PROGRAMA INSERIM: prospecció i acompanyament a
la inserció laboral de persones amb discapacitat .
Pacte Territorial del Mercat de Treball de l’Alt Penedès
Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona

Els objectius principals del programa han estat :
1. Aconseguir mitjançant campanyes de difusió i col·laboració entre entitats del món de
la discapacitat a cada comarca, la inscripció del màxim número de clients amb
discapacitat que puguin beneficiar-se del programa, es a dir d’una inserció laboral a la
empresa ordinària.
2. Aconseguir la sensibilització del major nombre d’empreses a cada comarca sobre la
llei d’integració laboral per les persones amb discapacitat i l’assessorament per la seva
avantatjosa contractació. Tota aquesta tasca amb el suport del Departament de Treball,
especialment amb el suport de la Inspecció de Treball. També l’assessorament sobre
mesures alternatives en el cas de la impossibilitat de contractació.
3. Mantenir la filosofia del necessari acompanyament al lloc de treball i el seu suport,
vetllant activament per la bona integració al lloc de treball i a la empresa.

A l’hora de fer prospecció de les empreses a les quatre comarques, s’ha fet una selecció
d’aquelles que acompleixen amb els següents criteris:
-

Empreses que estan obligades per llei a acomplir amb la quota del 2%
Empreses, el sector d’activitat de les quals, ocupin bàsicament o en un grau
elevat, dones.
Empreses de serveis que ofereixen llocs de treball ocupables per persones amb
problemes de mobilitat o persones que no poden fer esforços de cap tipus.
Empreses properes a la localitat on tenen el domicili els treballadors apuntats a
la borsa de treball o fàcilment accessibles amb transport públic.
Empreses amb línies de muntatge en el seu procés de producció.
Empreses de serveis que ofereixen llocs de treball ocupables per persones amb
problemes de mobilitat o per a la realització d’esforços físics
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Per tal de poder posar en marxa l’acció de prospecció empresarial del projecte INSERIM,
s’han realitzat les següents accions:
-

Disseny d’un manual de presentació a les empreses dels objectius del programa
per a afavorir la inserció de les persones amb discapacitat.
Enviament d’una carta de presentació del projecte signada per l’alcalde de la
ciutat responsable d’aquest.
Creació d’una agenda de visites amb les empreses detectades.
Presentació del projecte de manera individual als caps de recursos humans o
directors.
Valoració de la necessitat d’inserció de persones amb discapacitat dins
l’empresa.
Valoració dels llocs de treball
Definició dels perfils professionals, capacitats i qualitats necessàries per ocupar
el lloc de treball.
Gestió de l’oferta de treball

