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Imatge de la jornada organitzada per Fundació Catalunya Europa. Foto: Cedida

Finalitza a Tarragona la darrera sessió “La mobilitat dels joves d’FP: una oportunitat d’accés al treball; un factor de
millora de la competitivitat” en el marc del programa que la Fundació Catalunya Europa desenvolupa per tal de
facilitar la mobilitat europea dels estudiants de formació professional com a clau per la seva ocupabilitat. Els ponents
que han participat han identificat els principals obstacles pel desenvolupament de la mobilitat europea en la formació
professional. Entre ells, la falta d’una oferta de programes d’intercanvi; la manca de recursos per part dels centres que
hi volen participar; l’aprenentatge de llengües; i la necessitat de preparar al professorat, per tal que pugui gestionar els
programes d’intercanvi.
Francesc Roca, regidor de l’Àrea d’Educació, Ocupació i Desenvolupament de l’Ajuntament de Tarragona s’ha fet càrrec
de la benvinguda. A continuació, Ernest Maragall, eurodiputat que ha estat ponent de les conclusions del programa
aquesta mateixa setmana a l’eurocambra – on s’ha votat i aprovat per amplíssima majoria-, ha presentat els ponents:
Estanislau Vidal-Folch, subdirector general de Programes, Formació i Innovació del Departament d’Ensenyament;
Marta Gutiérrez, Programme Manager de la unitat Erasmus+ Programme Coordination and National Agencies
managament, com a representant de la Comissió; Joel Bonamy, representant de la Fondation des regions européenes
pour la recherche, l’educations et la formation (FREREF); i Xavi Favà, cap de recursos humans de Repsol Tarragona.
L’acte ha comptat amb el suport de la Comissió Europea i la col·laboraració de l’Institut Municipal d’Educació de
l’Ajuntament de Tarragona.
“Manca estratègia de mobilitat i sobra massa burocràcia en els processos de gestió. Alhora, falta oferta de llocs on anar.
Sovint la demanda supera l’oferta” ha puntualitzat
Estanislau Vidal-Folch, alhora que ha admès que “com a departament, Ensenyament té el mandat de treballar per
afavorir la mobilitat”. Vidal-Folch ha avançat que la Generalitat s’ha ofert per acollir a Catalunya la propera reunió de
treball sobre aquestes beques que se celebrarà, molt possiblement, “al mes de setembre”.
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En nom de la Comissió, Marta Gutiérrez ha ofert informació pràctica als representants dels centres sobre les
convocatòries i la gestió dins la unitat Erasmus+. Ha fet incís en la necessitat de identificar les necessitats de formació
de les empreses, integrant el sector professional. “Cal que es correspongui millor el que demana el mercat de treball
amb el que s’ofereix a les escoles”.
Com a representant de l’empresa, Xavi Favà, cap de recursos humans de RepsolYPF Tarragona ha puntualitzat que
“avui, l’únic que ens pot diferenciar dels nostres competidors és la qualitat humana de les persones, els seus valors i
competències, i en aquest paradigma la mobilitat serà clau”.
Maragall ha tancat el torn d’intervencions apostant per la necessitat que Europa reaccioni pel que fa la relació entre
formació i treball. “Tothom té clar que més mobilitat implica més ocupabilitat. És un fet acreditat per l’experiència,
totalment mesurable en termes d’eficiència”. Al seu parer Europa necessita de més Europa, el que es tradueix en més
Comissió, més i millor identificació de problemes i solucions i la creació d’un marc comú que impliqui major eficàcia.
Es aquí on el diputat aposta per la implicació del triangle que conformen ajuntaments, centres d’estudis i empresa com
a fórmula essencial per assolir una suma intel·ligent d’esforços que afavoreixi la màxima solvència en la formació.
També ha remarcat la necessitat de “preparació del professorat, que probablement en la FP ha de fer una paper
tutorial més fort del que pugui caler en l’àmbit universitari”.
Coincidint amb la votació d’aquesta ponència al Parlament Europeu aquesta mateixa setmana Maragall, junt amb
d’altres eurodiputats catalans i bascs, va presentar una esmena que demanava que la informació del programa
Erasmus + es publiqués també en les llengües vehiculars de cada comunitat. Això inclouria el català i el basc. L’esmena
no va ser admesa amb el vot negatiu de socialistes i populars europeus. Maragall se’n ha lamentat “L’esmena per la
documentació de l’Erasmus + també en català hauria de ser natural. El seu esperit era millorar-ne la difusió”.
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L'Institut Municipal d'Educació acull un col·loqui sobre la mobilitat
dels estudiants d'FP
Publicat el: 15/04/2016 per Tarragona Ràdio
Formació Professional

La mobilitat dels joves d’FP ha centrat la jornada col·loqui que s’ha fet al llarg d’aquest matí a l’Institut
Municipal d’Educació. Hi ha intervingut el regidor d’educació, Francesc Roca així com el subdirector
general de programes, formació i innovació del Departament d’Ensenyament, Estanislau Vidal-Folch.
Posteriorment també s’ha fet una taula rodona i un debat per cloure la iniciativa impulsada per la
Fundació Catalunya Europa amb el suport de la Comissió Europea i la col·laboració de l’Ajuntament.
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Mediterrània registra una moció per a la protecció dels espais de
l’Anella Verda
Publicat el: 18/04/2016 per Tarragona Ràdio
Mediterrània registra una moció en què demana a
l’Ajuntament que es comprometi a protegir els espais
de l’Anella Verda.
La moció està dirigida a tots els grups municipals
amb la intenció que l’assumeixin i sigui votada en el
plenari d’aquest divendres. Des de l’entitat es confia
que el document serà aprovat per unanimitat, ja que
proposa mesures que serviran per millorar la qualitat
de vida de tots els tarragonins. La moció és una
recopilació d’idees, propostes i objectius no només
de Mediterrània, sinó també d’altres entitats o
persones a títol individual, de manera que tothom
que tingui alguna cosa a dir al voltant de l’Anella

Verda pugui sentir-se representat.
Segons s’exposa a la presentació de la moció, Mediterrània entén que l’Anella Verda és un tema
pendent i fonamental per al desenvolupament vital del municipi de Tarragona, que farà extensiu la
riquesa i patrimoni natural a tota la població. Per això mateix, es proposa a l’Ajuntament que “continuï
i ampliï les actuacions a l’Anella Verda, com són la seva senyalització i protecció, la vigilància per tal
que les replantacions siguin de plantes autòctones, i el manteniment adequat”.

Diumenge 17 d abril de 2016
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El juvenil del Nàstic tanca la temporada en sisena posició
Publicat el: 18/04/2016 per Jordi Blanch
Esports

El juvenil del Nàstic a la divisió d’honor ha tancat
aquest cap de setmana la lliga golejant al camp del
Lleida Esportiu per 0 a 4.
El Nàstic tanca la lliga com a sisè classificat i tenint el
màxim golejador de la categoria com és el davanter
“Ricky” amb 19 gols. Un bagatge impressionant pel
jove Ricard Nogueira. El tècnic del juvenil Manel
Cazorla, diu que l’equip té molt futur i li posa un
notable a la temporada.
El tècnic diu que li agradaria continuar però que
encara no han establert converses.

Galgos 112 és una associació creada el 13
d’abril de 2008 a Sant Feliu de Guíxols
(Girona). Està formada per un grup de
persones, totes elles voluntàries, que tenen el
propòsit de fer que la gent conegui la ...
Galgos 112
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