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“Parlem de dignitat,
no de fer caritat”
INCORPORA · Programa d’inserció laboral de l’Obra Social La Caixa en què
participen Càritas i altres entitats COFFEE CENTER · Empresa col·laboradora
Miquel Torns / Pau Lanao
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AMB COR I DIGNITAT
Servei d’Ajuda Econòmica (SAE)

Empreses que no paguen
Família monoparental amb un menor de 12 anys.
Ella treballa mitja jornada, però fa un any que no cobra i se li han anat acumulant els deutes. El fill està escolaritzat i té un bon rendiment escolar. La mare pateix ansietat i no entén per què l’empresa no li paga.
Busca feina, però no en troba. Es demanen 200 euros
per a una factura endarrerida de gas. ■ REF. 393

GIRONA

l servei d’intermediació
laboral de Càritas Diocesana de Girona, inclòs en
el programa Incorpora de
l’Obra Social La Caixa,
fomenta la integració de persones
amb dificultats per accedir al món
laboral. Fa d’enllaç entre l’oferta i la
demanda laboral que reben a Càritas per tot el territori diocesà. Jordi
Pou, gerent de Coffee Center, una
de les empreses col·laboradores del
programa, creu que cal anar més
enllà del donatiu puntual per netejar-se la consciència i fer accions
que permetin retornar a la societat
una part del que les empreses n’obtenen, especialment entre els més
necessitats. “ Tenim clar que com a
empresa no ens costa gens fer una
sèrie d’actuacions que repercuteixen directament en la gent i que a
nosaltres ens beneficien quant a
imatge, un contrapunt a la societat
salvatge en què vivim. Incorporem
gent que té un actiu fonamental basat en les experiències dramàtiques
que ha viscut i que els dóna un sobrevalor per tot allò que no tenen.
Com a empresa ens beneficiem de
la societat i aquesta és una manera
de retornar una part dels beneficis.
Estem parlant de dignitat, no de caritat.” Actualment, l’empresa té
cinc persones contractades que han
arribat a través de Càritas o altres

Ingressos sota mínims
Dona de 65 anys amb dos fills majors. Els ingressos,
de 530 euros, provenen d’una renda mínima. Serveis
Socials i Càritas fa temps que coneixen el cas i estan
pendents. Els ingressos només permeten pagar el lloguer, alguna factura i una cistella d’aliments. Els fills
no treballen i viuen del que percep la mare. Es demanen 163,18 euros per pagar el rebut del gas. ■ REF. 394

Intenta millorar la seva formació
Família amb dos fills, un d’ells amb problemes de salut crònics. La participació del pare en un dispositiu
municipal d’inserció li permet assolir competències
per millorar la inserció sociolaboral. Els únics ingressos són 426 euros de l’atur. Càritas i Serveis Socials
fan un seguiment de la família. Es demanen 5,20 euros per pagar una despesa de transport. ■ REF. 395

Treballen, però continua la pobresa

Jordi Pou, gerent de Coffee Center, a la seu de l’empresa, a Aiguaviva ■ LL. SERRAT

entitats similars, i assegura que en
cap moment s’han penedit de les
decisions preses, al contrari. “Són
decisions rendibles per a l’empresa,
petites passes que no costen gaire
res i que permeten arribar a coses
molt importants, començant per tu

mateix, per sentir que estàs fent alguna cosa que val la pena. Aquesta
manera d’actuar repercuteix positivament en l’empresa. Una empresa,
a banda de l’objectiu de fer diners, té
un encaix social, una responsabilitat cap a la societat que l’envolta.” ■
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OPINIÓ

Entitats i empreses per la inserció laboral

L

Una família trencada
Home de 48 anys que viu amb els seus dos fills petits.
La família es va trencar i la mare viu fora de Catalunya. El pare s’ocupa dels fills amb uns ingressos de
426 euros i una hipoteca a la qual no pot fer front. Serveis Socials i Càritas estan tramitant ajudes per a la
família. Els avis paterns ajuden de tant en tant; també
tenen problemes econòmics. Es demanen 121 euros
per a despesa de material escolar. ■ REF. 397

Roger Casero
Coordinador del programa Incorpora a Girona
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a inserció laboral és avui un element clau en tot procés d’integració social; per a una persona
en situació d’exclusió social treballar
representa molt més que cobrar un
sou, la feina esdevé un motor per recuperar i potenciar l’autoestima, per sentir-se part activa, i contributiva, de la
societat, per allunyar-se de l’exclusió.
Entitats com ara Càritas faciliten la
inserció laboral de persones en risc

Família amb 4 fills menors. La mare té una discapacitat. Els ingressos provenen d’una feina fixa, però no
arriben als 800 euros i de lloguer paguen 550 euros al
mes. Càritas els ajuda amb el servei d’aliments. Els
pares no entenen que treballant encara necessitin
ajuda i hagin de recórrer a Càritas. Es demanen
73,13 euros per pagar el rebut de la llum. ■ REF. 396

d’exclusió social; a través del seu servei d’intermediació laboral, amb el
qual participa, juntament amb tretze
entitats socials més de les comarques gironines, en el programa Incorpora de l’Obra Social La Caixa, Càritas
atén, prepara, forma i acompanya
persones que tenen majors dificultats
d’accés al mercat laboral en el seu
procés de recerca de feina i d’inserció
a l’empresa. L’empresa té un paper

clau en l’èxit de la inserció laboral;
quan empreses com ara Coffee Center insereixen, no només contracten
una persona treballadora que s’ajusta
a les seves necessitats, també contribueixen, d’una manera responsable, a
la seva integració social. En el marc
del programa Incorpora entitats socials i empreses treballem conjuntament en benefici de la inserció laboral
a persones en risc d’exclusió social.

L’ansietat acompanya els deutes
Dona de 43 anys amb un fill de 10. Treballa mitja jornada, però els ingressos no són suficients per cobrir
les despeses bàsiques. Té deutes de lloguer i subministraments. A més, ella pateix nervis i molta ansietat. No acaba d’entendre que treballant continuï sent
pobra. Actualment està fent recerca d’una altra mitja
jornada per poder completar els ingressos. Es demanen 140 euros per a una factura de gas. ■ REF.398
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