L’any 2008 s’han visitat un total de 83 empreses, la majoria de més de 50 treballadors/es i
principalment del sector industrial. La quantitat d’ofertes laboral han estat de 137, i les
persones inserides 62. Els resultats de l’any 2007 van ser més optimistes, havent inserit un
total de 125 persones amb discapacitat. No obstant, i a diferència de l’any 2007, els nostres
objectius han estat basats en promoure la inserció laboral de persones amb discapacitat
severa, superior al 65% i amb possibilitat reals de treballar dins l’empresa ordinària. És per
aquest motiu, enguany hem aconseguit que des de la Direcció General d’Igualtat
d’Oportunitats en el Treball de la Generalitat de Catalunya, ens poguessin finançar la
contractació de la persona tècnica de l’acompanyament a la inserció d’un grup de
persones amb discapacitat severa inscrits a la borsa de treball del SIL.
Aquest projecte és compartit amb la Fundació Pro Penedès, el SIL de la Federació ECOM i
amb l’Oficina Terapèutica Laboral (OTL) del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.
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SIGNATURA DEL NOU CONVENI DE COL·LABORACIÓ DE L’OBRA SOCIAL “LA
CAIXA” AMB LA FUNDACIÓ PRO PENEDÈS PER A LA INTEGRACIÓ LABORAL DE
LES PERSONES AMB DISCAPACITAT DINS EL PROJECTE INSERIM.
El passat 27 de juny es va signar el nou conveni de col·laboració entre la Fundació Pro
Penedès i l’Obra Social de “la Caixa”’ per a la promoció i la integració laboral de les persones
amb discapacitat de la comarca de l’Alt Penedès, amb el lliurament d’una aportació
econòmica de 12.500 Euros.
A l’acte de signatura van assistir el senyor Leandre Màrquez com a responsable de l’Àrea de
Negocis de “la Caixa”, el president de la Fundació Pro Penedès senyor Marcel Esteve, i la
seva directora, senyora Gemma Sivill.
Des de l’Obra Social “la Caixa” s’ha valorat molt positivament la trajectòria i dedicació de la
Fundació Pro Penedès a través de la consolidació del projecte INSERIM; un projecte amb
una vigència de més de dotze anys, que ha vetllat pel foment de la igualtat d’oportunitats
amb el desenvolupament d’accions integrades per a col·lectius amb dificultats especials
d’inserció laboral.
La signatura d’aquest conveni de col·laboració amb la Fundació Pro Penedès pretén
continuar amb el treball de sensibilització al major nombre d’empreses de la comarca de
l’Alt Penedès, amb l’èmfasi en la necessitat d’acomplir amb la llei d’integració laboral per les
persones amb discapacitat, alhora que es manté l’equip del projecte INSERIM, amb la seva
presència i representació dins el teixit empresarial; tot vetllant i recolzant les persones amb
discapacitat que estan a l’espera d’aconseguir un lloc de treball.
L’any 2008 , des del projecte INSERIM, s’han inserit al món laboral 62 persones amb
discapacitat, d’un total de 137 ofertes de treball gestionades des del Servei d’integració
Laboral; uns resultats que han estat mediatitzats pel suport de l’Obra Social de “la Caixa”,
per les administracions autonòmiques i provincials.
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Cofinançat:

Ajuntaments comarca de l’Alt Penedès
Consell Comarcal de l’Alt Penedès
Caixa Manresa

SERVEI PRODOMICILI
Descripció del projecte
El Servei Prodomicili d’atenció domiciliària és una prestació de caire municipal que ofereix
un conjunt integrat, organitzat i coordinat d’accions i serveis que es realitzen principalment
en el domicili de la persona usuària i que s’orienten a resoldre els problemes o limitacions
d’autonomia personal,col·laborant en la cura de la pròpia persona atesa i de la seva llar.
L’objectiu del servei és atendre les mancances d’autonomia personal, cobrint les necessitats
bàsiques de la vida diària i les necessitats relacionals de les persones, amb el suport per al
desenvolupament de les activitats pròpies de la vida diària i procurant que totes les accions
promoguin, en la mesura que sigui possible, l’autonomia i les capacitats de les persones
usuàries.
El Servei Prodomicili és un programa individualitzat de cada cas, adaptant-lo a la demanda
de la persona usuària i/o de la família, per la qual cosa la treballadora social, coordinadora
tècnica del servei, realitzarà una valoració de les circumstàncies que envolten a cada
persona en el seu context personal i social, avaluant l’atenció directa del servei que es
contracti .
Les persones usuàries del Servei Prodomicili Social són persones grans de més de 65 anys
i/o en situació de dependència. El Servei Prodomicili concedeix els Xecs-Serveis, a partir
dels quals s'obté un descompte de 3, 6 i /o 9 € per hora de servei contractat. Aquest
descompte actua com a incentiu per a les famílies.
La Fundació Pro Penedès a l’any 2002, va endegar aquesta nova iniciativa de caire comarcal,
amb l’objectiu d’oferir una nou servei d’atenció social, per a la millora de la qualitat de vida,
d’ aquells col·lectius menys afavorits socialment i/o amb dificultats d’exclusió del món
laboral, través de la gestió de serveis de proximitat.
El Servei Prodomicili està adreçat a totes les persones de la comarca de l’Alt Penedès, els
ajuntaments de les quals estan adherits a la Xarxa Prodomicili.
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Justificació i objectius assolits
El projecte respon a la necessitat d' ajuda a un sector de la població en situació de
dependència.
A l’Alt Penedès un important nombre de persones grans viuen soles. A Vilafranca del
Penedès, un dels municipi amb major població que participa en el projecte, més de 512
persones majors de 80 anys viuen sense els seus familiars més propers Aquesta xifra
juntament amb la suma de la resta de municipis és un indicador de la necessitat de
continuar treballant per al col·lectiu de la gent gran, garantint una vida de qualitat i
d’autonomia.
A nivell de la comarca de l'Alt Penedès, amb una població de 96.779 habitants, són 15.097
les persones amb més de 65 anys i 5.027 les que són majors de 65 anys i que viuen en llar
monoparental. Les llars amb algun membre de més de 65 anys són 9.422 i un total de 2.752
llars amb algun membre de més 80 anys. Les persones amb una grau de discapacitat
reconegut i superior al 65 % són 1.961 persones.
L' any 2002 van posar en marxa el servei Prodomicili, l'any 2007 eren més de 980 les
persones inscrites com a usuaris del servei i la totalitat de serveis realitzats directament a
les persones més de 70.870, durant un període de cinc anys. És per aquest motiu que
considerem necessari continuar potenciant aquest tipus d'ajuda per a les persones; un
treball per a la millora de la seva qualitat de vida.

