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La selecció es va fer d’en-
tre una quarantena de cur-
rículums. No es va tenir en
compte l’experiència sinó
les ganes d’aprendre i l’ac-
titud personal dels estran-
gers. Dels catorze partici-
pants en el projecte, d’e-
dats compreses entre els
vint i els trenta anys, deu
són dones. Provenen d’o-
rígens tan diversos com
ara el Marroc, Romania, la
República Dominicana, el
Senegal i Gàmbia. Van fer
el curs al llarg del mes d’a-
bril i han après l’ofici de
cambrer i altres tasques
que es desenvolupen als
hotels a les instal·lacions
que l’empresa hotelera té a
Barcelona: el Gran Hotel
Princesa Sofia, el Gran
Hotel Torre Catalunya i
l’Expo Hotel Barcelona.
Els professors han estat
treballadors de l’empresa,
alguns dels quals també
són d’origen estranger.

El vicepresident d’Ex-
po Hoteles, Jordi Mestre,
constata que «si desapare-
gués el col·lectiu de nou-
vinguts, el sector serveis
quedaria col·lapsat». Xa-
vier Lerín, responsable de
recursos humans de la ca-
dena, assegura que actual-
ment hi ha un problema
de falta d’oficis «perquè
l’aprenentatge tradicional
ha estat eradicat». El pro-
grama Immigració i mer-
cat de treball del consorci
vol combatre aquesta si-
tuació per cobrir la de-
manda del sector amb per-
sonal qualificat i vol es-

tendre l’experiència a al-
tres àmbits i empreses di-
ferents.

Per la regidora de Pro-
moció Econòmica de Sa-
badell, Montserrat Capde-
vila, «aquesta experiència
s’emmarca en una nova lí-
nia de treball innovadora i
en la sensibilitat per la res-
ponsabilitat social» de la
col·laboració entre el Va-
por Llonch i la cadena ho-
telera. L’empresa es com-
promet a contractar set
d’aquests alumnes a les
mateixes instal·lacions de

Barcelona. També els do-
narà suport tècnic perma-
nent i els assessorarà a
l’hora de tramitar el per-
mís de treball. «Ara espe-
rem que l’administració
sigui àgil a l’hora de do-
nar-los el permís», va dir
Jordi Mestre. «La nostra
aposta per ser competitius
passa per donar un servei
excel·lent», va assenyalar.
Segons Mestre, els immi-
grats «que s’integren i te-
nen ganes de treballar són
molt respectats i molt esti-
mats».

Expo Hoteles i el Vapor Llonch de Sabadell
formen catorze immigrats en l’hostaleria
La cadena hotelera contractarà la meitat dels alumnes i els ajudarà a tramitar el permís de treball

● L’Ajuntament de Sabadell, per mitjà de la Fàbri-
ca d’oportunitats que és el Vapor Llonch, organit-
zarà divendres al matí una jornada d’empreses per a
la integració laboral. Integremp s’instal·larà a Fira
Sabadell perquè empreses, tècnics de recursos hu-
mans, administració pública i entitats socials inter-
canviïn bones pràctiques a l’hora d’integrar els
nouvinguts al món de la feina. La jornada inclourà
taules rodones, conferències i el lliurament d’un re-
coneixement públic a la tasca d’empreses que han
contractat personal amb «actuacions d’igualtat
d’oportunitats i gestió de la diversitat». Hi serà pre-
sent la directora general d’Igualtat d’Oportunitats
en el Treball de la Generalitat, Sara Berbel.

● Catorze immigrats sense permís de treball
han participat en un curs de formació laboral de
50 hores en el ram de l’hostaleria en instal·la-
cions de la cadena Expo Hoteles & Resorts. Es

Els alumnes han après l’ofici a les instal·lacions d’Expo Hoteles & Resorts. / EL PUNT

EMILI BELLA / Sabadell tracta d’una de les primeres experiències que
impulsa el Consorci per l’Ocupació del Vallès,
amb la col·laboració del Vapor Llonch de Sa-
badell, després que la setmana passada es tan-
qués un conveni amb el Servei d’Ocupació de

Catalunya. La meitat dels nouvinguts s’incor-
poraran a l’empresa amb un contracte un cop
obtinguin el permís de treball, que Expo Hote-
les els ajudarà a tramitar. La resta podran acce-
dir al mercat laboral amb més formació.

Jornada d’empreses

● La seu d’ERC de Saba-
dell, al carrer de Latorre,
va patir el cap de setmana
passat l’última d’una sèrie
d’agressions a la façana
que s’han anat repetint des
del desembre. En aquesta
ocasió, els vàndals, que el
cap de setmana anterior
van destruir completa-
ment el cartell, han fet
malbé l’intèrfon i la bústia
i han malmès la guia que

servia de suport al cartell.
Els responsables de la for-
mació a Sabadell, que han
tornat a denunciar els fets
als Mossos d’Esquadra i
els han posat en coneixe-
ment de la policia munici-
pal, no saben qui pot estar
al darrere dels atacs, però
hi veuen un mòbil polític.
Es plantegen instal·lar al-
gun sistema de seguretat
per dissuadir o enxampar
els agressors. «Hem trucat

a la conselleria d’Interior
per informar no tant de les
bretolades com de la reite-
ració, que és el que ens
preocupa», ha dit el presi-
dent local, Ramon Hena-
res. Al principi atribuïen
els actes a un augment
d’inseguretat a la zona, pe-
rò la repetició els fa pensar
que tenen un rerefons
ideològic.

Les agressions han tin-
gut lloc sempre de nit i

sense pintades reivindica-
tives. Tampoc han rebut
amenaces personals. El re-
gidor Magí Rovira ha ex-
plicat que tornaran a pen-
jar el cartell, però fet de
policarbonat, un material
més resistent. Segons Ro-
vira, la seu del PSC –a la
vorera del davant– ha patit
fa poc algunes pintades de
suport al terrassenc Fran-
ki, però les desvincula dels
atacs a ERC.

ERC de Sabadell es planteja posar mesures
de seguretat a la seu pels atacs reiterats

E. BELLA / Sabadell

Henares i Rovira, ahir a la seu d’ERC. / E.B.

Set-cents alumnes
de Terrassa
participen en tres
cantates conjuntes
● Terrassa. Més de 700
alumnes de primària
participen en la cantata
El ratolí electrònic, tres
actuacions promogu-
des pel Grup de Treball
de Mestres de Música
que des de dilluns i fins
avui es poden veure al
Centre Cultural Caixa
Terrassa. Es tracta
d’una iniciativa pionera
de treball conjunt entre
disset escoles de la ciu-
tat, amb la col·labora-
ció de l’Institut del Tea-
tre i l’Escola Municipal
de Música i el suport
econòmic del Patronat
Municipal d’Educació.
La sessió d’avui serà a
les onze del matí. / EL

PUNT

EUiA de Terrassa
tria Soledad
Cabello nova
coordinadora
● Terrassa. Esquerra
Unida i Alternativa de
Terrassa ha renovat la
direcció i ha incorporat
Soledad Cabello com a
nova coordinadora.
També ha escollit Iván
Martos responsable
d’organització de la
formació. La renovació
inclou l’àrea de solida-
ritat i immigració, així
com també la de movi-
ment popular. EUiA es
proposa continuar do-
nant suport «a les ini-
ciatives de progrés mu-
nicipal», les associa-
cions de veïns i altres
moviments associatius,
alhora que renova el
compromís d’estar al
costat de tots els treba-
lladors, «que per la con-
cepció neoliberal i bi-
partidista de la societat
n’estan quedant al mar-
ge». / EL PUNT


