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Cloenda de l'edició d'enguany
del DIL Barri Olímpia
El dijous, 20 de desembre, es durà a terme la cloenda del dispositiu
d'inserció Laboral DIL Barri Olimpia 2018 en què han participat un
total de 289 persones. A l'esdeveniment, que tindrà lloc a la Sala
d'Actes de l'Ajuntament, hi assistirà l’alcalde, José A. Montero, el
regidor delegat de l’Àrea d’Acció Social i responsable d’Ocupació,
Promoció Econòmica i comerç, Jordi Delgado, així com representants
de les empreses col·laborades en les accions formatives.
A les 10.30 h es permetrà l'accés als mitjans de comunicació per
prendre imatges del lliurament de diplomes als participants i de la
cloenda, que anirà a càrrec de l'alcalde, José A. Montero i en què
s'avançaran algunes de les accions previstes per a l'any 2019.

El dispositiu d'inserció laboral DIL Barri Olímpia ha atès en aquesta edició un total de
289 persones (158 dones, 55% i 131 homes, 45%).
La iniciativa s'adreça a les persones a l'atur oferint-los formació i suport en la recerca
de feina en el context del Projecte d'Intervenció Integral del barri de Montornès Nord.
El programa Olímpia també inclou actuacions que afavoreixen la Igualtat de gènere,
abordant temes de conciliació i de formació i qualificació professional.
Enguany, les persones participants han rebut formació en noves tecnologies, gestió de
residus, auxiliar de magatzem, auxiliar de la llar i atenció al client, entre altres. També
han rebut suport personalitzat per part de l'Espai de Recerca de Feina. Les accions
formatives i les pràctiques han comptat amb la col·laboració de les empreses
Carrefour, A3, Suara, El Corte Inglés, CDL, Interdomicilio, Hidralair, CBF Navarro,
Intertransit, Caprabo, CESPA, SEUR, Clarel, Hotel Augusta i el Consorci per a la
Gestió de Residus del Vallès Oriental.
El projecte es finança amb els recursos obtinguts del Servei d'Ocupació de Catalunya
a través del programa Treball als barris.
Durant els darrers anys s'han desenvolupat a Montornès diferents dispositius
d’inserció laboral (el DIL Jove, el DIL Dona, el DIL Clara i diverses edicions del DIL
Barri Olímpia). Per al 2019 s'ha previst una nova edició del dispositiu amb programes
de suport a la recerca de feina i l'emprenedoria i formació ocupacional.

