per poder desenvolupar l’eina. 

Els tècnics de les entitats haurien de poder tenir els permisos per poder penjar la 

informació pròpia i poder accedir a visualitzar l’oferta disponible de la resta d’entitats. 

 

A l’hora de visualitzar el cercador, es valora que hauria de tenir una semblança a 

“google calendar”. Caldria prioritzar la visualització de l’oferta disponible aquell 

mes, i que quant clickessis sobre un determinat curs s’obrís la fitxa completa de 

l’activitat. 

 

Aquesta eina estaria pensada per poder fer una millor gestió tècnica de la 

informació, però de manera complementària, es podria desenvolupar una aplicació 

per a mòbil (Apps) que permetés a les potencials persones usuàries veure les 

diferents propostes formatives. 

 

3.2. Apropar els recursos a totes les persones usuàries 

 

Bona part de les possibles persones usuàries tenen dificultats d’accés als recursos i 

eines d’orientació i formació. Per aquest motiu es proposa apropar, en la mesura 

del possible, els recursos d’inserció laboral i formació als barris i a les potencials 

persones destinatàries. Per a fer-ho es plantegen dues estratègies complementàries: 

  

 D’una banda promoure i organitzar una Fira del treball conjuntament amb 

altres agents socials i econòmics. De la mateixa manera que a Barcelona 

s’organitza un saló de l’ensenyament o una fira de l’emprenedoria (Biz 

Barcelona) es podria organitzar una fira del treball-inserció que permetés de 

manera activa viure i fer el recorregut pels diferents aspectes de la 

inserció laboral. Per exemple, el recorregut a la fira es podria iniciar en la 

confecció del currículum, amb tallers pràctics, etc. i poder continuar el 

recorregut per l’oferta formativa ocupacional, entrevistes de feina amb 

empreses reals, ETT, etc. Es tractaria doncs d’organitzar una trobada on 

poguessin confluir entitats, empreses reals i usuaris i on podrien participar 

administració, bancs, mitjans de comunicació, entitats, empreses amb ofertes, 

ETT, plataformes de cerca on line, etc. 

 

 D’una altra banda, i de manera complementària, aquesta fira podria ser el punt 

de partida de busos itinerants (tipus bibliobus) que acostessin la informació 
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als diferents barris de la ciutat i que amb el suport d’un/a tècnic/a pogués 

explicar i orientar les possibles persones usuàries als barris. Una altra 

alternativa d’acostament als barris, seria aprofitar els centres cívics i valorar 

la possibilitat d’ubicar-hi un punt d’informació temporal. 

 

3.3. Apoderament de les persones usuàries 

 

L’orientació a la persona usuària i la intervenció del personal tècnic per la 

inserció laboral s’ha de fer en la línia d’apoderar cada vegada més la persona. És a 

dir, ajudar-la a que es conegui i reconegui els seus elements de potencialitat com 

a punt de partida.  

 

Fer un treball d’acompanyament d’aquest tipus requereix però dels recursos 

necessaris i no totes les entitats en tenen. Per aquest motiu es proposa capacitar i 

donar eines de formació als i les professionals de les entitats i formar-los en 

tècniques de coaching, etc. de manera que puguin tenir més eines per a 

l’apoderament de les persones amb els que treballen.  

 

Altres accions que faciliten l’apoderament, és el fet de poder disposar de referents 

estables o la possibilitat d’organitzar grups d’ajut mutu, i poder fer seguiment i 

acompanyament de cada cas. 

 

Per tot això, a banda d’augmentar els recursos de les entitats es proposa capacitar 

els i les professionals, organitzar espais que permetin compartir experiències 

d’intervenció o facilitar tècniques i eines de dinamització de grups. 
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EIX 4: TREBALL EN XARXA, COORDINACIÓ ENTRE ELS 

DIFERENTS AGENTS  

 

Abans de començar a generar propostes que millorin el treball en xarxa i la coordinació 

entre agents, el grup va considerar necessari pensar primer en el concepte “treball 

en xarxa” i buscar una definició que els englobés i en la que tothom se sentís 

còmode.  

