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Un total de 12 alumnes han assistit a les classes i mpartides per la Federació 
d’Hostaleria de Lleida i en el marc del Pla de Barr is del Centre Històric i Noguerola, 
que endega noves activitats formatives, lúdiques i socials 

 
12 alumnes han assistit a les classes impartides pe r la Federació d’Hostaleria de Lleida, en el marc 

del Pla de Barris del Centre Històric i Noguerola  
 

 
 

L’Empresa Municipal d’Urbanisme ha lliurat els diplomes a les 12 persones que han participat en el curs 
d’ajudant de cuina, que va impartir la Federació d’Hostaleria de Lleida en el marc del Pla de Barris del 
Centre Històric i Portal de la Magdalena-Noguerola. 

L’objectiu del curs, que ha tingut una durada de 100 hores presencials entre el 2 de maig i el 6 de juny, ha 
estat dotar a les persones dels coneixements bàsics i habilitats per a realitzar tasques en l’ofici d’ajudant 
de cuina mantenint les normes bàsiques per a l’elaboració, preparació, conservació i manipulació de les 
matèries primeres com de les preparacions bàsiques de plats senzills de cuina. 

Cal destacar que prop de 3.000 persones han participat en les activitats socials, lúdiques i artístiques, així 
com els cursos i xerrades que s’han dut a terme en el marc del Pla de Barris del Centre Històric des que 
es va endegar a finals de l’any 2006. L’EMU, a través de convenis amb diferents organismes o altres 
administracions, realitza diverses accions de formació com “Treball als barris” a través del qual s’han fet 
plans d’ocupació d’acollida lingüística, neteja de la via pública, manteniment d’edificis i ajudant de cuina. 
També s’han fet tallers de formació “Anem per feina” en els quals s’han realitzat tallers de recerca de feina 
per internet, taller de confecció d’un currículum i un taller de creació del e-mail. A més, s’han dut a terme 
cursos d’informàtica per a tothom adreçats als veïns i veïnes del barri, o un curs de carretoners amb una 
durada de 40 hores, adreçat a majors de 18 anys, en el qual han participat 10 persones en classes 
teòriques i pràctiques. 

Unes actuacions que continuen amb el Pla de Barris Portal de la Magdalena-Noguerola, que comença a 
endegar també diverses accions formatives, socials i lúdiques. Així, ja s’han dut a terme activitats amb 
diferents centres escolars de la ciutat, que han visitat les Adoberies i han participat en la realització d’un 
dossier didàctic així com el taller Fem dissabte en la qual els nens i nenes coneixen com es feia la pell, 
qui eren els adobers, etc. 



Altres activitats que es realitzen són 100% Iguals, per potenciar el treball en equip, la igualtat de gènere i 
el respecte mutu amb l’ajuda d’un dinamitzador i dirigit a alumnes de cicle inicial, mitja i superior; Projecte 
Igualtat, a través del qual es treballa a les escoles la igualtat amb contes, cançons, cinefòrum, etc. 

Hores d’ara ja s’està duent a terme l’activitat Anem per feina, a través del qual es fan diferents tallers de 
formació (com l’esmentat anteriorment curs d’ajudant de cuina); Suport a la recerca laboral i foment de 
l’ocupació mitjançant l’Oficina del Pla de Barris de la Rambla de Ferran, 9; o el conveni amb el Servei 
d’Ocupació de Catalunya amb el qual es fan plans d’ocupació, cursos ocupacionals (pastisseria, 
jardineria, carretoners, etc). 

 
 
 


