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S’ESTABILITZA L’ATUR A OSONA 
El nombre d'aturats registrats a Osona s’ha estabilitzat en els darrers 
mesos. Després de pujades lleugeres durant els dos mesos anteriors, la 
comarca ha tancat l’octubre amb una suau baixada. Així, a finals del mes 
passat hi havia 13.356 persones sense feina, 64 menys que al setembre. 
Això significa una disminució del 0,4%. 
 
El nombre d’aturats a Osona continua així per sobre del llindar psicològic 
dels 13.000. Aquesta xifra es va superar el juliol , després de quatre mesos 
seguits de baixades . 
 
Als grans municipis osonencs, la dinàmica ha estat diversa. Vic segueix per 
sobre els 4.000 aturats, amb 4132, 49 més que a l'agost. A Manlleu, en 
canvi, s’ha baixat dels 2.289 aturats als 2.266, 23 menys que al mes 
anterior. 
 
Els altres municipis de la comarca que tenen els registres d’aturats més 
elevats són Torelló, amb 1.343 (1.328 a l'octubre); Tona, amb 608 (612); i 
Roda de Ter, amb 510 (528). Destaca Centelles, que és l'únic gran municipi 
de la comarca que ha canviat la tendència en els últims mesos i que ha 
tornat a rebaixat el nombre d'aturats, amb 597, 11 menys que al mes 
anterior. 
Pel que fa a tot Catalunya, l'atur registrat ha augmentat a l'octubre per 
segon mes consecutiu (en 12.921 persones) i ha confirmat la tendència de 
pujades un cop acaba la temporada de contractacions d'estiu, especialment 
impulsada pel turisme 

NOVA WEB I APP DE LES 
OFICINES JOVES 
 
La Direcció General de Joventut posa en 
marxa la nova web i la APP per a mòbils. 
Aquesta disposa d’un geolocalitzador per 
buscar l’Oficina Jove del teu territori així com 
els Punts d’Informació Juvenils.  
 
Entra a la pàgina web de l’Oficina Jove i 
busca la teva oficina: 
http://www.oficinajove.cat/ 
 

http://www.oficinajove.cat/osona
mailto:treball.osona@oficinajove.cat
http://www.naciodigital.cat/osona/noticia/38649/atur/osona/torna/pujar/lleugerament/segon/mes/consecutiu
http://www.naciodigital.cat/osona/noticia/37917/atur/osona/es/torna/disparar
http://www.naciodigital.cat/osona/noticia/37138/atur/osona/registra/caiguda/important/dels/ultims/tres/anys
http://www.naciodigital.cat/osona/noticia/37138/atur/osona/registra/caiguda/important/dels/ultims/tres/anys
http://www.naciodigital.cat/noticia/61261/atur/continua/creixent/tercer/mes/consecutiu
http://www.oficinajove.cat/
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LA CAMPANYA DE NADAL GENERARÀ 95 MIL FEINES AQUEST ANY A 
CATALUNYA, UN 2% MÉS QUE AL 2012 (SEGONS RANDSTAD) 
 
S'apropa la campanya de Nadal, una època on tradicionalment augmenten 
les vendes i es genera ocupació. Segons la companyia de recursos  
humans Randstand, aquest any la campanya de Nadal generaran a 
Catalunya 95.000 contractes. Aquestes són les previsions i de complir-se 
significarà que el Nadal d'aquest any ens portarà el regal d'un 2% més 
d'ocupació en comparació amb la campanya de 2012.  
Catalunya és la comunitat on es faran més contractes, segons l'estudi de 
Randstad. Li segueixen la Comunitat Valenciana amb 88 mil contractes, 
Madrid amb 84 mil i Múrcia amb 64 mil.  
Per sectors, els que generaran més ocupació són el comerç, la gran 
distribució, l’hostaleria, l’oci, el turisme, aeroports, l’alimentació i la 
paqueteria, per l'augment de venda on-line.  
 