 

D’aquest debat, s’estava d’acord en dues “definicions” diferents però complementàries 

alhora:  “treball en xarxa” pot significar formar part d’una plataforma, en el marc de la 

qual es reuneixen de manera periòdica diferents agents que comparteixen interessos i 

objectius de treball. Però, treball en xarxa no significa només i necessàriament una 

idea d’espai en comú, sinó el sentit de format part d’un conjunt d’agents amb els quals 

et coordines per abordar determinades situacions, casos, projectes, idees... En aquest 

sentit, treballar en xarxa implica “tenir present” la comunitat d’entitats i agents que 

estan treballant en el mateix àmbit i direcció que tu.   

 

De la pluja d’idees elaborada anteriorment, el grup va seleccionar aquells aspectes 

més rellevants i amb més potencial per millorar l’eix del treball en xarxa i la 

coordinació. Es van dividir aquestes idees en dos grans grups:  

 

4.1. Eines i metodologia: relatiu al com treballem en xarxa, quines eines i 

metodologies requerim per fer-ho. 

4.2. Informació: la necessitat de millora dels canals de difusió i traspàs dels 

recursos existents.  

 

 

4.1. Eines i metodologia 

 

Respecte el bloc d’eines i metodologia es van desenvolupar diferents línies d’actuació: 

 

Xarxes amb interessos comuns i redefinir els objectius periòdicament: 

 

Una de les propostes que apareix és la importància que les xarxes, per ser operatives, 

tinguin clars quins són els seus objectius i parteixin d’interessos comuns. Es comenta 

que moltes de les xarxes actuals van ser creades fa uns anys i malgrat que el context i 
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les necessitats socials han variat, la xarxa no ho ha fet ni en la seva composició ni en 

els seus objectius. Per això, creuen que és imprescindible que les xarxes redefineixin 

amb una certa periodicitat els seus objectius i que, d’aquesta manera, no es desvirtuï 

el seu sentit inicial.  

 

Tenir una persona designada i referent de la xarxa de cada entitat per guanyar 

eficiència: 

 

És necessari que les entitats designin a una única persona com a referent d’una xarxa 

o plataforma de treball. D’aquesta manera s’aconseguirà més eficiència en la xarxa i 

aquesta podrà avançar en el seu treball. Perquè això sigui possible cal, d’una banda, 

voluntat entre les pròpies entitats participants i, de l’altra, que aquestes disposin de 

suficients recursos econòmics per augmentar/mantenir els recursos humans.  

 

Planificar i treballar amb mentalitat de xarxa 

 

Es reivindica la importància que els agents aprenguin a treballar amb mentalitat de 

xarxa, especialment per evitar duplicar esforços i recursos. En aquest sentit, es 

proposa que els plans de treball de cada entitat siguin creats tenint molt en compte el 

què ja existeix. En aquest sentit, es destaca la importància de la confiança i el 

coneixement per poder treballar en xarxa, evitant la competència pels recursos 

existents.  

 

4.2. Informació 

 

Respecte el bloc d’informació es va assenyalar la següent línia d’actuació: 

 

Crear una plataforma operativa i actualitzada: 

 

Una de les mesures que es proposa és la creació d’un espai virtual que permeti que 

tots els agents puguin disposar d’informació sobre els recursos existents, per àmbits i 

perfils. Aquesta plataforma s’hauria d’actualitzar periòdicament i ser un instrument 

operatiu i àgil. Seria un recurs similar al web de Torre Jussana. També s’afegeix com a 

proposta que aquesta plataforma es combini amb l’organització de trobades i jornades 

de treball presencial que permetin a les entitats i als agents de conèixer-se i compartir 

allò que fan. En aquest sentit, es valora molt positivament aquesta Jornada. 
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4. Valoració de la jornada 

 

Els participants assenyalaven amb una x el grau de satisfacció  de l’1 al 5 respecte 

cadascun d’aquests ítems (1 seria gens satisfet i 5 seria molt satisfet). 

