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La seva participació al programa d’Ocupació per a 

persones en atur de  Llarga Durada i el seu procés 

d’inserció laboral 

 

 

 

“Tinc 37 anys i he treballat tota la vida. Des dels 17 anys que vaig començar a treballar 

pràcticament mai havia estat a l’atur. He estat fix a tres empreses i sempre era jo qui 

s’anava per millorar. He fet feines de magatzem i d’operari de producció. Vaig deixar 

els estudis perquè en aquella època havia feina i la formació professional no em va 

anar bé. Estava satisfet perquè guanyava diners i en aquell moment era el que volia, 

ara potser em penedeixo de no haver estudiat més.  

 

L’última empresa per la que vaig treballar va ser la Robert Bosch, al 2010 van fer un 

ERE i com que jo era dels últims que havia entrat vaig tenir que plegar. Després d’això 

va venir l’atur. Quan busques feina, et faig il·lusions, penses que et trucaran, en alguns 

llocs m’anaven dient que hi havia alguna possibilitat però el temps va passant i la 

realitat és que segueixes a l’atur. Anava buscant feina per les ETT’s i pels polígons i vaig 

repartir més de dos-cents currículums. També vaig intentar reciclar-me, em vaig treure 

el carnet per conduir camions però a llavors demanaven també el de tràilers, em vaig 

treure el de tràilers però llavors em demanaven experiència... La situació va empitjorar 

i als problemes d’autoestima i de salut es van sumant problemes econòmics, vaig 

haver de tornar a viure amb els pares... 

 

Quan em van cridar per participar a un programa per aturats de llarga durada, vaig 

decidir participar perquè tot i que l’especialitat, forn i pastisseria, poca cosa tenia a 

veure amb mi, vaig aprofitar l’oportunitat. Després d’una formació inicial i d’un 

període de pràctiques hi havia la possibilitat d’aconseguir un contracte de treball. El 

curs em va anar molt bé, el mestre pastisser era molt bo. He après a fer pastissos, 

rebosteria, croissants i em surten bé.  També feien classes de comunicació i treball en 

equip. 

 

He tingut sort i ara treballo a Zeelandia que és una empresa que està a Els Monjos i  es 

dedica a la rebosteria industrial i estic al centre de producció. De moment, tinc un 

contracte de sis mesos i em dedico a treballar i la cura de la meva salut que va veure’s 

afectada pel problema de l’atur. Més endavant no descarto tornar a formar-me i 

aprofitar sempre totes les oportunitats que es presentin perquè no hi ha moltes. 

 

 

Carles Tellez va començar a treballar a l’octubre al centre de producció de Zeelandia 

Productos Alimentarios SA a Santa Margarida i els Monjos. 