Objectius assolits:
Posar en funcionament el Servei Prodomicili per a l’any 2008 :
-

-

-

-

-

La posada en marxa la utilitat de més 21.000 xecs serveis de 3 € de
descompte.
La liquidació d’un total de 4.920 serveis d’atenció domiciliària de
descompte 6 € i 5.460 serveis d’atenció domiciliària descompte amb xecsserveis 9 € ; amb un total de 10.380 serveis d’atenció a les persones.
La Promoció i difusió del servei Prodomicili entre la població de la comarca
de l’Alt Penedès.
Establir convenis d’adhesió i col·laboració amb noves empreses existents
proveïdores de serveis, homologades per la Fundació Pro Penedès, seguint
uns criteris de qualitat en la seva selecció.
Consolidar el treball en xarxa amb els 27 ajuntaments de la comarca de l’Alt
Penedès adherits a la xarxa Prodomicili, oferint als seus ciutadans i
ciutadanes un nou servei d’atenció a les persones.
Establir novetats en els mecanismes i les metodologies d’emissió i distribució
de xecs, a través de la incorporació de les noves tecnologies.
El manteniment i ampliació de la Taula de Prescriptors, per a la difusió
específica del Servei Prodomicili, que ens ajudi a fer arribar a tota la
ciutadania, en especial a la gent gran, aquest servei per mitjà de prescripció.
L’increment del número de gent gran en l’ús i benefici dels serveis de
proximitat.
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Recursos Humans
Coordinador Servei Prodomicili
Consolidar la figura del Coordinador de suport tècnic a la gestió del Servei Prodomicili.
Objectius Específics:


Suport tècnic per al bon funcionament del servei, participant en tasques
organitzatives, de gestió, de planificació i de seguiment, dins el servei Prodomicili
amb la responsabilitat de l’elecció dels criteris de qualitat, d’atorgament dels xecs i
la selecció de les empreses que participaran.



Difusió del servei, informant a les empreses especialitzades i del sector, oferint la
qualitat i garantia del servei, la promoció sectorial, així com, la formació dels
treballadors de les empreses especialitzades.



Coordinació entre els diferents ajuntaments de la comarca de l’Alt Penedès de la
xarxa Prodomicili.



Sensibilització a la població general sobre l’ús d’aquesta tipologia de serveis.



La consolidació del servei Prodomicili.

Suport Administratiu
Gestió externa portada a terme per una administrativa amb les tasques de:


Informar sobre els funcionament del Servei Prodomicili.



Gestió dels xecs-serveis , a través del disseny d’una extranet, amb l’objectiu de
realitzar anàlisis estadístics per a la seva avaluació i viabilitat.

