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QUI SOM
Insercoop és una cooperativa d’iniciativa social, fundada el 1997, per un equip d’educadors
i educadores amb l’objectiu d’oferir un servei de suport educatiu i de qualitat per a la
inserció sociolaboral.
Al llarg d’aquests 23 anys hem desenvolupat diferents programes, serveis i projectes
destinats fonamentalment a persones amb especial dificultat d’inserció. El nostre
compromís professional es reflecteix en el rigor a l’hora de dur a terme la nostra labor, així
com en l’ètica amb la que ens plantegem el nostre servei a la comunitat.

MISSIÓ
A Insercoop treballem per oferir serveis d’inserció laboral de qualitat amb l’objectiu que
les persones disposin d’eines de promoció social i laboral. Especialment ens adrecem a
aquelles persones que per diferents motius es troben en situació de desigualtat i que
troben limitada les seves possibilitats en l’exercici dels drets bàsics.

VISIÓ
Respondre a la demanda de serveis especialitzats en el treball d’orientació
professional i d’inserció laboral a persones que es troben en situació de dificultat per
orientar la seva trajectòria laboral.
Donar una resposta basada en criteris educatius i que permeti promoure el canvi de
lloc a través de dotar-la d’instruments d’anàlisi i de transformació de la seva pròpia
realitat.
Promoure activitats des d’una perspectiva crítica, transformadora i de sostenibilitat
en el territori. Fer-ho en complicitat i col·laboració amb les administracions i altres
organitzacions

VALORS
Promoure l’educació com a element de transformació social
Generar propostes crítiques amb la realitat social i econòmica
Promoure la participació directa i la democràcia
Col·laborar en promoure sistemes socials solidaris i sostenibles
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2020, L'ANY DE LA COVID-19
Tothom està d’acord en què el 2020 ha capgirat la lògica de moltes coses.
En primer lloc, una pandèmia que ens ha obligat a un canvi radical en els hàbits socials. No
només en relació a les prevencions sanitàries, sinó també una transformació en la manera
de comunicar-nos, de circular, de trobar-nos,..
En segon lloc, una crisi econòmica. Poc temps després de l’anterior crisi del 2008, ens
trobem amb una nova crisi sense saber ben bé si ja ens havíem recuperat de l’anterior o
simplement forma part del joc de l’economia.
Finalment, una crisi individual, de les persones. Una crisi que té a veure en la manera que
cadascú ha pogut construir una resposta a la seva situació particular. L’aïllament, la
desconnexió, la por, l’ansietat, la pèrdua de confiança, la virtualitat, etc., són elements que
s’han anat incorporant a la nova realitat.
A aquestes crisis, des d’Insercoop afegim un element nou: la pròpia dimensió institucional.
És a dir, la manera en què Insercoop pensa les crisis i es pensa en relació a si mateixa. En
aquest sentit, durant el 2020 hem obert tres nivells de resposta:
Un primer nivell que té a veure amb revisar la pròpia missió com a organització en
aquest nou marc social. Això ens ha suposat entendre noves necessitats i ens ha
permès promoure noves actuacions per donar-hi resposta.
Per exemple, hem estat els responsables d’impulsar, de la mà de Foment de Ciutat de
Barcelona, la Xarxa de Resposta Socioecònimica (XARSE) als barris on es porta a terme
el Pla de Barris. També vàrem haver d’adaptar i incrementar el volum d’atenció al Punt
de Defensa de Drets Laborals de Nou Barris, resolent dubtes, principalment, en relació
als ERTO’s, els canvis en les condicions de treball i els acomiadaments.
Tot plegat, ha suposat un increment de persones ateses del 55% en relació al 2019, amb
gairebé els mateixos recursos.
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En un segon nivell, hem pogut escoltar les persones en la nova situació. Hem vist
com els programes i serveis no estaven pensats per un acompanyament virtual i hem
estat atents a com fer possible mantenir el vincle amb les persones malgrat les
dificultats.
Sense poder sortir al carrer i amb un accés a internet limitat o nul, han patit en
primera línia la fragilitat de la seva situació social i d’aïllament. Des de Insercoop
vàrem prendre consciència ràpidament que cada professional era un potencial nòdul
de connexió de la persona. No només amb el mercat laboral, sinó també amb el món.
Per aquest motiu, vàrem adaptar la pròpia metodologia de treball a les noves
circumstàncies, primer, dotant a tot l’equip de professionals dels dispositius digitals
necessaris per poder fer treball a distància i, després, revisant cada programa i/o
servei i adaptant-lo tant a la realitat formal del programa com a les necessitats a
cobrir de les persones participants. Aquesta adaptació s’ha fet en molt poc temps
per la consciència de ser un servei fonamental per les poblacions més vulnerables.
Finalment, hem generat un tercer nivell que té a veure amb fer que aquestes crisis
generin coneixement pel propi equip de professionals. Com la pròpia experiència ens
permet generar un saber que millora la nostra funció professional en tant que agents
socials. Hem promogut espais de formació, debat i reflexió sobre la pròpia pràctica,
especialment la vinculada a la nova realitat virtual i com això pot afectar al treball
amb les persones. Prenent la responsabilitat d’inventar noves pràctiques. Hem
debatut les condicions de possibilitat per als usuaris. Acceptant els límits, però
també generant noves apertures.
Tot plegat , l’any 2020 per a Insercoop ha estat un any atípic però que ens ha servit per
aprendre una cosa important: és la posició ètica i el compromís amb un treball de suport
a les persones, el que permet una orientació en el treball a fer.

