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La II Jornada Espai Làbora, celebrada el passat dia 6 de juny al Born Centre de Cultura 
i Memòria, és una Jornada de Networking entre empreses i persones candidates per 
a desenvolupar un mercat laboral reservat a persones en risc d’exclusió, amb 
l’objectiu d’afavorir la ocupabilitat dels col·lectius més vulnerables de la ciutat. 

La Jornada va començar a les 9:30h amb l’Acte Inaugural, presidit per l’Ajuntament 
de Barcelona, i el lliurament del distintiu Segell Làbora a totes aquelles 
organitzacions col·laboradores, com a reconeixement a la seva participació i 
compromís amb la contractació dels col·lectius en risc d’exclusió de la ciutat. 

Posteriorment, a les 11:15h, es va organitzar un Espai de Networking, on una 
cinquantena d’empreses es van entrevistar amb més de 400 persones candidates 
participants del Programa, amb l’objectiu de cobrir processos de selecció de 
personal o formar part de les seves bosses de treball.  Un espai dissenyat en un 
format d’entrevistes individuals i grupals, i seguint criteris d’ocupació per 
competències, amb l’objectiu d’assolir el major nombre d’insercions possibles i 
contribuir a millorar la ocupabilitat dels col·lectius en risc. 

El Programa Làbora, en què s’emmarca l’acte, és un projecte de ciutat, innovador i 
a favor de la inclusió social, liderat per l’Institut Municipal de Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Barcelona, amb la col·laboració de les entitats socials, 
representades per ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social), FEICAT (Empreses 
d'Inserció de Catalunya) i Creu Roja, i del teixit empresarial de la ciutat. 

Les empreses, gràcies al Programa Làbora, troben la persona que millor encaixa amb 
les seves necessitats de contractació laboral, seguint criteris d’ocupació per 
competències. 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 
candidata de manera individual en la seva adaptació al nou lloc de treball. 
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Programa

8.45 a 9.30 h
Acreditacions.

9.30 a 10.30 h
Acte institucional 
i lliurament del segell 
Làbora.
Laia Ortiz, tinenta d’alcaldia 
de Drets Socials
Teresa Crespo, presidenta 
d’ECAS, Entitats Catalanes 
d’Acció Social
Albert Alberich, secretari 
de FEICAT, Empreses 
d’Inserció de Catalunya
Josep Quitet, president 
provincial de Creu Roja 
a Barcelona

10.30 h
Obertura de l’espai 
de coffee break ofert 
per Salta Càtering, 
Fundació Ared.

11.15 h
Inici de l’espai 
de networking i tallers 
de treball.

EN L’ESPAI DE MERCAT
11.15 a 14 h
Entrevistes de feina 
individualitzades i grupals.

SALES TRANSPARENTS 
I SALA MORAGUES
Tallers paral·lels alterns, 
de 45 minuts de durada.

11.15 a 12.00 h
Sala 1: Crea el teu vídeo 
CV. Mónica Martín, 
Fundació Èxit

Sala 2: Apps mòbils: noves 
aliades en la recerca de 
feina. Yolanda Rey, Probens

Sala Moragues: Connecta 
amb el talent creativament. 
Jorgina Martinez, Genidees

12.15 a 13.00 h 
Sala 1: Crea el teu vídeo 
CV. Mónica Martín, 
Fundació Èxit

Sala 2: Elevator pitch. 
Barcelona Activa

Sala Moragues: 
Connecta amb el talent 
creativament. Jorgina 
Martinez, Genidees

13.15 a 14.00 h 

Sala 1: Apps mòbils: noves 
aliades en la recerca de 
feina. Yolanda Rey, Probens

Sala 2: Elevator pitch. 
Barcelona Activa

6 de juny de 2016 
Mercat del Born
Barcelona

Programa

barcelona.cat/labora
#ProgramaLàbora
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Sala Moragues durant l’Acte Inaugural de 
l’Espai Làbora 2016 

 Laia Ortiz, tinenta d’alcaldia de Drets Socials 

 Teresa Crespo, presidenta d’ECAS, Entitats Catalanes d’Acció Social 

 Albert Alberich, secretari de FEICAT, Empreses d’Inserció de Catalunya 

 Josep Quitet, president provincial de Creu Roja a Barcelona 

 D’esquerra a dreta: Josep Quitet, Teresa  
Crespo, Laia Ortiz i Albert Alberich 
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A la finalització de l’Acte Inaugural es va procedir a l’entrega de diplomes a aquelles 
empreses i entitats col·laboradores amb el Programa, amb el distintiu Segell Làbora per 
a Organització Col·laboradora o Organització Responsable, en funció de si col·laboren a 
través de la contractació o fent difusió del projecte. 
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Representants de les 79 organitzacions que van recollir el Segell Làbora 

 
En total, 124 organitzacions han estat atorgades amb el distintiu Segell Làbora. 
D’aquestes, 79 van recollir el seu diploma al mateix acte institucional:  
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L’Espai de Networking va ser dinamitzat per més de 60 persones entre l’equip del 
Programa Làbora (prospecció, orientació, direcció, formació, comunicació i 
administració), i el personal de suport del Born CCM. 
 
