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Pagaran 45 joves de Cardona per

Un  total de quaranta-cincjo
ves  de Cardona- tindran l’opor
tunitat,  d’aquf a  uns dies, d’a
prendre  un, ofici i  a  la  vegada
poder  cobrar  una  interessant
remuneraciô  econômica  El
mes  de  gener vinent comença
ran  les classes de l’anomenada
escola-taller,  que està destinada
a  formar jôves  que vulguin tre
ballar  en elcamp  de la  rehabi
litaciô  j  restauraciô  d’edificis.
Les  especialitats es dividiran en
les  àrees de fustéria, picapedrer
j  paleta  Podran iccediral  flou
centre  nois j noies de Cardona
que  tinguin de  16 a  25  anys i
que  constin oficialment com a
aturats  a les oficines de l’Inem.

L’escola-taller  de  Cardona
serà  la  primera d’aquestes ca
racterfstiques que hi ha ales  co
marques  de la Setena Regié. El
pla  de formaciô contempla un
total  de tres-.cursos. El primer
curs,  de sis mesos, és l’anome
nat  d’iniciaciacié, que  serveix
per  donar  a  conèixer les dife
rents  possibilitats d’aprenentat
ge  que  hi ha  a  l’escola  El se
gon  curs és anomenat de quali
ficaciô  i  serveix  perquè  cada
alumna  es  vagi  decantant  per
l’ofici  que  més  li  agradi  dels
que  s’ensenyen  a  •i’escola.
Aquesta  segona etapa també té
una  duraciô de sis- mesos i una
vegada  s’hagi..acabat cl curs els
45  alumnes s’hauran dividit en
tres  grups de quinze pe.r tal  de
poder  afrontar  l’dltim curs,  cl
d’especialitzaciô,  que  dura  di
vuit  mesos.  Finalitzats els tres
anys  d’aprenantatge,  els nois i
noies  participants  en  l’escola
taller  estaran plenament  capa
citats  per integrr-se  en cl môn
prôfessional.

Combinar  la  teoria amb

A  l’Estat espanyol  la prime
ra  escola-taller es va muntar  fa
uns  anys a iniciativa del popu
lar  dibuixant i  arquitecte Per
dis  qui, inquiet pel problema de
l’atur  j  la  manca .d’especiâlis
tes,  va decidir engegar un  cen
tre  a  Aguilar  de  Campo.  Els  -.

bons  resultats obtinguts van fer
que  Pendis  divulgués la inicia-. T

tiva  a la  Universitat Menéndez
y  Pelayo. A partir d’aquf, s’es
tan  estenen  ràpidament  arreu
de  les diferents cornunitats au
tànomes.  A  Catalunya,  en
aquests r moments, hi  ha  tretze
escoles-taller que ensenyen ofi
cis  ben  diferents.  A  la  Seu
d’Urgell,  per exemple, aprenen
a  fer instruments musicals.

L’horari  escolar  del  centre
de  Cardona  és de mati j tarda.
Les  classes de pràctiques a  l’o
bra..es faran  al mati i les faran
mestres  artesans especialitzats.
A  la  tarda  es  faran  les classes
teôriqiies  j les faran arquitectes
i  aparelladors  Cada  divendres
es  faran  aètivitats  culturals
complementàries,  com ara  co
neixements de geografia, d’àrt,
etc  Es faran  conferències, cx
posicions. j  visites a  empteses.
El  programa d’estudis inclou la
pràctica  de  diversos esports.

Persones  tîtils

s’hagi  après a  l’escola serà re
conegut  per  aconseguir  una
ocupaciô  en empreses especia
listes  del sector de la  construc
cié.  Els  empresaris  que  conL
tractin  algun dels 45 joves tin
dran  un descompte del 75% en
cl  pagament de la quota a la se
guretat  social.

Restaurar  el barri  antic

mon,  i  1’arquitecte municipal
Miquel  Angel Prunés  van visi
tar  un centre de Pamplona  que
també es dedica bàsicarnent a la
restauraciô  dci patrimoni.

Encara  que  la  inauguraciô
oficial de l’escola es faci aquest
més  de desembre, fins ben  en
trat  cl  mes  de  gener  no  es  co
mençaran  les  classes.  L’Ajun
tament  està pendent que s’aca
bi  cl periode d’inscripcions i es
puguin  - contractar  els  profes
sors.         -

PERE GASSÔ

aprendre feines de la construccié
Noisînoiesqueestiguinaturatspodranînscriure’sal’escola-taller

I1.A.  PRUNS

Els  alumnes de l’escola-taller de Pamplona  també fan  feines  relacionades amb la restauracié,  a l’es
tu  dcl centre que es posar  en funcionament  ben aviat  a  Çardona

Un  dels objectius  bàsics de
l’escola-taller és fer que l’alum
ne  sé senti iltil i  que, al mateix
temps,  pugui descobrir unavo
caèiô  que li asseguri podér de
senvolupar  una  activitat  pro
fessional.  Durant  els tres  anvs
d’estada  a  l’escola-taller  cis
alumnes  de més de divuits anrs
cobren  cl  75% dcl  sou minim
interprofessional.  cosa qUe  sig
nifica  unes  31.000 pesseres. Els

la  pràctica                 menors de  divuit  anys  perce—
bran  unes 16.000 pessetes.

L’escola-taller  de  Cardona     L Ajuncamament  considera
serà  realitat  gracies a  la  inicia-   que «Pe.scola jacilitarà  la inte—
tiva  de IAjuiuament.  IIncm  j   grac/  u o/ïei.s  de gran  demun—
cl  Fous Social Europcu. Només   da u lu coinarca f arreu de (a—
en  els  sis  primers  rne.sos.  les   talun.ra, coin  ara  picapedrer.
despese  que  haurà  dalroniar  enguLvador.  e.stucudor.  pintor.
lIneiu  uperen  els  vint-i—vuit   paletcz. fu.sier, esçulror de  la pe—
muions  de pessetes.          dru. etc.».  El til  de 1ot’ici que

Graells,  atocar  de la  muralla.
La  granja,  que és propietat mu
nicipal,  serà adequada pels ma
teixos  alumnes.  La  feina  dels
nois  i noies cardonins també es
podrà  veure  en  algun  edifici
d’interès  de  la  vila.  Probable
ment  els j oves rehabilitaran l’e
difici  dels Catôlics.

La  posada en funcionament
de  l’escola-taller hafet  mobilit
zar  tèdnics i regidors de l’AjunLa  formacio  de  joves espe-   tament de  Cardona.  Fa  pocs

cialistes  sera  el  primer !DS    dies .una delegacié formada pel
cara  a  impulsar la relabiliacio   conseller de  Cultura,  Joan  Si
de  les cases del  barri  antic de
Cardona,  la  majoria  de  les
quals  sén de pedra.Actualment
al  municipi no  hi ha  cap pica
pedrer  i quan un. particular vol
rehabilitar  la  seva casa  ha  dé
contractar  algun especi1ista:de,
fora.

La  seu dcl taller que acollirà:
aquests  j oves  sera  la  fins  ara
coneguda  granja Victor,  situa
da  davant mateix del PortaI de
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La  granja  Victor  acoilirà  l’escola-taller.  Els  alumnes  1’hauran d’adequar  a  les  seves

(IVA  j mafrfcula ncIôS)

--...i1oo.ooôs.
en  10 premis de 10.000 ptes.
que sèràri entregats en vals-ptes per les compres
ais botiguers participants a la promod6.

Data del sorteig: 14 de gener de 1988  -
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