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Andreu Travé (Wise People): &quot;El nou perfil és el treballador angoixat per la situació
laboral&quot;
Creix el nombre d'associats de Wise People Sant Cugat. La
pandèmia ha provocat que aquesta associació sense ànim de
lucre, que ajuda a les persones de més de 45 anys que busquen
feina, hagi incrementat els seus membres. El creixement ve
motivat per dos factors. "Hi ha persones que amb la
pandèmia han perdut la feina i treballadors en actiu que
comencen a estar preocupats per la situació laboral", afirma
Andreu Travé, tresorer de l'entitat. Wise People compta amb
185 socis, 25 dels quals s'han incorporat l'últim any.

Professionals liberals, amb estudis universitaris, perfils mitjans i alts que s'han quedat a l'atur o pateixen un
atur de llarga durada. Aquesta és la fotografia de les persones que formen part de Wise People Sant Cugat.
L'últim any, però, l'associació ha començat a detectar un nou perfil, el del treballador que continua a la feina
però està malament. "Són treballadors acostumats a pensar a llarg termini, però ara les empreses fan plans a
més curt termini. Aquest desenfocament els provoca estrès", assegura Andreu Travé.
Amb la pandèmia, a aquest grup de la població activa li costa més temps sortir de l'atur. Travé, a més, afirma
que en el cas de les dones "elles estan triplement afectades perquè són majoritàries, són les que tenen els
salaris més baixos i normalment troben coses a fer sense remunerar, el que fa que deixin de buscar feina tot i
tenir tota la capacitat de continuar treballant". El tresorer de Wise People reconeix que "costa que tornin a ser
assalariats i, per tant, molts s'empoderen i tornen a l'activitat com a autònoms".
Formen part de la Federació Codema 45. Fan xarxa amb dues entitats més, T'Acompanyem (Barcelona) i
Assat 50 (L'Hospitalet) i també col·laboren amb Sant Cugat Feina.
'Mobilitzem talent', aquest és el lema de Wise People Sant Cugat que continua donant servei i programant
activitats, ara amb sessions virtuals.
Andreu Travé: Estem creixent per dues vies. Una perquè amb la situació de pandèmia hi ha gent que
perd la feina, i l'altra perquè ens estem obrint a persones que ho comencen a passar malament.
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