Material
El material emprat ha estat el dissenyat per a la seva difusió, a través de l’edició de material
imprés amb l'objectiu d'oferir una detallada informació als seus potencials usuaris.
El material bàsic per a garantir el funcionament del Servei Prodomicili ha estat:
1- El Fulletons informatius o díptics en els que s'explica els objectius del projecte
Prodomicili, els serveis que ofereixen i els punts d'informació a on adreçar-se.
2.- El Catàleg de Serveis dins el qual figuren les empreses d'atenció domiciliària que han
signat conveni de col·laboració amb la Fundació Pro Penedès i, en conseqüència, poden
oferir el descompte de 3 €, 6 € i/o 9 €
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3.- Els Talonaris per a l'expedició dels xecs-serveis.
4.- Tarja d’alta i de lliurament dels xecs-serveis
5.- Material d'oficina: folis i sobres.
6.- Anuncis a la premsa local.
7.- El disseny i posada en marxa d’una Extranet per a la seva gestió administrativa i
comptable.
8.- Expositors mòbils i plaques identificatives als ajuntaments que ofereixen aquest servei
als seus usuaris; així com a les entitats col·laboradores en el projecte.
9.- Difusió a través de la distribució de 6.000 bosses de pa a càrrec dels 27 ajuntaments de
la nostra comarca, juntament amb la col·laboració del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.
10.- Participació a les Fires de Maig a través de l’estand del Servei Prodomicili.
La difusió del Servei Prodomicili ha estat la fase essencial per a promocionar els serveis
d'atenció domiciliària; una fase necessària per a donar a conèixer l'existència de noves
ocupacions que responen a les demandes emergents del mercat.
La disposició dels xecs-serveis s'esdevé en un modus de funcionament en què el client, a
més del descompte addicional de 3 €, gaudeix d' un catàleg informatiu de les empreses a
les quals pot dirigir-se, els serveis que ofereixen i als col·lectius als que s'adrecen, sempre
amb un alt grau de professionalitat.
La consolidació del projecte recau en la seva efectivitat i utilitat, en els bons resultats
aconseguits amb la posada en marxa els xecs-serveis.
El manteniment i consolidació d'una infraestructura de funcionament, punt de referència,
del Servei Prodomicili, dotada dels recursos materials i del personal necessari per a la
promoció dels serveis d'atenció domiciliària, ha estat un dels objectius plantejats a llarg
termini, més necessaris per a garantir unes optimistes previsions, davant la bona resposta
que tenim de les persones usuàries.
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Relació d’empreses prestatàries de serveis d’atenció domiciliària
ADTE, Serveis sanitaris a domicili, SL
ARES
CAN CANALS PIERA,SCP
FUNDACIÓ PRIVADA AMÀLIA SOLER
LA BRIGADA DE LA NETEJA
M & M Serveis Auxiliars integrats d’ajuda a la
família, SL
MASNET PIERA, SCP
NETEGES I SERVEIS JC
PRÒXIMS, Serveis a domicili, SL
SERVITIUM , SL
VILANET, SCP Serveis de neteja i manteniment
SERHOGAR SYSTEM, SL
MULTISERVICIOS PÉREZ & GARCIA , SL
SOSERVEIS Serveis Socials a Domicili 2007, SL
NET I NET SANT SAURNÍ D’ANOIA, SL
PAD AJUDA DOMICILIÀRIA
SERVEIS MÈDICS DE BARCELONA

Total empreses adherides a la Xarxa Prodomicili: 17
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RESULTATS QUANTITATIUS
SERVEI PRODOMICILI
Xecs - Serveis 3 €
Gener 2002 - Desembre 2008
USUARIS DONATS D'ALTA

PROMOTORS
Vilafranca del Penedès
Sant Sadurní d'Anoia
Santa Margarida i els Monjos
Gelida
Subirats
Mediona
Torrelles de Foix
Castellet i la Gornal
Sant Llorenç d'Hortons
Sant Martí Sarroca
Pacs del Penedès
Sant Quintí de Mediona
Santa Fe del Penedès
Les Cabanyes
Avinyonet del Penedès
Castellvi de la Marca
Font-Rubí
La Granada
Olèrdola
Olesa de Bonesvalls
El Pla del Penedès
Pontons
Puigdàlber
Sant Cugat Sesgarrigues
Sant Pere de Riudebitlles
Torrelavit
Vilobí del Penedès
TOTAL

