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322 joves en risc d’exclusió social de
territoris gironins fan el salt al món laboral i
educatiu
-

La missió del CNO Girona és formar i introduir al món laboral joves entre 16 i
24 anys amb un alt grau d’incertesa vital que no estudien ni treballen.

-

Entre 2015 i 2017 els i les joves han aconseguit 206 contractes laborals i
116 retorns al sistema educatiu a través del CNO Girona.

Novembre 2017. Lloc, data - El centre formatiu Noves Oportunitats (CNO) de Girona,
que impulsen conjuntament la Fundació Oscobe i la Fundació Intermèdia - dues
entitats de base social i formativa - fa balanç de la convocatòria 2015-2017 del
programa d’actuacions integrades d’orientació, formació, acompanyament i inserció
laboral a joves que han abandonat els estudis de manera prematura i que no tenen la
formació professional per trobar feina.
El programa ha permès atendre 429 joves entre 16 i 24 anys de les comarques
gironines amb risc d’exclusió social o en situació de vulnerabilitat. En un període de
dos anys (2015-2017), els joves han aconseguit 206 contractes laborals i 116 retorns
al sistema educatiu a través del CNO Girona.
Valoració final del projecte: Ada Colomer

Els i les joves inscrits han desenvolupat un programa específic que els ha permès
definir el seu projecte professional i vital gràcies als itineraris formatius que ofereix el
CNO Girona, adaptats els gustos i interessos dels alumnes, mitjançant un tractament
individualitzat i integral. D’aquesta manera els joves desenvolupen les competències
socials i personals necessàries per incrementar les seves possibilitats d’èxit.
“Hem fet tastets d’oficis i formacions més específiques que els han permès aprendre
feines relacionades amb sectors com l’hostaleria, la jardineria, la informàtica o
l’estètica i la perruqueria”, apunta Colomer.
L’entrada al programa, que té una durada màxima de dos anys, es realitza mitjançant
una primera fase d’orientació amb la finalitat de recuperar l’autoestima i l’autoconfiança
dels joves. A la segona i tercera fase és quan es desenvolupa el projecte professional i

vital mitjançant accions formatives i un seguiment tutorial. El programa acaba a la
quarta fase amb la realització de tutories de suport, una vegada els joves han tornat a
l’escolarització o al món laboral. En alguns casos, els joves acaben abans el projecte
ja que aconsegueixen l’oportunitat laboral que buscaven.
Un cas d’èxit és l’exemple de la Paula Andrea Serra, una jove que s'havia apartat de
l'escolarització que, després de l’estada al CNO Girona i de realitzar el curs d’auxiliar
infantil, ha tornat a l’educació secundària obligatòria (ESO) ja que es planteja l'objectiu
d'estudiar per treballar en l’àmbit educatiu: “El CNO Girona m’ha ajudat molt. Hem fet
molts cursos amb unes tècniques molt atentes que estan molt per tu i t’ajuden molt de
cara el futur. Gràcies el curs d’auxiliar infantil he vist que m’agraden molt els nens i que
en un futur m’agradaria estudiar per poder compartir el temps amb ells”.
La formació i el guiatge es realitza a través de tècnics que ajuden, acompanyen i
orienten als joves al llarg del seu pas pel centre. Durant el programa 2015-2017 s’han
contractat 21 tècnics d’arreu dels territoris gironins on el CNO actua: Olot, Blanes, La
Bisbal de l’Empordà, Sant Feliu de Guíxols i Figueres.

El CNO Girona en xifres (2015-2017):
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429 joves inscrits
206 contractes laborals
116 retorns al sistema educatiu
6 àmbits d’actuació
21 tècnics contractats
3195 hores de formació
150 empreses col·laboradores
185 connexions amb agents públics i socials dels territoris

CNO, Oscobe i Intermèdia
El Centre de Noves Oportunitats (CNO Girona) és un projecte del Servei d’Ocupació
de Catalunya (SOC) de la Generalitat de Catalunya amb el finançament del Fons
Social Europeu. L’objectiu del programa és orientar als joves entre 16 i 24 anys a fer
un itinerari formatiu, mixt i/o laboral i així fer un retorn a l’escolarització o fer-se un lloc
en el mercat laboral.
El projecte social es desenvolupa a la demarcació de Girona gràcies a la UTE formada
per la Fundació Oscobe i la Fundació Intermèdia a través del Centre de Noves
Oportunitats (CNO Girona).
La Fundació Oscobe, amb seu a la Vall de Llémena, té com a objectiu oferir un futur
professional a persones en risc d’exclusió social, especialment joves, per promoure la
seva integració social i laboral a través de formació humana i professional. El centre
compta amb programes d’Acolliment Residencial en un Centre Residencial d’Acció
Educativa (CRAE) i en dos Pisos d’Autonomia amb seguiment educatiu.

La Fundació Intermèdia, amb seu a Barcelona, facilita l’ocupació i millora professional
de les persones, especialment de les que es troben en situacions de vulnerabilitat
social i laboral, a través d’accions d’assessorament, orientació, capacitació i
desenvolupament de les trajectòries professionals, amb estreta col·laboració amb les
empreses i el teixit socioeconòmic.

