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EL REPTE 2017

Com crear millors oportunitats d’ocupació i itineraris formatius 
per a joves desconnectats?
Com a conseqüència de la crisi, l’augment de la desocupació juvenil ha arribat a nivells 

crítics que exigeixen una atenció urgent. Un nombre inacceptable de joves de 16 a 24 

anys d’edat enfronten la desocupació, l’ocupació insegura i/o a temps parcial, llocs de 

treball amb salaris baixos, o simplement la inactivitat. Aquesta situació fa augmentar la 

inestabilitat i les desigualtats, i paralitza el desenvolupament econòmic, fet que acaba 

limitant la capacitat dels joves per contribuir a la societat. 

La inactivitat i la desconnexió socials de molts joves augmenta el risc de quedar 

permanentment endarrerits en el mercat laboral. Aquest risc és especialment alt per als 

joves desconnectats amb baix nivell de competències.

Dades claus i consideracions sobre els joves desconnectats
• Segons l’OCDE, els joves que no treballen, no estudien ni reben cap tipus de 

formació (un 12,9% a Espanya) s’arrisquen a quedar permanentment endarrerits 

en el mercat laboral. Aquest risc és especialment alt per als joves desconnectats 

amb baix nivell de competències (per exemple, aquells que no han completat 

l’educació secundària, que es calcula que són un 24% a Espanya).

• A Catalunya, hi ha 105.900 joves NOEF (població no ocupada i que no es troba en 

processos d’educació o de formació) d’entre 16 i 24 anys (el 16,7%), una xifra que 

es redueix a 20.400 (un 3,4%) si s’amplia la franja d’edat als 29 anys i s’exclouen les 

persones que busquen feina activament, les que tenen responsabilitats familiars i 

les que tenen impediments objectius per estudiar o treballar.

• La taxa d’activitat juvenil a Catalunya ha caigut 13,7 punts des de 2007, del 72% 

l’any 2007 al 58,3% actual. Les causes? L’allargament o la tornada als estudis i 

el desànim d’aquells joves desocupats que deixen de buscar feina i passen a ser 

no demandants actius de feina (una de cada cinc persones joves). Es tracta de 

població desocupada oculta, ja que desapareixen de les estadístiques d’atur.
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1	 Font: Panoràmica de l’Estat de la Joventut a Catalunya (febrer de 2017), elaborat per la Direcció General de 
Joventut.

Més	informacó:

• La taxa d’atur juvenil se situa en el 24% l’any 2016, lluny del màxim del 39% 

assolit el primer trimestre del 2013 però per sobre dels nivells d’abans de la crisis 

(9,1% el 2007). A Catalunya hi ha 143.600 joves a l’atur, 29.300 joves menys que 

ara fa un any. L’atur afecta clarament més als joves sense estudis postobligatoris 

(38,4%). Per contra, la taxa d’atur entre els que tenen educació postobligatòria és 

del 16,6%. L’indicador d’abandonament prematur dels estudis (joves de 18 a 24 

anys que no estudien i que no tenen cap titulació postobligatòria) se situa en un 

18,8% el 2015, per sobre de la mitjana europea, de l’11%.

• Els llocs de treball ocupats per joves han disminuït en un 45,9% durant els últims 

anys, passant dels 839.500 llocs de treball el 2007 als 454.300 actuals.

La 5a edició de la jornada 10x10’ Càpsules d’Innovació Social promoguda per Sumar 

està enfocada a presentar iniciatives públiques, privades i mixtes que aconsegueixin 

reconnectar aquests joves al mercat laboral i a l’activitat formativa.
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Acompanyament artístic i suport professional a talents musicals joves de 
barris desafavorits, per tal que converteixin les seves inquietuds creatives 
en projectes d’emprenedoria. 

Treballa amb la música des d’una perspectiva comunitària i inclusiva, 
utilitzant-la com a eina de motivació i reconnexió de joves desconnectats.