TOTAL
671
149
35
42
25
48
16
17
3
43
2
6
7
6
10
8
8
3
22
2
3
0
0
2
0
8
2
1.138
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RESULTATS QUANTITATIUS
SERVEI PRODOMICILI
Xecs - Serveis 3 €
Gener - Desembre 2008

XECS LLIURATS ALS USUARIS

PROMOTORS
Vilafranca del Penedès

Gen

Feb

Mar Abr

1820

1020

570

386

330

60

40

61

Gelida

15

30

30

Subirats

14

Mediona

120

Sant Sadurní d'Anoia
Santa Margarida i els
Monjos

Torrelles de Foix
Castellet i la Gornal

1380 1.100

90

60

Mai

Jun

Jul

Ago

Set
960

720

300

375

230

295

212

335

310

400

193

20

40

79

80

40

140

40

50

45

20

30

32

118

30
126

11
63

60

250

20

650
247
367
508
568
120
30
843
213
180
20
360
180
360
473
120
940
100
30

60

120

70

191
95
5
646 21488

50

15

12

36

87

45

35

69

29

25

14

122

5

10

13

132

5

60

60

60

120

60

60

50

70

60

40

30

2

120
30

Pacs del Penedès

10

10

Sant Quintí de Mediona

60

Santa Fe del Penedès

20

Les Cabanyes

60

120

60

Avinyonet del Penedès

30

30

30

60

53
10

20

Castellvi de la Marca

129
10
80

2

30

30

60

30
60

20

62

1

90

110

110

140

Olesa de Bonesvalls

30

30

20

El Pla del Penedès

10

58

60

2

120

90

60

21

20
60

40
60

180

60

Olèrdola

11.012
3761
125

780

180

47

La Granada

TOTAL

870 1.040

60

374

Font-Rubí

Nov Des

772

Sant Llorenç d'Hortons
Sant Martí Sarroca

Oct

60

20

20

Pontons
Puigdàlber
Sant Cugat Sesgarrigues

60

Sant pere de Riudebitlles
Torrelavit
Vilobí del Penedès
TOTAL

35

5

26

55

15

15

3571 1958 2258 1824 1575 1870 1673 1297 1780 2106

16

44

930
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SIGNATURA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB CAIXA
MANRESA PER A LA PROMOCIÓ I DIFUSIÓ DEL SERVEI PRODOMICILI
El passat dimarts dia 27 de maig de 2008 la Fundació d'Obra Social de Caixa Manresa signa
un nou conveni de col·laboració amb la Fundació Pro Penedès per la promoció i difusió del
Servei Prodomicili.
Caixa Manresa orienta la seva acció social al servei de les persones; amb un especial atenció
envers aquelles persones que més ho necessiten. En aquesta línea impulsa un programa de
col·laboració amb les entitats sense ànim de lucre amb l’objectiu de contribuir i donar
resposta a les necessitats socials actuals.
El Servei Prodomicili és un servei d' intermediació d' atenció a les persones, oferint una
assistència domiciliària professional i amb garanties, El servei Prodimicili ofereix serveis dins
l'àmbit de la gent gran, de les persones amb malalties o dependències transitòries,
d'atenció a la infància i a la llar. Dins la xarxa Prodomcili participen els 27 ajuntaments de la
comarca de l'Alt Penedès.
Des de la Fundació Pro Penedès amb el Servei Prodomicili volem expressar el nostre
compromís de col·laboració amb les administracions de la comarca fent efectiva la posada
en marxa dels xecs -serveis de descompte; procurant amb el Servei Prodomicili la millora en
el nivell d’atenció a les persones dins el seu entorn social més proper, amb una bona
qualitat de vida i amb la preservació de la seva autonomia durant el major temps possible.
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PARTICIPACIÓ EN LA 2a EDICIÓ DEL VIJAZZ PENEDÈS
El passat 15 de maig es va signar els convenis pels quals tant la Fundació Pro Penedès com
l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès donen suport a la 2a edició de Vijazz Penedès que
organitza l'Acadèmia de Tastavins. La signatura dels convenis ha anat a càrrec de l'alclade
Vilafranca i President de la Fundació Pro Penedès , Marcel Esteve, de la Directora de la
Fundació Pro Penedès, Gemma Sivill i del President de l'Acadèmia de Tastavins, Joan
Tarrada.
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TERRITORIS SOCIALMENT RESPONSABLES
Cofinançat:

