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Treballant per Berqa
La R e g ì d o r ì a de
Promocìó Econòmica de
l'Ajuntament té diverses
finies de t r e b a l l per
aconseguir més i millor
ocupació per a la gent de
Berga. En el passat mai no
s'havia fet res semblant.

D

es que el Partit dels Socialistes de Catalunya va fer-se
càrrec de la regidoría de Promoció
Ecocômica, teniem molt ciar que
aquesta área era especialment sensible i que necessitaria d 'un gran
esforç organitzatiu per recuperar el
temps perdut en el passat. Per aixo,
es van iniciar actuacions mai vistes
fins a la data a la nostra ciutat, entre
les quais destaquen les politiques
actives d'ocupació.
Les politiques actives d'ocupacio
son les actuacions que du a terme
l'administracio perqué més gent
trobi feina o millori la que ja té.
(En aquest sentit, formen part
d'aquestes politiques els Tallers
d'Ocupació, els Plans d'Ocupació,
els serveis d'intermediacio laboral
i els serveis d'assessorament a les
petites empreses.) Aqüestes iniciatives, avui, son una realitat a
Berga.
L'any passat es va fer el primer
Taller d'Ocupació de la historia
de l'Ajuntament. Va tenir tant
èxit que, enguany, ja n'hi ha dos:
de jardinería i de construcció.
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Edifici en rehabilitacíó I de futur ús públic.

Aquests tallers, a més de formar
treballadors i treballadores (ja que
un deis coMectius preferents per a
participar-hi són les dones), permeten millorar la nostra ciutat; el
de jardinería treballa en diversos
espais i el de construcció s'ocupa
de la rehabilitació d'un edifici
municipal a la plaça Maragall, que
aviat será seu de diversos serveis
per a berguedanes i berguedans,
Els Plans d'Ocupació, que són
subvencions que rep l'Ajuntament
per a contractar algú per a una tasca
d'interés general i social, han permés que es contracti personal per
a fer tasques tan importants com
auxiliars per al Servei d'Atenció
Domiciliària a la gent gran, mediadors escolars i socials, mestres
de català per a reforçar el coneixement de la llengua entre la població
nouvinguda i peons de manteniment per ais diferents espais de la
ciutat.
Una altra iniciativa de la Regi-

doría ha estât la creació del servei
Ocupa't, conjuntament amb Creu
Roja, Càritas i el CFI Cercs Berguer

dà. Es un servei gratuit a l'abast de
les empreses i de les persones que
busquen feina, que està obtenint
éxits importants a mesura que es
fa més conegut.
D'encara més recent creació ha
estât el SIE (Servei d'Iniciatives
E m p r e s a r i a l s ) , que o f e r e i x
i n f o r m a d o i assessorament a
empreses i emprenedors per a
crear ocupació i per a millorar la
competitivitat de les empreses
berguedanes. A més compta amb
un servei per a fomentar la creació
d'empreses a la ciutat.
Totes aqüestes línies de treball,
però, són només el principi. Hi
ha encara molts més projectes
previstos per al futur immédiat,
amb l'objectiu de permetre a la
gent de Berga trobar la feina que
necessiten i, per tant crear riquesa
a casa nostra.

