DONCS JO… SAPS QUÈ HE FET?
(difusió d'experiències constructives per a la millora de l'ocupabilitat
d'usuaris/àries del Servei d'Orientació Laboral i la Borsa de Treball de Vallirana)

NOM I COGNOMS:
OCUPACIONS:
RESUM ACCIÓ:

LAIE VILASÍS FERRÉ
Guia acompanyant a la muntanya / Tècnica en empreses ramaderes / Tècnica en
recursos naturals / Dinamitzadora turística
He realitzat un Pla d’Ocupació com dinamitzadora turística

TEXT ORIGINAL DE L'USUÀRIA:
La meva vida va donar un gir important el dia que em van trucar de l’Ajuntament de Vallirana per a treballar com
dinamitzadora turística dins del Pla d’Ocupació del Projecte Impuls subvencionat pel Servei d'Ocupació de
Catalunya i el Fons Social Europeu l'any 2010.
Des de ben petita m’ha agradat la muntanya, caminar, el paisatge... i sempre havia somiat en poder realitzar una
feina vinculada a la natura.
Quan vaig haver de decidir quins estudis havia de realitzar, ho vaig veure molt clar: tota aquella formació que em
portés a estar en contacte amb el medi natural.
Per això, he estudiat com a formació acadèmica:
- Cicle formatiu de grau mig d’activitats físicoesportives en el medi natural
- Cicle formatiu de grau superior de gestió d’empreses agropecuàries
- Cicle formatiu de grau superior de gestió i organització de recursos naturals i paisatgístics
A més a més he ampliat els meus coneixements fent cursos de fauna salvatge, escola de pagesos i pastors i
elaboració de formatges.
Fins fa poc creia que per donar sortida als meus estudis no tenia un altre camí que marxar fora, però gràcies a
l’oportunitat del pla d’ocupació he pogut aplicar part dels meus coneixements a l’entorn de Vallirana. Això m’ha
permès, també, entrar en contacte amb una editorial de mapes topogràfics “Editorial Piolet” i col·laborar puntualment
amb la realització de mapes a diferents municipis.
Els plans d'ocupació m'han permès, per una part, adquirir nova experiència laboral amb un contracte laboral per 6
mesos i ampliar les meves competències tècniques amb accions de formació relacionades amb les tasques del lloc
de treball; i, per altra part, permeten realitzar un servei o una obra de caràcter públic que reverteix en el nostre poble
i en el nostre veïnat.
El meu lloc de treball era a la Masia Molí de Can Batlle i vaig haver de realitzar tasques noves per a mi com:
- Recerca d’informació: al Consorci de Turisme del Baix Llobregat, FEEC, Diputació De Barcelona...
- Sol·licitud i tramitació de subvencions.
- Creació de noves rutes amb GPS.
- Utilització de programes informàtics amb mapes topogràfics.
- Treball de camp: senyalització i manteniment de rutes de muntanya.
Tot en aquesta vida requereix un esforç e il·lusió... Qui la segueix, l’aconsegueix!
Signat*: LAIE VILASÍS
Vallirana, 10 de gener de 2014
(*) Amb autorització per a la seva difusió

PER A MÉS
INFORMACIÓ:
(recursos utilizats)

SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA – DPT. EMPRESA I OCUPACIÓ
GENERALITAT DE CATALUNYA
Web: www.oficinadetreball.cat
Fil d'Ariadna: Empreses i col·laboradors –> Programes transversals ->Ajuts i
subvencions
En aquest apartat d'"Ajuts i subvencions" podreu estar alertes dels nous
programes que es vagin convocant al llarg de l'any, com els plans d'ocupació
o d'altres programes similars que faciliten accions formatives i/o laborals.
La normativa de cada convocatòria nova explica quines persones en poden
gaudir del programa i els requisits que han de cumplir, que poden variar d'una
a altra convocatòria. Consulteu a l'apartat "objecte de la convocatòria" i
"persones destinatàries" i podreu comprovar si podríeu participar. Si és així
poseu-vos en contacte i consulteu amb la vostra Oficina de Treball de la
Generalitat.
WEB AJUNTAMENT DE VALLIRANA
Web: www.vallirana.cat
Fil d'Ariadna: Inici –> Serveis -> Borsa de treball i ocupació
En aquest apartat de "Borsa de treball i ocupació" podreu estar alertes dels
nous plans d'ocupació o programes similars, com el "Programa mixt Treball i
Formació", que l'Ajuntament de Vallirana tingui atorgats. També podreu
consultar un històric dels plans d'ocupació per saber els serveis i obres que
s'han pogut realitzar a Vallirana amb el treball de les persones que van ser
contractades gràcies a aquestes convocatòries.
SERVEI D'ORIENTACIÓ LABORAL / BORSA DE TREBALL
Pg. dels Horts, 6 (Vallirana)
Tel.:
93 683 22 62
C/e:
sol@vallirana.cat
Horari: De dilluns a divendres, matins de 8.30 a 14.00h
Dijous tarda, de 16.30 a 19.00h
Web: www.vallirana.cat

