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notícies
Formació continuada, noves tecnologies,
informació, assessorament...
L’Ajuntament posa a l’abast de la ciutadania un seguit de
serveis per ajudar a pal·liar la crisi econòmica

E

n aquests temps de crisi en què està submergit el nostre país de fa temps, qualsevol
ajuda és poca per a aquelles persones que,
a causa d’aquesta davallada econòmica,
han perdut el seu lloc de treball. Moltes d’aquestes persones a l’atur pateixen, a més a més, l’agreujant de tenir ja una edat avançada i haver treballat molt
temps fent la mateixa feina. Segons dades del Departament de Treball a les Terres de l’Ebre, aquest mes de novembre passat, al nostre territori hi havien 12.830
persones a l’atur, 476 menys respecte el mes d’octubre
d’aquest mateix 2010, però 789 més que els que hi havia
el mes de novembre de 2009. En concret, al Baix Ebre hi
havia 6.228 aturats el mes de novembre i 6.4 45 a l’octubre; quan el novembre del 2009 n’hi havia 5.660.
Davant d’aquestes grans desgràcies personals -que, evidentment, també ho són per a la societat en general-, les
administracions públiques han posat en marxa un seguit
de serveis adreçats a tot aquest sector laboral sense feina
i a persones que, senzillament, desitgin millorar-la.
Un d’aquests serveis és el que ofereix a Roquetes el mateix Ajuntament a través d’una formació continuada que
és impartida al casal de joves. Una programació de cursos estable perquè tothom qui ho desitgi pugui ampliar
els seus coneixements i pugui optar així a possibles llocs
de treball diferents als què havien exercit fins ara. A tall
d’exemple, cal citar els cursos que estan apunt d’iniciarse a hores d’ara al casal, adreçats a treballadors de règim
general, autònoms i personal laboral, que estan organitzats per l’Idfo-UGT (que els subvenciona al cent per cent)

IMATGE D’UN DELS CURSOS DE CATALÀ QUE VA TENIR LLOC EL NOVEMBRE PASSAT AL CASAL DE JOVES.

i l’àrea d'Educació de l'Ajuntament. Aquests són: català
suficiència, preparatoria per al nivell C (120 hores), anglès
bàsic (50 hores), salari, nòmines i seguretat social (24
hores), Word especialització (30 hores) i manipulador
d’aliments (10 hores). Per accedir a aquests cursos, cal
inscriure’s a l’ajuntament de Roquetes (tel. 977 501 511)
o a l’IDFO (Passeig Moreira 27, Tortosa. Tel. 977 510 868).
(IDFO, l’Institut per al desenvolupament de la Formació
i l’Ocupació: veure destacat pàgina següent).
LES NOVES TECNOLOGIES

El món laboral ha incorporat del tot les noves tecnolo(continua a la pàgina següent)
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gies de la comuniació, la qual cosa ha obligat molts treballadors i treballadores a reciclar-se i a adquirir coneixements informàtics o a aprofundir-hi. Al casal de joves,
el telecentre ha ofert un seguit de cursos amb aquesta finalitat. És el cas del programa Connecta’t 2010, que va
començar el dia 15 de novembre passat. Aquest estava
orientat a ajudar en la recerca de feina a través de les
eines d’ofimàtica i d’internet, i estava organitzat pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), amb la col·laboració
de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació del Departament de Governació i Administracions Públiques i la Xarxa Punt TIC. Aquestes sessions
informatives, que estaven adreçades a persones en situació d’atur que estessin inscrites a les oficines de Treball,
va constar de dues modalitats de 10 hores cadascuna: la
primera, sobre eines ofimàtiques i d’internet (crear documents de text, navegar per la xarxa, utilitzar el correu
electrònic...); i la segona, al voltant de l’aplicació de l’ofimàtica i internet a la recerca de feina (com elaborar un
currículum, com buscar feina per internet...).
UNA ALTRA OPCIÓ: CREAR LA PRÒPIA EMPRESA

Tot i que va posar-se en marxa el mes d’agost passat, la
presentació oficial d’aquest nou servei que ofereix l’àrea
de Dinamització Econòmica (per mig de la subvenció de
suport als programes d’àmbit local de foment i assessorament a la creació d’empreses del Departament de Tre-

ELS CURSOS DEL PROGRAMA CONNECTA’T, ORGANITZATS AMB L’OBJECTIU D’ACOSTAR ELS TREBALLADORS/ES A LES NOVES TECNOLOGIES DE LA COMUNICACIÓ.

ball, a través de la Direcció General d’Economia Cooperativa i Creació d'Empreses) no va tenir lloc fins al 22
d’octubre. S’anomena Inicia i, ubicat al casal de joves,
està adreçat a ajudar aquelles persones emprenedores
que vulguin crear la seva pròpia empresa, amb informació i orientació, assessorament, formació i suport en el
cas d’engegar un negoci propi.
L’acte de presentació del projecte Inicia va anar a càrrec
de Gerard Gas, regidor de l’àrea responsable, i del tècnic
del projecte, l’economista roquetenc Jordi Ribes. Segons
Gas, “aquest projecte pot crear riquesa a la població si
hi ha gent amb ganes de fer coses. A Roquetes tenim les
(continua a la pàgina següent)

i, a més...

