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La taxa de mobilitat dels treballadors
gironins amb discapacitat és del 14%
 Només Guadalajara, Toledo i la Rioja registren un percentatge més elevat que la demarcació de Girona
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Trobar una feina en temps de
crisi pot convertir-se en una autèntica odissea. L’enviament de
currículums, la recerca en els
portals de feina o a les xarxes socials s’ha convertit en una cursa
d’obstacles per a molts desocupats. Cada vegada més gironins
decideixen fer la maleta per obrirse un camí en el mercat laboral o
desplaçar-se cada dia a una altra
província per treballar. una alternativa que també segueixen les
persones amb discapacitat. segons l’estudi que acaba de publicar la Fundació randstad, la taxa
de mobilitat dels treballadors gironins amb discapacitat se situa
en el 14%, la quarta més alta de tot
l’estat espanyol. només guadalajara (23,5%), Toledo (18,9%) i la
rioja (15,4%) registren uns percentatges més elevats.
La taxa de gironins que surten
de la província per treballar supera en quasi vuit punts la mitjana espanyola que se situa en el
6,4%. També supera de llarg el
percentatge del conjunt de Catalunya que es queda en un 6,7%.
barcelona és la única província
catalana receptora de treballadors, amb un saldo de més de 400
persones situant a la capital catalana com la segona província
amb la xifra positiva més elevada
de l’estat, només per darrere de
madrid, que supera els 1.200 treballadors. Aquestes són algunes
de les xifres incloses en el primer
informe per la diversitat publicat
per la Fundació randstad que
ha analitzat les circumstàncies
laborals dels professionals amb
discapacitat a partir d’una enquesta realitzada a diverses empreses. d’aquesta manera la Fundació randstad ha detectat que el
14% de les contractacions a treballadors gironins amb discapacitat implica movilitat interprovincial. un concepte que implica
que el domicili de l’empleat i el
seu lloc de treball es troba en di-

Manu Heras en el camp de cireres de Canadà on va treballar durant uns mesos.
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TREBALLAR A CANADÀ
Manu Heras va fer les maletes el
2012 per fer un gir professional
Aprofitant el programa «working holiday visa», Manu Heras ha viscut durant dotze mesos al
Canadà. Aquest jove està a punt de
tornar a Canadà després d’haver-hi
aconseguit un contracte de feina.



ferents províncies. És necessari,
doncs, que es produeixi un desplaçament de la persona, amb independència que aquest sigui
diari, temporal o de manera permanent. La taxa de movilitat gironina contrasta amb el baix percentatge registrat a barcelona
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(5%) i en la resta de províncies catalanes. La taxa a Lleida se situa en
el 12% mentre que a Tarragona
ronda el 10,5 per cent.
es calcula que en termes absoluts, a espanya hi ha més de
150.000 persones amb discapacitat ocupades de les que quasi
10.000 s’han vist obligades a canviar de regió per incorporar-se al
mercat laboral. La mobilitat d’aquests professionals varia en funció del tipus de discapacitat que
tenen. Així ho explica la directora de la Fundació randstad, maría Viver: «Les persones amb discapacitat sensorial o ﬁns i tot orgànica són més propenses a buscar oportunitats laborals en altres
regions, enfront d’aquelles persones amb discapacitat mental o
física on aquesta movilitat es veu

reduïda, ja que en moltes ocasions necessiten del suport familiar per a la seva vida diària».
Un exemple
Cada vegada més professionals
amb discapacitat surten de la
província de girona per trobar
una oportunitat en el mercat laboral. en manu Heras va fer un
pas més i fa un any va decidir fer
les maletes per endinsar-se en
una aventura: viure al Canadà.
Aproﬁtant el programa Working
Holiday Visa –un visat que permet
estar al país durant dotze mesos–,
Heras va seguir el seu desig de conèixer el Canadà. «el Working
Holiday Visa és un programa per
a joves de menys de 35 anys, tinguis discapacitat o no. sempre
m’havia atret el Canadà i vaig fer

el pas. Hi vaig anar sense feina
amb la idea que un cop allà, ja improvitzaria». dotze mesos després
i amb l’experiència d’haver treballat al Canadà com a voluntari
i també en una granja on empaquetava cireres, Heras és aquests
dies a Catalunya comptant les
hores per tornar al Canadà on ja
ha aconseguit un contracte de
feina que li permet tenir un visat
per viure en aquest país.
A l’hora de valorar l’elevada
taxa de mobilitat dels empleats gironins, Heras assegura que mai ha
tingut problemes per treballar.
no obstant, planteja que potser es
deu a que girona «és petita». en
canvi, a barcelona el nombre
d’empreses és «més ampli» i potser per això, apunta, és més fàcil
trobar-hi un lloc de treball.