 

 
 

Valoració general de la jornada 
 

 
 

 
 
 

Valoració de l’organització 

0

1

2

3

4

5

Claredat de la
informació
aportada

Interès dels
continguts

Oportunitat de
manifestar les

opinions

Durada de la
jornada

4,24 4,25 4,12 
3,76 
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Durada del
treball en grup

Grau de debat
en els grups

Oportunitat de
relacionar-se

Resultats
obtinguts al

debat

3,64 

4,24 
4,04 3,92 
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Valoració del treball en grup 

 
 

Comentaris referents a la sessió 

 

El més positiu de la jornada ha estat... 

 

- Adonar-se que les entitats identifiquen les mateixes necessitats, prioritats i que 

hi havia un consens en les propostes. 

- La participació d’associacions. 

- El treball en grup i la pròpia jornada va estar molt positiva, així com l’oportunitat 

de trobar-se amb altres persones del sector. 

- El treball en grup. 

- La posada en comú dels recursos. 

- La posada en comú i el contacte amb les entitats. 

- El debat i les propostes generades en els grups de treball. 

- La possibilitat de trobar-se amb altres entitats i associacions i compartir. 

- El contacte amb persones d’altres entitats i compartir idees. 

- Possibilitat de posar en comú inquietuds. 

- El lloc de trobada entre entitats/professionals/administració. El mandat de 

pensar/reflexionar i l’agilitat de les dinàmiques. 

- Poder trobar els companys. 

0

1

2

3

4

5

Organització de
la trobada

Lloc de
realització

Dinàmica de
treball utilitzada

Tasca dels
moderadors/es

4,25 
4,52 

4,00 
4,20 
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- La possibilitat de participació, compartir, refrescar idees i reciclar 

coneixements. 

- El contacte amb les persones i la coincidència de necessitats. La participació 

de tots. El treball intens de les entitats + administració. 

- Aportacions. 

- Les persones participants. Tot ha estat molt breu però interessant. Molt positiu 

poder fer grups de treball. 

- Experiència. 

- Intercanvi d’informació i ampliació de coneixements. 

- Que professionals que treballem sobre el terreny haguem pogut somniar en 

veu alta i fer palesa una realitat. 

- Fer la jornada sobre aquesta temàtica i fer la jornada amb altres xarxes 

transversals. Sumar esforços! 

- El treball de grups i la cloenda (posada en comú). 

 

El que menys m’ha agradat... 

 

- No tenir més temps per parlar amb altres entitats i fer xarxa. 

- L’horari i el dia. 

- Estaria bé unes jornades més llargues. 

- Dia i hora i primera part de les jornades. 

- L’horari. 

- L’horari de divendres tarda. 

- L’horari que ha sigut curt. 

- Dia i hora. 

- El dinamitzador: ens guiava, pressionava amb molta urgència sense deixar 

gaire espai de debatre. 

- La manca de temps. La reflexió massa gran pel temps. El moderador estava 

massa tancat en la metodologia i les regles al grup i no donava lloc a 

reflexions, resums nous. 

- Poc temps per debatre i l’hora de la jornada. 

- Haurien d’haver assistit més persones. 

- Poca gent assistent a la jornada. 

- Poc temps per processar. La polèmica de lo local. 

- Tot i que las idees de treball en grup estava molt ben pensada, era irrealista i 

ha afectat en gran mesura la qualitat i els resultats obtinguts. 
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- Acústica de la sala del grup. 

- Res. 

- La taula rodona. 

 

No vull marxar sense dir que... 

 

- Tot depèn de les accions que es prenguin. 

- Els recursos i dades podien ser enviats abans de la jornada. 

- Les propostes estan fetes, algunes d’elles molt pràctiques i operatives en la 

seva utilitat i el temps dirà si la Xarxa les duu a terme. 

- Espero poder aprofundir més als temes proposats. 

- Espero que es tinguin en compte les nostres opinions. 