Diputació de Barcelona

Els territoris són un element fonamental de l’economia, amb aquesta iniciativa pretenem
desenvolupar el concepte de Territoris Socialment Responsables i la seva aplicació en
aquells entorns on la visió compartida de les diferents parts i el seu comprimís amb la
Responsabilitat Social de les Empreses i les Organitzacions faci possible aspirar a optimitzar
els processos de creació de capital social.
L’objectiu general, basat en els principis de la responsabilitat Social, és la organització de
visites estructurades en els tres àmbits de representació comarcal, per a incidir en la
difusió, gestió i desenvolupament de pràctiques de responsabilitat social, des de la millora
de la transparència, la implementació de codis ètics, criteris de compra sostenible, mesures
de conciliació de la vida familiar i laboral, la reducció dels impactes ambientals, entre
d’altres.
Incidir en aquests tres àmbits (administracions, empreses i institucions) i incidir en futures
aliances col·laboratives són fórmules per accentuar el compromís de les parts per alinear
interessos comuns, tot arribant al conjunt de la ciutadania.
Destaquem del nostre territori la tradició del treball en xarxa, a través de l’impuls del I Pla
Estratègic de l’Alt Penedès, liderat per la Fundació Pro Penedès , des de l’any 1993 i
potenciat a través dels pactes territorials del mercat de treball de la comarca de l’Alt
Penedès, consensuant projectes promoguts per la Fundació Pro Penedès d’interès i de
participació comarcal.
L’objectiu és arribar a una visió de Territori Socialment Responsable a l’Alt Penedès, una
oportunitat per a fomentar la Responsabilitat Social i també desenvolupar marcs adequats
per a les administracions locals i les organitzacions socials.
Abordar el marc conceptual del TSR respon als següents objectius:
1.- Aconseguir sensibilitzar els 27 ajuntaments de la comarca de l’Alt Penedès, en matèria
de Responsabilitat Social, aconseguint que el nostre esdevingui en un Territori Socialment
Responsable.
2.- Facilitar l’ intercanvi de bones pràctiques posant-les en comú a través de la guia de
recomanacions.
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3.- Difusió d’un pla de comunicació basat en:
- La identificació d’un un logo, emblema de Territori Socialment Responsable, de fàcil
reconeixement amb el que es pretén unificar uns fonaments socials.
- Difusió de la guia de recomanacions a través de la web de la Fundació Pro Penedès.
- La difusió de les bones pràctiques a través el butlletins informatius municipals.
- Sensibilització envers la necessitat social d’ incorporar la imatge de Territori
Socialment Responsable als productes de representació, de protocol i /o de
publicitat en aquelles administracions que podrien exemplificar el model de
responsabilitat social.
- Elaboració d’un Mouse PDA per a la seva difusió.

