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participants. Els representants de les més de 120 empreses i entitats que han rebut el distintiu per 
part de l'Ajuntament de Barcelona. FOTO: JORDI FOLCH

Afavorir la inclu-
sió sociolaboral 
de les persones 

amb dificultats va ser 
l’objectiu de l’Espai 
Làbora, que va tenir 
lloc el passat 8 de juny 
al Mercat del Born de 
Barcelona. En aquesta 
jornada van partici-
par-hi més de cent vint 
empreses i entitats, 
quaranta de les quals 

El Làbora afavoreix la inclusió laboral de persones amb dificultats
van poder disposar d’un 
espai personalitzat per 
contactar amb més de 
tres centes persones 
amb dificultats d’accés 
al mercat laboral, candi-
dates a cobrir possibles 
llocs de treball o formar 
part de les seves bosses 
de treball. 
Paral·lelament, es van cele-
brar xerrades i tallers sobre 
temes relatius a l’ocupabili-
tat, estratègies de recerca de 
feina, perfils requerits per 
les empreses, etc. en els que 
hi van participar represen-
tants d’Infojobs, Eral Grup, 

noves oportunitats. Les dones joves poden accedir a noves oportunitats laborals i d'estudis 
després de formar-se en l’àmbit del lleure com a monitores. FOTO: J. VALLS

protagonistes. La Samara Amat i la Carolina Peña són dues de les quaranta mares joves que 
han participat en el projecte, que va començar el mes d'abril. FOTO: J. VALLS

 Formació. Programa d’acompanyament i inclusió laboral a mares adolescents

"aquest curs m’ha ajudat en 
el dia a dia amb el meu fill"

Vinc amb ganes i el meu 
fill ha canviat totalment”, 
explica la Samara. Una 
opinió que comparteix 
amb la Carolina, que afe-
geix que “com a mare m’ha 
ajudat a viure-ho millor”.  

A més, tant la Samara com 
la Carolina destaquen els 
beneficis de poder treba-
llar amb noies que es tro-
ben en situacions similars. 
La Carolina explica: “venir 
aquí m’ajuda de forma 
emocional. Estàs amb no-
ies que passen pel mateix 
que tu i saben com reco-
manar-te”; i, per la seva 
part, la Samara assegura: 
“durant les classes par-
lem molt entre nosaltres 
i si tenim cap problema i 
necessitem suport tant els 
monitors com nosaltres 
mateixes no dubtem en 
ajudar-nos i fer-nos sen-
tir millor”.

I és que, al final, les joves 
han crescut laboralment 
però també personalment 
en aquesta experiència 
que, com assegura la Ca-
rolina, “ha sigut un gran 
suport per a totes i una 
experiència que hem gau-
dit i que ens queda per a 
tota la vida”. 

seu fill va ser el que va fer 
que la Samara, com altres 
mares joves, es decidís a 
participar en aquest pro-
jecte, que es va engegar el 
passat mes d’abril. 

La Samara és una de 
les quaranta noies joves 
d’entre 18 i 23 anys (amb 
fills de 0 a 3 anys) que 
han participat al projecte 
AMA, impulsat per Fun-
desplai (Fundació Cata-
lana de l’Esplai) i amb el 
finançament de l’Obra So-
cial “la Caixa” junt amb el 
Ministeri de Sanitat, Ser-
veis Socials i Igualtat. Un 
programa que busca oferir 
a les noies noves oportuni-
tats formatives i laborals, 
a la vegada que els dóna 
suport en el procés de cri-
ança dels seus fills i filles. 

Durant el curs, les par-
ticipants han seguit un 
procés d’acompanyament 

des d’una formació en 
l’àmbit del lleure, que va 
començar al Club d’Esplai 
Pubilla Cases-Can Vidalet 
i al Club d’Esplai Bellvitge, 
dos centres que disposen 
d’espais familiars per faci-
litar que els infants puguin 
estar atesos per monitors 
mentre les joves reben la 
formació, i que permet 
que mares i fills es trobin 
en diferents moments del 
dia. El període va conti-
nuar amb una segona part 
de pràctiques a centres de 
lleure, que possibilita la in-
clusió de les noies en l’en-
torn social i facilita la seva 
inserció al món laboral. 

En aquest sentit, les joves 
reconeixen com aquest 
projecte les ajudarà en el 
seu futur laboral. Així ho 
explica la Carolina Peña, 
de 20 anys i amb un fill de 
2, el Dylan: “M’agradaria 
obrir un casal o una lu-

doteca i posar en pràctica 
tot el que estic aprenent, 
sobretot en relació al com-
portament dels nens. Aquí 
he après que els monitors 
som diferents a les esco-
les, que del que es tracta 
és que els nens tinguin un 
lloc on gaudir”.

Però, sobretot, les par-
ticipants destaquen que 
aquest curs les ha ajudat 
no només per formar-se, 
sinó també com a joves i 
com a mares. “No trobava 
treball i només sortia per 
portar el meu fill al parc o 
a un espai familiar. Grà-
cies a aquest projecte tot 
és més suportable a casa. 

  Colònies 
  aMa

Una de les acti-
vitats destacades 
d’aquest estiu són 
les colònies per 
a les mares joves 
participants del 
programa d’a-
companyament de 
mares adolescents 
(aMa). Un total de 
vint-i-tres joves i 
vint-i-cinc infants 
van marxar de 
colònies entre els 
dies 6 i 8 de juliol 
a la localitat de 
tarrès, a la Garriga, 
com a cloenda del 
projecte iniciat a 
l’abril, amb el qual 
les noies han rebut 
formació alhora 
que suport en la 
criança dels seus 
fills i filles. 

Fundesplai, Fundació Èxit, 
Suport Associatiu i Cresàli-
da, entre d’altres.
L’Espai Làbora va estar 
organitzat per Fundesplai 
(Fundació Catalana de l’Es-
plai) i s’emmarca dins del 
programa Làbora, liderat 
per l’Institut Municipal de 
Serveis Socials de l’Ajunta-
ment de Barcelona amb la 
col·laboració de les entitats 
socials ECAS, FEiCAT i 
Creu Roja. El programa té 
per objectiu el foment de 
l’ocupació de persones amb 
dificultats d’accés al mercat 
de treball.
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“É s més que 
formació. Et 
serveix d’ex-

periència com a mare”. 
Així resumeix la seva vi-
vència la Samara amat, 
una de les participants 
del programa aMa de 
formació, acompanya-
ment i inclusió laboral 
de mares adolescents. 
i és que, com moltes 
altres mares joves, la 
Samara, amb 22 anys 
i un fill de 2, l’Èric, 
s’ha trobat amb difi-
cultats no només per 
aconseguir una feina, 
sinó també per poder 
formar-se, perquè ha de 
compaginar la seva vida 
professional i personal.

El fet de poder rebre for-
mació mentre té cura del 

En aquesta 
primera edició 
han participat 
quaranta joves