Promou

Fundació Privada Taller de Músics

Persona	que	presenta	la	iniciativa

Martí Marfà Castán, responsable de 
projectes socials de la Fundació Privada 
Taller de Músics, i director del projecte 
Cabal Musical.

Àmbit	d’actuació

Municipal

Agents	implicats

Serveis i responsables municipals de 
joventut, plans comunitaris, casals de 
joves, entitats i projectes musicals socials, 
escoles municipals de música.

A	qui	va	dirigit

• Joves sense l’educació obligatòria 
(ESO) finalitzada

• Joves aturats sense formació adequada

Implantació	original		

Barcelona.

Zones	geogràfiques	on	s’ha	replicat	

Sant Adrià del Besòs, Badalona, Santa 
Coloma de Gramenet, Montcada i Reixac.

CABAL	MUSICAL



NOTES

ENLLAÇOS
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www.cabalmusical.cat 

Motivació i emprenedoria 
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Promou

Associació Club d’Esplai La Florida.

Persona	que	presenta	la	iniciativa

Merche García Villatoro, educadora social 
i directora de l’Esplai La Florida.

Àmbit	d’actuació

Tercer sector.

Agents	implicats

Centres educatius, administracions 
públiques, famílies i entitats ciutadanes.

A	qui	va	dirigit

• Joves sense l’educació obligatòria 
(ESO) finalitzada

• Joves aturats sense formació adequada

Implantació	original		

L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

Zones	geogràfiques	on	s’ha	replicat	

Sonseca (Toledo) i tallers de formació de 
voluntaris a Ginés (Sevilla) i Guia d’Isora 
(Tenerife). 

ESPLAI	LA	FLORIDA	

Entitat que treballa en projectes socioeducatius adreçats a infància i 
joventut en risc d’exclusió social. Desenvolupa projectes prelaborals per 
a joves que surten del circuit escolar i es troben al carrer sense recursos 
ni expectatives. Una metodologia flexible i creativa que permet generar 
projectes que donen resposta a noves demanes o incorporar models pedagògics 
com l’aprenentatge-servei.



NOTES

ENLLAÇOS
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www.esplaiflorida.org 

Aprenentatge-servei i treball
en xarxa al territori
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Promou

Ajuntament de Manresa amb col·laboració 
amb el Consell Comarcal del Bages i 
altres municipis de la comarca.

Persona	que	presenta	la	iniciativa

Cristina Cruz Mas, regidora delegada 
d’Ocupació i Dona de l’Ajuntament de 
Manresa.

Àmbit	d’actuació

Municipal.

Agents	implicats

Ajuntaments del Bages, Cambra de 
Comerç i Indústria de Manresa, Patronat 
Metal·lúrgica del Bages, EPSEM-UPC, 
PIMEC Catalunya Central, Fundació 
Lacetània i Diputació de Barcelona.

A	qui	va	dirigit

• Joves aturats sense formació adequada.

Implantació	original		

Comarca del Bages (Castellbell i el Vilar, 
Súria, Cardona, Callús, Navarcles, Artés, 
Sallent, Sant Fruitós de Bages).

OCUPACIÓ	AL	BAGES	
INDUSTRIAL	
Projecte per promoure la inserció laboral en sectors d’activitat industrial amb 
un fort arrelament local, potencialment generadors d’ocupació, amb una alta 
competitivitat i capacitat exportadora, i ubicats en el sistema productiu local. 

Permet millorar la competitivitat empresarial a través de la recerca de personal 
qualificat i adequat a les necessitats de les empreses del sector. Un dels pilars 
del projecte és la concertació institucional, cercant la participació del màxim 
nombre de representants institucionals, territorials i sectorials, per treballar 
conjuntament a aconseguir un objectiu comú.



NOTES

ENLLAÇOS
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Transició educativa i inserció laboral,
xarxa territorial i sectorial.
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Promou

5dBarcelona

Persona	que	presenta	la	iniciativa

Sònia Sànchez Busquès, membre del 
Departament de Psicologia Bàsica, 
Evolutiva i de l’Educació de la 
Universitat Autònoma de Barcelona.

