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“Cal molta paciència, constància i mantenir  
una actitud positiva” 
 

Em vaig apuntar inicialment a la Xarxa Xaloc de Diputació de Barcelona a través de l’Oficina 

Municipal de Treball, l’any 2012, després vaig tenir feina durant anys i quan va finalitzar 

l’última feina hi vaig tornar. Llavors em van informar sobre l’existència dels itineraris 

d’orientació i vaig pensar que seria una bona manera de mantenir-me actiu i millorar les 

possibilitats d’aconseguir una nova feina. 

I em va anar be. T’ajuden a organitzar-te millor, a fer la recerca, a conèixer quins són els 

teus punts forts, veure quins són els dèbils i com solucionar les mancances, etc... També 

t’assessoren en el plànol formatiu, per exemple, en l’ús dels ordinadors, ja he fet un curs i 

ara n’estic fent un altre. 

En aquests moments veig el mercat de treball molt difícil, és un moment complicat... és 

cert que hi ha força ofertes de feina, però cada vegada demanen més requisits i la 

competència és dura. D’altra banda, l’edat es torna un mur difícil de salvar, tot i que no 

hauria de ser més clau que l’experiència o l’actitud. També cal dir que les contractacions, 

en general, són per a curts períodes de temps, pocs mesos, setmanes o fins i tot dies. 

Cal molta paciència, constància i mantenir una actitud positiva, no deixar de cercar, mirar 

ofertes de feina i en cas necessari, obrir-se a altres territoris, àmbits professionals i reciclar-

se. Es a dir...“picar molta pedra”. 

Recomano a les persones que estan buscant feina que participin dels itineraris d’orientació. 

En la recerca et pots sentir perdut, doncs pot ser normal que no sàpigues per on començar. 

És molt positiu sentir-te acompanyat per personal tècnic i també pel propi grup que es crea 

amb persones que també fan itineraris d’orientació. 

Les pràctiques en empresa les he fet a Fustes Canet i m’hi he sentit molt bé, m’han agradat 

força, penso que m’he activat tant a nivell personal com a nivell laboral. Les he fet en 

l’àmbit de la logística ja que volia reactivar la meva experiència en magatzems i ha estat 

molt valuós per a mi.  

D’altra banda, és importantíssim formar-te contínuament. Cal conèixer les ofertes del 

mercat de treball i tenir clar el requisits de cada una, per això posar-te les piles per millorar 

les possibilitats de trobar feina és fonamental. 


