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DESCRIPCIÓ 

 
 

INICI: Juliol de 2007 
 

DESCRIPCIÓ: 

El Projecte MATÍ- OTL Garraf, és un servei d’orientació, assessorament i acompanyament 
sociolaboral adreçat a persones de la comarca que estan en tractament psicològic i/o psiquiàtric 

i que volen un servei especialitzat per accedir i mantenir-se en el mercat de treball.  
 

Els objectius generals del servei són: 

 
 Acompanyar a la persona en allò que necessiti per a poder incorporar-se (o  

reincorporar-se) i mantenir-se en el mercat de treball amb la màxima autonomia. 

 
 Treballar amb la xarxa d’agents del territori per a desenvolupar accions de 

sensibilització en salut mental i treball, minimitzant l’estigma envers les possibilitats 

d’accés i manteniment al mercat laboral de les persones que tenen algun problema de 
salut mental. 

 

La metodologia de treball es basa en una atenció individualitzada que s’adapta a la situació de 
cada persona, tenint en compte les seves motivacions i les seves potencialitats, mantenint un 

marc de confidencialitat i respecte a les seves decisions. En aquest sentit, treballem per a 
recuperar la dimensió professional de la persona i això vol dir fer un recorregut que anomenem 

itinerari d’orientació sociolaboral. En aquest recorregut la persona  pren consciència d’allò que 

sap (coneixements) d’allò que pot (les seves potencialitats) i d’allò que vol (els seus desitjos) 
per començar a construir el seu futur professional amb més confiança.  L’orientadora esdevé 

la referent que l’acompanya en allò que decideix la persona i l’ajuda a ajustar-se a les demandes 
del mercat de treball.  

 
El projecte ofereix diversos serveis: valoració ocupacional, assessorament i orientació 

sociolaboral, orientació per a la formació, preparació per a la recerca activa de feina i per a 

processos de selecció, informació i derivació si és necessari a altres recursos i suport si la 
persona ho sol·licita, després de la contractació laboral. 
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SITUACIÓ ACTUAL – GRAU D’IMPLANTACIÓ   

 

 
L’actuació s’inicia al juliol del 2007 amb el suport de la Diputació de Barcelona i forma part de 
la Xarxa d’Oficines Tècniques Laborals. Actualment hi ha 18 OTL que treballen en aquesta 

Xarxa, liderada per la Diputació de Barcelona, que dóna cobertura a més del 90% dels municipis 
de la demarcació de Barcelona i al 90% de la seva població potencialment activa. 

 

 
INDICADORS - RESULTATS 

 

 
Des del mes de juliol del 2007 s’han atès a més de 300 persones de la comarca del Garraf. S’ha 

aconseguit en diferents períodes un índex d’inserció laboral per sobre del 40% (persones 
preparades per treballar que accedeixen al mercat de treball). I més del 60% de les persones 

que participen al projecte i que aconsegueixen accedir al mercat de treball, ho fan sense 

intermediació directa del servei amb l’empresa que els contracta.  
 

 
MÉS INFORMACIÓ 

 
 

IMET (Institut Municipal d’Educació i Treball) 
Persona responsable del projecte: Lourdes Lalaguna Raventós 

llalaguna@imet.cat 

 
IMET. Projecte Matí 

Diputació de Barcelona. Xarxa d’Oficines Tècniques Laborals 

  

 
 

http://www.diba.cat/documents/36150622/38129994/01+OTL_Oficines+Tecniques_web_final.pdf/4e0fcf32-69ab-404e-b96b-80a100293a38
mailto:llalaguna@imet.cat
http://www.imet.cat/index.php?page=projecte-mati-otl-garraf
http://www.diba.cat/web/economieslocals/transtorns-de-salut-mental-otl

