
 

 

 

 

 

 

 

NOTA DE PRENSA  
 

Les sol·licituds poden enviar-se fins el 28 de febrer 

48 joves amb discapacitat podran beneficiar-se d’un programa 
d’ocupació a Catalunya durant el 2023  

 
• El projecte està dirigit a persones entre 16 i 29 anys amb certificat de discapacitat igual o 

superior al 33% i té com a objectiu potenciar les seves competències d’ocupabilitat.  
• La convocatòria, que s’ha posat en marxa amb l’impuls del Servei d’Ocupació de Catalunya 

està disponible a la web: https://fundacionadecco.org/programas-de-empleo/programa-
joves-amb-capacitats-2022-barcelona-girona-i-tarragona/ 
 
  

Barcelona, 6 de febrer de 2023.- Per sisè any consecutiu, la Fundació Adecco posa en marxa el 
programa Joves amb Capacitats, promogut i impulsat pel Servei d’Ocupació de Catalunya amb fons 
del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE). El projecte està dissenyat per a millorar l’ocupabilitat de 
joves d’entre 16 i 29 anys amb certificat de discapacitat igual o superar al 33% demandants d’ocupació.  
 
L’any 2022 s’ha saldat a Catalunya amb un augment del 10% en el número de contractacions de persones 
amb discapacitat respecte l’any anterior. Amb un total de 15.625 contractes, s’ha arribat a una xifra 
rècord en la sèrie històrica, però encara queden molts reptes per aconseguir, com augmentar la tassa 
de l’activitat de les persones amb discapacitat que actualment se situa en un 35,3% a la regió. És a dir, 
el 64,7% de les persones amb discapacitat a Catalunya no té treball ni el busca. A més, la majoria dels 
contractes es realitzen fora del mercat ordinari: en Centres Especials de Treball.   
 
Darrera d’aquestes xifres, que encara mostren certa desigualtat en l’accés amb mercat laboral de les 
persones amb discapacitat, es troben altres factors com per exemple la bretxa formativa. El programa 
Joves amb Capacitats liderat per a Fundació Adecco, del que podran beneficiar-se 48 joves amb 
discapacitat a Barcelona, Tarragona i Girona, busca potenciar les seves competències d’ocupabilitat 
gràcies a l’agrupació amb 3 entitats formatives del territori. A Barcelona la formació es centrarà en 
atenció al client de la mà de Formar-te Espai de Futur SL, a Tarragona en atenció al client en 
hoteleria per part de CEOP SL i a Girona, en competències digitals junt a F.X.Boix-Inf.Girona SL. 
 
Les sessions d’orientació laboral estaran adaptades a cada candidat per a millorar les seves 
competències de manera individualitzada. El programa, que es desenvoluparà fins a finals del 2023, 
inclou tallers grupals per a superar amb èxit el procés de selecció, per a potenciar habilitats transversals 
(comunicació, assertivitat i treball en equip), de gamificació i de psicologia positiva. A més, els candidats 
i candidates podran conèixer la realitat laboral a través de visites a entorns productius i comptaran amb 
l’acompanyament d’un psicòleg clínic.  
 
Per a Francesc Xavier Pérez Conesa, director regional de la Fundació Adecco a Catalunya, “les 
dades de contractació que ens deixa el 2022 a Catalunya conviden a l’optimisme, però és cert que altres 
indicadors segueixen mostrant la desigualtat a la que s’enfronten cada dia les persones amb discapacitat. 
Darrera d’aquestes barreres es troben factors com la bretxa formativa que tant afecta a les persones 
amb discapacitat, circumstància que hem d’atallar des d’edats primerenques i que han de donar 
continuïtat en itineraris específics d’ocupació com els que planteja aquest programa. D’aquesta manera, 
aconseguirem que tinguin una oportunitat en entorns laborals ordinaris, on podran treballar amb 
persones amb i sense discapacitat, i on la inclusió és realment plena”. 
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“Estem molts il·lusionats en aquest projecte Singulars. Esperem que la nostra sensibilitat i tracte amb el 
teixit de l’educació especial, entitats juvenils, persones amb discapacitat i el món TIC, pugui sumar, 
aportant coneixents d’una manera adaptada, centrada en els/les alumnes”, agrega Xavier Boix, director 
de F.X.Boix-Informàtica Girona.  
 
Per la seva part, Àngels Brull, directora de CEOP, assegura que: “Acompanyar a les persones per 
assolir la seva inserció laboral, la seva realització personal, és la nostra tasca, empoderant-los amb 
competències professionalitzadores claus, en el sector de l’atenció al client”. 
 
Per últim, Angel Royo Formar-te Espai de Futur, destaca que: “A Barcelona ja estem engrescats en 
aquest segon any de convocatòria singulars, on l’experiència del primer ens fa repetir. Veure les famílies 
dels participants de la convocatòria passada amb una cara de felicitat, en veure el seu fill/a com “trenca 
barreres i s’empodera” ens fa agafar encara en més força aquest segon any”. 
 
La convocatòria del programa estarà oberta fins el 28 de febrer i les inscripcions poden realitzar-se a 
través de la web: https://fundacionadecco.org/programas-de-empleo/programa-joves-amb-capacitats-
2022-barcelona-girona-i-tarragona/ 
 
 

 
 
 
Sobre Fundació Adecco 

Constituïda en juliol del 1999, la Fundació Adecco és fruit de la Responsabilitat Social Corporativa que assoleix el Grup 

Adecco com a líder mundial en la gestió dels Recursos Humans. El seu principal objectiu és la inserció en el mercat 

laboral d’aquelles persones que es troben amb més dificultats a l’hora de trobar un lloc de treball: 

- Persones amb discapacitat 

- Majors de 45 anys aturats de llarga durada 

- Dones amb responsabilitats familiars no compartides o víctimes de violència de gènere 

- Altres grups en risc d’exclusió social 

Segueix tota l’actualitat de la Fundació Adecco en: 

 

Més informació:    

Comunicació Fundación Adecco 

Elena Arranz 

elena.arranz@adecco.com / 91 700 49 20 
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