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L’Ajuntament amplia les seves instal·lacions per seguir
treballant per la creació d’ocupació
Un dels gran projectes de l’Ajuntament de Mollet del Vallès aquest 2016 per
seguir treballant per la creació d’ocupació ha estat la decisió que l’Empresa
Municipal per a la Formació Ocupacional i l’Ocupació (EMFO) ocupi un dels
edificis de l’antiga escola Nicolás Longarón per tal que hi imparteixi
formació.
Per al regidor d’Ocupació, Raúl Broto, “tot i que les dades d’aquest 2016 han
estat positives, encara queda molta feina per fer per tal de fomentar la
formació i incrementar l’ocupabilitat de la ciutadania, tant de Mollet com
del Baix Vallès”. En aquest sentit “l’homologació d’un dels edificis de
l’escola Longaron ens permetrà ampliar esforços per seguir treballant en
aquesta línia”.
Hores d’ara, EMFO Longaron acull 7 aules adaptades i rehabilitades on ja s’hi
imparteix formació per a aturats i emprenedors.
A l’hora de fer balanç, Broto també ha destacat el que s’està fent en l’àmbit de
l’emprenedoria i les “eines que posa l’Ajuntament per facilitar el retorn a la
vida laboral dels aturats de llarga durada”, posant com a exemple “els
cursos d’alfabetització digital del Punt Òmnia que imparteix EMFO i que
permeten posar les bases per fer servir les eines TIC amb l’objectiu de
cercar ofertes de feina i ampliar les possibilitats de tornar al món laboral”.
En referència a les novetats de l’any vinent, i després que aquest 2016 s’hagin
dedicat molts recursos adreçats als joves, Broto ha posat l´èmfasi en els
programes que s’impartiran adreçats als majors de 30 anys.
Totes aquelles persones interessades en formar-se, obrir un negoci o cercar
feina poden adreçar-se a EMFO, situat al C/Riera, 7, 1era planta, o bé posar-se
en contacte a través del telèfon 93 570 51 60 o del correu electrònic a l’adreça
info@emfo.cat
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