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“A data d’avui jo no estaria es-
tudiant si no hagués participat 
en el Diltet, que em va fer veure 
la necessitat de formar-me per 
poder treballar del que vull”, 
aquesta és l’opinió de Jèssica Vega, 
un dels testimonis recollits al docu-
mental de Montcada Comunicació 
que es va projectar durant l’acte de 
cloenda del Dispositiu Local de 
Transició Escola Treball, celebrat 
el 14 de juny al Kursaal. Diltet és 
el nom genèric on s’inclouen els 
diferents programes que coordina 
l’Ajuntament –amb el suport de 
la Diputació i la Generalitat– amb 
l’objectiu de reenganxar als estu-
dis els joves dels diferents instituts 
de Montcada que no s’adapten a 
les aules convencionals i necessi-
ten un acompanyament en el seu 
camí formatiu i d’accés al mercat 
laboral. La regidora d’Educació, 
Ana Rivas (PSC), va destacar 
“els esforços que hem posat des 

de l’inici en aquest programa 
per tal que els joves puguin te-
nir una segona oportunitat”. El 
regidor de Promoció Econòmi ca, 
Empresa i Ocupació, Joan Car les 
Paredes (CiU), va agrair la parti-
cipació de les empreses, una vui-
tantena, que han col·laborat en les 
estades formatives dels alumnes 
“contribuint així a què puguin 
tenir un primer contacte amb el 
món laboral”. 

Continuïtat. El coordinador dels 
Plans  de Transició al Treball del 
Servei de Programes de Qualifi-
cació Professional Inicial, Jaume 
Hill, i el cap del programa de tran-
sició escola-treball de la Diputació, 
Joan Josep Alonso, van mostrar-
se disposats a continuar apostant 
pel Diltet i van recordar que en 
aquesta qüestió Montcada va ser 
un municipi pioner ara fa quatre 
anys. El president d’Andròmines, 
Sebastià Heredia, i el director de 

l’Àrea Social de la Fundació En-
grunes, Francisco Villarrasa –que 
gestionen respectivament els pro-
grames ‘Reinventat’ i ‘Aprendre 
i emprendre’– van fer una crida 
a favor “d’un món més humà 
on tothom tingui segones opor-
tunitats”, en paraules del primer. 
L’alcaldessa va animar els joves “a 
no defallir i aprofitar programes 
com el Diltet”. L’acte va cloure 
amb un refrigeri a càrrec dels parti-
cipants al taller de cuina i el lliura-
ment dels diplomes als joves. 

Laura Grau | Can Sant Joan

Un total de 130 joves 
han pres part en el Diltet 
durant aquest curs
Ajuntament, Diputació i Generalitat es comprometen 
a continuar apostant pels programes en l’acte de cloenda

transició escola-treball

D’esquerra a dreta, Rivas, Paredes, Hill, Pérez, Alonso i Heredia, durant els parlaments

Alguns alumnes, mirant l’exposició sobre les accions del Diltet que es va instal·lar al vestíbul del Kursaal amb motiu de l’acte de cloenda


