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Mollet impulsa un compromís per a la formació i
l’ocupació juvenil amb Rivoli i les ciutats que hi estan
agermanades
L’alcalde de Mollet, Josep Monràs, i el regidor d’Agermanaments, Joan
Daví, viatjaran aquest divendres a la ciutat de Rivoli (Itàlia), agermanada
amb Mollet, on tindrà lloc la signatura d’un compromís per la formació i
l’ocupació juvenil amb diverses ciutats europees que estan unides per
protocols d’agermanament.
Conscient de la greu problemàtica de l’atur juvenil, arreu d’Europa però
especialment al nostre país, l’alcalde de Mollet, Josep Monràs, ha impulsat un
manifest en què els municipis signants es comprometen a treballar en comú per
fomentar l’ocupació laboral i els intercanvis professionals amb els joves en les
respectives ciutats.
Els alcaldes de Mollet i Rivoli i dels municipis de Ravensburg (Alemanya),
Montelimar (França) i Kranj (Eslovènia), que també estan agermanats amb
Rivoli, signaran aquest compromís. La signatura es farà aquest divendres a
Rivoli, en el marc del 30 aniversari de l’agermanament entre aquesta ciutat del
nord d’Itàlia i Ravensburg.
Compromisos que estableix el document
 Estimular i donar suport als joves de Mollet, Rivoli, Ravensburg,
Montelimar i Kranj a buscar feina fora del seu país, si així ho decidieixen


Oferir propostes de pràctiques laborals en les empreses d’aquestes
ciutats per tal que els joves tinguin oportunitat d’aprendre un ofici i de
començar a exercir els seus estudis professionals o universitaris



Crear les eines i recursos, mitjançant les noves tecnologies, perquè els
joves puguin interactuar i tenir contacte directe amb les ofertes de feina i
de pràctiques que s’esdevinguin en aquestes ciutats



Formar una comissió permament per definir, implantar i supervisar un
programa de foment de la formació i les pràctiques laborals
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