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DISPOSITIU D'IGUALTAT D'OPORTUNITATS  DIDO 2012 – 2013  
Lleida, Abril de 2012 

 
 
1.- INTRODUCCIÓ 
 
Les entitats  Fundació Arrels - Sant Ignasi, l'associació Troballes, Càritas Diocesana de 
Lleida i el Col·lectiu d’Iniciatives Juvenils Contra l’Atur (CIJCA), desenvolupen des de fa 
tres anys el projecte d'inserció sociolaboral Dispositiu d'Igualtat d'Oportunitats (DIDO). 
 
Cadascuna d'aquestes entitats té una gran experiència en col·lectius concrets: joves 
amb problemes d'exclusió, persones sense sostre, amb problemes de drogues i alcohol, 
immigrants, persones amb dificultats o pobreses extremes. Totes elles pertanyen a la 
Xarxa d'Entitats Cristianes d'Acció Caritativa i Social, de la diòcesi de Lleida.  
La Fundació Arrels – Sant Ignasi actua com a entitat coordinadora del projecte i la resta 
actuen com a sòcies.  
 
Es tracta d'un dispositiu que vol orientar, formar i ocupar a persones en situació de risc 
social per millorar les seves possibilitats de inserció laboral.  
Es treballarà fonamentalment en el camp de la neteja, l’atenció a les persones i el 
reciclatge. Això es vol aconseguir a través de:  
 
-  Creació d'un DISPOSITIU que possibiliti la inserció. 
-  ITINERARIS formatius personalitzats. 
-  Incorporació a una EMPRESA D'INSERCIÓ i ordinàries. 
-  Creació de l’ EMPRESA Troballes Llar. 
-  Creació d'empreses, cooperatives, o com a autònoms (EMPRENEDORIA)  
-  TREBALL EN XARXA entre diverses entitats, empreses i la col·laboració de 
    l’administració pública.  
 
Va dirigit a unes 100 persones a partir de 16 anys en situació d'exclusió social. El 
programa pel que es demana l’ajut va de juliol de 2012 a juliol de 2013. 
Es realitzaran 6 accions formatives, es procedirà a la constitució d'una nova empresa o 
secció d'empresa: Troballes Llar que possibilitarà la contractació de com mínim 16 
persones. També promocionarà l'auto - ocupació, especialment a través de la promoció 
del treball com a autònom. 
 
Les finalitats que es volen aconseguir son: 
- Ajudar a persones físiques sense hàbits laborals, en risc d’exclusió social o amb 
dificultats per integrar-se al món laboral, mitjançant accions de formació i l’establiment 
d’itineraris d’inserció laboral personalitzats. 
- Vetllar per la seva incorporació al mercat laboral ordinari, o mitjançant la creació de 
llocs de treball en empreses d’inserció laboral. 
 
 
 
2.- BREU ANÀLISI DE LA SITUACIÓ. 
 
El projecte DIDO atén a persones que es troben en situació de vulnerabilitat social de la 
ciutat de Lleida i de les comarques del Segrià, Les Garrigues, La Noguera, L'Urgell i el 
Pla d'Urgell. 
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Estem parlant d'un territori on viuen 361.400 persones de les quals el 74% és població 
activa (entre 16 i 64 anys). 
 
A la fi de l’any 2011 l'atur ha estat de 30.263 persones.  
Cal destacar que l'atur entre joves menors de 30 anys és de 40% i aturats de llarga 
durada el 29%. Les persones amb baixos nivell d'estudis són el 30% i del col·lectiu 
immigrant del 39% (dades any 2010). 
Ens adonem que aquests col·lectius són els que tenen més dificultats d'inserció. 
 
A més a més els nostres col·lectius es troben amb més dificultat per accedir per primera 
vegada, o per tornar a accedir al món laboral. Necessiten un acompanyament individual 
i una formació per poder fer-ho. Justament les persones que s'han quedat en atur en 
aquests últims temps han estat els que tenen menys facilitats per alguna característica 
concreta:  joves,  persones amb un baix nivell d'estudis, els immigrants i altres 
situacions de greu exclusió social. 
 