Àmbit	d’actuació

Tercer sector.

Agents	implicats

Estudiants universitaris, investigadors, 
docents i agents socials.

A	qui	va	dirigit

• Joves sense l’educació obligatòria 
(ESO) finalitzada.
• Joves aturats sense formació 
adequada.

Implantació	original		

Àrea Metropolitana de Barcelona (Sant 
Roc a Badalona, Sant Cosme a El Prat; 
i Bon Pastor, Besòs, Roquetes, Gràcia i 
Hostafrancs a Barcelona).

Zones	geogràfiques	on	s’ha	replicat	

Polígono Sur (Sevilla).

PROJECTE	SHERE	ROM	

Inclusió educativa a través de projectes TIC i la implicació d’estudiants 
universitaris que es converteixen en referents per a nens i joves en risc 
d’exclusió. Programa d’aprenentatge-servei per als estudiants de la 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), qui col·laboren al llarg de tot 
el curs amb nois i noies entre 8 i 14 anys d’entorns de risc d’exclusió social 
i comunitats minoritàries.



NOTES

ENLLAÇOS
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www.5dbarcelona.org

Aprenentatge-servei, acompanyament,
mobilització comunitària
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BARRIOS	SOSTENIBLES	

Programa de formació per a joves en situació de vulnerabilitat en professions 
de futur relacionades amb l’eficiència energètica i el medi ambient a través 
d’una metodologia d’intervenció sistèmica, integral i participativa focalitzada 
en el territori. Els alumnes, mentre aprenen, es converteixen en vectors de 
transformació social i millora del barri, promovent la sostenibilitat i cura 
del medi ambient.

Promou

Fundación Tomillo.

Persona	que	presenta	la	iniciativa

Juan Kindelan Rosales, director de 
Alianzas y Estrategia de Proyectos de 
Fundación Tomillo.

Àmbit	d’actuació

Fora del territori català.

Agents	implicats

Diferents regidories de l’Ajuntament 
de Madrid, Empresa Municipal de la 
Vivienda y del Suelo de Madrid, i 
diversos agents del districte d’Usera: 
empreses de serveis energètics, centres 
educatius, serveis socials, associacions i 
comunitats de veïns.

A	qui	va	dirigit

• Joves sense l’educació obligatòria 
(ESO) finalitzada.

• Joves aturats sense formació 
adequada.

Implantació	original		

Districte d’Usera, Madrid. 



NOTES

ENLLAÇOS
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www.barriossostenibles.org 

Motivació, emprenedoria, medi ambient,
xarxa del territori
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YOUTHME	

Eina educativa que mobilitza els factors protectors dels joves de contextos 
vulnerables a través de projectes audiovisuals que situen a aquests joves com 
a protagonistes del seu projecte de vida. Utilitzant mitjans com el vídeo, 
aplica una metodologia fàcil i efectiva que millora la seva autoestima, 
competències personals i capacitat de resiliència. A més a més té un 
impacte molt alt en la transformació social.

Promou

Associació Grup IFAM.

Persona	que	presenta	la	iniciativa

Ariadna Alonso Segura, fundadora de 
l’Associació Grup IFAM.

Àmbit	d’actuació

Municipal.

Agents	implicats

Administracions en els àmbits de 
l’educació, l’ocupació i la inclusió social.

A	qui	va	dirigit

• Joves sense l’educació obligatòria 
(ESO) finalitzada.

Implantació	original		

Europa.

Zones	geogràfiques	on	s’ha	replicat	la	

innovació		

Catalunya.



NOTES

ENLLAÇOS
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www.grupifam.org

Motivació i emprenedoria 
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PROJECTE	PASSwORk

Programa que apodera a joves en situació de risc d’exclusió per tal de facilitar 
la seva inserció laboral o que retornin al sistema educatiu reglat, amb una 
fase prèvia de formació professional i personal. Intervenció integral que 
incorpora a l’empresa com agent actiu del procés i inclou un acompanyament 
educatiu que permet als joves definir els seus objectius laborals i vitals, i els 
capacita en competències professionals.

