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L’Espai Molí ha iniciat una nova
temporada de ‘Flash formatiu’
És un programa trimestral de tallers i xerrades informatives sobre temes d’interès per als joves
L’Oficina de Recursos per a
l’Emancipació Juvenil de l’Espai
Molí ha iniciat un programa de
tallers formatius i d’interès per
a joves de 15 a 35 anys que
es perllongarà fins al mes de
desembre. Els tallers porten per
nom Flash formatiu i s’agrupen
en sis àmbits: habitatge, sociola
boral, formació, mobilitat inter
nacional, gènere i mediació.
La regidora de Joventut de l’Ajun
tament, Gloria Herance, ha explicat
a Ràdio L’Hospitalet que aquest
nou servei és una oferta formativa
adreçada a joves que agrupa tots els
temes d’interès que es treballen a
l’Oficina de Recursos per a l’Eman
cipació Juvenil.
El treball es fa a través de tallers
i xerrades relacionats amb el procés
d’emancipació dels joves. “És una
programació amb l’objectiu de faci
litar la informació i els recursos que
potenciïn l’autonomia i facilitin la
presa de decisions dins del procés
d’emancipació”, ha dit Herance.
L’Oficina de Recursos per a l’E
mancipació Juvenil de l’Espai Molí
realitza el programa Flash formatiu
des de l’any 2006 amb la finalitat
d’ajudar el jovent que necessita
emancipar-se.
La novetat d’aquest curs és que
la programació té caràcter trimestral
i agrupa, a més dels quatre temes
bàsics que sempre es tracten, dos
àmbits nous: els de gènere i de mediació.
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El programa Flash forma
tiu va començar l’1 d’octubre i s’acaba el 17 de de-

gabriel cazado

Programa

L’Oficina de Recursos per a l’Emancipació Juvenil ofereix assessorament

Els tallers de l’Espai
Molí van començar
el 2006 i la novetat
d’enguany és que s’hi
han incorporat els de
gènere i mediació i
que són trimestrals

Se reemprenden las obras de remodelación de la estación
de Sant Josep de los Ferrocarriles de la Generalitat
Las obras han estado paralizadas durante tres meses por reajustes técnicos
que han obligado a repetir algunos trámites administrativos. El proyecto
prevé la adecuación y supresión de barreras arquitectónicas y la mejora de
la accesibilidad con la instalación de escaleras mecánicas y de un doble
ascensor entre la calle y el vestíbulo, y éste con los andenes.

Paros de cinco minutos
en el Día Internacional
del Trabajo Digno
Trabajadores de L’H pararon el día 7
para protestar contra la directiva de la
UE de implantar una jornada laboral
de 65 horas semanales. La UGT leyó
un manifiesto en un acto que contó
con la presencia de su secretario ge
neral, Josep Maria Álvarez. Según el
manifiesto, su aplicación significaría
un paso atrás en los derechos labora
les que tanto ha costado conseguir.

Segundo aniversario de
la residencia Francisco
Padilla de Can Serra
Gestionada por el Consorcio Sanita
rio Integral, da servicio a los barrios
de la Florida, les Planes, Can Serra y
Pubilla Cases. Dispone de 80 camas
distribuidas en 14 habitaciones do
bles y 52 individuales. Además de los
servicios básicos proporciona otros
como podología, peluquería, odonto
logía, apoyo psicológico familiar y
transporte adaptado, entre otros.

Desfile de moda en el mercado de Bellvitge en el marco
del Plan de Dinamización de los Mercados
La plaza del Mercado fue el escenario del primer desfile de moda de las
últimas tendencias otoño-invierno que ofrecen las paradas exteriores de los
mercados municipales. Tras el éxito conseguido, los organizadores no dudan
que habrá otras pasarelas de moda y en otros barrios de la ciudad, siempre
incluídas en el Plan de Dinamización de los Mercados.

Herance ha dit que: “fem un
treball transversal en col·laboració
amb les àrees que corresponen
de l’Ajuntament, com per exemple
sobre el gènere, que es fa en col·
laboració amb el Centre d’Atenció
a la Dona (CAID), o el de mediació,
que es fa amb el servei equivalent”.
L’objectiu, segons la regidora, és
“descentralitzar recursos cap a l’Ofi
cina d’Informació Juvenil, de forma
que, conjuntament, anem integrant

els temes que comprovem que in
teressen al jovent”.
Per assistir als tallers de Flash
formatiu cal inscriure’s prèviament
a l’Espai Molí, ubicat al Centre Cul
tural Tecla Sala. Cada taller té una
capacitat màxima de 20 persones. A
L’Hospitalet hi ha uns 80.000 joves
de 15 a 35 anys. # marga solé
93 260 24 94
www.espai-jove.net

sembre. Les dates i els
tallers que resten són:
20 i 27 d’octubre, Rela
cions entre adults i joves.
21 d’octubre, Ajudes a la
compra. 29 d’octubre, Si
treballes has de saber. 3
de novembre, Com mun
tar-me la vida a l’estran
ger. 4 de novembre, Fòrum
voluntariat europeu. 4 i 6
de novembre, Relacions
de parella. 7 de novembre,
Promocions de protecció
oficial. 10 de novembre,
Estades sabàtiques a l’es
tranger. 11 de novembre,
Compra-venda de pisos.
17 i 24 de novembre, Com
ens veuen, com ens veiem
i com som. 19 de novembre, Procés de selecció.
25 de novembre, Elecció
d’una hipoteca. 27 de novembre, Tècniques d’estu
di. 2 i 4 de desembre, Com
són una dona i un home
ideal? 11 de desembre,
Jornades acadèmiques. 17
de desembre, A la feina,
cuida’t en salut.



