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Mercat de Treball de Mataró

El nou Club de feina i la plataforma multimèdia
Porta 22 Mataró
Conscients que els problemes relacionats amb l’ocupació
adquireixen noves connotacions i que el focus d’actuació ja no
és únicament la desocupació i les clàssiques polítiques
d’ocupació reactives, sinó que es fa necessari una intervenció
de tipus preventiu i centrada en la qualitat de l’ocupació,
l’IMPEM ha ampliat el Club de feina: 110 m2, amb 21 ordinadors
amb programari lliure, tots els recursos ocupacionals de l’antic
club de feina i la instal·lació del Porta 22, una plataforma
multimèdia que significa una aposta de futur per a Mataró.
També s’ha instal·lat aquesta plataforma a l’espai
d’ocup@ciojove, ubicat des del novembre del 2005 al casal de
joves del SIDRAL, on es deriven els joves menors de 25 anys.
Al mateix temps, el servei d’ocupació estrena una nova imatge i
passa a ser el SOM Servei d’Ocupació de Mataró, som futur i
som respostes, i es pretén transmetre una imatge d’il·lusió,
optimisme i proximitat.
Què és la plataforma Porta 22 Mataró?
L’any 2003, Barcelona Activa va posar en marxa Porta 22,
l’Espai de Noves ocupacions i Noves Cultures del treball, un
recurs pensat per donar resposta a les transformacions del
mercat de treball i per capacitar a les persones en els seus
processos d’orientació professional, de recerca de feina i de
creixement professional al llarg de tota la vida. Amb els temps
s’ha consolidat com a laboratori per a la detecció de les
tendències del mercat de treball i com a espai de divulgació de
les noves oportunitats d’ocupació que s’estan generant. I, per
tant, ha esdevingut el centre de referència sobre Noves
Ocupacions i Noves Cultures del Treball.
Avantatges que proporciona Porta 22 Mataró
Porta 22 Mataró ha de permetre crear una xarxa de coneixement
entre els actors claus de la ciutat i la xarxa de partners i socis de
reconegut prestigi que col·laboren amb Barcelona Activa i que
són els dipositaris del coneixement sobre la realitat dels sectors
econòmics i les tendències més recents en temes d’ocupació i
orientació professional. A més, ha de possibilitar l’entrada a la
xarxa de socis de la Citè de metiers, ubicada a Paris, per poder
comptar amb altres experiències de reconegut prestigi.
Porta 22 Mataró donarà l’oportunitat d’impulsar l’orientació al
llarg de tota la vida. La figura del treballador/a que estudia,
comença a treballar, es desenvolupa professionalment a
l’empresa i es jubila és una figura cada cop menys
representativa. Per tant, i sense obviar l’orientació inicial que té
un paper clau en l’elecció d’estudis, l’orientació al llarg de tota la
vida laboral és una realitat necessària per a un creixent nombre
de persones.
Es tracta d’un recurs, complementat amb l’assessorament
individualitzat per part dels tècnics i tècniques del SOM, que
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ajuda a potenciar l’autonomia de les
persones en el seu procés d’orientació
professional i de recerca de feina.
Aquest aplicatiu posa a l’abast de la
ciutat de Mataró milers de continguts
sobre els sectors econòmics i els perfils
professionals
emergents
o
en
transformació, les noves ocupacions,
les noves cultures del treball… entre els
quals caldria destacar:
• Més de 700 fitxes d’ocupacions
noves, emergents o en transformació.
• Més de 150 vídeos, audiovisuals
que
expliquen
els
sectors
econòmics i les noves ocupacions i
que permeten conèixer l’experiència
personal i professional de desenes
de testimonis reals.
• 15 aplicatius multimèdia que
permeten aprofundir en aspectes
claus de l’orientació professional o
la recerca d’ocupació.
• Informació
sobre
13
sectors
d’activitat, als quals caldrà afegir la
construcció i el tèxtil a partir del
2008.
• Enllaços configurables a pàgines
webs d’interès, borses de treball
especialitzades, beques i ajuts...
• Les càpsules del coneixement:
breus guies teòriques per facilitar
l’autoús.
• Les FAQ’s (Frequently Asked
Questions, que vol dir les preguntes
més freqüents) sobre legislació
laboral i les informacions més
bàsiques sobre drets i deures
laborals.
També es disposa d’una versió off line
dels continguts de la intranet del Porta
22 concretada en una aplicació (un DVD
de fàcil instal·lació) que permet la
personalització institucional i l’adaptació
en funció de l’ús que se li vulgui donar,
a partir dels espais configurables que
encara estan en construcció.
Porta 22 Mataró ens dóna l’oportunitat
de treballar amb un públic molt ampli, ja
que és un recurs útil per a qualsevol
persona que tingui inquietuds per
millorar la seva situació professional,
entre els quals destacaríem els
col·lectius següents:
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Joves: especialment els que acaben
els
estudis
obligatoris i s’han de decidir per continuar estudiant o
començar a treballar.
Estudiants: que necessiten conèixer les oportunitats
professionals que els ofereix el mercat de treball a partir
dels seus estudis.
Joves i adults sense feina: que busquen una oportunitat
d’ocupació en un àmbit que s’adeqüi als seus interessos.
Adults en actiu: per evolucionar dins la feina actual o per
explorar noves oportunitats.
Persones amb inquietuds professionals.
Empreses i departaments de recursos humans, ja que la
descripció de les 700 ocupacions els pot ser útil a l’hora
de definir organigrames, llocs de treball...
Professionals de l’orientació i la formació que volen
conèixer eines innovadores.

En definitiva, Porta 22 és un punt més que cal sumar a l’aposta
pel coneixement que fa la ciutat de Mataró i que s’està impulsant
des de l’Ajuntament de Mataró i, més concretament, des de
TecnoCampusMataró.
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