- Cal generar una definició de la situació i de les propostes consensuades en el 

mon de l’empresa i l’administració. El debat aïllat no genera impacte. Debat + 

politiques + compromís d’empreses. 

- Voldria disposar de més espais com aquest, més continuat i en horari lectiu. 

- S’ha de convertir en polítiques concretes en matèria d’inserció sociolaboral. 

- Hem de fomentar unes jornades de treball sobre temàtiques d’interès i arribar a 

més gent. 

- Necessitem la posada en comú que té molta riquesa. Donar vida a les xarxes 

que existeixen amb el compromís renovat de les persones de les entitats. 

- Valoro la jornada molt positivament. 

- En futures ocasions s’ha de tenir present que és millor incloure menys coses o 

activitats i donar-hi més profunditat. 

- Felicitats. 

- Fora necessari elaborar bé les propostes i que es tradueixin en accions reals. 

- Espero que les conclusions arribin a persones responsables que puguin valorar 

i proposar noves accions. 

- Totes les idees i propostes serveixin per millorar la situació laboral i doni 

informació a totes les persones interessades. 

- En divendres tarda millor que no es faci. 
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5. Participants 

 

A continuació es citen les persones participants a la jornada, ordenades d’acord amb 

el grup en el que vam treballar.  

 

Eix 1  

Alexandra Bozonet, Associació per a joves TEB 

Andreína Pietrini Catoni, Asociación Intercultural Latinoamericano Dosmundosmil 

Arantxa Griñón Lecumberri, Associació Sociocultural La Formiga 

Breogán Valcárcel Méndez, AMIC-UGT 

Carme Turull, BARCELONA ACTIVA 

Cori Simo Ortiz,  FUNDACIO ADSIS 

Dolors Clotas, Associació Conreu Sereny 

Elisabet Ureña Vila, Càritas Dioscesana de Barcelona 

Helena Lafita, Associació d'Ajuda Mútua d'Immigrants a Catalunya (AMIC) 

Huma Jamshed, ACESOP - Associació Cultural Educativa i Social Operativa de dones 

pakistaneses 

Isabel Mata Gutiérrez, Fundación Adsis 

Javier Joan Ibor, Fundació IPSS 

Josep María Blasco Morales, Espai d'inclusió i Formació Casc Antic EICA 

Leire Buitrago, Mujeres Pa'lante 

Marta Mendoza Piqué, Bona Voluntat en Acció 

Núria Pàmies Martorell, Ajuntament de Barcelona. Direcció d'Immigració i 

Interculturalitat. Xarxa d'Acollida. 

Pedro M. Moreno Abellán, Coordinadora per la Inserció Sociolaboral ANEM PER 

FEINA 

 

Eix 2 

Antonia Salazar Cuesta, Espai d'inclusió i formació Casc Antic EICA 

Cristina Tarín Estapé, Fundació Comtal 

Fátima Ahmed, Associació Intercultural Diàlegs de Dona 

Jaquelina Gaspar Andrés, Asociación Iberoamericana 

Jorge Irias Murillo, Asociación Cultural Social Arte Culinario de Honduras y Amigos en 

Catalunya 

Jodi Roca, Barcelona Activa  
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Laura Puy, Direcció General per a la Immigració - Generalitat de Catalunya 

Norma Véliz Torresano, Mujeres palante 

Paula Rodríguez, ACATHI 

Pilar Baeza, ACATHI 

Saul Mora Muentes, Asociación de Ecuatorianos en Catalunya 

Teia Goñi i Gómez, Coordinadora d'Entitats del Poble-sec // Pla d'Acollida Poble-sec 

per a Tothom 

 

Eix 3 

Antonio Pascual, Amigos MIRA España 

Begoña Haro, ACATHI 

Blanca Bayas, SURT, FUNDACIÓ DE DONES 

Catherine Heintz, Apropem-nos 

Chris Burdack, ACATHI 

David Soler, Fundació Privada Bayt al-Thaqafa 

Ester Rams, Fundació Servei Solidari 

Esther Ruiz, Interculturalitat i Convivència 

Guadalupe Romero Martínez, Asociación Cultural Social Arte Culinario de Honduras y 