A l’espai de Networking, hi van estar representades una cinquantena d’empreses i 
entitats col·laboradores, realitzant entrevistes individuals i grupals. Cada empresa 
disposava d’una taula amb un identificador dina4 indicant el número d’estand i el nom. 
La gran majoria d’empreses van decidir personalitzar el seu estand amb material 
corporatiu propi com roll-ups, photocalls o tríptics corporatius per tal de tenir una major 
visibilitat dins de la jornada.  

402 
candidats/es 
participants

50
empreses

2,2 Mitjana 
entrevistes 

per 
candidat/a

7 CV per 
candidat/a 
entregats a 
empreses
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Les 50 empreses i entitats que van participar a l’Espai de Networking són:   
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Les empreses i entitats varen rebre una agenda personalitzada amb l’itinerari on 
s’especificava l’horari, el tipus d’entrevistes (individuals i/o grupals) programades a 
l’Espai de Networking, el nom de cada candidat/a, i la ocupació per la qual opten a 
una vacant de l’empresa corresponent. 

2833 CV entregats pels candidats/es per autocandidatura -

7 CV entregats per autocandidatura

857 entrevistes realitzades --- 2,2 mitjana 

d’entrevista per candidat/a

779 entrevistes programades 
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Les empreses i entitats participants a l’Espai de Networking oferien vacants dels 
següents sectors d'activitat: 

 

Agricultura i pesca 

Automoció 

Banca i finances 

Benestar i imatge personal 

Biotecnologia i biomedicina 

Comerç 

Comunicació 

Construcció 

Cultura 

Educació 

Energia i aigua 

Indústria aeroespacial 

Indústria agroalimentària 

Indústria metal·lo mecànica 

Indústria química 

Indústria tèxtil 

Logística 

Medi ambient 

Salut 

Serveis a les empreses 

Serveis socials 

Smart Cities 

Telecomunicacions i TIC 

Transport 

Turisme i hostaleria 
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Taller “Elevator Pitch”
 

Taller “Crea el teu vídeo CV”
 

El programa de la jornada també va incloure diversos tallers i seminaris formatius de 
45 minuts de durada, orientats a la millora de l’ocupabilitat de les persones 
candidates participants, impartits per Barcelona Activa, Probens, Fundación Èxit i 
Genidees. Aquests es van dur a terme a la Sala Moragues i a les sales transparents 
(Espai Antoni Desvalls i Manuel Desvalls). 

 Elevator pitch. Joana Sanz, Barcelona Activa. 

 Apps mòbils: noves aliades en la recerca de feina. Yolanda Rey, Probens. 

 Crea el teu vídeo CV. Mónica Martín, Fundació Èxit. 

 Connecta amb el talent creativament. Jorgina Martinez, Genidees. 
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46 insercions fruit de la Jornada (a data 25/07/16).  

S’aniran recollint les insercions derivades de la Jornada fins al 31/12, atès que hi ha 
processos de selecció més complexos, que porten més temps o que es reprendran 
després de l’estiu.  

19 de les insercions s’han realitzat a través d’entrevistes programades prèviament entre 
usuaris/es i empreses, i 27 arran d’entrevistes per auto candidatura, doncs durant el 
networking es van arribar a realitzar més entrevistes de les que es van programar 
inicialment.  

Insercions per empresa/entitat 
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Durada de contracte 
 

 
 

Insercions per lloc de treball  
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Insercions per sector 

 

 
Nota: La xifra de llocs de treball de neteja (del gràfic per llocs de treball) no correspon exactament 

amb les contractacions del sector “neteja” mostrades en aquest últim gràfic, atès que part de les 

contractacions per llocs de treball de neteja s’han dut a terme per empreses que ofereixen 

múltiples serveis i no només neteja (com auxiliars, seguretat entre d’altres), que entrarien en el 

grup de “Serveis a empreses”. 
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La setmana del 13 de juny es varen enviar enquestes de valoració de la Jornada als 
usuaris/es participants, empreses/entitats, assistents i a l’equip que conforma el 
Programa Làbora, per tal de comptar amb una avaluació i opinió de tots els agents 
implicats en la realització de la mateixa, i poder detectar així els aspectes positius, els 
punts de millora, de cara a possibles futures edicions de la Jornada.  