4.- La difusió del l’ impacte territorial com a producte de l’organització de la Jornada de
presentació de la guia de les bones pràctiques.
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III PLA ESTRATÈGIC DE L’ALT PENEDÈS
El III Pla Estratègic de l'Alt Penedès és el punt de concertació de les administracions
públiques, del teixit empresarial, les institucions, les associacions, patronals, organitzacions
sindicals, organismes autònoms i si s'escau de la població en general. El III Pla Estratègic s'
esdevé en el punt de trobada de la comarca de l'Alt Penedès, per a definir el posicionament
del nostre territori establint una dialèctica entre l' equilibri ambiental i la planificació
territorial,prioritzant les iniciatives de cohesió social.
Els agents participaran activament en una reflexió col·lectiva, consensuada de com volem el
nostre territori i els seus escenaris de futur, a través de les comissions i/o tallers de treball.
L' objectiu general del III Pla Estratègic de l' Alt Penedès estarà fonamentat dins l'equilibri
social i econòmic de la comarca de l' Alt Penedès, permetent, amb autodomini, un
desenvolupament harmònic, potenciant la nostra identitat, millorant la qualitat de vida de
les ciutadanes i ciutadans , alhora que preservant el nostre entorn. Aquest III Pla Estratègic
buscarà la concreció dins els principals àmbits de creixement comarcal , establint com a
objectiu prioritari el foment de l'Alt Penedès dins el paradigma de Territori Socialment
Responsable. Aquest objectiu s 'organitzarà entorn a tres grans àrees: Territori, Empresa i
les Persones, de forma que es pugui mantenir l' equilibri ecològic del territori en conjunció
amb la competitivitat empresarial, valoritzant els aspectes socials.
Com a objectius específics destaquem la necessitat d' emmarcar el posicionament actual del
nostre territori, producte de l' avaluació del II Pla estratègic, determinant les bases d'
actuació del futur III Pla Estratègic de la comarca de l'Alt Penedès. L'avaluació del II Pla
estratègic ha treballat els àmbits que detallem:
EQUILIBRI TERRITORIAL
El debat es va centrar en la diagnosi i l’avaluació de les temàtiques que exposem:
1.-El nostre patrimoni la qualitat ambiental de la comarca
2.-Planificacions territorials externes: el seu impacte en el futur estratègic del Penedès
3.-Qualificació i ocupació del sòl a la comarca de l’Alt Penedès
4.-Desequilibris entre municipis
5.-Mobilitat comarcal i pas de les grans infraestructures
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COMPETITIVITAT EMPRESARIAL
Els temes, dins d' aquest àmbit de debat, han estat temes que giren entorn els factors
considerats claus per fer més competitives les empreses: formació, qualitat , R+D.
Les temàtiques tractades han estat:
1. Desenvolupament de les zones industrials
2. Equilibri sectorial del Penedès: agricultura, indústria, serveis i comerç
3. Marca Penedès- Qualitat
4. Formació
5. Recerca, Desenvolupament i Noves Tecnologies
6. Interlocutors socials

COHESIÓ SOCIAL
Els temes tractats i avaluats en el decurs dels debats han estat:
1. Gent gran
2. Ocupació femenina
3. La formació per al treball
4. Immigració i veïnatge
5. La mobilitat interlocal
6. Les relacions laboral
La revisió de la implementació de les mesures estratègiques classificades en aquestes
comissions de treball, dins el II Pla Estratègic, establiran les bases d' actuació per a iniciar el
que serà el III Pla Estratègic de la comarca de l'Alt Penedès, amb la definició d'objectius, la
concreció i disseny de la metodologia d' actuació, la creació de les comissions de treball i
amb l' establiment dels compromisos ferms de participació.
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PARTICIPACIÓ EN LA TAULA DE CONCERTACIÓ TERRITORIAL PER A
LA INSERCIÓ LABORAL DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT
Des de la Direcció General d’ Igualtat d’ Oportunitats en el Treball de la Generalitat de
Catalunya, s’ha adjudicat a l’empresa Desenvolupament Comunitari, la proposta de portar
a terme un projecte pilot a la comarca de l’Alt Penedès, dins la proposta de definir el Pla
Director d’Inserció Laboral de Persones amb Discapacitat 2008-2010. L’experiència, en
matèria d’inserció laboral de Persones amb Discapacitat a l’Alt Penedès, ha estat punt de
referència per al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya a partir de la qual
es pretén establir un model estàndard de coordinació per a l’atenció laboral de les persones
amb discapacitat, que es pugui fer extensible, com a model d’actuació, a tota Catalunya.
La participació de les diferents entitats dedicades a l’atenció social i laboral de les persones
amb discapacitat està organitzada a través de reunions de l’anomenada Taula de
Concertació Territorial, coordinades per l’empresa Desenvolupament Comunitari i en les
que també participa la Generalitat de Catalunya.
La Fundació Pro Penedès és entitat que forma part de la Taula de Concertació Territorial en
tant que ve realitzant tasques de prospecció laboral des de l’any 1995, i que des d’aquesta
data fins a l’ actual ha treballat per al conjunt de la comarca de l’Alt Penedès.
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El circuit d’inserció laboral actualment operatiu a l’Alt Penedès, com a producte de la
participació a les reunions de la taula de concertació ha estat el següent:
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ALTRES PARTICIPACIONS:
 Col·laboració amb el 25è Aniversari de la Campanya de l’Ampolla, endegada al mes
de gener.
 Participació els dies 22 i 23 de febrer de 2008 en la trobada a Marrakech amb
l’Associació ENNAKHIL dins el context del projecte IMADEL (Institut Marroquí pel
Desenvolupament Local) i la Diputació de Barcelona, centrada en l’ intercanvi
d’experiències i coneixement entre les parts basat en el principi de partenariat i
reciprocitat. Aquest partenariat ha permès consolidar el treball col·lectiu sobre la
millora i el reforç institucional en l’àmbit local del Marroc amb l’impuls de la creació de
l’IMADEL.
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Participació en la 4a Nit Solidària del Rotary Club de Vilafranca del Penedès,
celebrada al mes de juny d’enguany, i en benefici, en aquesta edició , de la Fundació
l’Espiga.



