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Vuit estudiants equatorians han
fet pràctiques a empreses de L’H
Programa Formació i pràctica laboral de l’Àrea de Promoció Econòmica
El projecte formatiu
dóna l’oportunitat
d’obtenir una
experiència de pràctica
real pel que fa
a metodologia i
sistemes de treball

Aportación económica
de la CAM para
el centro Tecla Sala
El Área de Cultura y la Caja de
Ahorros del Mediterráneo han
firmado un acuerdo según el
cual la entidad bancaria aportará 30.000 euros para contribuir
a la financiación del programa
2008-2009 del Servicio de Acti
vidades que ofrece el Centro
Cultural Tecla Sala. El programa
promueve la sensibilización artís
tica y crea nuevos públicos para
el arte contemporáneo.

Estos alumnos reiniciarán el próximo 18 de septiembre su forma
ción en la preparación de oposiciones. Los estudios se harán
a distancia con el seguimiento
de los tutores de Master D,
centro formativo que llegó a un
acuerdo con la OMIC para realizar este servicio. 70 alumnos
se han acogido a esta oferta,
de los cuales el 30% reside en
L’Hospitalet.

L’alcaldessa, Núria Marín, va rebre els estudiants equatorians en pràctiques a L’H
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els joves que aviat serem els líders
d’un país, tant en l’àmbit polític com
econòmic, i esperem poder fer-lo
anar endavant”.
D’aquesta mateixa opinió són
els tinents d’alcalde de Promoció
Econòmica, Alfons Bonals, i de Coo
peració i Mobilitat, José Conde, pels
quals també és una manera de retornar les aportacions que ciutadans
d’Equador fan a L’Hospitalet a través
del seu treball.
Voluntaris en Assessoria Empre-

La Asociación de Ecuatorianos de L’Hospitalet convocó a sus
compatriotas a una asamblea para debatir el proyecto de la
nueva constitución de Ecuador, que se someterá a referéndum el próximo 28 de septiembre. A la reunión asistió
el presidente de la Asamblea
Nacional ecuatoriana, Fernando Cordero, que solicitó el voto
afirmativo para la constitución “como instrumento para mejorar las condiciones de vida del país”. También asistieron el
embajador en España y el cónsul de Barcelona.

Visto en L’H



El centro Master D
acoge a los afectados
por el cierre de Órbita
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Vuit estudiants equatorians que
han finalitzat els estudis d’enginyeria a l’Escola Superior Politècnica del Litoral de Guayaquil
han completat la seva formació
a L’H amb un treball en pràctiques a diferents empreses.
Els joves, quatre nois i quatre noies, han participat en el
programa Formació i pràctica
laboral que organitza l’Àrea de Promoció Ecònomica en col·laboració
amb l’entitat Voluntaris en Assessoria Empresarial (VAE) i amb l’Àrea
de Mobilitat i Cooperació.
Aquest programa dóna l’oportunitat d’obtenir una experiència de
pràctica real pel que fa a metodologia i sistemes de treball. Així ho
entén Juan Carlos Asanza, que ha
fet les pràctiques a l’empresa Gutmar. Es mostra molt satisfet amb
una experiència que amplia els seus
coneixements, que espera aplicar
en la seva carrera professional i per
millorar la situació econòmica del
seu país: “Penso que nosaltres som
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sarial s’encarrega de seleccionar els
estudiants. Aquesta és una entitat
sense ànim de lucre formada per
empresaris o directius ja jubilats
i dedicada a l’assessorament de
petites empreses. Des de fa un
anys fan cooperació per al desenvolupament. Segons explica el seu
president, Josep Buisan, tot va sorgir
d’una visita que van fer a l’Equador
i a la Universitat de Guayaquil, on
van comprovar les mancances que
tenien, especialment pel que fa a

cultura empresarial. Per a Buisan,
al marge de la tècnica que puguin
aprendre, “el més important és la
convivència entre ells, el tracte amb
els treballadors de les empreses on
fan pràctiques i el contacte amb
la manera de fer d’una empresa
catalana”.
Les pràctiques formatives s’han
fet a Genebre, MRW, Gutmar, Al-Pi,
Festo Pneumàtics, Grupo AC Marca,
Hotel Prestige i Inverness Medical.
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Certificado de catalán
de nivel Básico 3
para 165 alumnos
Los 165 alumnos han cursado
el nivel B3 entre septiembre de
2007 y julio de 2008. El 65%
de estos estudiantes eran de
origen extranjero, en su mayoría
procedentes de América del Sur.
Estos cursos básicos de catalán,
que imparte el Centre de Normalització Lingüística de L’H,
tienen como objetivo enseñar y
perfeccionar la comprensión y la
expresión oral.

