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Actualitat

La consellera de Treball visita Castellar amb el compromís de
generar ocupació amb igualtat d'oportunitats

Dimecres 7 de novembre de 2007
La consellera de Treball, Mar Serna, ha visitat aquest matí Castellar del Vallès.
Després de signar al Llibre d'Honor de l'Ajuntament, la consellera, acompanyada de
l'alcalde de Castellar del Vallès, Ignasi Giménez, i els regidors d'Ocupació i
Formació, Joan Creus, i d'Empresa, Òscar Lomas, ha visitat l'edifici de Cal Botafoc,
seu del departament de Promoció Econòmica i Ocupació (DPEIO). Serna s'ha
compromès durant la seva visita a "donar empenta a projectes que generin
ocupació amb innovació i d'impulsar accions positives per a fomentar la
igualtat d'oportunitats". La consellera de Treball ha reconegut que hi ha
problemes en la inserció laboral en dones "sobretot perquè es tracta de la seva
primera feina". Per això, la formació "ha de ser una prioritat per inserir el
major nombre de persones al mercat de treball". Giménez ha avançat que
"estem treballant amb el Vapor Llonch per establir una aliança estratègica en
temes d'ocupació de tota la comarca". L'alcalde de Castellar ha explicat que amb
la consellera de Treball s'ha parlat de la possibilitat que l'Ajuntament de Castellar
del Vallès s'aculli a "nous plans d'ocupació, sobretot en la línia d'atenció a les
persones i amb l'oportunitat que brinda la Llei de Dependència". El regidor
d'Ocupació i Formació ha explicat a grans trets els objectius socials i econòmics del
DPEIO com els d'orientar a les persones en recerca de feina, donar suport i
acompanyar en el procés d'inserció laboral, dur a terme cursos de formació,
potenciar l'esperit emprenedor i millorar la competitivitat de les empreses del
municipi. Després, ha descrit les tres àrees en què es divideix el departament
(Ocupació, formació i empresa) i ha donat algunes dades de tots els serveis. Creus
ha defensat que una de les línies prioritàries del DPEIO és "donar suport a les
nostres empreses ja que sense teixit empresarial no hi ha ocupació al territori
que valgui". Per això, "tal com estan les comunicacions i per conciliar la vida
laboral i familiar, és vital potenciar les empreses del propi territori", ha afegit
el regidor.
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