Col·laboració amb l’Agrupació Activa de Subirats i juntament amb l’ajuntament de
Subirats en l’acte anual de commemoració del 8 de març, en l’organització de l’ obra
de teatre La discapacitat : discrimina o sedueix? . Amb aquesta obra es mostra la
vida de cada dia del món laboral, del món sanitari i dels aparells ortopèdics.



Col·laboració amb el Consell Comarcal de l’Alt Penedès en l’organització de la sessió
formativa sobre La contractació laboral de persones amb intel·ligència límit:
característiques i avantatges de la contractació del col·lectiu, el passat 11 de març.
Amb aquesta jornada, el Consell Comarcal i la Fundació Pro Penedès, amb el suport
de la Diputació de Barcelona s’apropen al teixit productiu, organitzacions i
administracions públiques de la comarca per a informar en relació a la contractació
de persones amb capacitat intel·lectual límit i dotar als departaments de Recursos
Humans de competències en aquest àmbit.



La Fundació Pro Penedès, el 20 de juny, s’adhereix al Protocol de Subirats que
promou el turisme i la Marca Penedès.



Participació a la 10a edició Fòrum Solidaritat organitzat per l’ajuntament de
Manresa amb el títol “Economia social i solidària : del benefici a l’equitat”, el
passat 18 d’octubre.



Col·laboració en la I i II Jornades d’ Igualtat , amb el títol de “Polítiques de
Conciliació i Nous Usos del Temps”, organitzat per la Regidoria de benestar social,
igualtat, salut , consum i cooperació de l’ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia.
L’objectiu d’aquestes jornades era fer un recorregut. tant pels aspectes més teòrics
com pels referents jurídics , acompanyats per l’ intercanvi d’experiències de les
empreses i de les administracions locals. Aquestes jornades es van organitzar els
dies 23 i 24 d’octubre.



Participació en la presentació del Pla Estratègic de la ciutat de Manresa, el passat 2
de desembre.
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Participació a les jornades organitzades per les entitats Fundació ECOM, l'AMMfeina
( Agrupació Catalana d'Entitats per a la Inserció Laboral de Persones amb Malaltia
Mental ), la Federació ACPPS, l'Associació Catalana Treball amb Suport i l'entitat
FUNDOSA Social Consulting , amb motiu del 3 de desembre, Dia Internacional de les
Persones amb Discapacitats. Aquestes jornades amb el títol"TRENCANT MOTLLOS"
ha estat celebrades els dies 4 i 5 de desembre a Sant Boi de Llobregat, amb l’objectiu
de fomentar de l'ocupació per a persones amb discapacitat, promovent la seva
incorporació , el seu desenvolupament professional i la seva plena integració social.
Dins d’aquest actes es reserva una reunió de treball- dinar amb el sector empresarial
anomenada “Empresa Inclusiva”, dirigida a l’empresa que fomenta la diversitat en la
seva plantilla i promou la incorporació de persones amb discapacitat afavorint,
també el seu desenvolupament professional i la plena integració social. En aquest
dinar ha participat de manera activa la Fundació Pro Penedès, en quant a la
convocatòria de les empreses de la comarca de l’Alt Penedès.



La Fundació Pro Penedès signa conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de
Vilafranca per a tirar endavant les actuacions dins del Pacte Territorial de la
Diputació 2008.
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