Amigos en Catalunya 

Maria Blasco Calderón, Creu Roja 

Rosa Corral Martí, Fundación  IPSS 

Rubén Pérez Rodríguez, Espai d'inclusió i formació Casc Antic EICA 

 

Eix 4 

Ana Sánchez Gil, Associació Benestar i Desenvolupament 

Constanza Moncayo, Amigos MIRA España 

Elena Álvarez, Fundació CEPAIM 

Herminia Gil, Barcelona Activa 

Josep Mª Navarro Cantero, Cooperativa Desenvolupament Comunitari, SCCL 

Lourdes Román García, Comissió Catyalana d'Ajuda al Refugiat 

M. Belén García Antolín, Coordinadora Anem per Feina 

Maria Elena Alfaro, Fundació Privada ARED 

Noemí Morell Alsina, Fundació Privada Ficat 

Pedro Gómez Gómez, Ajuntament de Barcelona (departament persones vulnerables) 

Rodrigo Araneda, ACATHI 

Virginia González, Amigos MIRA España 

mailto:elenaalvarez@cepaim.org;
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Annex: Dinàmica inicial de generació de propostes 

 

En cadascun dels grups de treball, en un primer moment es va realitzar un exercici 

creatiu de generació d’idees que podien contribuir a millorar la situació actual respecte 

a cada eix de treball. La pluja d’idees es va concebre com un primer moment 

d’obertura on no s’analitzaven ni prejutjaven les idees. 

A continuació queden recollits els resultats d’aquest primer exercici a cada grup de 

treball, donat que poden ser la base de futures inspiracions.  

 

Eix 1: Accés a la formació i la inserció laboral 

o Possibilitar l’accés.  

o Més finançament de les polítiques actives.  

o Més diners per educació.  

o Més places de les escoles d’adults.  

o Canviar la Llei.  

o Millora de l’economia.  

o Millora de les condicions laborals.  

 

o Formació adaptada al mercat de treball.  

o Discriminació positiva.  

o Formatiu + laboral.  

 

o Realisme= itinerari + expectatives.  

o Més informació dels països d’origen.  

o Facilitar la formació especialitzada d’acord amb la cultura d’origen.  

o Més informació sobre les acreditacions.  

o Informar en profunditat sobre els procediments.  

o Millorar la difusió.  

 

o Més formació gratuïta.  

o Orientació en la formació laboral.  

o Crear un dispositiu per persones en situació administrativa irregular.  

o Millora d’autonomia. 

o Programes d’acompanyament.  
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o Pla d’Acollida.  

o Facilitar accés a les persones en situacions irregular.  

o Generar intercanvi d’experiències. Treball en xarxa.  

 

o Pràctiques laborals.  

o Crear pont amb les empreses  

o Integrar als empresaris.  

o Fer prospecció d’empreses.  

o Més informació a les empreses.  

o Reflexió en profunditat sobre les condicions laborals.  

o Accés laboral al mercat ordinari.  

o Formar a les persones per presentar-s’hi a un lloc de treball.  

o Canvi de mentalitat d’empresaris.  

o Informació als empresaris sobre les situacions irregulars.  

o Contractació responsable.  

o Flexibilitzar la burocràcia.  

 

o Coneixement de comportaments regulars.  

o Combatre prejudicis.  

o Canviar hàbits de pensaments.  

o Consciència.  

o No discriminar per edat, gènere, procedència, sexe, look, etc.  

 

o Ajut al transport.  

 

Eix 2: La formació en el marc del procés d’inserció sociolaboral. 

 Formem persones, i per tant cal treballar amb sensibilitat. 

 Formació al llarg de la vida. Mirada personal. 

 Cal tenir present les realitats de les persones (hi ha persones que no coneixen 

ni la llengua). 

 Cal oferir formació complementària a la laboral (hàbits, competències, etc.). 

 La gent no fracassa. 