Juny, 2021
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LÍNIES D'ACTUACIÓ
Al llarg del 2020 hem millorat la nostra cartera de serveis adaptant-nos a la situació creada per la
COVID-19 , a les necessitats dels diferents clients i identificant els possibles punts de millora i
d’aportació de valor

INCLUSIÓ SOCIAL I INSERCIÓ SOCIOLABORAL
Programes, projectes i serveis destinats a prevenir els factors d'exclusió social
i a lluitar-hi en contra i a facilitar les eines necessàries per aconseguir una
societat més cohesionada i justa. Les accions que duem a terme van
orientades a acompanyar en la millora del àmbit econòmic, laboral, social i
comunitari.

GESTIÓ DISPOSITIUS D'INSERCIÓ LABORAL
Un dispositiu d’inserció és un servei d’ocupació que disposa d’un circuit
d’atenció complet. S’inicia amb una valoració de les persones, defineix un
itinerari a seguir i disposa de diferents espais de suport i tallers per tal de donar
resposta a les diferents necessitats. Els dispositius estan formats per
diferents professionals que ajusten la seva actuació a partir de la demanda i del
resultat que obtenen.

FORMACIÓ

La formació va adreçada a la millora de les competències de les persones.
Diferenciem les competències en funció de si són tècniques o de caràcter
transversal. En el primer cas es tracta d’aquells coneixements que habiliten la
persona a realitzar una determinada tasca professional. Pel que fa a les
competències transversals, es tracta de determinades habilitats que són
funcionals en els diferents entorns de treball com per exemple saber treballar
en equip, capacitats de comunicació o tenir iniciativa.
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INCORPORA
Aquest programa té com a objectiu inserir laboralment a persones en situació
o risc d’exclusió social, mitjançant un procés personalitzat, que requereix
actuacions prèvies, simultànies i posteriors a la contractació, a fi de garantirne la satisfacció tant per a l’usuari com per a l’empresa i contribuint a la
sensibilització i la cerca d’oportunitats d’inserció, implicant la Responsabilitat
Social Corporativa (RSC) del teixit empresarial

333
Homes
47.1%

Dones
52.9%

25% D'INSERCIÓ LABORAL

PERSONES ATESES AL
PROGRAMA DURANT EL 2020

43 ANYS
D'EDAT MITJANA

44% dones

REINCORPORA
El programa Reincorpora de la Fundació “la Caixa” ofereix a les persones
internes l’oportunitat de construir-se un futur diferent i plenament integrat en
la societat a través d’itineraris personalitzats. Les persones participants
milloren les seves habilitats i reforcen els valors que els ajudaran en el camí
cap a la integració social i laboral.
Dones
13.9%

