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EL SERVEI LOCAL 
D’OCUPACIÓ 
ORGANITZA 
NOUS ITINERARIS 
PER A LA RECERCA 
ACTIVA DE FEINA
El Servei Local d’Ocupació i l’Escola d’Adults Re-
naixença posen a l’abast un programa d’orientació 
i formació que té com a principal objectiu combatre 
les situacions d’emergència social amb un seguit de 
mesures de caràcter formatiu i d’acompanyament 
per a l’usuari. 

Des del govern municipal, a través de la Regidoria de 
Promoció Econòmica i Ocupació i juntament amb la de-
dicació del regidor Rafael Delgado en aquest àmbit es-
pecífic, es treballa conjuntament per ajudar a millorar 
les possibilitats de recerca de  feina a aquelles persones 
que, per les seves circumstàncies personals, tenen més 
dificultats per poder reincorporar-se al mercat laboral.

El programa que s’ofereix en aquesta ocasió és un iti-
nerari d’acompanyament en tot el procés de recerca 
de feina, des de l’arribada al Servei d’Ocupació fins al 
moment de cerca de feina que més s’ajusti al perfil de 
l’usuari per aconseguir més garanties d’èxit. 

EL COS DE PROTECCIÓ CIVIL SEGUEIX 
IMPLANTANT-SE AL POBLE 

Des de fa uns mesos enrere l’Associació de Voluntaris 
de Protecció Civil de Tordera continua fent la seva po-
sada en escena al nostre municipi. Aquest cos té com 
a principal objectiu participar i donar un recolzament 
als serveis d’emergència tant amb prevenció com amb 

una participació de forma reactiva amb les possibles 
incidències que puguin sorgir. L’alta extensió territo-
rial i forestal municipal conjuntament amb l’activitat 
de les entitats i Ajuntament fa que un cos d’aquestes 
característiques sigui en alguns casos imprescindible 
per poder reforçar la seguretat i control en alguns es-
deveniments. A més a més, aquest equip pot participar 
d’una manera auxiliar amb les tasques de la Policia 
Local sense sobrepassar les seves competències. 

Fins ara, han participat en diversos esdeveniments com 
els correfocs de Sant Andreu i Sant Pere i la trobada 
gegantera. També estan fent reconeixement de terreny 
i han fet guàrdies tan presencials com no presencials. 
Han col·laborat amb Bombers i Policia en l’extinció 
d’alguns incendis. Durant la Festa Major participaran 
al Correfoc, Piro-Musical, Cursa de Bicicletes i la Ca-
rrera del Cós.

Actualment hi ha un total de 10 voluntaris i disposen 
d’un cotxe oficial. La idea és anar-ho ampliant de forma 
coherent. 

El programa, per tant, es divideix en diferents fases: Fase acollida: durant la qual, juntament amb el parti-  
  cipant, s’acordarà el pla d’acció de recerca de feina.  Fase d’orientació: en aquest punt es farà una anàlisi i 
  millora de les competències i suport tècnic 
 Fase de formació: Els participants faran dos tipus de 
  formació:  general (per millorar  les competències lin-    
  güístiques i numèriques) i d’alfabetització digital (amb 
  l’objectiu de millorar de l’ús de la informàtica i els 
  mitjans digitals)
 Fase de tècniques de recerca activa de feina: 
  per oferir les estratègies que cal tenir en compte a 
  l’hora de buscar una feina que s’adapti al perfil de 
  l’interessat
 Recerca activa de feina: una vegada preparat i orientat,  
  l’usuari pot començar la cerca de feina que s’ajusta 
  al seu perfil. 
Totes les persones interessades en formar part d’aquest 
itinerari formatiu, poden adreçar-se a Promoció Econò-
mica i Ocupació, al Camí Ral 174. 

Des de ja fa 12 anys la Biblioteca de Tordera es troba a 
l’edifici actual. Per tal de seguir oferint un bon servei i 
anar fent millores, durant aquestes últimes setmanes 
s’han anat realitzat tot un seguit de treballs i canvis que 
permeten incorporar les noves tecnologies a la deman-
da dels usuaris i del dia a dia de l’equipament. Aquestes 
modificacions permeten optimitzar recursos de perso-
nal i material del centre. 

La implementació de la nova tecnologia radiofreqüència 
de l’autopréstec   a la biblioteca comportarà múltiples mi-
llores en el servei:   Lectures dels documents més ràpides i precises 
  (en el préstec i retorn).  Control de seguretat més fiable.  Més autonomia i intimitat per a l’usuari perquè li 
  facilita l’autoservei.  Canvi de model en la gestió de la biblioteca pública 
  incorporant noves rutines més pensades al servei cap    
  a la persona i possibilitat de millora del temps dedicat 
  a treball virtual, xarxes socials i promoció de la lectura. Explotació de dades estadístiques molt acurades: 

  per franges horàries, tipus de document, edat de 
  l’usuari, que permetran avaluar detalladament els 
  serveis bibliotecaris.  Possibilitat de fer inventari del fons d’una manera 
  fàcil i ràpida.
Aquest canvi tecnològic comportarà una distribució nova 
dels espais de treball del personal de la biblioteca amb 
la disminució dels taulells de préstec per poder atendre 
els usuaris d’una manera més directa i propera. 
S’han incorporat nous elements que ajudaran a fer una 
difusió més adequada del fons de la biblioteca dispo-
sant de més espai per fer exposicions monogràfiques i 
incorporant centres d’interès que recullin en el mateix 
espai tots els documents de la mateixa matèria sigui 
quin sigui el seu suport.
Una altra millora que es portarà a terme és posar la 
bústia de retorn de préstec que hi ha al carrer dins d’un 
espai tancat que hi ha sota l’escala per incorporar una 
nova boca de retorn que millori el procés físic de retorn 
de documents.
En la línia d’afavorir l’accés a l’edifici i als seus espais 
s’ha canviat la porta principal de la biblioteca per una 
porta automàtica que ha permès eliminar completa-
ment les barreres arquitectòniques.

A MITJANS DEL MES DE 
SETEMBRE ES POSARÀ EN 
MARXA EL NOU SERVEI 
D’AUTOPRÉSTEC DE LA 
BIBLIOTECA JUNTAMENT 
AMB DIVERSES MILLORES 
A LA INSTAL·LACIÓ 

EL CAMPUS DE FUTBOL D’ANDRÉS INIESTA 
APOSTA PER TORDERA 

El passat mes de juliol el jugador del FCBarcelona, 
Andrés Iniesta, va visitar  Mas Panella en motiu de 
l’organització del Campus Iniesta’s Methodology. 

Durant la trobada l’alcalde de Tordera Joan Carles 
Garcia va destacar amb el jugador i l’organització que 
projectes com aquest encaixen perfectament en el mo-
del de municipi que es defensa, vinculat a l’esport i al 
territori. 
En aquest sentit els organitzadors van confirmar que, 
vista la bona rebuda i les instal·lacions amb les que dis-
posen al municipi, repetiran l’experiència.  

5 nens de Tordera també s’han beneficiat d’aquest cam-
pus després de l’acord arribat entre l’empresa esportiva 
i l’Ajuntament, a través del qual s’han cedit cinc beques 
de tipus social.

Amb iniciatives d’aquest tipus, que segueixen  la línia 
iniciada fa uns anys amb l’organització del Campus 
Cesc Fàbregas o la recent celebració del campionat 
estatal de Raid, Tordera es posiciona al mapa com a 
un punt de referència per a l’organització i acollida 
d’esdeveniments de caràcter esportiu i de natura.
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