
                                  

Nota de premsa 

 

Poden participar en aquest programa: 

• Les persones demandants d’ocupació en situació d’atur 

• Les persones treballadores en situació de precarietat laboral 

Requisit per participar: 

• Estar inscrit/a al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya amb la demanda 

activa en el moment d’iniciar el programa  

Informació de la pàgina web del SOC: 

• Per a més informació: http://serveiocupacio.gencat.cat 

 

 

 

 

 

PIMEC inicia una nova edició del programa Orienta que 

donarà suport a 900 persones en situació d’atur 
 

Aquesta iniciativa s’implementarà en 9 de les seus de la patronal arreu del territori català: 

Barcelona, Lleida, Tarragona, el Bages, el Maresme, el Vallès Occidental, el Vallès 

Oriental i el Baix Llobregat 

 

Barcelona, 4 d’octubre de 2022. PIMEC posa en marxa, en col·laboració amb el Servei 

Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), de nou el Programa Orienta, amb un desplegament 

de 10 Unitats Territorials, amb el qual preveu atendre durant el període de 2022-2023 a més 

de 900 persones desocupades inscrites al SOC. Un equip format per 10 professionals de la 

psicologia i la pedagogia desenvoluparà la tasca d’orientació i acompanyament a les 

persones amb l’objectiu de millorar la seva situació davant del mercat laboral i  la seva 

ocupabilitat, mitjançant eines, canals i recursos per a un millor coneixement de les 

oportunitats del mercat de treball i la millora competencial, entre d’altres. 

Aquest programa està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i finançat 

amb càrrec als fons rebuts del Servicio Público de Empleo Estatal, de manera que no 

impliquen cap cost per a les persones participants, que podran beneficiar-se del programa 

adreçant-se a l’Oficina de Treball corresponent o a PIMEC. La patronal desplegarà 10 punts 

d’orientació distribuïts a través de 9 de les seves seus arreu del territori català: Barcelona 

amb 2 punts d’orientació; Girona amb 1 punt d’orientació, Lleida amb 1 punt d’orientació, 

Tarragona amb 1 punt d’orientació; Vallès Occidental amb 1 punt d’orientació a Sabadell; 

Vallès Oriental amb 1 punt d’orientació a Granollers; Bages amb 1 punt d’orientació a 

Manresa, Maresme amb 1 punt d’orientació a Mataró, i al Baix Llobregat amb 1 punt a Sant 

Feliu de Llobregat. 

Enguany el programa ha estat redissenyat per oferir un servei més personalitzat i adaptat a 

les necessitats i els recursos de les persones participants, facilitant l’atenció presencial i 

per via telemàtica o virtual. En aquest sentit, PIMEC ha adaptat el material i la metodologia, 

donant a les persones participants la possibilitat d’accedir al campus virtual de la patronal, 

facilitant-los l’ampliació de coneixements d’una manera més transversal i millorant les eines 

i les estratègies necessàries per a la seva inserció laboral. 

Les persones participants a aquest projecte tindran la possibilitat d’accedir a tota l’oferta 

laboral que gestiona PIMEC, fomentant sinergies amb les diferents entitats del territori amb 

les que col·labora l’entitat. Alhora, es posarà a disposició de les persones participants 

tota la oferta formativa de PIMEC. Cal destacar que el programa compta també amb 

un equip prospector, que farà de pont entre les persones i les necessitats de les empreses, 

amb el principal objectiu d’afavorir l’accés de les persones participants a una ocupació.  

 

http://serveiocupacio.gencat.cat/
https://campusonline.pimec.org/acceso.php