36

PERSONES ATESES AL
PROGRAMA DURANT EL 2020

Homes
86.1%

34 ANYS
D'EDAT
MITJANA

46% D'INSERCIÓ LABORAL
13% dones
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INCORPORA JOVE
El programa Incorpora Jove de Fundació “La Caixa” és un programa d’orientació
formativa i laboral dirigit a persones joves tutelades o extutelades o que hagin
estat sota una mesura de protecció (dels 18 als 30 anys), amb l’objectiu que
puguin definir i consolidar el seu projecte professional. El programa contempla
tant l’atenció individual, com el disseny d’itineraris personalitzats..

Homes
46.7%

Dones
53.3%

15% D'INSERCIÓ LABORAL

92

PERSONES ATESES AL
PROGRAMA DURANT EL 2020

21 ANYS

D'EDAT MITJANA

40% dones

MÉS FEINA
Des de 2017, Insercoop porta a terme els projectes “Construint Nous RelatsBcn” i “Construint Nous Relats-L-H”, en el marc del Programa “Més Feina” de La
Fundació “la Caixa”.
“Construint Nous Relats” té per objectiu fomentar la integració sociolaboral de
persones desocupades a través d’un acompanyament personalitzat en el
procés de recerca de feina.
Homes
34.7%

354

PERSONES ATESES AL
PROGRAMA DURANT EL 2020

Dones
65.3%

32% D'INSERCIÓ LABORAL

45 ANYS
D'EDAT MITJANA

70% dones
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LÁBORA
El Programa Làbora treballa per al foment de l’ocupació i apropa les persones
en situació de vulnerabilitat al mercat laboral. El projecte facilita que empreses
i entitats tinguin accés a una borsa de candidatures on trobar la persona que
millor s’ajusta a les seves necessitats de contractació laboral

422

Homes
33.9%

PERSONES ATESES AL
PROGRAMA DURANT EL 2020

Dones
66.1%

44 ANYS
D'EDAT MITJANA

45% D'INSERCIÓ LABORAL
57% dones

ESPAIS DE RECERCA DE FEINA
Els espais de recerca de feina tenen per objectiu promoure la recerca
organitzada i sistemàtica de feina per tal de preparar a la persona demandant
d’ocupació per a la seva incorporació al mercat laboral. Això s'aconsegueix
mitjançant la posada en contacte de les persones participants en l’espai amb
ofertes de feina que els permetin trobar un lloc de treball adient al seu objectiu
professional.

59

Homes
39%
Dones
61%

36% D'INSERCIÓ LABORAL
52% dones

PERSONES ATESES AL
PROGRAMA DURANT EL 2020

45 ANYS
D'EDAT MITJANA
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PROGRAMA DE MESURES ACTIVES D’INSERCIÓ PER A
PERSONES DESTINATÀRIES DE L’RGC (MAIS)
Programa que desenvolupa diferents accions d’acompanyament individual, de
formació grupal i de suport i seguiment de pràctiques professionals amb la
finalitat d’incrementar el grau d’ocupabilitat de les persones perceptores de la
Renda Garantida Ciutadana.

266

Homes
33.1%

PERSONES ATESES AL
PROGRAMA DURANT EL 2020

Dones
66.9%

14% D'INSERCIÓ LABORAL

45 ANYS
D'EDAT MITJANA

51% dones

PROJECTE “GARANTIA D’ÈXIT BCN. JOVES DAO”
Es tracta d'un projecte singular que pretén reforçar l’ocupabilitat i les
competències professionals de persones joves no ocupades i no integrades en
els sistemes d’educació o formació de la ciutat de Barcelona.
Insercoop ha participat en la segona edició d'aquest projecte agrupat de ciutat,
liderat per Barcelona Activa i conformat per entitats d’orientació amb expertesa
i especialització en l’atenció i seguiment dels joves, així com per entitats
formatives representants de determinats sectors econòmics professionals.
Dones
33.3%

