Bridge2Work és una plataforma d’inversió i acceleració
per a aquelles startups que impulsen la inserció laboral de
joves i que van més enllà de la rendibilitat econòmica impactant en la societat amb projectes disruptius i rendibles.
La convocatòria per presentar projectes està oberta tot l’any. Els projectes seleccionats
obtindran una acceleració gràcies a aliances amb grans empreses del sector i una xarxa de mentoratge. També podran obtenir inversió gràcies a una xarxa de més de 400
membres i del B-Fund, un vehicle de co-inversió de Ship2B amb 1,5 milions d’euros.

Hi poden participar aquelles startups que treballen en algun d’aquests aspectes: Facilitar
la transició del món educatiu al laboral | Generar programes de formació i ocupabilitat
per a joves en situació de vulnerabilitat | Crear llocs de treball per a joves en risc d’exclusió | Desenvolupar habilitats i competències per a la inserció laboral | Oferir experiències
laborals durant el període lectiu | Generar mètodes innovadors i accessibles d’orientació
vocacional | Apoderar joves per a l’accés a la formació professional | Utilitzar la tecnologia per a la millora de la ocupabilitat.
Més informació i presentació de propostes a http://www.ship2b.org/ca/bridge2work/

Igualtat a l’empresa (II)

Igualtat de gènere i accés a l’ocupació i a la
promoció professional
L’accés a l’ocupació i la promoció professional continua essent una gran dificultat per a les dones d’arreu del
món. Les taxes d’ocupació de la dona encara són bastant
inferiors a les del l’home. Les dades de l’Idescat, corresponents de l’últim trimestre del 2017, informen d’una taxa d’ocupació del 49% en les dones i del 59,5% dels homes: es
dones presenten una taxa d’ocupació de 10 punts per sota
de la dels homes. Destaca també que l’atur femení és superior i menys cíclic (no lligat a crisis econòmiques o a canvis).
Són diversos els factors que contribueixen a les diferències,
però cal destacar els rols i els estereotips de gènere.
Aquest fenomen fa que la societat assumeixi que
dones i homes tenen unes característiques concretes en la
forma de ser, en les habilitats i en les emocions. Per exemple, que les dones són més sensibles, bones cuidadores,
inestables, males conductores etc. Això es tradueix en:
1. Dificultats per a les dones a accedir a llocs de feina
típicament masculins com ara el transport les engi-

nyeries, la construcció, entre d’altres (segregació horitzontal) i per tant menys accés a l’ocupació.
2. Dificultats per a les dones per promocionar-se dins
l’àmbit laboral i, per tant, per a càrrecs de responsabilitat (segregació vertical) i tendència a ocupar llocs de
menor qualificació, tot i que hi ha un major nombre de
dones amb titulacions superiors (sostre de vidre).
No obstant això, les empreses, independentment del nombre de persones que formen la plantilla, poden contribuir a
reduir aquestes desigualtats, mitjançant l’aplicació de mesures com ara:

 Publicació de les ofertes laborals de l’empresa amb
criteris neutres, per facilitar la presentació de candidatures independentment de si és una dona o un home.

 En la fase de selecció, no incloure preguntes de caire
personal, sobretot aquelles que fan referència a
condicions relacionades amb la cura dels altres, i tasques no laborals.

Empresa del mes

Cau Faluga
Activitat: Hosteleria, restauració.

Nombre de treballadors/es: 4

Data de creació: 2011.

info@caufaluga.com | www.caufaluga.com

Activitat, antecedents i evolució de l’empresa
En Jacint fa 28 anys que es dedica a la restauració.
Abans de Cau Faluga tenia amb els seus germans un
restaurant a Santpedor. A través d’un dels clients del
restaurant van rebre la proposta de presentar un projecte
per obrir un restaurant a la Colònia Rusiñol de Manlleu.
Durant la preparació del projecte es van anar engrescant
amb el seu germà i van proposar participar en part del
finançament per restaurar la casa i els jardins. Quan ja
els havien donat el projecte, el seu germà per motius
personals va haver de tornar al restaurant familiar i llavors la Xaro López, dona d’en Jacint, va deixar la feina
que tenia per reinventar-se com a cuinera.
Els inicis van coincidir amb la crisi econòmica però han
superat els obstacles i han aconseguit tenir un restaurant
amb una oferta gastronòmica de qualitat. Cau Faluga és
un espai per gaudir de la cuina en un entorn impregnat
d’història.
Elements diferencials i valor afegit de l’empresa
Ofereixen una gastronomia única, que cap altre restaurant ofereix. No copien els plats sinó que els creen a partir de la innovació constant. Són molt exigents i crítics
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amb ells mateixos per evolucionar i millorar dia a dia. Fet
que els ha valgut estar recomanats per la Guia Michelin
quatre anys seguits.
Prioritzen la proximitat, no compren a grans distribuïdors
sinó directament al productor. Ofereixen producte fresc
cada dia que compren a la botiga o al mercat.
Què aporta l’empresa a Manlleu
Ajuden a mantenir obert un espai d’alt valor històric i patrimonial. Donen valor afegit a les empreses de Manlleu
que dinen amb clients, ja que poden fer-ho en un restaurant gastronòmic de qualitat i amb molta història. També
posen Manlleu al mapa. Fa poc la casa de cotxes de luxe
Bentley va fer la presentació dels seus models a Cau
Faluga amb 250 periodistes internacionals acreditats.

Projectes de futur
Properament volen reconduir el projecte del restaurant,
ampliant l’espai a una antiga nau de filatura al costat de
la casa, també amb un alt valor patrimonial ja que la va
construir un antic deixeble del Sr. Eiffel. Aquest nou espai es dirà La Filatura, un espai diàfan, sense pilars, on
faran diferents esdeveniments i serveis per grups mentre
que a la casa només oferiran la carta.

 En fases de promoció, comunicar a tota la plantilla, dones i homes, la vacant. Valorar els mèrits (formació i
experiència d’acord amb el lloc de treball).

 En cas que en els llocs de treball de responsabilitat no
hi hagi paritat, o la plantilla estigui desequilibrada,
és dir, que en càrrecs de responsabilitat hi hagi més
presència d’homes que de dones es poden dur a terme
mesures de discriminació positiva.
En definitiva, doncs, per afavorir la igualtat d’oportunitats en
l’accés a l’ocupació i la promoció de vegades només és
necessari fer petits canvis en els procés de reclutament i
selecció, o bé dur a terme mesures d’acció positiva si la
presència d’homes i de dones dins l’empresa, i per categories professionals, és desequilibrada.

Helga Masramon. Tècnica d'Igualtat i psicòloga. Servei
d'Informació i Atenció a la Dona.