Es tracta d'un sector de la població que queda moltes vegades amagat per la magnitud 
de la problemàtica actual i que fa que no se'ls contempli en altres programes que 
existeixen: són aquelles persones que per la seva situació personal i social necessiten 
d'un seguiment no només a nivell laboral sinó també personal. Es tracta de els ex -
reclusos, drogodependents, persones sense sostre,… necessiten aprendre un ofici i 
adquirir unes habilitats personals que els permetin accedir al món laboral. 
 
 
 
3.- OBJECTIUS  
 
A / Incorporar persones provinents de situacions amb el risc d'exclusió en un projecte 
que busca oferir-los, a ells, oportunitats reals de formació tècnic - professional i 
d'inserció social i laboral en condicions d'igualtat.  
 
B / Millorar la ocupabilitat dels destinataris mitjançant un pla de treball personalitzat i el 
desenvolupament de competències bàsiques, transversals i professionals.  
 
C / Iniciar un procés de valoració i de treball de l'autoestima que condueixi a aquestes 
persones a conèixer les seves possibilitats personals i laborals des de la perspectiva de 
gènere.  
 
D / Acompanyar en el procés de definició del projecte professional, formatiu i en la 
posterior inserció laboral.  
 
E / Donar resposta a les seves necessitats amb un treball protegit, si és el cas, en una 
empresa d'inserció.  
 
F / Promoure la creació d'empreses cooperatives, com a autònoms i / o incorporar-se al 
mercat laboral ordinari.  
G/ Apropar als nostres destinataris a les noves tecnologies i comunicació (TIC). 
 
 



3 

4.- METODOLOGIA 
 
Com a metodologia general de treball seguim "Una proposta d'orientació laboral per a 
joves" de ECAS.  
 
Es tracta d'una PROPOSTA METODOLÒGICA PER A LA INSERCIÓ LABORAL que 
estem implementant a partir de l'anàlisi de la ocupabilitat. Ho fem conjuntament amb 
altres entitats de ECAS i en un treball finançat pel propi Departament de Treball i que 
queda recollit en l'Acord de mesures per a l'ocupació juvenil a Catalunya (3.7.1.4). 
Creiem que bàsicament i amb les degudes modificacions és també vàlid per a la resta 
dels nostres col·lectius. 
 
És el procés mitjançant el qual la persona contrasta les seves possibilitats i dificultats 
d'accedir a una ocupació, d'acord a les oportunitats i dificultats que aquesta li brinda. 
És un exercici de reflexió entorn d'una sèrie de variables que interactuen entre si i que 
busca que la persona prengui consciència d'aquells factors que incideixen, afavorint i / o 
dificultant, en les seves probabilitats per incorporar-se a l'ocupació que es desitja. 
 
 
D'aquesta idea s'extreuen uns criteris a tenir en compte. El procés és: 
 

a) compartit: perquè es donin canvis reals la persona ha de ser protagonista de 
tot el procés. 
 
b) flexible: ha d'entendre's l'anàlisi com un procés no lineal. Analitzar no és un 
pas previ al treball d'inserció, sinó un dels seus processos transversals. Ha de 
tenir un caràcter actiu. 
 
c) autoalimentat: és un procés de caràcter dinàmic. El mateix fet de dur-ho a 
terme produeix canvis en molts factors que s'estan analitzant: es generen noves 
competències, es posen a prova moltes concepcions prèvies i es reordenen 
algunes de les prioritats. 
 
 

Fruit de l'anàlisi, la persona obtindrà els factors personals i competencials significatius 
que tenen una major incidència en la seva ocupabilitat. Incidència que pot beneficiar i / 
o entorpir les possibilitats d'èxit. El producte final és: 
 
  • Avaluar l'aportació positiva dels factors personals i competencials que 

beneficien i quin efecte directe poden tenir sobre els aspectes a millorar. 
 
• Avaluar el grau de desviament que plantegen els factors que entorpeixen, 
buscar en la resta de factors, aliances, per neutralitzar els seus efectes negatius, 
identificar i associar les competències a desenvolupar per combatre'ls, fer un 
balanç de costos / beneficis d'assumir un procés de desenvolupament 
competencial. 
 
• Traduir tota aquesta labor d'anàlisi en un pla d'acció per a la millora de la 

ocupabilitat. 
 