24

PERSONES ATESES AL
PROGRAMA DURANT EL 2020

Homes
66.7%

20 ANYS
D'EDAT MITJANA

29% D'INSERCIÓ FORMATIVA I /O LABORAL
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LABORA'T
El projecte Labora’t tracta de millorar l'ocupabilitat de persones joves entre 16 i
24 anys en risc d'exclusió social i joves sota la tutela de Direcció General
d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA), o bé que ho han estat,
mitjançant la realització d'itineraris d'inserció sociolaboral, on s'identifica la
identitat laboral pròpia i es marquen les pautes per a poder desenvolupar-la

46

Homes
39.1%
Dones
60.9%

17% D'INSERCIÓ LABORAL

PERSONES ATESES AL
PROGRAMA DURANT EL 2020

19 ANYS
D'EDAT MITJANA

11% Dones

PROGRAMA DE SUPORT I ASSESSORAMENT PER PERSONES
EX-TOXICÒMANES
Espai d’atenció individualitzada des d’una perspectiva integral per a persones
en situació de vulnerabilitat. L’atenció té com a punt central l’elaboració d’un
itinerari d’inclusió i pla de suport a partir de la lògica de l’apoderament i de
l’autonomia, amb un acompanyament amb treballs grupals, també incloent de
manera transversal circuits complementaris amb altres actuacions del territori
Dones
36%

Homes
64%

32% D'INSERCIÓ LABORAL

50

PERSONES ATESES AL
PROGRAMA DURANT EL 2020

19 ANYS

D'EDAT MITJANA

19% Dones
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DONES MENTORES
El projecte de mentoria que s’ha portat a terme en col·laboració amb l’Organització
Dones Mentores, tenia per objectiu millorar la inclusió sociolaboral de dones que han
patit violència de gènere a través de disposar dels instruments de recerca de feina i
d’inclusió laboral, i donant un suport personal a través del mentoring.
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PERSONES ATESES AL
PROGRAMA DURANT EL 2020

42 ANYS
D'EDAT MITJANA

Dones
100%

XARSE (XARXA DE RESPOSTA SOCIECONÒMICA)
El servei s’impulsa conjuntament des de Pla de Barris i Barcelona Activa per
l’emergència de la crisi social i econòmica derivada de la crisi sanitària
Ha atès a persones que han patit un empitjorament de les seves condicions
bàsiques de vida (econòmiques, socials i de salut), per tal de connectar-les amb
els ajuts i recursos de l’administració i del teixit associatiu de proximitat, amb
un suport pràctic a nivell de tramitació i amb una voluntat d’enfortir la
coordinació i l’abast de recursos i serveis als barris.

Home
s
43.2%

4.751

PERSONES ATESES AL
PROGRAMA DURANT EL 2020

Done
s
56.8%

45 ANYS
D'EDAT MITJANA
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PUNT DE DEFENSA DE DRETS LABORALS
Insercoop gestiona, des de l'any 2018, l'oficina del Punt de Defensa de Drets
Laborals a Nou Barris impulsada per Barcelona Activa, per per oferir
assessorament personalitzat i atenció sobre drets laborals a totes les persones
que viuen o treballen a aquest districte
Al mes de març de l’any 2020, davant la nova situació marcada per la Covid-19,
el servei va haver d’adaptar-se ràpidament per poder donar resposta a una
demanda que va créixer de manera molt important

940

Homes
36.2%

PERSONES ATESES AL
PROGRAMA DURANT EL 2020

Dones
63.8%

40 ANYS
D'EDAT MITJANA

PROGRAMA PRÒXIM
Dispositiu integral d'inserció sociolaboral dirigit a persones en situació
administrativa irregular que compleixen els requisits per regularitzar-se.
El programa contempla una intervenció sociolaboral amb enfocament integral,
personalitzat i de treball coordinat entre els diferents agents implicats, i amb
la doble vessant de servei d’acompanyament en el procés de millora de
l’ocupabilitat per a la inserció laboral i d’assistència, assessorament i
acompanyament jurídic en el procés de regularització administrativa

Dones
38.2%

Homes
61.8%

53% D'INSERCIÓ LABORAL
40% Dones

131

PERSONES ATESES AL
PROGRAMA DURANT EL 2020

36 ANYS
D'EDAT
MITJANA
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SERVEI DE RECERCA D’OCUPACIÓ LOCAL (ROL) DE LA
LLAGOSTA
Servei de suport a diversos projectes en matèria d’ocupació i promoció
econòmica de l’Ajuntament de La Llagosta amb l’objectiu de millorar
l’ocupabilitat de les persones residents a La Llagosta, a través de l’orientació
laboral i professional, la dinamització de la Borsa de Treball i Club de Feina, i
l’orientació i assessorament al teixit empresarial del territori.

