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Montornès impulsa un programa d’inserció 
laboral per a dones 
 
Prop d'un centenar de  veïnes del poble a l’atur participaran en el primer 

Dispositiu d’Inserció Laboral per a Dones que organitza l’Ajuntament. 
�

Aquesta setmana ha començat el primer taller del Dispositiu d’Inserció Laboral per a 
Dones, engegat pel Departament Municipal de Promoció Econòmica, amb la 
col·laboració transversal dels departaments d’Igualtat, Serveis Socials i l'Oficina del 
barri. 

El programa, que compta amb el suport de la Diputació de Barcelona, inclou formació 
en tres àmbits: informàtica (30 hores), competències laborals (18 hores) i suport a la 
recerca de feina i a les sortides professionals (36 hores). La formació es 
complementarà amb tallers sobre emprenedoria, igualtat de gènere i coneixement de 
l’entorn. 

En total, fins al desembre, un centenar de dones hauran tingut accés a alguna de les 
accions programades que també inclouran l’estudi i guiatge personalitzat per a cada 
perfil. 

Aquests dies s’estan duent a terme les sessions informatives a les veïnes del poble 
inscrites en la Borsa de Treball Municipal i susceptibles de formar part del dispositiu. 

La primera sessió es va fer dijous passat i va comptar amb prop d’una seixantena 
d’assistents, que en la seva totalitat es van inscriure per participar en el dispositiu. 

Aquest dijous, 10 d’octubre, a les 10 h, l’Espai Cultural Montbarri acollirà una 
altra sessió de presentació, amb presència de l’alcalde, José A. Montero, la 
regidora de Polítiques d’Igualtat, Mª Teresa Jiménez i les tècniques 
encarregades del projecte. 

Paral·lelament, ja aquesta setmana ha començat el primer taller d’informàtica i el 
proper dilluns es posarà en marxa el de competències laborals. 

Amb aquest ja són tres els Dispositius d'Inserció Laboral que ha organitzat 
l'Ajuntament. Els dos primers es van adreçada a joves amb baixa qualificació i amb 
poca o sense experiència laboral. Un es va fer a partir del mes d'agost de 2012 i el 
segon s’està desenvolupant durant tot aquest 2013. Hi han participat més de cent 
joves del poble. 
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