Promou

Fundació Èxit i Fundació Adsis.

Persona	que	presenta	la	iniciativa

Daniel Sáez, director del Projecte 
Passwork.

Àmbit	d’actuació

Tercer sector.

Agents	implicats

Administració pública i empreses privades.

A	qui	va	dirigit

• Joves sense l’educació obligatòria 
(ESO) finalitzada

• Joves aturats sense formació adequada

Implantació	original		

Barcelona.



NOTES

ENLLAÇOS
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www.projectepasswork.org

Apoderament de joves i mentoring
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ODISSEU	

Incentiva i facilita el retorn del talent jove cap al medi rural a través 
d’un programa per a la inserció laboral que promou el compromís social 
dels joves amb el seu territori d’origen. Dóna a conèixer les oportunitats 
per desenvolupar un projecte professional i de vida a les comarques rurals, i 
afavoreix la relació amb el teixit empresarial.

Promou

Generalitat de Catalunya.

Persona	que	presenta	la	iniciativa

Mireia Font Gras, gerent del Consorci 
GAL Alt Urgell-Cerdanya.

Àmbit	d’actuació

Municipal.

Agents	implicats

Tècnics Leader i agents de joventut, 
empreses de les comarques rurals i 
estudiants universitaris.

A	qui	va	dirigit

• Joves sobrequalificats.

Implantació	original		

Territoris rurals (Leader) de Catalunya.



NOTES

ENLLAÇOS
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www.odisseujove.cat

Transició i inserció laboral,
retorn de talent jove, medi rural
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EL	LLINDAR	

Escola de Segona Oportunitat. Impulsa actuacions educatives i 
professionalitzadores, alternatives i innovadores per a joves que no encaixen 
en les ofertes d’ensenyament reglat i que es troben exclosos del sistema 
educatiu i social. La formació es fa amb itineraris més llargs, flexibles i 
adaptats, en els quals es respecta el temps de cada jove i no el cronològic.

Promou

Fundació El Llindar.

Persona	que	presenta	la	iniciativa

Begonya Gasch Yagüe, directora general 
de Fundació El Llindar.

Àmbit	d’actuació

Tercer sector.

Agents	implicats

Empreses del sector serveis, famílies, 
administracions del Baix Llobregat i 
Barcelonès Sud.

A	qui	va	dirigit

• Joves sense l’educació obligatòria 
(ESO) finalitzada.

Implantació	original		

Cornellà de Llobregat i L’Hospitalet de 
Llobregat, Barcelona.



NOTES

ENLLAÇOS
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www.elllindar.org 

Transició educativa i inserció laboral
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SIMPLON	

Formació intensiva sobre programació i emprenedoria dirigida a totes les 
persones, en particular joves desfavorits amb talent, els no representats 
(dones i persones amb discapacitat) i emprenedors del canvi social. Utilitza 
una pedagogia dinàmica basada en aprendre-fent i en una formació entre 
iguals que desenvolupa habilitats a llarg termini. S’enfoca en la codificació, 
amb lliçons que s’adapten al ràpid canvi en el sector d’Internet. Desenvolupa 
habilitats socials com la curiositat, la creativitat i l’autoaprenentatge, així 
com el lideratge i l’autoestima. Facilita tallers de codificació per posar en 
marxa empreses socials, canviant la percepció de la integració laboral. 

Promou

Simplon.

Persona	que	presenta	la	iniciativa

Guillaume Thureau, director de Factoria 
F5.

Àmbit	d’actuació

Fora del territori català.

Agents	implicats

Empreses del sector TIC.

A	qui	va	dirigit

• Joves majors de 18 anys.

Implantació	original		

Montreuil, França.

Zones	geogràfiques	on	s’ha	replicat	la	

innovació	

Tot França, a més de projectes a 
Romania, Bamako i Johannesburg. Està 
iniciant accions a Espanya.



