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Laboral. Les inscripcions per optar a una plaça es poden fer en línia o presencials fins al 14 d’abril

Nova llançadora d’ocupació per
ajudar 25 joves a trobar feina
L’Ajuntament i les fundacions Telefónica i Santa María
la Real promouen una llançadora d’ocupació que
donarà als participants noves eines per buscar treball
L’operació vol ajudar 25 joves a entrenar una nova recerca de feina en
equip, millorar la seva ocupabilitat
i comptar amb noves possibilitats
d’inserció laboral.

La llançadora d’ocupació de L’H
la integraran 25 joves sense feina,
de 18 a 29 anys (fins a 34 anys, si
són dones). No es busca un perfil
formatiu concret pel que fa als

estudis previs ni cal experiència en
un sector laboral determinat. El programa inclou sessions de coaching
i d’intel·ligència emocional, dinàmiques de comunicació, marca personal i recerca d’ocupació 2.0; entrenament d’entrevistes personals;
elaboració de mapes d’ocupabilitat,
visites a empreses, reunions amb
emprenedors i processos d’intermediació laboral amb responsables de

recursos humans. Aquesta llançadora s’inclou entre les 145 que les
dues fundacions posaran en marxa
aquest any a Espanya. La mitjana
d’inserció laboral supera el 60%.
Fins al 14 d’abril les persones interessades poden inscriure’s en línia
a lanzaderasdeempleo.es o presencialment a les oficines municipals
de la carretera del Mig, 85-87, i del
carrer del Llobregat, 127-141. y

Solidaritat. La plataforma Espai de Ciutadania va convocar-la en contra de la política de la UE

Concentració per denunciar la
situació dels refugiats sirians
Un centenar de persones van denunciar la crisi humanitària que pateixen els refugiats sirians a Europa i
l’acord de la UE per expulsar-los. Ho
van fer en una concentració pública
convocada per la plataforma d’entitats Espai de Ciutadania. Entre els
assistents s’hi trobaven membres de
l’equip de Govern municipal, inclosa
l’alcaldessa Núria Marín, i representants dels diferents grups polítics.

Durant l’acte es van encendre espelmes i la bandera de la Unió Europea
va onejar a mitja asta.
També es va llegir un manifest en
defensa de la Declaració Universal
dels Drets Humans i de rebuig als
plantejaments que fa la UE per acordar amb Turquia la possibilitat de
negar el dret d’asil als que fugen de
la guerra, acord aprovat pocs dies
després sense gaire canvis. y
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Breus
App de la residencia la
Torrassa para contactar
con las familias
La aplicación Gerapp la han impulsado el gerente del centro, el
hijo de un usuario y un laboratorio
vinculado a la UPC. Con esta herramienta el centro ofrece información actualizada sobre el día a día
de los usuarios de la residencia
geriátrica. y

La línea 110 cambia de
recorrido para conectar
con la L9 del Metro
Esta línea de TMB tiene origen y final en la avenida del Carrilet, junto
a rambla de la Marina, y se dirige
a la Zona Franca. Ahora baja por
la calle 4, a donde ha trasladado
las antiguas paradas de la calle 3,
para llegar junto a la estación Parc
Logístic de la nueva L9 Sur del
Metro. y

Premio para el Joan
XXIII en la muestra de
emprendedores de FP
El centro educativo de Bellvitge
ha sido uno de los ocho ganadores de esta muestra para alumnos
de toda Catalunya con el proyecto
Eco-biken, un plan de empresa
dedicada al alquiler de bicicletas
eléctricas ajustado a las necesidades de los clientes. y

