Comissió Ocupació
16 de desembre de 2020
Lloc: videoconferència
Hora: 18h

Assisteixen:
Fundació Intermedia

Afra Culubret

Àrea Joventut- Ajuntament de Girona

Gemma Nicolau

CCOO

Belén Lopez

CAS Teresa Ferrer

Margarita Català

Cambra Comerç / Fundació Ramon Noguera

Pepita Perich

Gentis

Tere Gomez

Creu Roja

Marta

Secretaria Immigració Generalitat

Pere Cortada

Servei Municipal Ocupació

Jordi Fabrés

Centre Acolliment La Sopa

Pablo Sainz

AASS

Júlia

Secretaria tècnica CCSS – Ajuntament de Girona

Judit Font Redolad

Excusen la presència:
PIMEC i AGE

Mª Rosa Agustí

Fundació Ser.Gi

Esther Salvachúa

Per problemes amb l’enllaç
Caritas

Josep Maymí / Imma Collell

Fundació Tresc

Montse Cardona

Cas Teresa ferrer

Margarita català

La sessió es fa per videoconferència i s’envia per correu les credencials però no tothom hi pot
accedir.
Es fa una ronda de presentacions i es repassa quin serà l’ordre del dia.
1. Recuperar les propostes de la Comissió
a.
Projecte de suport als primers contractes
b.
Projecte de suport a treballadores de la llar i de la cura
2.
Prioritzar projectes pel 2021
Introducció
L’any 2020 ha estat difícil en tots els àmbits pel fet que ens ha posat als serveis i entitats al
límit en la resposta a les necessitats derivades de la pandèmia i del confinament.
En aquest sentit, una dificultat també ha sigut el de la planificació. Per aquest motiu, el procés
de treball iniciat al febrer amb l’aprovació del pla de treball del Consell de Cohesió va quedar
aturat. D’altra banda, el Consell també ha estat clau per fer valoració de la situació i iniciar un
nou projecte de lluita contra la fractura digital.
No obstant, proposem reunir les comissions del Consell de Cohesió per poder recuperar el Pla
Estratègic, ressituar les comissions i els projectes del consell i marcar el calendari proper.
- Projecte IN
S’explica el recorregut del Projecte IN; s’han iniciat els cursos de les Aules d’Informàtica de la
xarxa de Centres Cívics a partir de la contractació d’estudiants de la UdG com es feia
anualment. A més, gràcies a l’ampliació d’aquestes contractacions així com de nous plans
d’ocupació que s’incorporaran a finals d’any s’ha iniciat el servei de Suport al Tràmit. S’explica
el circuit de sol·licitud de cita prèvia a través del telèfon 972 419 404.
Queda una tasca pendent que és fer un mapa de recursos de la ciutat pel que fa a la formació
en alfabetització digital, punts d’accés a la connectivitat, de manera que si les entitats i altres
serveis estant fent feina en aquest sentit ens ho facin saber. (Punt Òmnia, SMO, Gentis,
AASS,... )
Pel que fa a suport al tràmit s’estan elaborant uns materials de recull d’informació que estaria
bé compartir ja que altres entitats també n’estan fent. (Gentis, AASS)
1. Recuperar les propostes de la Comissió
a.
Projecte de suport als primers contractes
b.
Projecte de suport a treballadores de la llar i de la cura
Es fa un breu recordatori de les propostes de projectes tal i com va quedar definides
preliminarment al febrer del 2020.

Abans de seguir avançant però es dóna la paraula a en Pere Cortada, tècnic de la Secretaria per
la Immigració de la Generalitat de Catalunya per tal que expliqui les accions que estan duent a
terme en relació a treballadores de la llar i la cura.
https://treball.gencat.cat/ca/ambits/ocupacio/curallar/
Bàsicament es treballa amb 3 objectius:
a) Analitzar la realitat;
A partir d’una extrapolació de dades s’estima que a la Demarcació de Girona hi ha
unes 2.000 dones en situació d’internes.
Es vol iniciar un treball per tal d’identificar les treballadores a partir dels avis.
Obrir el focus d’intervenció de les treballadores familiars a les cuidadores de la llar.
b) Acompanyament a la regularització;
S’inicia un programa per subvencionar la contractació de treballadores de la llar i la
cura “premiant” a les famílies que contractin. Tot i tenir una previsió de 800
regularitzacions a Catalunya només se n’han fet 200. S’ha posat en focus en informar
les cuidadores i que elles prenguessin la iniciativa però on s’ha de posar el focus és en
les famílies contractadores i que les treballadores familiars facins aquest
assessorament.
S’ha fet un díptic informatiu que es pot adaptar a qualsevol municipi on s’expliquen els
passos, 1/ empadronar 2/ Regilaritzar 3/ Contractar
Caldria fer formació a treballadores socials i familiars.
Hi ha documentació penjada al web
c) Formació a les cuidadores
S’ha iniciat cursos dels Mòduls d’Acollida en català en dissabtes tarda amb entitats
(Exit i Nou Sol) que estan tenint molt èxit.
S’ha de seguir treballant en formació professionalitzadora i que es pugui acreditar com
a certificats de professionalitat.
Pel que fa a suport a primers contractes, la Generalitat ha desenvolupat el projecte ACOL. El
cert és que hi ha limitacions de “places” i s’hi presenten poques entitats pel la complexitat de
la tramitació.
Respecte l’acompanyament jurídic a persones en via de regularització es dóna suport a les
entitats que treballen en aquest àmbit i també està previst finançar formacions per a persones
no regulars.
La Belén de Comissions Obreres complementa assenyalant les reticències de la gent a fer
d’ocupador que també detecten des del sindicat. Ella proposaria un projecte basat en el Xec
servei, o la creació d’una empresa pública que fes d’ocupadora de les persones treballadores i
les posés en relació amb persones demandants dels serveis de cura.

També s’han intentat projectes de cooperatives de dones treballadores de la llar, però les
exigències econòmiques ho dificulten.
La Tere de Gentis explica que des de la seva entitat també s’intenta fer suport al primer
contracte, amb sensibilització a l’empresa i un servei de promoció laboral. Es reitera que és un
tema molt necessari perquè la manca de contracte interromp els processos d’itinerari positiu
de joves / adults, de cara a la seva regularització i inserció laboral.
Des de l’SMO, per aquests casos es recorre al Servei d’Assessorament Jurídic de Càritas, en
l’acompanyament al treballador/a.
Des de l’SMO, en Jordi Fabrés, apunta que caldria fer formació i assessorament a professionals
de la intermediació. A més, fins i tot contactar amb col·legi de gestors.
Quan hi havia el Girona Actua, es “premiava”/subvencionava l’empresa que feia un contracte
d’un any. Es podria buscar una formula similar.
S’acorda que de cara a possibles prioritzacions el 2021, es seguirà treballant amb aquestes
dues línies, tot i que probablement en l’àmbit del suport a les treballadores de la llar i la cura
es poden aprofitar les accions que realitza la Generalitat i coordinar-les.