• L'anàlisi de la ocupabilitat es fa en referència a una ocupació. D'entrada el / la 
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beneficiari haurà de destriar algunes alternatives ocupacionals que acabin, o no, 
confirmant-se en l'objectiu laboral a perseguir, l'assoliment del que motiva el 
procés de millora de la ocupabilitat, l'adquisició de competències. Aquesta 
elecció es farà en funció del coneixement que tingui del mercat de treball i de 
l'exploració dels interessos propis. 
 
• Perquè pugui conèixer en quina posició està en relació a una ocupació, ha de 
tenir l'oportunitat de conèixer els elements clau que ho situïn al mercat de treball. 
 

• Concretament aquesta és la tasca que volem realitzar: aportar informació sobre 
els sectors, les ocupacions, els perfils professionals (objectius, resultats, funcions 
i competències vinculades, condicions laborals ...), i estimular l'anàlisi perquè el 
beneficiari / a pugui triar cap a on dirigir-se. 
 
• Que defineixi un objectiu laboral, és a dir, cap a quina ocupació es vol dirigir, 
implica partir dels seus interessos i motivacions, i perquè aquests s'acabin 
concretant en un objectiu, cal impulsar l'exploració dels seus propis interessos. 
 
•De la mateixa manera que s'han proposat algunes consideracions per facilitar 
que es pugui iniciar el procés d'anàlisi de la ocupabilitat d'una forma activa, ara 
es posen a l'abast altres implicades en la tasca d'analitzar la seva ocupabilitat: 

 
- Contemplar la situació i el context en què es troben les persones son part 
condicionant de la seva ocupabilitat. 
 
- El / la professional ha de proveir a l'usuari / a de la informació necessària 
sobre aquells factors estructurals que condicionaran les seves possibilitats 
d'inserció. 
 
- Cal tenir en compte també que els factors personals afavoreixen o 
dificulten la inserció: 

- Ara bé, només són susceptibles de ser modificats per la persona a 
través del desenvolupament competencial que s'activi a voluntat 
seva. Per exemple, complementar la trajectòria formativa per 
accedir a una ocupació suposa disposició a l'aprenentatge, 
adaptabilitat i disponibilitat per adquirir competències tècniques 
específiques i instrumentals adaptades mitjançant l'aplicació 
d'estratègies i la realització d'un curs. 
 

•És imprescindible que des dels dispositius d'inserció es distingeixin els factors 
personals, els que són estructurals i es consideren personals per a atribució. Per 
exemple: ser gitano no és un factor personal que dificulta la ocupabilitat, és la 
discriminació que es mostra cap a una persona gitana la que té un impacte negatiu en 
la seva ocupabilitat i la discriminació és un factor estructural que cal combatre, a més, 
des de l'àmbit estructural (informant a l'empresa perquè modifiqui l'òptica, generant 
polítiques afavoridores, etc.). 
 
• És important que les persones tècniques entenguin i treballin correctament amb els 
beneficiaris els factors i elements que componen la ocupabilitat, ja que comprendre els 
beneficis i la força que tindrà el desenvolupament de competències en l' increment de 
les possibilitats d'inserció és un element motivador. 
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• Finalment, la competència professional és el factor clau en la millora de la ocupabilitat: 

- Perquè és modificable, és l'actiu capaç de possibilitar el canvi en els factors 
personals de la ocupabilitat. Es pot entendre com el conjunt de capacitats 
personals que permeten desenvolupar diferents treballs i activitats al llarg de la 
vida, ja que la gran majoria de competències professionals són vàlides per a 
diferents sectors i llocs de treball 
 

• Centrar l'atenció en els dèficits que tenen els col·lectius amb els quals treballem en 
relació als requeriments "tradicionals" dels llocs de treball comporta: 

- Obviar que moltes persones amb alguns factors personals de baixa ocupabilitat 
 poden aportar competències pròpies molt valuoses per a alguns entorns 
 laborals. 
 
- Ignorar un important potencial que totes les persones tenen de coneixements, 
destreses i experiències que poden articular amb els mecanismes adequats per 
dirigir-se a la inserció laboral (la motivació, els seus interessos, els contactes 
personals ...) 
 
- No contemplar algunes experiències que poden haver acumulat en àmbits o 
espais on són habituals, així com moltes competències transversals apreses en 
aquests espais o certes característiques personals que poden constituir factors 
de ocupabilitat positius. 
 
