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Es clouen els cursos de formació 2007-2008 que ofereix el DPEiO

Dimarts 3 de juny de 2008
L'alcalde de Castellar del Vallès, Ignasi Giménez, i el regidor d'Ocupació i
Formació, Joan Creus, han lliurat aquest matí els diplomes als participants als
cursos de formació que el Departament de Promoció Econòmica i Ocupació
(DPEiO) ha realitzat el curs 2007-2008. Una vintena de persones han participat als
cursos de formació ocupacional de soldadura d'estructures metàl·liques lleugeres i
de cuina, subvencionats íntegrament per la Generalitat de Catalunya i que
s'adreçaven a persones en situació d'atur. El primer dels cursos, subvencionat amb
més de 25.000 euros i que tenia una durada de 254 hores, ha comptat amb la
participació de 10 alumnes, el 100% dels quals ja han trobat feina. Al curs de
cuiner/a, de 569 hores i subvencionat amb poc més de 65.000 euros, també hi han
pres part 10 persones. D'altra banda, el DPEiO ofertava també el curs 2007-2008
una proposta de formació subvencionada per la Diputació de Barcelona a través del
Projecte ILO-SER (iniciatives locals d'ocupació al sector del servei d'atenció a les
persones), i que enguany es tractava d'un curs d'auxiliar d'infermeria en geriatria. El
curs, dotat amb gairebé 40.000 euros, ha comptat amb 9 alumnes, que han fet un
total de 500 hores de formació. També dins l'oferta de formació ocupacional
s'engloba el Programa de Garantia Social (P.G.S.), que s'ha realitzat conjuntament
des de Promoció Econòmica i Ocupació i les regidories de Benestar Social i
Educació. En aquest cas, el finançament del programa, que han realitzat cinc
alumnes, corre a càrrec de l'Ajuntament de Castellar. Durant l'acte, que ha tingut
lloc a l'edifici de Cal Botafoc (C/ Sant Llorenç, 7), Creus ha explicat que l'objectiu
d'aquests cursos és "que arribin a les persones que tenen interès a formar-se,
per tal que puguin aconseguir treball en allò que els agrada". Tant el regidor
com l'alcalde de Castellar han felicitat els tècnics municipals i els professors dels
cursos "per la feina feta", i han assenyalat que "la formació és una aposta
política" i que la consideren una eina molt important a l'hora d'aconseguir millores
en el treball. Giménez, a més, ha afegit que "és important que des de
l'Administració puguem oferir elements de formació per accedir a una feina
digna". Finalment, tant Ignasi Giménez com Joan Creus han recordat als assistents
a l'acte que tenen a la seva disposició tots els recursos que ofereix el DPEiO. Curs
d'informàtica al teu abast Paral·lelament a la formació ocupacional adreçada a
persones en situació d'atur, el DPEiO ha portat a terme durant el curs 2007-2008 un
total de vuit cursets d'Informàtica al teu abast. Segons l'alcalde de la vila, "els
cursos d'informàtica al teu abast donen a tots els participants unes nocions
d'introducció a les noves tecnologies que són importants a l'hora de poder fer
una cerca adient d'un lloc de treball". Aquests cursos, de 30 hores cadascun, han
comptat amb la participació de 108 persones, i s'han finançat en un 50% per la
Diputació de Barcelona i en l'altre 50% per l'Ajuntament de Castellar. Les obres
d'adequació d'un nou taller del metall començaran després de l'estiu Durant
l'acte de cloenda dels cursos 2007-2008 celebrat aquest matí a Cal Botafoc, l'alcalde
de Castellar, Ignasi Giménez, ha avançat que "després de l'estiu, segurament al
mes de setembre, començaran les obres d'adequació d'un nou local per
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realitzar el taller del metall". Giménez ha explicat que el nou taller estarà situat a
la franja central de serveis del polígon industrial Pla de la Bruguera, i que "la seva
inauguració es preveu per als mesos de març o abril de 2009". L'alcalde ha fet
èmfasi en "la importància de potenciar aquesta oferta formativa", que té un
índex del 100% d'ocupació, i ha explicat que la construcció d'un nou local on
realitzar el taller és una mesura per dotar-la de millors condicions. Vuit cursos
sol·licitats per al 2008-2009 Fa unes setmanes, l'Ajuntament va fer pública l'oferta
de cursos de formació ocupacional adreçats a persones en situació d'atur que, en cas
de ser aprovats, començaran els propers mesos de setembre i novembre. En total,
s'han sol·licitat vuit cursos: dos d'aplicacions informàtiques de gestió (un de nivell
inicial i un altre de nivell avançat, de 300 i 200 hores cadascun, respectivament), un
d'anglès (atenció al públic), de 234 hores, un d'administratiu/va comptable, de 200
hores, un d'ajudant/a de cuiner, de 569 hores, un de soldador/a d'estructures
metàl·liques lleugeres, de 254 hores, un de treballador/a familiar, de 715 hores i un
de Programa de Qualificació Professional Inicial (P.Q.P.I. mecànica i soldadura), de
899 hores. Per accedir a alguna de les places d'aquest cursos, totalment gratuïts, cal
estar a l'atur i inscrit al Servei d'Ocupació de Catalunya (carrer de Sardà, 121-123 de
Sabadell) com a demandant d'ocupació abans de l'inici del curs. Les inscripcions es
poden formalitzar fins al 15 de setembre al Departament de Promoció Econòmica i
Ocupació (DPEiO), situat al carrer de Sant Llorenç, 7 (Cal Botafoc) o trucant al
telèfon 93 714 40 40. Més informació al DPEiO, telèfon 93 714 42 06 o per correu
electrònic a dpeio@castellarvalles.cat.
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