NOTES

ENLLAÇOS
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www.simplon.co

Transició educativa i inserció laboral,
TIC, emprenedoria
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INNOVACIONS FINALISTES

APADRINANT	EL	TALENT	
www.apadrinanteltalent.org 
Promou

Fundació Princesa de Girona
Àmbit	d’actuació	

Tercer sector
Descripció	de	la	innovació	

Programa de mentoring per a joves que són la primera generació en la seva família a 
obtenir una titulació superior. Té com a objectiu millorar la seva ocupabilitat a través 
del desenvolupament de les seves competències i xarxa de contactes. 

t	Apadrinant	el	Talent	

t	Aprenentatge-servei	

t	GR-Gran	Recorregut	

t	Innolab

t	JobAct

t	LaborLab+	

t	Tallers	d’autoconeixement	per	a	joves	desconnectats	

t	Tr3s	Accions

t	Xarxa	FP	–	European	VET	Mobility	Network	

t	YouRock

Després d’identificar més de 110 iniciatives, públiques i del Tercer Sector, algunes d’elles 

d’àmbit internacional, SUMAR, en col·laboració amb UpSocial, han analitzat 20 d’aquests 

projectes. La valoració d’un jurat d’experts format per 8 professionals del sector, han 

seleccionat les 10 pràctiques que es presenten a la Jornada. Les altres 10 finalistes, 

també iniciatives innovadores provades amb èxit, us les detallem a continuació:
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APRENENTATGE-SERVEI	
roserbatlle.net 
Promou

Roser Battle, referent a Espanya del moviment internacional
Àmbit	d’actuació

Tercer sector
Descripció	de	la	innovació 
Proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un 
sol projecte ben articulat en què els participants aprenen a treballar en necessitats reals 
de l’entorn amb la finalitat de millorar-lo. Metodologia aplicable a altres programes per 
unir l’èxit educatiu amb el compromís social.

GR-GRAN	RECORREGUT 
www.germina.org 
Promou

Fundació Germina
Àmbit	d’actuació

Tercer sector
Descripció	de	la	innovació	

Projecte d’acompanyament individualitzat a joves de 16 a 21 anys que es troben en risc 
d’exclusió. Ofereix oportunitats per a la inserció formativa i sociolaboral, posant l’èmfasi 
en el treball per a la seva autonomia i en l’actitud d’aprenentatge. 

INNOLAB	
www.innobaix.cat 
Promou

Innobaix
Àmbit	d’actuació

Municipal
Descripció	de	la	innovació	

Comunitat d’innovació que identifica i desenvolupa oportunitats d’emprenedoria i competències 
innovadores per millorar l’ocupabilitat dels estudiants de Formació Professional (FP) del 
Baix Llobregat. 

INNOVACIONS FINALISTES
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JOBACT 
www.projektfabrik.org
Promou

Projekt Fabrik
Àmbit	d’actuació

Fora del territori català
Descripció	de	la	innovació	

Projecte que utilitza tècniques de teatre com a eina per desenvolupar habilitats en els 
joves desocupats i habilitats psicoemocionals que els ajuden a obtenir experiència laboral 
i ocupació. 

LABORLAB+
citilab.eu/projectes/LaborLabPlus 
Promou

Citilab
Àmbit	d’actuació

Municipal
Descripció	de	la	innovació	

Itinerari de capacitació per augmentar les possibilitats d’ocupació de les persones aturades 
mitjançant la innovació i les noves tecnologies. El domini de la xarxa i les possibilitats que 
aquesta ofereix a l’hora de trobar feina, de desenvolupar un projecte personal i valorar 
l’experiència i la formació, són els eixos sobre els quals treballa.
 
TR3S	ACCIONS	
www.adgirona.org 
Promou

AD Iniciatives Socials
Àmbit	d’actuació

Tercer sector
Descripció	de	la	innovació 
Programa que utilitza l’hostaleria i altres professions com a eines per treballar hàbits 
laborals i competències d’ofici, maximitzant les possibilitats d’èxit a l’hora d’afrontar les 
demandes del món laboral.