Pel que fa als llocs de treball, els més sol·licitats al Nadal són els 
d'administratius, dependents, comercials, cambrers i cuiners, promotors, 
gestors de magatzem, distribuïdors, manipuladors i conductors. 
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Aquí us aconsellem  diferents webs 
d’empreses on podeu cercar 
oportunitats de feina durant aquest 
Nadal, com són botigues de joguines i 
altres comerços.  

 http://empleo.toysrus.es/es/  

 http://www.juguetestiosam.com/
bolsa_trabajo.aspx  

 http://www.eurekakids.es/trabaj
a-con-nosotros  

 http://www.trabajaenfnac.fnac.e
s/ofertas.php 

 

NEIX LA BARCELONA CLÚSTER NÀUTIC AMB LA INTENCIÓ DE CONVERTIR-SE EN REFERENT PER 
L'OCUPACIÓ  
Aquesta setmana ha nascut la Barcelona Clúster Nàutic, una agrupació de 35 associacions, institucions i empreses privades que 
tenen com a objectiu impulsar l'activitat econòmica i l'ocupació en el sector marítim.  
En l'acte de constitució de l'associació, el president del port, Sixte Cambra va assegurar que “si es fan les coses bé, la ciutat serà 
un referent al Mediterrani i al món. Per la seva part, l'alcalde de Barcelona, Xavier Trias va afirmar que es tracta d'un sector 
estratègic per generar riquesa i ocupació a la ciutat.  
Segons un estudi realitzat per la Fundació per a la Navegació Oceànica de Barcelona i la Universitat de Barcelona al 2012, es 
comptabilitzen un total de 1.175 empreses relacionades amb el sector nàutic a Catalunya, de les quals el 68% es localitzen a la 
demarcació de Barcelona.  http://news.portdebarcelona.cat/noticia.php?id=69   
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Emprenedoria i Ocupació  
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INSERJOVES 2013  
El Govern de la Generalitat, a través del 
Departament d’Empresa i Ocupació, ha 
elaborat un pla de polítiques actives 
d’ocupació en què hi predominen els 
programes mixtos, de formació i 
contractació, prioritzant els dos 
col·lectius que a dia d’avui necessiten 
d’una atenció especial: - Les persones 
en atur de llarga durada, ja sense 
prestacions o que només reben la 
Renda Mínima d’Inserció (RMI).  
- Els joves menors de 30 anys, tant a 
través del Pla Inserjoves 2013, novetat 
d’engany, com amb una reserva del 
25% pel que fa a la resta de places que 
s’ofereixen a través dels programes del 
SOC.  
Quant a la programació concreta, 
destaca especialment el denominat Pla 
Inserjoves 2013. Aquest Pla, al qual el 
SOC preveu destinar al voltant de 30 
milions d’euros, l’integren un conjunt de 
programes adreçats a persones en atur 
menors de 30 anys i a estudiants, la 
majoria dels quals combinen formació i 
contractació.  
En cas de que estigueu interessats 
podeu informar-vos a la vostre oficina 
del SOC o consultar aquest link:  
http://www.govern.cat/pres_gov/AppJav
a/govern/govern/consell-
executiu/acords-govern/notapremsa-
218568.html   
 

 

ESTRATÈGIA D’EMPRENEDORIA I 
OCUPACIÓ JOVE 2013/2016  
A la web del SEPE podeu trobar els 
diferents estímuls de contractació per a 
joves que s’aplicaran fins que la taxa 
d’atur es situï per sota del 15%:  
Una de les opcions interessants a nivell 
legal és que hi ha la possibilitat de fer una 
contractació a temps parcial amb una 
vinculació formativa. Aquesta “mesura” 
està adreçada a:  

sense feina anterior  
a laboral inferior a tres 

mesos  

(requalificació professional)  
 

joves menors de 30 anys que estiguin 
desocupats des de fa més de 12 mesos i 
que compatibilitzin feina amb formació a 
dalt escrita.  
 
La jornada màxima contractada serà del 
50% de la jornada ordinària a temps 
complert.  
Els incentius a la contractació seran una 
reducció de la quota de la empresa a la 
Seguretat Social per contingències 
comuns durant un màxim de 12 mesos 
amb possibilitats de pròrroga.  
Per més informació Aquí  
 

 

EL PERFIL IDEAL PER 
EMPRENDRE AMB ÈXIT  
 
Tens ganes de realitzar algun 
projecte per compte propi? No 
saps quines són les teves 
possibilitats i els procediments a 
seguir?  
 
José Rafael Paz, home de 35 anys 
amb experiència en el sector 
energètic, químic i petroquímic, ha 
publicat un article donant uns 
consells al respecte. Està 
compromès amb iniciatives 
d’emprenedoria i innovació a 
l’Amèrica llatina. És mentor i coach 
d’emprenedoria empresarial i social 
a Veneçuela.  
Fes un cop d’ull a aquesta 
publicació i podràs obtenir algunes 
referències interessants!  
http://www.emprenderalia.com/el-
perfil-ideal-para-emprender-con-
exito/?utm_source=feedburner&utm
_medium=feed&utm_campaign=Fe
ed%3A+Emprenderalia+%28Empre
nderalia%29   
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