Eines per facilitar l’adaptació als nous escenaris laborals
L’IDFO, l’Institut per al desenvolupament de la Formació i l’Ocupació, és una fundació privada promoguda per
la UGT de Catalunya i un instrument tècnic que contribueix a facilitar l’adaptabilitat dels treballadors/es als nous
escenaris del mercat laboral, on, cada vegada més, la qualificació professional esdevé un element estratègic.
L’IDFO proporciona als treballadors/es eines i instruments que els permetran una adquisició de competències, habilitats i coneixements adreçats a una millora permanent de la qualificació professional que els fa possible accedir i mantenir una ocupació de qualitat, així com promocionar en la seva carrera professional.
L’IDFO ofereix, a través d’itineraris personalitzats, un ampli ventall de recursos d’orientació, formació i qualificació professional per a treballadors/es que es trobin situació de desocupació o en actiu. Avui, presents a tot Catalunya, l’IDFO compta amb el públic per continuar el desenvolupament d’aquest projecte comú.
Els eixos d’actuació de l’IDFO-UGT són:
• Oferir una formació professional que doni cobertura, amb temporalitat i continguts, a les necessitats de les persones i les empreses.
• Dur a terme processos d’orientació professional, concebuda com a eina per dissenyar projectes actius de recerca
de feina i itineraris d’inserció professional.
• Cercar nous recursos metodològics per millorar les activitats, amb un equip multidisciplinar de professionals i
treballant en xarxa amb altres organitzacions i institucions.
L’IDFO-UGT està a tot el territori català: Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l’Ebre, i dóna cobertura
a gairebé totes les comarques de Catalunya i, en especial, a aquells punts on es detecten més necessitats de formació i d’inserció.
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eines necessàries per portar endavant aquest projecte,
com són el casal de joventut i les noves tecnologies, i,
per tant, paga la pena apostar-hi i ajudar els emprenedors i les emprenedores”, va afirmar el regidor.
Per la seva banda, Jordi Ribes, responsable tècnic d’Inicia, va exposar els objectius d’aquest projecte, que no
són altres que “fomentar les habilitats de les persones
emprenedores per a la promoció i creació de més i millors empreses, a través del suport, la informació i l’assessorament”, va explicar Ribes.
En aquest projecte es duran a terme jornades, seminaris
i activitats presencials (de fet, el 18 de novembre passat
va començar, al casal de joves, un curs sobre emprenedoria i creació d’empreses, tutoritzat pel mateix Ribes);
però també es fomentarà l’esperit emprenedor als centres educatius del municipi, s’editarà material divers i
s’organitzaran concursos o premis, entre d’altres accions.
EXEMPLES EXITOSOS

En acabar la presentació, es va realitzar una taula rodona
a la qual van assistir dos joves emprenedors que van explicar les seves experiències: Joan J. Lluís, propietari de
l’empresa Beniemocions, que està dedicada a l’esport
d’aventura i turisme actiu a Benifallet; i Joaquim Espuny,
ceramista de Roquetes. Tots dos van coincidir a remarcar que, quan ells van engegar les seves empreses, no hi
havia subvencions ni assessorament, sinó que ells mateixos van haver d’apostar fort i dedicar-hi moltes hores de
feina. Tot i això, tots dos van assenyalar la satisfacció personal que comporta el fet de fer allò que t’agrada i no
estar sota les ordres de ningú.
Si un ciutadà o una ciutadana desitja emprendre el complicat camí d’engegar una empresa pot, actualment, acudir a aquest nou servei. Inicia garanteix la total
confidencialitat, l’assessorament individualitzat que ofereix el tècnic durant l’elaboració del pla d’empresa; un
pla que avaluarà la viabilitat de la idea empresarial i

A DALT, UN MOMENT DE LA PRESENTACIÓ D’INICIA. A BAIX, EL SEU TÈCNIC, JORDI
RIBES, AL DESPATX DEL CASAL DE JOVES.

orientarà sobre les millors solucions per posar en marxa
el projecte; la informació sobre els conceptes bàsics que
formen el pla d’empresa (màrqueting, producció, organització, aspectes jurídics i fiscals, i econòmics i financers);
i el consell expert en matèria de subvencions, ajuts i recursos als quals poden accedir les persones emprenedores.

Fes sortir l’empresa que portes dins.
Un tècnic Inicia et recolza.
Més informació:
casal de joventut (Canal 11. 43520 Roquetes. Tel. 977 503 063.
Adreça electrònica: inicia@roquetes.cat)
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