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Ajuntament de Mataró 

Projecte InserText III – Promoció de l’Ocupació a la Indústria Tèxtil a Mataró i el 
Maresme 
 

Descripció: 
 

Va estar aprovada en data 12/04/2018 una subvenció de la Diputació de Barcelona, dins de la 
convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva de l'Àrea de 
Desenvolupament Econòmic Local amb l'objecte de promoure l'ocupació a la indústria local, per al 
període 2018-2020 (codi conv. 201720175120009323), per a l’execució del projecte InserText III, 
de promoció de l’ocupació a la indústria tèxtil de Mataró i el Maresme. Aquest projecte vol 
donar continuïtat als dos projectes executats des de juny de 2015 i fins al juliol 2017, aportant 
elements nous i repetint-ne d’altres que han funcionat favorablement. 
 
Aquest sector seleccionat és un dels principals sectors industrials de la comarca del Maresme, 
identificat com a clúster per les entitats municipals, empresarials i la patronal de la comarca.  
 

En el projecte col·laboren entitats expertes del sector i els agents socials: Fundació TecnoCampus 
Mataró Maresme, EURECAT (CETEMMSA), ASEGEMA, FAGEM, PIMEC, el Centre de Recerca 
i Transferència Tecnològica del Tèxtil de Canet de Mar (CRTTT) i els sindicats CCOO i UGT. 
També participen els Serveis locals d’ocupació dels municipis adherits al projecte: Canet de Mar, 
Arenys de Mar, Arenys de Munt, Argentona, Cabrera de Mar, Pineda de Mar i Consell Comarcal del 
Maresme. 
 
 

Línees de treball i actuacions: 
 

- Amb les persones desocupades: 
o Diagnosi i millora de l’ocupabilitat de les persones desocupades 
o Formació en competències transversals amb demanda al sector tèxtil 
o Formació tècnica del sector tèxtil (perfils especialitzats) 
o Grups de recerca de feina amb suport Coach 
o Tutorització del procés d’inserció 
o TextWorking: jornada de networking amb empreses i persones en atur  
o Pràctiques en empreses 
o Promoció de la inserció amb la bonificació de contractes 

 
 

- Amb les empreses: 
o Prospecció d’empreses, detecció de necessitats i captació d’ofertes 
o Estudi diagnòstic “Nova indústria tèxtil, noves necessitats” 
o Taules de treball 
o Grups de treball temàtics  
o Cooperació empresarial  

� Portal web CooperaTèxtil 
o Borsa de treball especialitzada en perfils professionals del tèxtil 
o Jornada empresarial – TextWorking 
o Subvenció a la contractació de persones en atur 
o Pràctiques en empreses 
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Ajuntament de Mataró 

 
Objectius: 
  
La finalitat del projecte és la promoció de la competitivitat del Sector Productiu Local industrial del 
Tèxtil i la Confecció a la ciutat de Mataró i altres municipis de la comarca del Maresme, 
fonamentada en una estratègia territorial de desenvolupament econòmic, així com també fomentar la 
inserció laboral i la millora de l’ocupabilitat de les persones en situació d’atur i contribuir a la 
promoció professional de persones que ocupen un lloc de treball en condicions precàries. 
 
Així doncs, es desprenen 4 objectius específics: 
 

- Contribuir a la promoció de la competitivitat del Sector Productiu Local industrial del Tèxtil 
i la Confecció del territori. 

- Fomentar la inserció laboral i la millora de l’ocupabilitat de les persones en situació d’atur. 
- Contribuir a la promoció professional de persones que ocupen un lloc de treball en 

condicions precàries i fomentar el relleu generacional en la indústria tèxtil. 
- Creació d’activitat econòmica i ocupació de qualitat i donar suport al desenvolupament 

estratègic del territori. 
 

 
Abast territorial   
 
El projecte es centrarà en els municipis de la comarca del Maresme amb major presència d’indústria 
Tèxtil. Els municipis són, d’entrada, Mataró, Arenys de Mar, Arenys de Munt, Canet, 
Argentona, Cabrera de Mar i Pineda de Mar. Es preveu la incorporació d’algun altre municipi 
localitzat dins i fora de la comarca. 
 

 

Destinataris del projecte: 
 
Empreses: El projecte es centrarà en les empreses de Mataró i la comarca del Maresme que 
desenvolupen la seva activitat en ocupacions del Sector de la Indústria Tèxtil  (CCAE 13), i de la 
Confecció (CCAE 14), del Comerç a l’engròs (CCAE 46) i de la Indústria de la confecció i 
pelleteria (CCAE 18).  
 

Persones: Amb el projecte InserText III, volem donar resposta als col·lectius amb més dificultats 
d’inserció al mercat de treball actual al nostre territori: joves, persones majors de 45 anys, persones 
amb llarg període a l’atur,  persones treballadores en condicions laborals precàries i dones. 

 
Calendari:  
 

Es preveu l’inici del projecte al mes de maig de 2018 i la finalització al 30 d’abril del 2020. 
 
Finançament:  
 

El cost del projecte es de 451.500 € i ha estat aprovada una subvenció de la Diputació de Barcelona 
de 338.625.000€ 
 
 
 


