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140.000 euros per contractar aturats
L'Ajuntament destina una partida pressupostària a ajudes a empreses
de fins a 4.246 euros pels diferents contractes
Economia: Redacció

Millorar l'ocupació i afavorir la
incorporació al mercat de treball
de persones que tenen dificultats
d'inserció a Mataró és el principal
objectiu amb el qual l'Ajuntament
de Mataró destinarà 140.000 euros a subvencionar les empreses
que contractin persones en situació d'atur. Es tracta de dues línies
de subvencions, una per aturats i
l'altre per la contractació de persones amb diversitat funcional,

a les quals es poden acollir totes
les empreses.
Les dues línies, el programa
Foment de l'Ocupació i el programa Creant Oportunitats, han
estat dissenyades pel Servei d'Ocupació de l'Ajuntament de Mataró
(SOM) amb el cofinançament de
la Diputació de Barcelona.

Les 15 primeres sol·licituds
Les ofertes de treball per les quals
es sol·licita la subvenció es gestionaran preferentment a través de

la borsa de treball del SOM, que
també ofereix assessorament a les
empreses interessades. Les empreses poden sol·licitar subvencions
per a la contractació laboral de
persones en situació d’atur per un
termini no inferior als sis mesos,
amb un import per la subvenció
de més 4.000 euros per sis mesos
de contracte a jornada completa.

Creant Oportunitats
Les subvencions d'aquest programa s'adrecen a empreses que
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contractin persones amb diversitat funcional. El programa busca
treballar en xarxa amb les entitats
que treballen per a la inserció laboral d'aquest col·lectiu a Mataró
i el Maresme.
Les empreses que s’hi acullin,
poden gaudir d’un ajut de 1.415
euros durant els primers dos mesos del contracte, o la part proporcional si és una jornada parcial. Aquestes subvencions poden
ser compatibles amb d’altres que
atorgui l’Ajuntament.

Care Santos reivindica el valor
de la ficció al TCM

2
Hi ha dos tipus d'ajudes:
per contractar aturats
i per fer-ho a persones
amb diversitat funcional

Sis contractes
indefinits
El SOM ja ha rebut i està tramitant quinze sol·licituds de
subvenció, de les quals sis
corresponen a contractes
indefinits dins la línia de
Foment de l'Ocupació. Els
ajuts es poden demanar fins
al 31 de juliol de 2018 i van
adreçats a qualsevol empresa
que contracti una persona
que es trobi en situació d'atur
i estigui empadronada.

Care Santos va obrir el nou curs del TecnoCampus

Arxiu

L'escriptora mataronina s'encarrega d'obrir el nou curs
acadèmic del TecnoCampus oferint una lliçó inaugural
El curs universitari 2017-2018 va
quedar inaugurat al TecnoCampus
de manera oficial dimecres 25 amb
un acte que va comptar amb una
lliçó inaugural a càrrec de l'escriptora mataronina Care Santos. Sota
el títol 'Per què serveix la ficció',
la novel·lista mataronina va ressaltar la ficció i la literatura com a
elements indispensables per entendre el món que ens envolta.
Per Santos la ficció serveix perquè cadascú construeixi la seva
pròpia història a partir del fet de
narrar, d'explicar històries, una característica innata a l’ésser humà.
Va destacar la curiositat com a

element clau per les quals necessitem la ficció.

Més de 3.000 alumnes
Aquest curs el TecnoCampus
compta amb prop de 3.400 estudiants matriculats, xifra que des
de la universitat consideren molt
positiva. Entre els temes tractats,
van fer un balanç del darrer curs,
van parlar de la trajectòria del centre i van demarcar l'aposta de la
institució: el Pla Estratègic 2022.
Una aposta que espera consolidar un model d’èxit després d’una
forta etapa de creixement en els
últims anys.
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AKÍ Bricolaje es posa mà a l'obra

El centre comercial de Cabrera es proposa recaptar fons solidaris fins el 12 de
novembre amb una programació plena d'activitats
Publirreportatge : Redacció

La segona edició de “Mà a
l'obra” és a punt de començar a
AKÍ Cabrera. Aquest any, l'esdeveniment tindrà lloc en el transcurs de dues setmanes, amb les
activitats planificades durant els
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caps de setmana. Aquestes estaran centrades principalment en
l'aspecte solidari, ja que aquest és
un valor molt important per a la
marca. L'objectiu d'AKÍ Cabrera
és recaptar fons a través de diferents activitats, que després donarà a l'associació PRADER WILLI,

i així contribuir, entre tots, a donar respostes i ajuda a les famílies
amb fills afectats per la Síndrome
Prader Willi.

Esmorzars
Els dilluns, dijous, divendres i dissabtes, de 9h a 11h, tots els que
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vulguin col·laborar gaudiran
d'esmorzar gratuït, en el qual es
podran fer donatius a voluntat.
Aquest, a més, serà un gran moment per planificar les activitats
de la jornada.

més, s'està contribuint a recaptar
fons per a l'associació.
Així mateix, els més petits també
comptaran amb la seva secció de
tallers, en els quals podran divertir-se jugant i fent manualitats.

Tallers i Mercat
ambulant Solidari
Es realitzaran diversos tallers en
els quals es crearan els productes
per al mercat ambulant solidari,
com ara quadres personalitzats,
penja-robes, marro o adorns de
Nadal. La idea és passar una estona divertida i didàctic en el qual, a

Sorteig
Tot aquell que participi en qualsevol de les activitats solidàries o
que, senzillament, compri en la
tenda durant aquestes setmanes,
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entrarà en el sorteig d'un carro de
productes de bricolatge, marca
de la casa, valorat en 200 euros.
I com que compartir és viure,
compartint en xarxes socials la teva
foto “tirant una mà” en el Photocall
Solidari, AKÍ Bricolatge donarà a
Creu Vermella 1 euro per cadascuna de les 1.000 primeres fotos.
Ja ho saps, suma't a la crida
d'AKÍ Bricolatge, i posa't tu també mans a l'obra!

Assabenta't de tot a
http://www.aki.es/aki-nos-ponemos-manos-a-la-obra
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