Les valoracions de 1 a 5 sent: 1=gens, 2=poc, 3=suficient, 4=bastant, 5=molt 

 

 

Valoració 
global 

4,36

Usuaris/es 
4,33

Empreses i 
entitats 4,42

Equip  
Làbora 4,34
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Valoració usuaris/es 

Els usuaris/es participants varen atorgar la següent puntuació als diferents aspectes 

sobre els qual se’ls va preguntar, essent la mitja de la mateixa un 4,33 sobre 5: 

 

Taller formatiu 4,10 

Informació i contacte previ (mail i trucades) a la jornada  4,53 

Sessions presencials de formació prèvia a la Jornada  4,44 

Organització general de la Jornada  4,55 

Material rebut amb la bossa de benvinguda (mapa 
d'ubicació de les empreses, programa, etc.) 4,58 

Suport i assessorament rebut de l'equip de professionals 
durant la Jornada  4,66 

Atenció i relació per part dels professionals de les 
empreses entrevistadores 4,10 

Adequació de l'espai per a realitzar entrevistes individuals 4,12 

Adequació de l'espai per a realitzar entrevistes grupals 3,69 

La teva implicació i participació en la Jornada Làbora 4,61 

Creus que la Jornada Làbora ha estat una bona oportunitat 
per a tenir més possibilitats de trobar feina 4,34 

 
Val. empreses i entitats: 4,42 sobre 5  Val. equip Programa Làbora: 4,34 sobre 5 
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 “Aquest és un projecte ad hoc que sorgeix de la complicitat d’entitats, 
empreses i Ajuntament, un exemple de coproducció de polítiques públiques”. 
Laia Ortiz. 

 “Cal destacar la vessant d’apoderament i potenciació de les habilitats que 
aporta el Làbora a les persones usuàries”. Laia Ortiz.  

 “El Programa és un projecte de ciutat, integrat amb la col·laboració entre tots 
els agents: Administració, Barcelona Activa, entitats del Tercer Sector i el teixit 
empresarial, per ser capaços de donar resposta a les necessitats dels nostres 
usuaris i usuàries i de les empreses”. Teresa Crespo (presidenta d’ECAS) 

 “Hem de posar en valor la vinculació i interrelació entre les empreses 
compromeses amb els col·lectius més vulnerables”. Albert Alberich (secretari 
de FEICAT) 

 “El treball metodològic per competències, la importància de la orientació 
individual així com de la formació, són aspectes claus per aconseguir trencar 
les barreres que es troben les persones en risc d’exclusió per accedir al mercat 
de treball”. Josep Quitet (president provincial de Creu Roja a Barcelona) 

 “L’objectiu de l’Espai de Networking és que les persones candidates, a través 
de les entrevistes, puguin entrar a les borses de treball de les empreses i 
aconseguir una feina”. I gràcies als tallers paral·lels, els candidats/es poden 
adquirir més competències per encarar aquestes entrevistes”. Teresa Roigé 
(directora del Programa Làbora)  

 “El Programa està format sobretot per tres fases: orientem, formem i 
prospectem empreses que tinguin la necessitat de contractar a persones 
absolutament vàlides i preparades per entrar al món laboral”. Jordi Gusi 
(gerent d’ECAS) 
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D’esquerra a dreta: Maurici Díez i Ramón Burniol (ambdós candidats participants del Programa) 

 “La feina que hem fet amb les persones que estan aquí fent recerca de feina, 
des del punt de vista de l’orientació, ha sigut fer un petit taller previ de dues 
hores explicant-los una mica en què consistiria la jornada, com s’han de 
presentar amb 5-8 minuts,..”. “És molt important que diguin lo essencial i el 
que pot marcar la diferència del seu perfil o de la seva experiència professional 
amb altres persones”. Marisa Grau (orientadora del Programa Làbora)  

 “Les seleccions, tan individuals com grupals, les fem identificant les 
competències clau del candidat/a i definint el perfil de l’empresa prèviament, 
i tenim en compte el valor afegit que les persones aporten davant d’una oferta 
de feina, que va més enllà de la lectura que es treu d’un CV”. Diana Agra 
(Prospectora del Programa Làbora) 

 “Aquests quatre mesos amb el Làbora hem fet un seguiment, m’han fet 
entrevistes i hem aconseguit fer un perfil de currículum interessant de cara a 
les empreses”. Ramón Burniol (candidat del Programa) 
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 “Jo ja havia perdut gran part de les esperances, però al Làbora m’han anat 
impulsant un altre cop dient: va som-hi, tornem-nos a posar a la via i a veure 
si arranquem el tren. L’únic que vull és treballar”. Maurici Díez (candidat del 
Programa) 

 “Me han dado las herramientas para perfeccionar la búsqueda de empleo, me 
han asesorado individualmente i he participado en sesiones grupales”.  
Alexandra Meunier (candidata del Programa) 

 “Venimos bastante preparados gracias al Programa Làbora. La Jornada te 
proporciona una serie de oportunidades que es muy difícil encontrar fuera de 
aquí”. Manuel Campos Vidal (candidat del Programa) 

