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LA CIUTAT

13 de març del 2006

L’Oficina per a l’Emancipació Juvenil
amplia els seus serveis i recursos
Aquest departament ha commemorat 1.000 dies de funcionament i ha rebut 12.500 consultes

El nou espai disposa de
147 metres quadrats on
es distribueixen sales
de recepció,
autoconsulta,
ciberespai, informació i
assessoria i recerca
tes als punts d’informació dels instituts de la ciutat”.
L’ampliació del servei s’ha dut a
terme a l’Espai Molí del Centre Cultural Metropolità Tecla Sala i ha estat inaugurat per l’alcalde, Celestino
Corbacho, que va ressaltar els es-

L’Àrea d’Educació i la Regidoria Delegada de Joventut han editat Triajove,

L’apunt

la guia d’itineraris formatius, una nova publicació
que recull les possibilitats
i els recursos de centres
públics i privats de batxillerat, de cicles formatius
i de programes de garantia social que hi ha a
L’Hospitalet, a més d’altres
com l’Escola Oficial d’Idiomes, el Centre de Normalització Lingüística, les escoles taller i les escoles
d’adults, per exemple.
Montserrat Company i
Glòria Herance, responsables d’Educació i de Joventut, respectivament, han
explicat que la idea és
continuar ampliant aquesta guia i han coincidit en
el fet que quan els nois i
les noies acaben l’ESO és
un moment especialment
difícil perquè han de decidir-se per allò que volen
fer, i com més informació
se’ls faciliti sobre els itineraris educatius, millor,
perquè això ajuda a l’èxit
escolar.

GABRIEL CAZADO

L’Oficina Municipal de Recursos per a l’Emancipació Juvenil ha ampliat les seves installacions després de l’èxit obtingut durant els primers mil dies
de la seva gestió. Segons la regidora de Joventut, Glòria Herance, “després de veure els
indicadors d’aquests mesos,
vàrem decidir ampliar el servei
i dotar-lo de més personal, recursos, i un horari ampliat”.
Els indicadors als quals fa referència Glòria Herance són: “més de
7.500 consultes; 3.000 joves que
han participat als tallers i cursos formatius; més de 200.000 visites a la
pàgina web i més de 5.000 consul-
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Glòria Herance explica detalls de l’oficina durant la celebració dels mil dies de servei

forços que fa l’Ajuntament per crear
noves zones d’activitat econòmica i
per promocionar l’accés dels joves
a l’habitatge. Corbacho va dir que
per poder emancipar-se, els joves
han de tenir una feina estable i ben
remunerada i va recordar que l’A-

juntament està treballant per crear
llocs de treball a la ciutat. D’altra
banda, va dir també que en la política municipal de creació de nous
habitatges de promoció pública hi
ha una part important dedicada als
joves.

L’Oficina de Recursos Juvenils
ha estat pionera i model de referència per a altres municipis de la
resta d’Espanya. # C. GÓMEZ
Per a més informació:
www.espai-jove.net

