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Acord entre l’Ajuntament
i la UB per divulgar
els estudis de geologia
L’Ajuntament i la Universitat
de Barcelona han signat un
conveni de col · laboració per
divulgar la geologia entre els
estudiants de secundària de la
ciutat. L’acord preveu que la Facultat de Geologia posi a disposició dels professors i alumnes
d’ESO i de Batxillerat de L’H
recursos materials i humans per
aprofundir en els camps d’activitat d’aquesta ciència.
El tinent d’alcalde d’Educació, Lluís Esteve, ha dit sobre aquest
acord que “respon a la voluntat de
la UB d’obrir-se a les escoles i al
compromís de l’Ajuntament, recollit
en el PAM, de fer de l’educació una
prioritat de la ciutat”.
El degà de la Facultat de Geologia de la UB, Miquel Àngel Cuevas,
ha destacat que “la geologia és una
ciència poc coneguda, però val a dir
que cada vegada els geòlegs tenen
més pes en la vida quotidiana. Només cal veure les obres de l’AVE o
del metro... Avui, per tant, l’ocupació
dels geòlegs és molt bona, es troba
feina ràpidament i en molts sectors:
obra pública, geotècnica, medi ambient, energia, aigües…”.
Dintre del paquet de recursos i
activitats que la Facultat de Geologia
posa a disposició dels estudiants de
secundària es troben: l’accés a la litoteca del centre universitari (col·lecció
de roques i minerals referenciats);
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Recursos i activitats a disposició dels alumnes de secundària
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Taller de pintura ofert pel Programa DIL

El Llindar forma un
centenar de joves
de L’Hospitalet
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A través del Dispositiu d’Incorporació Laboral

Moment de la presentació del conveni amb la UB

excursions guiades a indrets d’interès
geològic; un fòrum de debat sobre
temes com el canvi climàtic o els volcans; o assessorament amb un tutor
de cara a la confecció dels treballs
de recerca obligatoris previstos en el
batxillerat.
La presentació del conveni va

finalitzar amb un conferència sobre
20 mil anys: la història de l’últim
gran canvi climàtic de la Terra, a
càrrec d’Isabel Cacho, investigadora
de la història del clima.� # r . s .
Més informació
www.ub.edu/geologia/

El Programa DIL (Dispositiu
������������
d’Incorporació Laboral) és una
iniciativa adreçada a joves de
L’Hospitalet que han sortit del
sistema escolar, que tenen una
baixa qualificació professional i
que poden patir risc d’exclusió
social. Dóna servei a 100 alumnes de la ciutat.
El programa ofereix tallers de
plaques de guix laminat, mecànica i
fusteria. També es poden fer classes
preparatòries per a la prova d’accés
als cicles formatius de grau mitjà i
rebre assessorament per a la incorporació al món laboral.
Pel tinent d’alcalde d’Educació,
Lluís Esteve, el DIL cobreix les necessitats dels joves que no s’han
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graduat en secundària i que tindran
dificultats per trobar una sortida la
boral. Segons Esteve, “la iniciativa
és molt important perquè forma en
determinades professions i consciencia els joves de la necessitat de
continuar formant-se”.
Per Xavier Orteu, coordinador del
DIL, la novetat del programa és que
coordina diverses ofertes formatives
i d’orientació perquè els joves trobin
el camí més adequat.
El programa DIL és una iniciativa
de la Fundació El Llindar, la Fundació Joan XXIII, Intercop i la Fundació
de L’Hospital Sant Pere Clavé, amb
la col·laboració de l’Ajuntament de
L’Hospitalet i del Departament de
Treball de la Generalitat. # n . t.