INNOVACIONS FINALISTES
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TALLERS	D’AUTOCONEIXEMENT	PER	A	JOVES	DESCONNECTATS	
http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/desenvolupament-economic-local/foment-
de-l-ocupacio/programes-de-foment-de-l-ocupacio/joves-per-l-ocupacio 
Promou

Consell Comarcal del Vallès Oriental
Àmbit	d’actuació

Municipal
Descripció	de	la	innovació	

Tallers intensius d’autoconeixement i desenvolupament de l’autoconfiança adreçats a joves 
que participen en el programa Joves per l’Ocupació i que no acaben d’assolir resultats 
positius. Combina accions d’orientació, tutorització i seguiment individualitzat, formació i 
experiència professional en empreses.

XARXA	FP 
www.xarxafp.org 
Promou

Ciutats europees per iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona i centres de FP de la ciutat.
Àmbit	d’actuació

Municipal
Descripció	de	la	innovació	

Associació per millorar la qualitat de la Formació Professional (FP) a tota Europa 
mitjançant el desenvolupament d’estratègies de mobilitat comunes entre les ciutats, amb 
promoció d’aliances estratègiques a través de projectes d’FP internacionals. 

YOUROCk 
yourock.jobs 
Promou

Emprenedor Ian Clifford
Àmbit	d’actuació

Fora del territori català
Descripció	de	la	innovació 
Portal d’ocupació que permet als joves sense experiència laboral ensenyar les seves 
habilitats i qualitats personals als possibles ocupadors.

INNOVACIONS FINALISTES
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Francesc	Xavier	Balagué

Cap de l’Àrea de Suport als Joves 
Tutelats i Extutelats de la Direcció 
General d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència, Generalitat de Catalunya.

Montserrat	Blanes

Directora de Projectes de la Fundació 
BCN Formació Professional, Ajuntament 
de Barcelona.

Teia	Fàbrega

Directora del Consorci d’Acció Social de 
la Garrotxa i membre del Consell Tècnic 
Assessor de Sumar.

Gemma	Garcia

Cap de la Subsecció d’Intervenció de 
Drogodependències Centre de Prevenció 
i Intervenció en Drogodependències 
(SPOTT), Diputació de Barcelona.

Clara	Navarro

Confundadora de Ship2B.
Professora convidada en Managing 
Economic and Social Impacts of Projects 
a IL3. Universitat de Barcelona.

Jordi	Pascual

Membre de la Junta Directiva de la 
Taula d’Entitats del Tercer Sector Social 
de Catalunya.

Jean	Claude	Rodriguez-Ferrera

Red Salmons.
Co-fundador i CEO de Jobu.
Co-fundador Puddle.
Emprenedor Social Ashoka.

Estanis	Vayreda

Director general de Sumar.

JURAT



programa

9:15 - 9:45 h	 ACREDITACIONS	

9:45 - 10:00 h	 BENVINGUDA	

10:00 – 11:10 h	 5	x	10’	CÀPSULES	D’INNOVACIÓ	SOCIAL

	 t Cabal Musical

 t Esplai La Florida

 t Ocupació al Bages Industrial

 t Projecte Shere Rom

 t Barrios Sostenibles

11:10 – 11:30 h	 PAUSA

11:30 – 12:45 h	 5	x	10’	CÀPSULES	D’INNOVACIÓ	SOCIAL

	 t Youthme

 t Projecte Passwork

 t Odisseu

 t El Llindar

 t Simplon 

12:45 – 14:00 h	 SPEED	NETwORkING	al	CaixaForum	amb	8	de	les	innovacions	(torns  

 de 30 minuts per parlar-ne amb els innovadors).

	 VISITA	a	l’Esplai	La	Florida	o	El	Llindar (amb facilitat de transport).

	 A escollir una de les 3 activitats, amb inscripció prèvia.

14:00 h	 FI	DE	LA	JORNADA



CÀPSULES
D’INNOVACIÓ
SOCIAL

www.sumaracciosocial.cat
#10x10innovacio


