PLA DE BARRIS. Barris d’Oficis
Aquests dies comencem a posar en marxa Barris d´Oficis, un programa de treball i
formació adreçat a persones en situació de vulnerabilitat social i laboral que visquin
als barris de Pla de Barris: Sant Genís dels Agudells i Teixonera, Besòs i el Maresme,
la Verneda i la Pau, el Bon Pastor i Baró de Viver, la Trinitat Vella, la Zona Nord (Ciutat
Meridiana, Vallbona i Torre Baró), la Trinitat Nova, les Roquetes, el Raval sud i Gòtic
sud, La Marina.
L’objectiu del programa és millorar la ocupabilitat de les persones participants, per
això, estaran contractades durant un any a jornada completa i dedicant el 30% de la
jornada a formar-se en un ofici. Hi haurà un total de 7 oficis en diferents sectors.
Volem que ens ajudeu a difondre el programa Barris d´Oficis, un programa que
oferta un total de 105 places, de manera que farem la preselecció i la selecció de
persones en funció d´aquests dos criteris fonamentals: les candidates o candidats han
d´estar domiciliats a algun dels barris de Pla de Barris, i han d´estar en situació
demostrable d’atur o precarietat laboral . El període d´inscripció l´obrim ara, i el
tanquem el 25 de novembre. A partir d´aquí farem entrevistes i selecció final. Les
persones seleccionades començaran aquest any de formació i treball al gener de
2019.
I aquí teniu tot el ventall de sessions informatives presencials (on també es podran fer
preinscripcions in situ):

Sessions informatives
 La Trinitat Vella: Dilluns 29 d’octubre, a les 15.00 h, al Centre Cívic de Trinitat Vella (Foradada, 36)
 El Besòs i el Maresme: Dimarts 30 d’octubre, a les 15.00 h, al Centre Cívic Besòs, 1a planta, sala TIC
(rambla de Prim, 87)
 Sant Genís dels Agudells i la Teixonera: Dimarts 30 d’octubre, a les 15.00 h, al Centre Cívic
(Arenys, 75)
 La Marina: Dilluns 5 de novembre, a les 15.00 h, a l’Espai Bàrkeno, 2a planta, sala d’informàtica
(passeig de la Zona Franca, 56-64)
 La Zona Nord (Ciutat Meridiana, Torre Baró, Vallbona): Dilluns 5 de novembre, a les 16.00 h, a la
Biblioteca Zona Nord (Vallcivera, 3)
 La Verneda i la Pau: Dimarts 6 de novembre, a les 15.00 h, a l’edifici Piramidón, 2a planta (Pere
Vergés, 1)
 La Trinitat Nova: Dimecres 7 de novembre, a les 10.30 h, al Casal de Barri Trinitat Nova - SomLaPera
(Garbí, 3)
 El Raval sud i el Gòtic sud: Dimecres 7 de novembre, a les 13.00 h, al Casal de Gent Gran Josep
Trueta (Reina Amàlia, 31-33)
 Les Roquetes: Dimecres 7 de novembre, a les 16.00 h, a l’Ateneu Popular 9 Barris (Portlligat, 11-15)
 El Bon Pastor i Baró de Viver: Dijous 8 de novembre, a les 15.00 h, al Centre Cívic Baró de Viver
(Quito, 8-10)

Aquí teniu més informació.
http://pladebarris.barcelona/ca/noticies/programa-de-treball-i-formacio-barrisdoficis-un-cami-cap-a-lestabilitat-laboral_726241
Enllaç d’inscripció al programa.
https://formularis.dtibcn.cat/inscripcions/index.php/455496?lang=ca