Homes
47.2%

Dones
52.8%

23% D'INSERCIÓ LABORAL

754

PERSONES ATESES AL
PROGRAMA DURANT EL 2020

46 ANYS
D'EDAT MITJANA

42% Dones

PUNT DE FORMACIÓ INCORPORA
El Punt de Formació Incorpora és un programa de formació d’ofici, formació de
competències transversals i una darrera proposta de pràctiques laborals en
empreses, dirigit a persones de totes les edats que desitgin formar-se per
treballar.
Durant el 2020 hem portat a terme les següents formacions:
- Auxiliar de neteja en espais públics i centres hospitalaris.
- Neteja i desinfecció de centres públics especialitzada en Covid-19 (2 edicions)

41

Homes
17.1%

PERSONES ATESES AL
PROGRAMA DURANT EL 2020

Dones
82.9%

38 ANYS
D'EDAT MITJANA

37% D'INSERCIÓ LABORAL
80% Dones
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RECULL
Servei que ofereix activitats en format taller o sessió, que els ens locals
adherits a la Xarxa de Serveis Locals d’Ocupació (XALOC) poden incorporar a la
seva oferta de serveis.
Dins del catàleg de formació, Insercoop ha oferit 6 tallers amb la finalitat de
donar suport al desenvolupament professional i la recerca de feina de les
persones demandants d'ocupació, dins dels Tallers d'alfabetització digital, dels
Tallers de tècniques de recerca de feina i de les Sessions d'orientació laboral

65

Homes
20.8%

PERSONES ATESES AL
PROGRAMA DURANT EL 2020

Dones
79.2%

43 ANYS
D'EDAT MITJANA

AULA D'ESTUDI
Iniciativa dirigida a joves d’entre 12 i 18 anys que actualment estan cursant els
seus estudis obligatoris o post obligatoris però que si no reben un
acompanyament alternatiu, poden veure truncat el seu èxit escolar. Així doncs,
l’Aula d’Estudi Assistit, té com a objectiu promoure i potenciar la igualtat
d’oportunitats i afavorir l’èxit escolar d’aquells joves més desafavorits
Homes
21.1%

19

PERSONES ATESES AL
PROGRAMA DURANT EL 2020

Dones
78.9%

18 ANYS
D'EDAT MITJANA
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FINANÇAMENT

14

TREBALL EN XARXA I
COL·LABORACIONS

Gràcies a totes les persones que han fet possible que
seguim treballant aquest 2020!
15

RESUM 2020
DURANT EL 2020 HEM ATÈS A 8.458 PERSONES, UN 124% MÉS QUE L'ANY
ANTERIOR

HEM ARRIBAT A UNA MITJA D'UN 30% D'INSERCIÓ SOCIOLABORAL

HEM ESTAT PRESENTS A 8 COMARQUES ARREU DE CATALUNYA

AIXÒ HA ESTAT POSSIBLE GRÀCIES A LES 89 PERSONES QUE HAN
TREBALLAT A INSERCOOP DURANT AQUEST ANY

EL 41% DEL NOSTRE FINANÇAMENT PROVÈ DE FONTS PRIVADES I EL
59% DE FONTS PÚBLIQUES

HEM REALITZAT 20 HORES DE SUPERVISIÓ DE CASOS I 20 HORES DE
FORMACIÓ INTERNA30% D'INSERCIÓ LABORAL

HEM RENOVAT EL PLA D'IGUALTAT DE L'ENTITAT, HEM APROVAT
DIVERSES MESURES DE CONCILIACIÓ I HEM PRESENTAT PER PRIMER
ANY EL BALANÇ SOCIAL
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