
Quan tot s’atura, quan no s’ha
d’aturar, creixen les incerteses. En
una etapa en la qual els programes
promoguts per l’Àrea de Promoció
Econòmica de l’Ajuntament de Fi-
gueres i subvencionats per la Ge-
neralitat de Catalunya, estan en
ple funcionament, era l’hora
d’acabar de perfilar aquells itine-
raris d’inserció per aconseguir fei-
na per a la temporada d’estiu.
També era l’hora de continuar o
iniciar les formacions específiques
programades. I també de vetllar
perquè aquelles persones que feia
poc havien trobat feina, la pogues-
sin conservar. Però l’emergència
sanitària va fer que tot s’hagués
d’aturar. 

El personal tècnic i de suport de
Promoció Econòmica de seguida
va veure clar que calia reinventar-
se i buscar solucions. Les persones
que han perdut la feina, durant
aquests dies, necessiten suport i
assessorament. Les que estan en
recerca de feina necessiten engrui-
xir els seus recursos per millorar
l’ocupabilitat. Cal aprofitar aquest
temps per continuar formant-se i
no perdre el fil.

Des dels diferents programes
d’orientació, generalment s’ate-

nen persones amb dificultats d’in-
serció i moltes d’elles amb dificul-
tats de comunicació i accés a les
noves tecnologies. No poder-se
veure personalment, dificulta la
comunicació. El recurs del What-
sApp, les trucades per mòbil i els
tutorials per fer videoconferències
han ajudat a poder arribar a molts
d’ells. En alguns programes on
s’ofereix formació, s’està conti-
nuant amb la formació de català,
es manté el grup de conversa (ara
una conversa virtual) i s’ofereixen
consultes concretes de temes in-
formàtics i/o tràmits a fer. 

S’han ideat noves eines per fer
més atractiva la recerca de feina a
distància. Aquest seria el cas, per
exemple, dels diferents Kahoots
que es publiquen setmanalment.
També es manté actualitzada la
pàgina web de l’Ajuntament on es
van publicant recursos formatius
de la zona, informacions d’interès
o consells pràctics per facilitar la
recerca.

El paper de les prospectores
d’empresa també ha sigut clau per
poder gestionar la intermediació
de les ofertes de treball que van
sorgint i aconseguint, fins i tot, al-

guna inserció en ple període de
confinament.

El personal que estava contrac-
tat en programes d’experienciació
laboral (Plans d’ocupació) han po-
gut continuar funcionant amb cer-
ta normalitat, alguns fent teletre-
ball, d’altres repensant les tasques
i adaptant-les a la realitat. 

Des de l’SMIO (Servei Munici-

pal d’Informació i Orientació)
continuen treballant per assesso-
rar i orientar les persones i per ofe-
rir-los els recursos formatius que
els permetran millorar les possibi-
litats de trobar una feina. Les per-
sones interessades poden contac-
tar a través del telèfon  972 674 261
o mitjançant el correu smio@fi-
gueres.org.
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Els programes d’ocupació de l’Ajuntament
de Figueres registren una alta participació
L’Àrea de Promoció Econòmica ha buscat opcions per apropar-se als usuaris durant el llarg període de confinament
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Les activitats formatives no s’aturen.

PROGRAMES SUBVENCIONATS 

El Programa Referent d’Ocupació Juvenil és un progra-
ma promogut pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
(SOC) de la Generalitat, iniciat l’any 2018 a la ciutat de
Figueres i que ha atès més de cent joves fins ara. El pro-
grama ofereix orientació formativa i/o laboral a joves
d’entre 16 i 29 anys de forma gratuïta. Les actuacions es
realitzen tant de forma individual com grupal, on es tre-
ballen aspectes relacionats amb la recerca de feina i re-
cerca de possibilitats formatives, posant especial atenció
en els interessos i motivacions de cada jove. La subvenció
rebuda aquest any per a la contractació de l’orientadora
d’aquest programa ha estat de 36.800 euros.

Referent d’Ocupació Juvenil

Ubicat és un programa innovador d’acompanyament a
la inserció i suport ocupacional per a la inclusió social.
Està adreçat a persones amb dificultats d’inserció laboral,
situació d’atur de llarga durada i/o persones treballadores
que es troben en situació de precarietat laboral, totes elles
inscrites al SOC i residents a l’Alt Empordà. Dues tècni-
ques orientadores realitzen les actuacions d’orientació
sociolaboral (tant individuals com grupals), així com
també acompanyen als participants a les sessions de co-
neixement del mercat de treball visitant empreses (pre-
sencial i/o en línia). En el marc d’aquest programa, es ges-
tionen pràctiques no laborals. A través d’aquest programa
es duen a terme totes aquestes accions amb l’objectiu d’a-
conseguir la inserció laboral dels seus participants. El pro-
jecte té previst atendre cap a un centenar de persones. La
subvenció rebuda ha estat de 116.915,20 euros.