 Importància de la motivació  Connectar formació amb habilitats. 

 La formació dignifica  Elements bàsics de la formació tenen valor. Model de 

formació. 
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 Tota formació és digne i té un valor, ho més bàsic (alfabetització) també té un 

valor social. 

 La formació no ha de ser estereotipada. Cal trencar amb els estereotips. 

 La formació no ha de ser assignada. Hi ha persones immigrades qualificades. 

 Necessitat de models de referència. 

 Cal promoure referents mediàtica i posar-los en valor. 

 Tota persona té uns “sabers”, i amb el nou context hi ha nous perfils 

professionals que poden tenir un valor afegit. 

 Cal posar en valor els “sabers” de les persones. 

 No s’ha de menystenir ninguna persona, tothom té els seus coneixements. 

 La formació és un procés. Cal partir de les necessitats i les voluntats de les 

persones (formació BC educació). 

 

 La clau és incorporar la persona a l’empresa. 

 Les pràctiques han de ser reals i útils per l’empresa i la persona. No pràctiques 

de mitja jornada sinó de jornada sencera. 

 Apropar sectors professionals diferents. 

 Tenir present en la formació el que demanda el mercat laboral. 

 Cal apropar les necessitats del mercat a la formació. 

 El mercat varia molt ràpidament. 

 Hi ha molta formació que no està ajustada a la demanda de feina. 

 Cal oferir formació continuada pensant en la promoció de la gent que ja té un 

lloc de treball i vol millorar. 

 Potenciar la responsabilitat social corporativa adaptada a la realitat actual. 

 El 95% de les empreses de Barcelona són PIMES (tenen menys de 50 

treballadors/es), i aquestes empreses treballen poc la responsabilitat social. 

Per això necessiten el suport de les administracions simplificant la burocràcia i 

els tràmits. 

 Les empreses que desenvolupen la responsabilitat social corporativa són les 

grans multinacionals, i aquestes només ho fan com una estratègia de 

màrqueting. 

 Cal apropar el món empresarial a la perspectiva social. 

 El món empresarial ha de valorar l’oportunitat que pot suposar incorporar 

persones d’altres cultures per la riquesa de l’empresa. 
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 Els itineraris formatius han de ser coherents. 

 Cal coordinar les diferents ofertes formatives i promoure una certa 

especialització. Actualment tothom dona la sensació que va a la seva i es 

dupliquen esforços. 

 Cal facilitar l’accés de les persones immigrades a la formació, perquè 

actualment manquen oportunitats tot i la professionalitat d’algunes persones. 

 Cal informar dels cursos que s’ofereixen i que aquesta informació expliciti 

l’homologació dels cursos o no. Per això cal regular l’oferta formativa. 

 Tots aprenem de tots. 

 Cal promoure un aprenentatge dialògic. 

 Cal cuidar la metodologia i la pedagogia en la formació. 

 Cal partir de la realitat, i promoure metodologies formatives actives i 

projectives. 

 Formació del tu a tu. 

 Cal promoure la participació de les persones i del grup en la formació. 

 És fonamental el suport del grup en la formació com a grup de referència i 

suport. Importància del paper dels iguals. 

 Cal potenciar la figura que acompanya en la formació. No només ser gestors/es 

de cursos. Per això calen recursos, diners i temps. Hi ha una dificultat de 

finançament. 

 

Eix 3: Instruments i recursos per a l’orientació i la formació laboral  

- Crear un cercador de cursos. 

- Facilitar Internet gratuït. 

- Fer un calendari de cursos. 

- Fer un mapa de recursos. 

- Mantenir la informació actualitzada. 

 

- Posar parades al carrers. 

- Organitzar bus itinerant cap als barris. 

- Fer conferències. 

- Fer un programa de TV. 

- Fer un programa de ràdio. 

- Fer tríptics. 

- Organitzar jornades de portes obertes. 
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- Desenvolupar una aplicació mòbil (APP) per trobar cursos. 

- Utilitzar el facebook. 

