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Pla de Transició al Treball per
a joves de 16 anys sense l’ESO
La ciutat ofereix també els programes PONT i de Garantia Social
“El Pla de Transició al Treball
(PTT) combina acció formativa
amb qualificació educativa, i
permet als joves la reintegració
escolar o bé la inserció laboral”.
Així va qualificar el PTT el subdi
rector general de Formació Pro
fessional i Educació Permanent
de la Generalitat, Xavier Farriols,
en la presentació del pla, que
enguany celebra el vintè aniversari.
El PTT ofereix informació i forma
ció al col·lectiu de joves que no han
obtingut la titulació de l’ensenya
ment obligatori. La seva implantació
a la ciutat facilitarà la incorporació
dels nois i noies sense l’ESO al món
del treball, o bé que continuïn el procés de formació en les especialitats
d’auxiliar de pastisseria i fleca, de
comerç, oficina i atenció al públic.
La durada dels cursos és d’octubre
a juliol. S’estructuren en tres fases:
la primera, de motivació i orientació
professional de l’alumne; la segona,
de formació específica en l’ofici es
collit, i la tercera, d’acompanyament
en la inserció laboral.
“El programa es fa amb la col·la
boració direc ta d’ajuntament s i
consells comarcals, i amb L’H ja
són 40 les ciutats de Catalunya que

l’Àrea de Promoció Econòmic a.
El tinent d’alcalde d’aquesta àrea,
Alfons Bonals, va recordar que
l’Ajuntament, l’any 1999, ja es va
començar a plantejar amb el progra
ma PONT una solució per als nois i
noies que no volien continuar estu
diant després de l’ESO o no podien,
pels mals resultats.
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n Altres ofertes de formació

Bonals, Company i Farriols, a la presentació del PTT

el tenen”, va dir Farriols. Segons la
tinenta d’alcalde d’Educació, Mont
serrat Company, “el moment de
canvi en la societat és molt impor
tant i fa necessari nous recursos i
models per facilitar al màxim la inserció a la vida adulta dels joves”.
Referint-se al PTT, Company va dir

que complementa tota l’oferta de
L’Hospitalet en aquest camp i va
afegir que també hi ha la voluntat
de posar en marxa el Consell de la
Formació Professional.
La implantació del PTT a la ciu
tat és una iniciativa de la Regidoria
d’Educació en col · laboració amb

“El programa PONT es posa en
marxa amb alumnes que són deri
vats directament pels instituts, i en
les set edicions que se n’han fet hi
han participat 1.082 alumnes”, va
explicar Bonals.
L’Àrea de Promoció Econòmica
també desenvolupa el Programa de
Garantia Social, finançat pels depar
taments de Treball i Educació de la
Generalitat. Se n’han fet 29 cursos i
hi han participat 468 alumnes, dels
quals un 67% han obtingut el diplo
ma. “Del què es tracta és que els
joves que vulguin seguir estudiant
puguin accedir a cicles formatius de
segon grau, i aquells que no, puguin
aprendre un ofici per integrar-se
amb condicions al món laboral”, va
dir Bonals. # m . solé

Les obres de
l’AVE afecten
el carrer de
Jansana i l’L1
del Metro
La construcció del túnel per on
circularà el Tren d’Alta Velocitat
al seu pas per Santa Eulàlia
afecta la circulació de vehicles
al carrer de Jansana i a zones
dels voltants. Així doncs, el tràn
sit dels carrers de Jansana, Laví
e nia i Salamina es dirigeix cap a
u un nou vial que s’ha obert al
l carrer del Patronat, entre el car
à rer de Lavínia i l’avinguda del
l Carrilet. Amb aquesta mesura,
i els veïns del carrer de Jansana
a poden accedir a l’avinguda del
Carrilet. Al mateix temps, s’han
reordenat les places d’aparcament
en superfície i se n’han generat de
noves als carrers de Ferrer i Guàrdia
i de Juan Ramón Jiménez.
Les obres de l’AVE també afec
ten la línia L1 del Metro, entre les
estacions de Santa Eulàlia i Plaça
de Sants, fins al 18 de juliol, amb
la suspensió del servei des de les
22.30h fins al seu tancament. A
més, els dies 15 i 16 de juliol la línia
s’interromprà tot el cap de setmana.
Durant les hores del tall i mentre
duri l’afectació de les obres, Trans
ports Metropolitans de Barcelona ha
establert un servei d’autobusos que
cobreixi el recorregut. # redacció
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