 “El Programa ha enfocat molt bé el tema dels perfils. Ens han vingut molts 
perfils de formadors. Ara mateix les companyes estan fent una dinàmica de 
grup amb personal per fer formació amb nosaltres. També ens han vingut 
altres perfils com administració i neteja”. Sílvia López, cap d’Equips Humans de 
la Fundació Pere Tarrés) 

 “El projecte des de l’inici té una voluntat social molt important”. Jordi 
Armengol (soci executiu d’Òpera Samfaina) 

 “Uno de nuestros principales focos desde ya hace 3 años es integrar en nuestra 
plantilla a personas en riesgo de exclusión e intentar aportar nuestro granito 
de arena en la integración de colectivos de trabajadores que lo tienen a priori 
más difícil. Buscamos encontrar gente con ganes de trabajar y gente que 
aporte pasión a las organizaciones, y parece que hemos venido al sitio 
adecuado”. Laura Sacre (direcció de Recursos Humans de Tunstall Televida) 
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 El Digital D Barcelona (06/06/16) 
Una jornada per trobar feina 

 
 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) 

Oportunidades de vida 
 

 El Periódico (06/06/2016) 
Oportunitats de vida 
 

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

 BTV Directe (06/06/2016)  
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"  
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Premsa i publicitat
Premsa escrita i digital

 
TV

http://eldigital.barcelona.cat/una-jornada-per-trobar-feina_352112.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20160606/402321454302/unas-400-personas-en-riesgo-de-exclusion-logran-una-entrevista-de-trabajo.html
http://www.lavanguardia.com/edicion-impresa/20160607/402329413728/una-cita-laboral-en-el-born.html
http://www.europapress.es/catalunya/barcelona-economias-00982/noticia-400-personas-riesgo-exclusion-entrevistan-empresas-jornada-labora-20160606164115.html
http://www.europapress.es/catalunya/barcelona-economias-00982/noticia-400-personas-riesgo-exclusion-entrevistan-empresas-jornada-labora-20160606164115.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/programa-labora-reune-400-personas-riesgo-exlusion-social-empresas-5185180
http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/societat/programa-labora-reuneix-400-persones-risc-exlusio-social-empreses-5185180
http://www.social.cat/noticia/5984/el-programa-labora-dona-feina-enguany-a-221-persones-en-risc-dexclusio-social
http://www.btv.cat/alacarta/btv-directe/45537/
https://www.youtube.com/watch?v=mDT9Ir9Wca0
https://www.youtube.com/watch?v=IiJAV9K5UpE


 
100 cartells distribuïts en marquesines de quioscos a tota la ciutat, des del 31 de maig 
al 7 de juny.  

Cessió d’aquest espai publicitari per par de l’empresa col·laboradora JC Decaux 
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Publicitat

24



 

Espai publicitari cedit per el Diari ARA, publicat el dissabte 9 de juliol. 
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 Coordinació i Organització Jornada : Comunicació Programa Làbora 

 Coordinació Espai Networking: Direcció General, Direcció Executiva, equips de 
Prospecció i de Direcció, Comunicació.  

 Suport en organització i elaboració materials: Departament de Comunicació de 
l’Àrea de Drets Socials de l’IMSS de l’Ajuntament de Barcelona. 

 Supervisió: Direcció Làbora i Direcció Estratègica  

 

 

Equip Programa Làbora 
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 Espai: Born Centre de Cultura i Memòria  

 Muntatge, organització i coordinació espai, so/vídeo, mobiliari extra: Grup 
Congres  

 Servei de Catering: Salta Càtering (Fundació Ared) 

 Reportatge fotogràfic: Guilsey Homet 

 Realització vídeo reportatge Jornada: Clara Rodríguez 

 Materials:  

Disseny materials Jornada, tríptics i roll-ups: Ajuntament de Barcelona 

Bosses serigrafiades, llibretes, displays (cartells núm. estand i nom 
empresa), acreditacions, portaacreditacions, cartells informatius 
Jornada i Programa, faristol i catenàries: Apunts  

Bolígrafs: Adepromo 

Impressió diplomes i memòria post-jornada: Artsdomotica 

Safates cv taules empreses: Lyreco España, S.A. 

 Servei d'Accessibilitat (disc. Auditiva) : Acapps 
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Empreses i entitats proveïdores



Memòria2016

bcn.cat/labora
comunicacio@laborabcn.cat

@bcn_ajuntament#
ProgramaLabora

Galeria d’imatges:
https://www.�ickr.com/photos/qualitatdevida/sets/72157667086865613

Vídeo de la Jornada:
https://youtu.be/-AtwkQ_QZrw
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https://www.flickr.com/photos/qualitatdevida/sets/72157667086865613
https://youtu.be/-AtwkQ_QZrw

