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Més de 50 persones han participat als cursos de formació de
Castellar

Divendres 3 de març de 2006
Un total de 54 persones han participat als quatre cursos de formació ocupacional
que la Generalitat va concedir durant l'any passat a Castellar. Els cursos estaven
subvencionats íntegrament per la Generalitat i anaven adreçats a persones en
situació d'atur. Els cursos van acabar el 28 de febrer i dimecres passat es van lliurar
els certificats a l'alumnat. Al curs d'iniciació a Internet, de 94 hores de durada, hi
van participar 15 dones de diverses edats. L'import subvencionat del curs, que es va
fer a l'aula de formació de Cal Botafoc, va ser de 6.528 euros. Al d'aplicacions
informàtiques de gestió, de 334 hores de durada, hi van participar també 15 dones
de diferents edats. El curs va comptar amb una subvenció de 19.539 euros. Al tercer
curs de formació ocupacional, el d'ajustador mecànic, hi van prendre part 11 nois
menors de 25 anys. De tots els cursos, és el que va comptar amb més subvenció,
concretament 32.634 euros. L'activitat formativa, que es va fer al taller de
l'Ajuntament al polígon de Can Carner, va ser de 459 hores. El darrer curs, el de
cuina, va durar 254 hores i es va celebrar a la cuina de l'Ajuntament als antics
safareigs de la Baixada del Palau. El curs va incloure també més de 100 hores de
pràctiques a restaurants de Castellar. Hi ha participat 13 dones de totes les edats i un
home. L'import subvencionat va ser de 29.290 euros. El regidor de Promoció
Econòmica, Jordi Permanyer, ha assenyalat que la funció dels cursos "és donar
formació a col·lectius de persones en situació d'atur i ajudar-les a la inserció
laboral". Per això, els cursos tenen un alt grau d'inserció, "que és de gairebé un
70%", afegeix Permanyer. Per aquest any, el departament de Promoció Econòmica
de l'Ajuntament ja ha fet la sol·licitud a la Generalitat per cinc cursos: aplicacions
informàtiques (2 cursos); iniciació a Internet; ajustador mecànic i cuina. El total de
la subvenció que es demana a la Generalitat és de 126.550 euros. "Hem demanat
fer un curs més d'aplicacions informàtiques perquè l'any passat va quedar gent
fora", ha remarcat el regidor de Promoció Econòmica. Aquesta oferta formativa es
completa amb d'altres que s'organitzaran al llarg de l'any amb la col·laboració de la
Diputació i sindicats.
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