!"
Aquests dijous i divendres, dies 26 i 27, es duran a terme a Montornès
unes jornades de reflexió sobre l’ocupació que permetran l’intercanvi de
coneixements i experiències i la presentació d’iniciatives locals per
combatre l’atur
L’Oficina del barri i el Departament de Promoció Econòmica de l’Ajuntament han dissenyat un
programa de reflexió i debat basat en dos eixos: els programes municipals per al foment de la
inserció laboral i l’impuls i suport a l’emprenedoria local.
Les jornades, que es desenvoluparan sota el títol No t’aturis, s’obriran amb una ponència
d’Albert Recio, professor del Departament d’Economia Aplicada de la UAB, sobre els
mecanismes de l’administració local per ajudar a afrontar la difícil situació que viuen els seus
veïns en situació d’atur, tenint en compte l’elevada demanda d’una feina i l’escassetat de
recursos.
La jornada del dia 26 continuarà amb la reflexió sobre la inserció laboral de dones i de joves.
L’Ajuntament exposarà l’experiència dels Dispositius d’Inserció Laboral per a dones i
joves (DIL) i avançarà detalls sobre el nou programa Clara, que compta amb el suport del
Instituto de la Mujer (Ministerio de Sanidad) i es destinarà a dones amb risc d’exclusió social.
També es parlarà de la iniciativa Sabores del mundo, la micro empresa autogestionada per
dones immigrants de Sant Cugat.

Premis “Empren 2014” i taula per a la dinamització econòmica i l’ocupació
En la segona jornada, la del dia 27 dedicada a l’emprenedoria, destaquen dues novetats. D’una
banda, la convocatòria d’Emprèn 2014, els premis que es concediran als millors projectes
d’emprenedoria social vinculats al Projecte d’Intervenció Integral de Montornès Nord, i d’altra, la
presentació de la Taula per la dinamització econòmica i l’ocupació a Montornès.
A més d’aquestes novetats, durant la jornada de divendres es tornarà a parlar de la Formació
Professional Dual al poble.
En el debat i en les diverses taules rodones de les jornades “No t’aturis” participaran l’alcalde
de Montornès, José A. Montero, el regidor delegat de l’Àrea de Gestió Econòmica, Pasqual
López i el regidor delegat de l’Àrea d’Acció Social, Juan José Fernández. També intervindran
Jordi Juncà, director de la planta de Henkel Ibèrica a Montornès; Mari Cruz Lera, orientadora
laboral de Fundació Surt; Montserrat Oliveras, directora d’Educaweb; Anna Vilalta, coach de
l’Escola Traç, i diversos tècnics municipals de l’Oficina del Barri i del Departament de Promoció
Econòmica de l’Ajuntament.
Les dues jornades del programa No t’aturis” es desenvoluparan a partir de les 9 h a l’Espai
Cultural Montbarri.