En aquest context se situen les propostes d'ocupació, pràctiques en empreses, 
ocupació en empresa d'inserció o en empreses normalitzades, creació de treball 
autònom i el llançament de l'empresa “Troballes Llar” com una nova secció de 
l'empresa d'Inserció Troballes. 
Al llarg de tot el procés es preveu que tots els destinataris tinguin el seguiment 
tutorial adequat. 

 
 
 
5.- ACCIONS QUE ES PORTARAN A TERME 
 
Al funcionar com dispositiu i itineraris individuals les fases no són consecutives 
cronològicament ni tots els destinataris han de fer-les totes. 
Poden incorporar-se al dispositiu d’acord a la seva situació i cada un seguirà el seu 
itinerari personal. 
 
Es realitzaran aquestes accions: Acolliment i orientació personalitzada; formació 
professionalitzadora; formació pràctica; creació de l'empresa TROBALLES – LLAR; 
promoció de l'emprenedoria; ocupació i contractació laboral. 
 
A- Acolliment i orientació personalitzada 
 - Difusió, acolliment, orientació, seguiment i acompanyament en el procés d'inserció.  
 - Difusió del projecte.  
 - Selecció personal adequat 
 - Es dirigeix a 100 persones 
 - Responsables: Arrels, Càritas i CIJCA. 
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 - Temporalització: Juliol 2012– juliol de 2013  
 
 
B- Formació professionalitzadora 
  - Formació tècnica-inicial  
  - Es farà formació en dos grans blocs formatius que es repetiran dues vegades:  
 
BLOC A - Roba (planxa, arranjaments, rentar, modernitzar) i neteja (domèstica, 
industrial, cristalls). 2 blocs de 280 hores: setembre – desembre 2012 i gener - juliol 
2013. 
 
BLOC B – Atenció a les persones. 2 blocs de 220 hores: gener –març 2013 i abril – juliol 
2013. 
 
 
1000 hores de formació per 24 destinataris repartits en 4 blocs de formació 2 de 280 
hores i dues de 220 hores i 12 alumnes cadascun que tindran aquests mòduls repartits 
en:  
 
A - Competències tècnic - professionals (720 hores)  
Aquests dos blocs inclouran aquestes especialitats: alfabetització informàtica, rentat de 
roba en allotjaments, processos de rentat, neteja domèstica, planxat i condicionament 
de roba, i atenció a les persones.  
Responsables: Troballes i CIJCA.  
 
B - Resta de formació (280 hores): Competències bàsiques i transversals, Prevenció de 
riscos laborals, Area formativa comuna i Formació laboral (FOL).  
Responsable: CIJCA  
 
 
C- Formació pràctica 
(Simultàniament o amb els dos blocs superats)  
Pràctiques en l'empresa d'inserció de Troballes (50 hores)  
Pràctiques en altres empreses. (50 hores)  
Responsables: Troballes empresa d'inserció, Arrels, Càritas, CIJCA i la resta 
d'empreses.  
Temporalització: juliol 2012 – juliol 2013 
 
 
D- Creació de l’empresa Troballes Llar  
Inserció amb contracte en l'empresa Troballes Llar 
Es crea la secció TROBALLES LLAR  que oferirà serveis integrals a la llar i a les 
persones i al manteniment de la llar. Es podran incorporar nous serveis. 
La gerència d'aquesta nova secció l'assumeix temporalment la mateixa direcció de 
l'empresa Troballes. 
 
Es contractarà a partir d’abril un Tècnic de seguiment de la producció, fins a juny és la 
persona encarregada de: 

-Crear la cartera de serveis de Troballes Llar 
-Enllaçar amb possibles clients 
-Crear els equips de treball 
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-A partir de juliol  s’ encarregarà d'engegar els serveis de l'empresa 
-En aquest mateix mes de juliol es contracten 6 persones per a la realització dels 
treballs mitjançant una selecció entre els alumnes que finalitzen els cursos 
-Aquestes 6 persones tindran en tot moment seguiment tutorial i inicien la seva 
experiència laboral amb suport del tècnic de seguiment de la producció. 
-El seguiment tutorial serà realitzat pels educadors i treballadors socials de les 
entitats sòcies. 

