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El programa «Noves Oportunitats»
s'instal·la a Tremp i afavorirà 15
joves del Jussà
La seu estarà a Tremp i l'Associació Reintegra serà l'encarregada de la seva gestió

Presentació de Noves Oportunitats a Tremp aquest dimecres | ACN

El programa Noves Oportunitats (http://garantiajuvenil.gencat.cat/ca/detall/noticia/El-programaNoves-Oportunitats-per-a-Joves-un-model-dexit) arriba a l'Alt Pirineu i Aran amb la voluntat
d'ajudar a tots els i les joves que han abandonat els estudis i es troben en una situació de
vulnerabilitat. Aquest programa treballa en tres eixos: orientació per ajudar als joves a identificar
els seus talents, formació i un seguiment personalitzat al llarg del programa.
Joan Santacana, director de Serveis Territorials a Lleida del Departament de Treball
(http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/adreces_i_telefons/seus_i_serveis_territor
ials/serveis_territorials/lleida/) , ha destacat la prospecció del mercat de treball que fa el programa i
la sensibilització a les empreses per a la contractació futura d'aquests joves. A l'Alt Pirineu hi ha
una cinquantena de joves amb aquestes necessitats i es començarà a treballar al Pallars Jussà amb
15. La seu estarà a Tremp i l'Associació Reintegrahttp://reintegralleida.org/)
(
serà l'encarregada de
la seva gestió, tal com hem informat a Pallars Digital
(https://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/10260/organismes/jussa/impulsen/projecte/inser
cio/joves/aturats) .
Aquest programa ja es va estrenar l'any passat a les comarques de Ponent assessorant uns 570
joves, dels quals 200 van acabar fent accions formatives. Santacana ha dit que a tot arreu és
important incidir en aquest sector de població, però més al Pirineu, on la població és molt més
baixa i els joves tenen menys oportunitats.
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V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=BzQSSd9jxiw
Els joves de 16 a 24 anys que no treballen o que han abandonat els estudis i no compten amb
cap certificat acadèmic seran els beneficiaris del programa, que els prepararà per accedir al cicle
de grau mig o a obtenir un certificat professional per a trobar feina. L'objectiu final de Noves
Oportunitats és que aquests joves accedeixin al món laboral o retornin als estudis, per facilitar-ho,
aquestes persones tindran un ajut a la mobilitat per participar en el programa.
Noves Oportunitats està gestionat per una Unió Temporal d'Empreses (UTE) formada per a 10
entitats socials i empreses d'inserció i formació del territori de Lleida, i està impulsat pel Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies (http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/inici) a través del
Servei d'Ocupació de Catalunya http://serveiocupacio.gencat.cat/ca/inici)
(
(SOC) i dins del
programa Garantia Juvenil (http://garantiajuvenil.gencat.cat/ca/inici) .
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