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l departament d’Es-
ports de l’Ajuntament 
fa un balanç positiu de 

les activitats promogudes pel 
mateix departament durant 
els mesos d’estiu i que majori-
tàriament s’han celebrat a les 
instal·lacions municipals.  
D’una banda, l’Esportiueig, 
la proposta d’esport i lleure 
per als més petits, ha comp-
tat aquest any amb un total 
de 1.911 inscripcions en les 
set setmanes en què s’ha dut a 
terme i ha tingut com a prin-
cipals novetats la introducció 
d’una franja horària en llen-
gua anglesa i xerrades prota-
gonitzades per esportistes de 
renom.  
A més, la Kanya Pirenaika, 
adreçada als adolescents, ha 
aplegat 107 nois i noies i, pel 

Més de 3.000 participants 
a les activitats municipals 
esportives d’estiu Disset joves de l’Anoia participen en 

un programa de recerca de feina
que fa als cursets de natació, 
que també s’han celebrat du-
rant set setmanes, aquests han 
tingut en conjunt 1.118 ins-
cripcions. 
De la seva banda, la piscina 
municipal del Molí Nou, que 
ha estat oberta entre el 21 de 
juny i l’11 de setembre, ha vist 
com la seva utilització conti-
nuava creixent i, de fet, algu-
nes tardes del mes de juliol 
es va assolir la seva màxima 
ocupació de 550 persones. La 
instal·lació ha registrat glo-
balment 54.174 usos, amb un 
increment de pràcticament el 
20% pel que fa a la venda d’en-
trades puntuals, que aquesta 
temporada han arribat gaire-
bé a les 5.300. La resta d’usos 
d’aquesta piscina corresponen 
a abonats mensuals, abonats 
de temporada i grups i casals 
esportius d’estiu. 
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E
l projecte Treball per a 
joves es dirigeix a jo-
ves de 16 a 29 anys en 

recerca de feina. Es porta a 
terme a 14 punts d’actuació 
que es troben a set comarques 
de Catalunya: Anoia, Bages, 
Barcelonès, Maresme, Vallès 
Oriental, Pla d’Urgell i Tarra-
gonès mitjançant una xarxa 
d’entitats. Treball per a joves 
està subvencionat pel Servei 
Públic d’Ocupació de Cata-
lunya i el Fons Social Euro-
peu en el marc de la Iniciativa 
d’Ocupació Juvenil, d’acord 
amb els Programes Integrals 
de Garantia Juvenil. 
A la nostra comarca, el pro-
jecte es porta a terme amb el 
suport i la col·laboració del 
centre de formació Ceina.
A l’Anoia, l’atenció individu-
alitzada del personal tècnic en 
tutoria, orientació i acompa-
nyament a la inserció es diri-
geix a 17 joves que durant un 

Xerrada del grup de joves a la Unió Empresarial de l’Anoia.

Torna a fer-se el Grup de 
Suport Emocional 
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l departament d’Ac-
ció Social i Igualtat de 
l’Ajuntament, amb el 

suport de l’àrea d’Atenció a 
les Persones de la Diputació 
de Barcelona, ha posat nova-
ment en marxa aquesta tardor 
el Grup de Suport Emocional 
i d’Ajuda Mútua (GSAM) a la 
capital de l’Anoia. 
Aquest és un espai de relació, 
de suport psicològic, d’inter-
canvi d’experiències i d’ajuda 
mútua entre persones cui-
dadores no professionals. Es 
pretén evitar la sobrecàrrega 
emocional i física de la cura, 
conèixer altres persones cui-
dadores, evitar la soledat i dis-

minuir l’estrès, amb l’objectiu 
de millorar la qualitat de vida 
de les persones en situació de 
dependència i aquelles que els 
són properes. 
El grup estarà format per un 
màxim de vint persones que 
visquin a Igualada i que si-
guin cuidadores no professi-
onals de persones en situació 
de dependència. Des dels Ser-
veis Socials municipals se’ls 
ha orientat per a participar 
en aquestes sessions. Aquest 
grup, conduït per una psicò-
loga, iniciarà l’activitat el dia 
21 de setembre a l’Espai Cívic 
Centre i tindrà continuïtat els 
dimecres fins a un total de deu 
sessions d’una hora i mitja de 
durada.  
 
 

Esportiueig.

any reben suport per a mi-
llorar els seus perfils laborals 
i trobar feina. Actualment, 
d’aquest grup de joves 11 han 
trobat feina i 6 joves dispo-
sen de contractes de treball 
iguals o superiors a 6 mesos. 
L’equip d’experts de l’àmbit 
d’empresa facilita la descrip-
ció del perfil laboral a cobrir, 
la selecció del/de la jove incor-
porant nou talent ajustat a les 
necessitats de l’empresa, asses-
sora per aconseguir el màxim 
aprofitament dels beneficis 
existents en la contractació de 
personal i acompanya a la per-
sona jove contractada al llarg 
de la relació laboral. 
L’objectiu de millorar les com-
petències de les persones joves 
participants compta, entre 
d’altres actuacions, amb for-
mació gratuïta. Treball per a 
joves està formant actualment 
a 8 joves en un curs a mida per 
la preparació de l’obtenció del 
certificat Actic de nivell 1 i 5 
joves en un mòdul d’operaci-

ons bàsiques de comunicació 
que forma part del certificat 
de professionalitat Operaci-
ons auxiliars de serveis admi-
nistratius i generals.
Treball per a joves estableix 
sinergies amb les empreses. 
Fins els moment, 11 joves han 
pogut conèixer de primera 
mà l’entorn productiu de la 
comarca gràcies a la implica-
ció i responsabilitat social de 
les empreses i agents: Intarex 
SL, Moix Serveis i obres SL, 
TEX51 SL, Meritem SA, Kan 
Bakus SL, Garatge Montser-
rat SA, Grup Carles gestió i 
projectes SL, GC Junyent Prat 
corredoria d’assegurances SL, 
Apinas, Fundació dúctil Fà-
bregas SA, Fira d’Igualada i 
Unió Empresarial de l’Anoia.
A l’Anoia es troben al centre 
de formació Ceoina, Avin-
guda Europa, 7-9 d’Igualada. 
També podeu contactar mit-
jançant l’adreça treballpera-
joves_anoia@sinergia.org i 
trucant al telèfon 93 805 00 94.

El debat sobre la Reforma Horària 
arriba aquest setembre a Igualada

REDACCIÓ / LA VEU  

E
l departament d’Afers 
i Relacions Institucio-
nals i Exteriors i Trans-

parència de la Generalitat i 
la Iniciativa per a la Reforma 
Horària impulsen entre ara i 
novembre un procés partici-
patiu per a informar i sensibi-
litzar la ciutadania al voltant 
d’aquesta proposta i recollir 
les seves inquietuds.  
Es pot trobar informació i par-
ticipar en aquest procés al web 

participa.gencat.cat i, a banda, 
s’han programat sessions pre-
sencials en 12 municipis, entre 
els quals figura Igualada, amb 
la voluntat d’aplegar els mà-
xims agents possibles d’àm-
bits com l’empresa, el comerç, 
el consum, l’ensenyament, la 
cultura, l’oci o la mobilitat, 
entre altres.  
A Igualada, es duran a terme 
dues sessions: una presentació 
avui divendres, 23 de setem-
bre, a les 18h, i un taller parti-
cipatiu i debat el dijous, 29 de 

setembre, a les 16:30h. Totes 
dues se celebraran al Casal del 
Passeig Verdaguer. Les inscrip-
cions es poden dur a terme al 
mateix web de la Generalitat.  


