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«Jov&Jobs», informació pels joves
que vulguin treballar a l'estranger
El Servei de Joventut del Consell Comarcal també programa un cicle de
converses amb joves que han anat un temps a treballar a fora
Roser Soms, Santi Reixach i Anna Joan presentant els programes de joventut Foto: CCG

És la tercera edició del Jov&Jobs
http://www.garrotxajove.cat/treball/pack/273)
(
, un certamen que
vol apropar als joves les eines per trobar feina a l'estranger i com poder optar a les diferents
beques. La trobada es desenvoluparà a l'Espai Ideal del 14 al 17 d'abril, els dies laborables de
Setmana Santa que no hi ha classe als instituts. "Un dels valors afegits del curs és que un expert
orientarà de forma individual als joves a trobar el seu camí professional i formatiu", explica la cap
del Servei de Joventut del Consell, Roser Soms.
Un altre programa que organitza el Consell Organitza pensant amb els joves que volen marxar a
treballar fora és les Càpsules per païsoshttp://www.garrotxajove.cat/treball/pack/274)
(
. Es tracta
de tres trobades, cadascuna de les quals se centrarà en l'experiència de dos joves que han regidit
a un mateix país o àrea geogràfica i que explicaran la seva experiència. Es vol aprofitar el relat en
primera persona del que s'han trobat i els tràmits que han hagut de fer i alhora que "els joves
temptats de marxar a estudiar o treballar a l'estranger puguin resoldre els seus dubtes", aclareix
la tècnica de Joventut, Anna Joan.
La primera trobada, l'11 d'abril a l'Espai Ideal d'Olot, se centrarà en marxar al Regne Unit. La
segona, el 25 d'abril a Bianya, es fixarà en països de fora la Unió Europea. L'última serà el 16 de
maig a Les Preses i parlarà de treballar a Alemanya. Durant el 2013, el Servei de Joventut del
Consell Comarcal ha rebut prop de 170 consultes, més de la meitat de les quals estaven
relaconades amb la recerca de feina i un gruix important en trobar-ne a l'estranger. Pel conseller
de Joventut, Santi Reixach, "es vol donar resposta a les necessitats i inquietuds que els joves de
la comarca han fet arrivar a aquest servei del Consell Comarcal".
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