 
Està previst ampliar el número de contractats per Troballes Llar fins a 18 persones 
Responsable: Troballes  
Temporalització: juliol 2012 – juliol 2013  
 
 
E- Promoció de la emprenedoria 
-2 Cursos de 65 hores de formació específica en emprenedoria.  
(Constitució d'una empresa i prevenció de riscos)  
Es preveu una participació de 24 usuaris 
 
-Suport  al procés de creació d'empreses:  

-Constituir empresa pròpia com a autònoms  
-Constituir cooperatives amb possible participació de les entitats.  
-Accions de seguiment de les realitats de emprenedoria iniciades fins a la seva 
consolidació mínima.  
 

Responsables: Troballes, Arrels, Càritas i CIJCA.  
Temporalització: juliol  2012 – juliol 2013 
 
 
F- Ocupació i contractació laboral 
-Inserció amb contracte en l'empresa TROBALLES – LLAR 
(alguns dels quals es preveu cobrir-los amb plans d'ocupació) 
-Ocupació com a autònom 
-Iniciar un procés de cerca de treball en l'empresa normalitzada  
-Seguiment tutorial fins a 6 mesos contracte.  
 
Responsables: Arrels, Troballes i CIJCA  
Temporalització: juliol 2012 – juliol 2013 
 
 
6.- EQUIPS DE TREBALL  
 
A - EQUIP DE DIRECCIÓ 
El  formen els responsables de cada entitat i el tècnic referent del DIDO, que pertany a 
l'entitat promotora. 
Funcions:  
-Adreça del projecte, elaboració i desenvolupament del Pla de Treball General, 
Presentació i seguiment amb el Departament de Treball, seguiment dels àmbits de 
treball sectorials, preparació i seguiment de l'equip de gestió educativa i de l'equip de 
gestió econòmica.  
Es preveu una mitjana d'1 reunió al mes de 3 hores.  
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B - EQUIP DE GESTIÓ EDUCATIVA  
Ho formen el tècnic de cada entitat i el tècnic referent del DIDO.  
Funcions:  
Fer la Comissió d'admissions en el Projecte, concreció de les accions a realitzar, 
desenvolupar les àrees tècniques del projecte, fer tot el procés de derivació i seguiment 
conjunt dels destinataris.  
Es preveu una mitjana de dues reunions mensuals de 3 hores.  
 
C - EQUIP DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA  
Ho formen el tècnic nomenat de cada entitat i el tècnic referent del DIDO.  
Funcions:  
Responsabilitzar-se de l'execució i gestió del projecte a nivell del seguiment 
administratiu i del seguiment econòmic, especialment de la justificació en el 
departament de treball.  
Es preveu una mitjana d'una reunió de dues hores cada dos mesos.  
 
 
7.- TREBALL EN XARXA 
 
- Les entitats Fundació Arrels - Sant Ignasi, l'Associació Troballes, Càritas Diocesana de 
Lleida i el Col·lectiu d’Iniciatives Juvenils Contra l’Atur (CIJCA), desenvolupen el 
projecte d'inserció socio-laboral "Dispositiu d'Igualtat d'Oportunitats” (DIDO). 
- Totes les entitats sòcies, estan vinculades a plataformes de segon o tercer grau del 
Tercer Sector Social de Catalunya. 
- Cadascuna d'aquestes entitats tenen una àmplia experiència en col·lectius concrets: 
joves amb problemes d'exclusió, persones sense sostre, amb problemes de drogues i 
alcohol, immigrants, persones amb dificultats o pobreses extremes. Totes elles 
pertanyen a la Xarxa d'Entitats Cristianes d'Acció Caritativa i Social, de la Diòcesi de 
Lleida.  
- La Fundació Arrels – Sant Ignasi actua com a entitat promotora i la resta actuen com a 
sòcies. 
 
 
8.- PLA DE VIABILITAT I DE  CONTINUÏTAT PREVIST 
 
- L'entitat sol·licitant i la resta d'entitats sòcies es comprometen a seguir amb el projecte 
DIDO més enllà de JULIOL de 2013. 
La solvència de l'empresa Troballes aferma les bones perspectives  de futur de 
Troballes – Llar. 
L'opció per la emprenedoria amb col·lectius que pateixen exclusió que fan les entitats 
participants garanteix el fet que es pugui acompanyar i recolzar als treballadors/es que 
decideixin iniciar la seva experiència com a autònoms, o el suport d'un o més grups que 
plantegin iniciar algun tipus d'empresa social (cooperativa o similars).  
 


