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4.000 ciutadans rebran plans
de formació-ocupació el 2009�
A l’Àrea de Promoció Econòmica, subvencionats per la Generalitat, per Europa i per l’Ajuntament
anys i comporten una compensació
econòmica.
“S’ha fet un esforç important des
de l’Ajuntament i des del Govern de
Catalunya per acompanyar les reformes urbanístiques amb el suport a
l’ocupació, tan necessària en aquells
barris”, ha dit Bonals.

Aquestes persones
tindran formació
directe, participaran
en un pla d’ocupació
o rebran algun dels
serveis d’orientació i
d’inserció laboral

Els barris de Collblanc-la Torrassa i Pubilla Cases-la Florida
es beneficiaran enguany d’un
programa d’ocupació i formació
procedent del Servei d’Ocupació
de Catalunya (SOC) creat per
col·laborar amb els plans integrals subvencionats per la Llei
de barris que es duen a terme a
la zona nord. També s’executaran diversos programes amb subvenció del
Fons Social Europeu per a la igualtat
d’oportunitats i per a la millora de
l’ocupació i de la competitivitat empresarial. “Amb aquests programes,
que tenen un cost de 2 milions i
mig d’euros, més de 4.000 persones
tindran formació directa, participaran
en un pla d’ocupació o rebran algun
servei dels programes d’orientació i
d’inserció laboral”, ha explicat el tinent d’alcalde de l’Àrea de Promoció
Econòmica, Alfons Bonals.
Amb càrrec als fons de la Llei de

n Fons europeus

gabriel cazado
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Un dels cursos de formació que s’han impartit a la ciutat

barris, a Collblanc-la Torrassa es duran a terme dos programes de qualificació professional inicial (PQPI)
adreçats a alumnes amb fracàs escolar. En concret, estudis d’auxiliar
de comerç, atenció al públic, perruqueria, mecànic de vehicles i elec-

tricista d’electromecànica. També hi
haurà un taller ocupacional de comerç i mercats.
Per a Pubilla Cases-la Florida es
desenvoluparan plans de formació relacionats amb el civisme i s’elaborarà
un estudi sociològic sobre ocupació,

les seves expectatives i el nivell d’estudis de la zona nord i s’organitzarà
una jornada d’intercanvi d’experiències amb altres zones on s’apliqui la Llei
de barris. Aquests programes tindran
una durada d’un any de formació, estan adreçats a persones majors de 25

Pel que fa als programes subvencionats entre el Fons Social Europeu
i l’Ajuntament, s’executarà el Projecte
per a la igualtat d’oportunitats a L’H,
per introduir polítiques d’igualtat en el
si de les empreses.
Un altre programa està adreçat
a la millora de l’ocupació i la formació amb el treball amb programes
d’inserció laboral específics per a
persones en risc d’exclusió. També
es desenvoluparà un programa de
millora de la competitivitat i suport
empresarial. “Tot plegat ens farà donar més serveis tant a la petita i mitjana empresa com als autònoms i
podrem començar a treballar altres
temes amb el suport del Pacte Local
per a l’Ocupació”, ha dit Bonals.
El tinent d’alcalde ha afegit que
aquests dos programes no són els únics
que desenvoluparà l’Àrea de Promoció
Econòmica: “En total disposarem d’a
proximadament 8 milions d’euros per
afrontar, en la mesura de les nostres
possibilitats, la situació de crisi i d’atur
que es viu a la ciutat”. # m . solé

Nou conveni per
fomentar l’èxit
escolar i professional
L’Ajuntament i el Departament
de Treball de la Generalitat han
aprovat un conveni de col·laboració per promocionar l’èxit es
colar i professional dels joves
de la ciutat.
El programa pilot s’anomenarà Projecte Bellvís i suposarà
una inversió de 500.000 euros,
375.000 apor tats pel Ser vei
d’Ocupació de Catalunya, i 125.000,
de l’Ajuntament.
La intenció del programa és incentivar el jovent matriculat en estudis secundaris perquè obtingui la titulació en educació secundària obligatòria i perquè després continuïn
formant-se, estudiant batxillerat o
formació professional.
De la mateixa manera, el programa també s’orientarà per tal que els
joves que no aconsegueixin la titula-
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ció realitzin programes de formació
ocupacional.
El programa actuarà de forma integral amb el jovent de quatre centres públics d’educació secundària
de L’Hospitalet: Rubió i Ors, Torres i
Bages, Margarida Xirgu i Pedraforca.
Al marge dels instituts, el programa
també realitzarà accions entre els joves d’entre 16 i 25 anys sense qualificació dels barris de la zona nord
de la ciutat.
Fins al moment s’han definit qua
tre línies d’actuació. Primer, els pro
grames d’orientació professional per
a joves, sota el lema Fracàs escolar,
no en el meu centre, que seran de
caràcter informatiu.
També es crearà un dispositiu de
suport i acompanyament pedagògic
tant per als joves com per a les seves famílies, amb accions de reforç

gabriel cazado

Ajuntament i Generalitat signen un acord
per invertir 500.000 euros a la ciutat

El programa vol incentivar els estudiants de secundària

escolar, escola de pares i mares, o
la creació d’una comissió d’especialistes que formularan propostes
concretes encaminades a evitar el
fracàs escolar.
La tercera mesura és el treball

en xarxa amb entitats socials, veï
nals i culturals per tal d’incidir en
l’entorn social dels joves.
Per últim, es crearan nous programes d’integració laboral per a
joves. Seran itineraris formatius que

inclouran informació sobre ocupació, orientació, accions de formació
i mediació laboral. Les accions
formatives es portaran a terme en
l’àmbit del servei a les empreses i a
la comunitat. # redacció