- Fer una web. 

- Utilitzar el twitter. 

- Organitzar un concurs. 

- Ampliar l’oferta amb molts cursos. 

- Habilitar un telèfon d’ajut. 

- Ampliar els horaris. 

- Organitzar racons o corners. 

- Fer un bombardeig d’informació. 

- Fer una obra de teatre. 

- Organitzar tasts d’oficis o de cursos. 

- Organitzar una fira del treball. 

- Aprofitar els taxis i busos per fer publicitat. 

- Aprofitar les lones de les obres. 

- Posar punts d’informació en centres cívics. 

- Posar informació als caixers de La Caixa. 

- Empaperar el carrer amb currículums. 

 

- Desenvolupar una eina d’autovaloració i autoconeixement. 

- Aprofitar persones que puguin explicar la seva experiència. 

- Impulsar una xarxa activa de persones. 

- Fer un anàlisi del mercat. 

- Impulsar noves línies de treball. 

- Treballar amb sectors informals. 

- Fer formació a mida. 

- Promoure el coneixement compartit. 

- Organitzar tutories. 

- Fer acompanyaments. 

- Fer rotacions. 

- Fer pràctiques amb altres països. 

- Potenciar la Responsabilitat Social Corporativa de les empreses. 

- Treballar amb escoles i instituts (assignatures, projectes, etc). 

- Formació a la fresca. 

- Reduir la jornada laboral. 

- Donar beques o ajuts. 
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- Partir del que la gent ja sap fer. 

- Igualtat d’oportunitats. 

- Administració eficient. 

- Alumnes que facin de professors. 

- Apoderament. 

- Conèixer com s’ho fan les empreses per buscar personals. 

- Fer visites guiades a empreses o entitats. 

- Treballar orientats a les actituds i no pas a les aptituds. 

- Formació en valors. 

 

Eix 4: Treball en xarxa, coordinació entre els diferents agents  

- Les maneres de fer xarxa estan obsoletes, cal que treballem en xarxa de 

manera més operativa. 

- Hem de crear xarxes eficaces: hi ha xarxes molt representatives però que fan 

poc treball real.  

- Hem de buscar la innovació en les formes d’articular-nos i coordinar-nos.  

- L’operativitat de la xarxa té a veure amb la mida d’aquesta: buscar un mínim de 

diversitat però amb un màxim de nombre de participants. 

- Hem d’evitar que hi hagi excessius espais de participació que acabin cremant 

la participació dels agents.  

- Cal que busquem nous mecanismes de derivació de casos entre agents. 

- Posar recursos a la xarxa: per poder treballar en xarxa, cal dotar de recursos a 

les entitats. 

- Entre aquests recursos, seria convenient formar en treball en xarxa a aquelles 

entitats menys professionalitzades. 

- L’Administració ha de ser precursora i donar suport estructural a les xarxes. 

- Per poder treballar en xarxa, cal disposar i deixar temps per fer-ho.  

- Per poder treballar en xarxa, hem de fer-ho amb coneixement i confiança. 

- Per poder treballar en xarxa, cal evitar els protagonismes i rivalitzar pels 

recursos existents.  

- Buscar un punt intermedi entre l’especialització de les entitats i la 

generalització, en relació a la tasca que desenvolupen, els projectes/serveis 

que ofereixen i la població que atenen.  

- És important incorporar el sector empresarial i el sector d’investigació. 

- Diagnostiquem un excés d’informació i de recursos, sovint solapats entre ells.  
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- És necessari tenir més coneixement i que sigui autoalimentat dels recursos que 

existeixen en l’àmbit de la formació i la inserció sociolaboral per persones 

immigrades.  

- Cal que aquesta informació estigui actualitzada i sigui accessible. 

- Cal pensar en on i com es recull i sistematitza tota aquesta informació. 

- És necessari poder conèixer els recursos existents a nivell de barri/territori, i 

aquesta informació és la més difícil d’obtenir. 

- Hem d’evitar duplicitats en els recursos i projectes que oferim. 

 


