El Consorci de la Vall de la Tordera
preveu desenvolupar programes destinats
a la creació de ILocs de treball per als
joves. Un estudi realitzat per l'associació
Inéditos Viables -que s'encarregaria de

tirar endavant aquests projectes- posa
de manifest el baix nivell de formació
del jovent del Maresme, i s'ha detectat
que un set per cent deIs joves de la
comarca són analfabets funcionals. L'in-

forme presentat pel consorci destaca que
hi ha noves activitats amb bones perspectives de futur, com ara el medi ambient, el turisme alternatiu i el sector
de la construcció.

El Consorci de la VaIl de la Tordera vol que els
joves desocupats treballin en el turisme altemaÜU
El nivell de formació de la població juvenil
del Maresme és baix, segons un estudi

S'ha detectat que hi ha 740 menors de vint
anys que són analfabets funcionals
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• Tordera.En el paquet de
programes que el Consorci de la
Vall de la Tordera ha presentat
a la Unió Europea, els ajuntaments pretenen desenvolupar el
pla laves per un riu de possibilitats,
que té com a objectiu orientar,
motivar i informar aquest col'lectiu sobre les possibilitats laborals
que hi ha al Maresme. En un
estudi que recull aquest programa
tema tic es destaca el baix nivell
de formació de la població juvenil
de la comarca, que, segons s'afirma, dificulta en gran part que
arribi a trobar un lloc de treball.
D'altra banda, també s'ha detectat que actualment hi ha 740
joves menors de 20 anys en situació d'analfabetisme funcional,
tot i ue la ma 'oria d'ells dis osen
del certificat d'estudis primaris.
Una altra de les deficiencies que
s'han detectat és la manca d'orientació professional que es dóna
en els centres d'ensenyament secundari i de formació professionals.
En aquest sentit, el mateix programa proposa diverses activitats
amb que els joves poden trobar
feina. Els principals ambits d'actuació serie n el medi ambient, el
turisme alternatiu i el sector de
la construcció. La necessaria recuperació ecologica del riu Tordera i el seu delta i el projecte
de rehabilitació de les urbanitzacions il-legals permeten veure
a curt termini bones expectatives
de treball per al jovent, segons
l'informe.
Programes de formació juvenil
El Consorci de la Vall de la
Tordera té previst -sempre que
la Unió Europea li doni el
vist-i-plau i sufragui el 50 per cent
de les actuacions- crear i de-

senvolupar un servei d'informació
i orientació laboral amb vista als
alumnes que cursen els dos darrers anys del cicle formatiu. D'aquesta manera, es podra aconseguir preparar els itineraris individualitzats més adients per a
cada alumne. De la mateixa manera, també es preveu desenvolupar un servei d'inserció laboral
per als joves que hagin acabat
el cicle formatiu. Una de les propostes més atractives s'adrec;a a
articular programes de formació
per permetre al col-lectiu de joves
que han deixat els estudis acon-

seguir el nivel1 necessari per accedir amb més facilitat al món
laboral.
Augment de la població
En els darrers deu anys, la població deis municipis que pertanyen al consorci -TQrdera. Palafolls, Malgrat de Mar, Santa Susauna, Pineda i Mac;anet de la
Selva- ha augmentat d'un 40 per
cent. Aquest increment no ha estat
causat pel creixement vegetatiu,
sinó que rha provocat principalment l'efecte de la irnmigració.
El percentatge de població jove

és d'un 37%, cosa que representa
unes 18.000 persones, i el 75%
d'aquests joves no han continuat
els estudis basics. De les persones
inscrites a l'Inem es dedueix que
el 67 per cent deIs joves tenen
un nivell academic corresponent
al certificat d'estudis primaris, i
la majoria d'el1s tenen un nivell
cultural molt baix. El programa
loves per un riu de possibilitats
pretén aproximar el món empresarial a l'ensenyament per tal
d'optimar els serveis d'orientació
professional que tenen els centres
de formació reglada i no reglada.

