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Hostaleria. L’Escola de Bàrmans prepara nous professionals
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Violència. Assassinada una dona a L’H

ARXIU

L’Associació de Dones de Sant
Josep se suma al 20S violeta

La ciutat és referent de la cocteleria amb el concurs que es fa cada any per Festes de Primavera

L’Hospitalet fomenta l’ocupació
formant especialistes en còctels
Alumnes de l’Escola de Bàrmans del Centre de
Formació d’Hostaleria han finalitzat les pràctiques en
diferents cocteleries de la ciutat i de Barcelona
Els establiments Mary Pickford
i Renaissance Fira Hotel són
els locals on el Ricardo Ferreras i l’Alba Carrasco han realitzat les seves pràctiques. Per a
tots dos l’Escola de Bàrmans
els ha obert un món que desconeixien. Ara diuen sentir-se
apassionats per l’art d’agitar la
coctelera i volen dedicar-s’hi
professionalment.
“He començat de zero i els
companys de l’hotel m’han
ajudat molt durant les pràc-

tiques”, comenta l’Alba. “La
cocteleria és com la cuina –diu
el Ricardo–, es tracta de saber
combinar ingredients. He après
sobretot dels clients, perquè en
aquests locals especialitzats hi
va una clientela molt experta”.
L’Escola de Bàrmans, que
ha arribat a la tercera edició, és
un projecte d’orientació, formació i inserció laboral i educativa
per a joves de 16 a 29 anys
de L’Hospitalet, impulsat pel
Centre de Formació d’Hosta-

leria i subvencionat pel Servei
d’Ocupació de Catalunya. Els
participants, després de fer un
itinerari formatiu de 400 hores,
realitzen 100 hores de pràctiques en empreses tutoritzades
per professionals. Segons Rocío Ramírez, tinenta d’alcaldia
d’Ocupació i Empresa, “l’any
passat el programa va registrar
un 70% d’inserció laboral i
educativa, tot un èxit”.
L’Escola de Bàrmans, segons Ramírez, “s’ha concebut
com un projecte singular d’una
especialitat professional de
prestigi i de qualitat, dintre del
sector de l’hostaleria, un dels
més dinàmics a la ciutat”. y

L’entitat és una de les moltes que
a tot Espanya s’estan sumant
al 20 de setembre violeta, una
convocatòria contra la violència
masclista en la qual es demana
a tothom que es concentri aquell
dia a les 19.30h davant els jutjats de L’H amb llums violetes i es
manifesti fins a la plaça de l’Ajuntament, arran de l’augment dels
assassinats de dones a mans
d’homes –40 en el que portem
d’any a Espanya–, i de violacions
i agressions.
A L’Hospitalet es va produir un d’aquests feminicidis el

passat 3 d’agost. Una veïna
de 21 anys va ser assassinada
presumptament per la seva
exparella, que va ser detinguda pels Mossos d’Esquadra.
L’Ajuntament va convocar una
concentració de protesta i va
decretar tres dies de dol. El
Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya va decretar presó
provisional sense fiança per a
l’home.
Des que es va iniciar el registre de casos de violència
masclista, l’any 2003, a Espanya han mort 1.015 dones. y

Agenda. Primera edición, el 4 de octubre

Feria de Economía Social y
Solidaria en el Mercat de la Florida
Difundir nuevos proyectos y
experiencias ya consolidadas y
poner la vida en el centro de la
producción y el consumo son
los objetivos de la primera Feria
de Economía Social y Solidaria
de L’Hospitalet, que organiza la
Xarxa d’Economia Social de la
ciudad en colaboración con El
Trajín, un proyecto de la entidad
local La Fundició.
La cita será el próximo 4 de
octubre en el Mercat Municipal
y al cierre de esta edición finalizaba el plazo de inscripción
de los expositores y se ulti-

maba el programa del evento.
Los organizadores anuncian
charlas, talleres, actividades
infantiles, gastronomía y música
en torno al concepto de economía social: un nuevo modelo
de producción, distribución y
consumo bajo criterios éticos,
democráticos, ecológicos y
solidarios, que supone una
alternativa sostenible para satisfacer las necesidades individuales y colectivas. y
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Más información:
xes.cat/feslh

