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Ajuntament i Generalitat estudien mesures per a alumnes que no superin l’ESO

“Hem d’aconseguir convertir el
fracàs escolar en èxit social”
IGNASI FARRERES, conseller de Treball de la Generalitat de Catalunya
CRISTINA SÁNCHEZ

En la mateixa setmana, el conseller de Treball ha signat dos convenis per
facilitar la integració laboral dels joves, un a L’Hospitalet i un altre a Santa
Coloma de Gramenet. Aquests acords sumen els esforços de la Conselleria
i dels ajuntaments per facilitar la inserció social dels més joves

Quina és la situació que motiva la
signatura d’aquests convenis?
Aquests convenis estan adreçats
als joves que ja han fet 16 anys i
ja tenen edat laboral, que no han
reixit en els seus estudis reglats.
Estan dins la denominació, que a
mi no m’acaba d’agradar del tot,
del fracàs escolar. Jo diria que no
han superat totes les proves perquè tampoc és un fracàs total, sinó
parcial. La LOGSE estableix que
se’ls oferirà una oportunitat per
afrontar aquesta problemàtica específica, són els cursos de garantia social que tenen una doble finalitat. D’una banda, preparar-los
perquè trobin feina, i d’una altra,
incentivar-los perquè després puguin reemprendre els estudis reglats. Es tracta del fet que el fracàs escolar no sigui un fracàs social sinó un èxit social. I en això, la
Conselleria i els municipis hem
coincidit, en anar braç a braç per
donar sortida a aquest col·lectiu.
S’ha pensat també en implicar els
empresaris en aquests programes?
Tot programa que tingui com a finalitat la inserció laboral és bo que
d’una manera o d’una altra compti
amb l’empresariat, que estigui involucrat en el projecte, perquè l’administració no és l’única que crea
llocs de treball. A més, no seria bo
perquè mentre el sector privat pot
sostenir-los, l’administració té un
recursos limitats. Per tant, involucrar l’empresariat és fonamental.
Tota estratègia ocupacional que
comprometi l’empresa és positiva.
Nosaltres comptem amb que l’empresariat de L’Hospitalet o de la co-

I per edats, en quins sectors de població
ha augmentat l’ocupació?
El llocs de treball, en teoria, no
porten una etiqueta amb l’edat de
les persones que els han d’ocupar.
Els llocs de treball tenen unes exigències: saber anglès, informàtica,
portar un torn o instal·lacions de
lampisteria o d’electricitat... El que
sí hi ha són determinades edats
en les que és més fàcil tenir o adquirir aquests coneixements i hi ha
col·lectius que tenen mancança de
coneixements per ocupar certs
llocs de treball. Per tant el que cal
fer és complementar els coneixements teòrics dels joves que no tenen experiència laboral amb pràctiques laborals i dels que han perdut el seu lloc de treball, o volen
tornar a treballar o fer-ho per primera vegada anys després de la
seva formació, cal oferir-los els coneixements que en el seu temps
no van adquirir. És l’esforç que ha
de fer l’administració per ajudar els
col·lectius amb dificultats.

MAITE CRUZ

L’experiència iniciada amb els ajuntaments
de L’Hospitalet i Santa Coloma per
engegar programes de garantia social,
tindrà continuïtat arreu de Catalunya?
Aquí coincideixen visions i interessos. Tant L’Hospitalet, la segona
ciutat de Catalunya, com Santa
Coloma, són grans municipis del
gran nucli al voltant de Barcelona
on hi viu el 70% de la població
catalana i, per tant, on hi ha un tant
per cent molt elevat de la problemàtica en tots sentits, ensenyament, atur... Per tant, coincideixen
voluntats perquè els governants
han de tenir clar, siguin de la formació que siguin, que quan governem ho fem per a tots els ciutadans i això és la democràcia. Si hi
ha un problema de garantia social, d’atur i de gent jove, aquest és
un tema prioritari i hem de donarli resposta.

ha tres grans grups de serveis. Els
subsidiaris de la indústria, per tant
seria un error no posar l’accent en
la indústria perquè encara que té
una certa tendència a no créixer
és un motor impulsor que genera
molts llocs de treball als serveis:
de manteniment, de neteja, d’informàtica... per això sol ja val la
pena conrear la indústria. Després
hi ha els serveis autònoms de la
indústria, que funcionen totalment
al marge, com el turístic. Finalmente, els serveis de proximitat, que
són els serveis per a les persones,
cuidar malalts, gent gran, nens, la
sanitat, la cultura, el lleure, etc.

marca estigui involucrat en aquestes actuacions. Ara bé, hem de ser
respectuosos perquè això es canalitzi amb la fórmula que ens
apunti l’Ajuntament de L’Hospitalet. Si l’Institut Municipal de Promoció Econòmica i Formació Ocupacional, l’IMFO, té uns mecanismes de participació establerts de
la patronal i els sindicats, els respectarem i els encoratjarem perquè els incrementi.

Les últimes dades sobre l’atur diuen que
ha augmentat el nivell d’ocupació en els
darrers mesos...
A Catalunya fa set mesos seguits
que l’atur disminueix mes a mes.
Aquest últim, mil habitants de Catalunya que fins ara no tenien ocupació han trobat feina. L’atur està
disminuint i L’Hospitalet, malgrat

Al 1998, les
oficines de
l’Inem seran
oficines de
Treball i
ampliaran els
seus serveis
al ciutadà

tenir aturats, està per sota de la
mitjana de Catalunya. Ara bé,
mentre hi hagi una persona aturada, una familia que tingui a l’atur
algun dels seus membres, no ens
hem de sentir satisfets. Una cosa
és sentir-se satisfet perquè l’evolució és positiva i una altra és que
baixéssim la guàrdia. Hem de continuar lluitant perquè mentre hi hagi una persona aturada, hi ha una
persona i una família que pateixen.

En quins sectors s’ha creat treball?
Des de fa uns anys, generalment
al sector serveis. Entre un 60 i un
70 per cent dels nous llocs de treball pertanyen als serveis, però això no vol dir que només haguem
de centrar la nostra acció en
aquest sector perquè el concepte
serveis és una mena de puzzle. Hi

Com notaran els ciutadans el canvi de
gestió de l’Inem, de l’Estat a la Generalitat,
previst pel gener de 1998?
Nosaltres desitjariem que es notés
amb un bon servei. Si es produeix
aquest canvi, que l’Inem passi de
mans de l’administració de l’Estat
a la Generalitat, és perquè creiem
que una administració més propera al ciutadà, a les empreses, als
sindicats, pot captar més les seves
necessitats i adaptar-les molt millor. Com es notarà? Per exemple,
una de les coses que tenim clares
és que les oficines abans de l’Inem
ara seran oficines del Departament de Treball de la Generalitat i
que no oferiran exclusivament els
serveis que tenien fins ara sinó
que també donaran serveis sobre
qualsevol cosa que tingui a veure
amb la Conselleria de Treball: informació sobre cooperatives, tràmits administratius...

