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La Joviat ofereix
onze cursos de
formació
ocupacional

El casal d’avis de la Generalitat arriba als
8.900 socis i voreja la capacitat màxima
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L’Escola Joviat de Manresa
ofereix onze cursos de formació ocupacional aquest curs
2007-2008. Els cursos són subvencionats pel servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu. Per cursar-los cal
estar inscrit al servei d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya com a persona aturada
en recerca de feina. S’ofereixen dos curs de cuiner dirigits a
dones i homes majors de 45
anys, un de 124 hores i l’altre
de 434; un altre d’ajudant de
cuina i un quart de pastisseria.
En l’àmbit sanitari hi ha la possibilitat de fer dos cursos d’auxiliar d’ajuda a domicili,un per
a majors de 45 anys i l’altre no,
i un tercer per formar auxiliars
d’infermeria
hospitalària.
També s’oferiran dos cursos
d’informàtica i un d’administratiu comptable i desenvolupament turístic. Per a més informació podeu trucar la Maribel Herranz, responsable dels
cursos de formació ocupacional, al telèfon 93 872 69 88 per
correu electrònic: fcontinuada@joviat.cat o a la pàgina web
www.joviat.cat.

El Casal de Gent Gran de Manresa, un equipament de la Generalitat situat al carrer de Circumval·lació, ha arribat als 8.900 as-

sociats, una quantitat que el situa
a prop del límit de la seva capacitat màxima.Josefina Huguet,responsable del casal, Miquel Medalla i Joan Mateu, president i vicepresident, han explicat que

l’entitat ha arribat a aquesta situació per l’èxit que han aconseguit
les múltiples activitats que s’organitzen –a hores d’ara tenen
1.200 inscrits a cursos amb professorat– i per la capacitat d’a-

tracció que tenen els serveis que
s’ofereixen i que inclouen un
menjador que serveix 80 àpats
diaris amb una bona relació qualitat-preu i les 1.900 visites anuals
de podologia, entre d’altres.