Ubicat

Aquest programa està dirigit a joves menors de 30 anys,
que hagin finalitzat estudis universitaris o cicles forma-
tius, estiguin inscrits al Servei Públic d’Ocupació de Ca-
talunya (SOC) com a demandants d’ocupació no ocu-
pats i al programa de Garantia Juvenil. Als participants
d’aquest programa, se’ls ofereix un contracte en pràcti-
ques de sis mesos durant el qual donaran suport en tas-
ques vinculades amb els seus estudis, a diferents àrees
de l’entitat local. L’any passat es varen contractar sis joves
mitjançant aquesta subvenció que han finalitzat el con-
tracte el mes de maig passat. La subvenció rebuda per
contractar aquests participants ha estat de 66.000 euros.

Joves en pràctiques

El Programa Enfeina’t fomenta accions concretes per
a la contractació laboral temporal i acompanyament a
la inserció de les persones en situació d’atur de llarga
durada amb l’objectiu de millorar la seva ocupabilitat
i trencar amb la seva situació de desocupació. Els con-
tractes vinculats a aquesta subvenció tenen una durada
de 6, 9 o 12 mesos i la retribució és l’establerta en el con-
veni preceptiu. Durant aquest període de temps, les
persones implicades en el programa reben orientació
en la seva recerca de feina activa. Actualment, les tuto-
ries o sessions d’orientació es realitzen per mitjans te-
lemàtics (telèfon, videotrucades i/o videoconferèn-
cies). Aquesta subvenció, de 250.037,36 euros, ha per-
mès contractar deu persones que estan desenvolupant
diverses tasques de suport a diferents àrees de l’Ajun-
tament de Figueres.

Enfeina’t

L’edició en curs del Programa Treball i Formació es va
iniciar el desembre passat amb la contractació de 41 par-
ticipants, 21 homes i 20 dones, sent el 73% dels partici-
pants majors de 45 anys, amb diferents perfils vulnera-
bles per la inserció laboral. Estan contractats per dur a
terme un total de 12 projectes de diferents àmbits i d’una
durada de 6 o 12 mesos, facilitant-los competències pro-
fessionals mitjançant experiència laboral i formació pro-
fessionalitzadora de 60 hores obligatòries repartides en
mòduls d’informàtica i de treball en equip. Simultània-
ment, es realitza l’acompanyament actiu. Aquest pro-
grama té una subvenció de 631.834,08 euros. 

Treball i Formació

Acompanyar persones que tenen dificultats a l’hora de
trobar feina és el principal objectiu d’aquest programa.
L’acció se centra en els barris de la Marca de l’Ham i del
Centre històric de Figueres, ja que el projecte neix sota
el paraigua de l’antiga Llei de barris. En funcionament
des de l’any 2007, és un clar referent per a les persones
que hi resideixen. A banda d’un assessorament perso-
nalitzat i proper, s’ofereix formació bàsica i professiona-
litzadora per augmentar l’ocupabilitat. El projecte també
preveu pràctiques en empreses, servei de monitoratge
d’infants mentre la mare o el pare està fent formació i
programes d’experiència laboral que permeten contrac -
tar persones en situació d’atur per un període determi-
nat. Enguany s’ha rebut una subvenció de 444.025,25 eu-
ros, que permet atendre més de 250 persones amb un
equip interdisciplinari contractat també amb el Pla.

Treball als barris
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«El Pla de reactivació preveu
pal·liar els efectes de la Covid-19»
 El segon tinent d’alcalde i re-
gidor de Serveis Socials, Empre-
sa i Ocupació i Formació i Indús-
tria, Jesús Quiroga, explica que
«el pla de reactivació econòmica
de Figueres s’està realitzant, per
tal de pal·liar els efectes de la
Covid-19, un pla realista i efectiu
per tal de reactivar l’economia
figuerenca, recuperar la con-
fiança dels figuerencs i les figue-
renques perquè comprin a Fi-
gueres i ajudar a empreses, co-
merços, autònoms i a tots els

sectors econòmics de la ciutat
perquè puguin tirar endavant».
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Jesús Quiroga.


