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Balanç de la
gestió d’ajuts
socials durant
el 2012 a Valls
L’Ajuntament de Valls ha
multiplicat per dos el volum
d’ajuts socials gestionats durant l’últim exercici. En total,
l’any2012,2.036personess’han
beneficiat de la gestió de
130.000 euros procedents de
diferentsadministracions,que
s’han destinat a ajuts socials i
a programes impulsats per la
Regidoria de Benestar Social
iSalutdel’AjuntamentdeValls.
En total, més de mil personesmés,respectel’any2011,han
rebut ajuts gràcies a la gestió
que l’Ajuntament ha fet de les
aportacions fetes per les diferentsadministracions.Aquest
increment d’ajuts s’ha notat
especialment en els ajuts per
a menjadors i llibres escolars,
ons’haincrementatenuncentenar el nombre de beneficiaris, ara 175 pel que fa a menjadors, i 295 pel que respecte als
llibres.
En aquest apartat s’ha passatdelagestiód’uns7.000euros en ajuts a 29.000, una xifrasimilaraladestinadaaajuts
per a menjadors escolars, que
l’any 2011 era de 9.700 euros.
Aquest augment ha estat possible gràcies al conveni de
col·laboració amb el Consell
Comarcal de l’Alt Camp per
gestionar aquests ajuts finançats per la Diputació de
Tarragona.

■

VALLS

■

Actuacions per la integració dels nouvinguts. El Pla Territorial
de Ciutadania i immigració col·labora amb els ajuntaments i entitats
en l’organització i execució de cursos de formació. P 15
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VA LLSGENERA VA ESTA R HOMOLOG AT PER LA FUNDACIÓ LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓ

Vallsapostaperlaformaciólaboral
ielcreixementlaboraldelsvallencs
Vallsgenera ofereix
una oferta formativa
peralprimersemestre.
La novetat són els
cursos de prevenció
de riscos laborals
REDACCIÓ

L’Espai presenta enguany una
programació rica i molt variada
quevadesdel’aprenentatged’idiomesfinsacursosdetemàticaeducativa, com són el monitor de
lleure o monitor de menjador,
passant per la formació en noves
tecnologies i creixement personals,entremoltsd’altres.Aquesta activitat de Vallsgenera està
orientada a impulsar la cultura
de la formació, així com la formació al llarg de la vida, com una
eina clau per estimular el creixement tant laboral com personal
dels vallencs i vallenques.
L’oferta formativa per aquest
semestre comprèn cursos d’idiomes: Rus per a principiants,
Francès per a principiants, Conversa de francès, Anglès per a
principiants, Conversa d’anglès.
També inclou cursos d’acció educativa:elMonitordelleureielMonitor de menjador i transport
escolar; cursos vinculats a l’àm-

A la imatge, un dels grups que van fer el curs de gastronomia realitzats
amb anterioritat a l’Espai Valls genera. FOTO: AJUNTAMENT DE VALLS

bit de la sanitat/salut, com per
exemple, Manipuladors d’aliments, Prevenció de riscos laborals, Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries. No falten a
la cita els cursos de manualitats com l’Elaboració de sabó,
Cosmètica natural, Gaudint

L’oferta formativa
per a aquest proper
semestre comprèn,
entre d’altres,
cursos d’idiomes

pintant. A més a més, cursos de
recursos humans: El coach i el
Treball en equip; cursos de creixement personal, com per
exemple, Intel·ligència emocional i Tècniques de relaxació,
i cursos de noves tecnologies:
Prepara’t per l’Actic bàsic i Prepara’t per l’Actic mitjà.

Cursos de prevenció de riscos
A finals d’any, Vallgenera va estar homologat per la Fundació
Laboral de la construcció per desenvolupar activitats formativesenmatèriadeprevencióderiscos laborals. En aquest sentit,
des de Vallsgenera s’amplia a

l’oferta formativa amb tot un
ventall de cursos vinculats amb
la prevenció de riscos, ja sigui la
formació bàsica de 8 hores lectives, com la formació més especialitzada de 20 hores en l’àmbit de la construcció i en l’àmbit
de les indústries del vidre i la retolació, en els diferents oficis:
guixaire, pintura, soldador, etc.
L’entitat també està homologada per la realització de la formació de Nivell bàsic de prevenció
de construcció de 60 hores.
En breu, Vallsgenera també
estarà homologada per la Fundació del Metall i de la fusta. A través d’aquestes formacions,
l’alumne aconsegueix la TPC,
Targeta professional de la Construcció, necessària i imprescindible per treballar en aquests
àmbits, i a la que obliguen els
convenis col·lectius de cadascun dels sectors.
Vallsgenera ha apostat per
aquestes homologacions, perquè considera que aquesta formació pot ser beneficiosa, tant,
per oferir-la a través de la formació que s’ofereix a les empreses, com també pot ser una bona formació per a totes aquelles
persones que es troben en situació d’atur, i que s’estan formant
i preparant, per tenir més possibilitats d’incorporar-se en el
mercat de treball.

PER SOLS 15 EUROS, L’ABONAMENT PERMET CADA MES VEURE UN ESPECTACLE

ElspallassosdeTeatreMòbilencetenla
temporadad’espectaclesfamiliarsaValls
■ Els Teatres de Valls encetaran
lasevatemporada2013demàdissabte amb els espectacles familiars.Elsreconegutspallassosde
Teatre Mòbil obriran el primer
semestre. Entre les novetats, el
Principalestrenaalçadorsperfacilitarquelesnenesinenspuguin
veurel’escenariambmésfacilitat.
Elprimerespectacle,protagonitzat per la companyia Teatre

Mòbil, és adreçat a infants de toteslesedats,ilafunciócomençarà
ales6delatarda.Elsprotagonistes del muntatge, els Germans
Garapinyada,comediantsd’anomenada,sempreestandisposats
a anar a actuar allà on faci falta.
Unatrucadaelsportaràaemprendreunviatgeinsòlitiatotdrap,ple
d’aventuresiperipècies.Alapràcticalafuncióesdevéuncúmulde

desgràciesidesventuresteatrals
que fan riure una bona estona.
La producció compta amb la
direcció d’un altre dels grans pallassos catalans, Marcel Gros. És
interpretadaperMarcFonts,Jordi Girbal i Atilà Puig. Han estat
convidat a participar en la programació vallenca per la companyialocalXoiMongoi,juntament
amb la Passabarret i Pa Sucat.

Imatge del grup Teatre Mòbil de l’espectacle ‘ Les trifulques del germans
Garapinyada’, que demà inaugurarà la temporada al Principal. FOTO: DT

