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Fa dècades que l’Institut Municipal d’Ocupació forma i assessora laboralment milers de lleidatans cada any. Un 
exemple és que el 2021 va assessorar 3.943 persones, 533 més van participar en els seus cursos i 838 van poder entrar 
al mercat laboral. Una institució tan vital per a la ciutat com, desafortunadament, poc reconeguda de vegades.

S. coSta d.

Les lletres gegants de Lleida 
a l’estació de trens, un viver 
d’emprenedors i els serveis 

de neteja de la canalització i 
les Basses d’Alpicat. Aquests 
tres treballs tan diferents un 
de l’altre tenen un denomina-
dor comú: són projectes que 
ha impulsat l’Institut Munici-
pal d’Ocupació (IMO), un ens 
municipal que ofereix formació 
i assessorament per aprendre 
gairebé qualsevol ofici a tots 
els col·lectius i edats possibles. 
Un exemple d’això és que l’any 
passat va atendre i va oferir as-

sessorament laboral a 3.943 per-
sones, 533 més van participar 
en algun dels seus cursos de for-
mació, va aconseguir la inserció 
laboral de 838 a través d’alguns 
dels seus programes i unes al-
tres 546 ho van fer mitjançant 
el servei d’intermediació laboral 
de la Generalitat. Unes xifres 
destacables, sobretot tenint en 
compte el context de pandèmia, 
que esperen superar aquest any, 
que ha arrancat amb 15 projec-
tes de formació laboral entre els 
quals destaquen els de fusteria, 
soldadura, pintura o adminis-
tració d’empreses. 

institucions LaboraL

L’institut de les 
oportunitats
L’IMO ofereix aquest any 15 cursos de formació laboral

A més d’aprendre l’ofici de maçoneria, els alumnes i professors d’aquest curs s’encar-
reguen també de fer les millores que ne- cessitin les dependències de l’IMO.

Un dels projectes més antics de l’IMO, en el qual els alumnes es posen a la pell d’empleats 
d’una empresa i aprenen a treballar en tots els seus departaments.

Un dels tallers més populars i demanats de la Casa dels Oficis de l’IMO, en el qual ensenyen a fer 
des de petites peces de fusta fins a grans estructures.

Forma una desena d’alumnes en pintura a nivell industrial i, com els del curs de maçoneria, s’en-
carreguen de les tasques de pintura de les instal·lacions de l’IMO.

Maçoneria
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L’IMO té, a més de la seu central a 
Pardinyes, el viver d’empreses de 
Gardeny, l’escola de jardineria i el centre 
especial de treball de Vallcalent

Actualment ofereix 15 cursos de formació 
i assessorament laboral a tot aquell qui ho 
demani, i també la possibilitat d’inscriure’s 
a la borsa de treball per trobar feina

A més d’ensenyar una feina, la Casa dels Oficis 
dona tutories personalitzades als alumnes 
i els ensenyen a adaptar-se a les rutines de 
treball que tindrien en qualsevol empresa

La responsable de progra-
mes d’ocupació de l’IMO, Ma-
rina Guivernau, recalca que en 
aquest institut “gestionem tots 
els temes d’ocupació de la Pae-
ria i la Generalitat a la ciutat i 
els programes que fem depenen 
de les subvencions que ens ofe-
reixen altres entitats i institu-
cions, com per exemple el Servei 
d’Ocupació de Catalunya”. 

Aquests cursos es fan al llarg 
de l’any i el que per a Guiver-
nau diferencia l’IMO de la resta 
d’instituts de formació laboral 
és que “els fem tant a l’estiu com 
a l’hivern, no parem cap dia fei-

ner i, malgrat que els progra-
mes van variant, sempre n’hi ha 
uns quants de dirigits als joves, 
col·lectius vulnerables i majors 
de 45 anys. El nostre objectiu 
primordial és millorar la for-
mació de les persones, la qual 
cosa en la majoria de casos es 
tradueix en una millora de les 
seues vides”, diu Guivernau.

L’IMO té la seu a Pardinyes 
i disposa de diversos equipa-
ments per tota la ciutat. Segons 
detalla el regidor d’Ocupació, 
David Melé, aquests són “el vi-
ver d’empreses a Gardeny, on 
emprenedors poden impulsar 
les seues pimes fent ús de les ins-
tal·lacions; un centre especial de 
treball a Vallcalent, amb 55 tre-
balladors que s’encarreguen del 
manteniment de la jardineria i la 
canalització del riu; i l’escola de 
jardineria del carrer Til·ler, amb 
32 alumnes d’entre 14 i 21 anys 
amb complexitat especial que 
s’encarreguen de tenir cura de 
l’estat de les Basses d’Alpicat”. 

Però sens dubte el seu equi-
pament més conegut és la Casa 
dels Oficis de Pardinyes, situada 
a la seu de l’IMO. “Oferim qua-
tre tallers de pintura, soldadu-
ra, fusteria i construcció a una 
quarantena de joves d’entre 16 
i 30 anys que són de la Mariola, 
el Centre Històric i Noguerola”, 
assenyala Guivernau. 

Una de les pecul iar itats 
d’aquests tallers és que, a més 
d’aprendre un ofici, “els fem tu-
tories personalitzades per po-
tenciar i millorar els seus punts 
forts i febles”. Melé afegeix que 
“a més de la formació teòrica i 
pràctica, se’ls ensenya a adap-
tar-se a les rutines que tindria 
una empresa o un treball nor-
mal perquè siguin bons profes-
sionals i s’adaptin als treballs a 
què puguin optar, per això l’ho-
rari és de 7.30 del matí a tres 
de la tarda, com una jornada 
laboral”.

Aprenentatge i manteniment
D’altra banda, l’IMO també 

es beneficia d’aquests cursos, 
ja que “la majoria d’obres o tre-
balls que es fan per renovar els 
edificis dels seus equipaments 
els duen a terme els mateixos 
alumnes d’aquests tallers, per 

la qual cosa a més d’aprendre 
també ens serveix per renovar 
les nostres instal·lacions”, asse-
nyala Guivernau.

El programa que sens dubte 
tant la responsable de projectes 
de l’IMO com Melé consideren 
la “joia de la corona” és el d’ad-
ministració d’empreses. “És una 
iniciativa que vam arrancar fa 
vint-i-cinc anys en col·laboració 

model d’èxit
Només l’any passat l’IMO va 
permetre la inserció laboral 
de 838 persones a través 
dels programes formatius

n Malik és un jove de 20 anys 
que va venir a Lleida des del 
Senegal fa un any i va poder 
entrar en el curs de soldadu-
ra de la Casa dels Oficis de 
l’IMO. “Vaig conèixer aquests 
programes de formació grà-
cies al meu germà, que en va 

fer un fa poc, i em vaig posar 
en contacte amb l’IMO per 
veure si era possible entrar”, 
diu Balde, però es va trobar 
amb un problema. “Tinc el 
títol de Secundària del Sene-
gal però aquí no me’l van con-
validar, per sort a l’IMO em 

van deixar fer la prova 
d’entrada de tota ma-
nera i la vaig superar i 
vaig poder començar el 
curs que estic fent ara”. 
Balde està molt content 
per l’oportunitat que li 
ha ofert l’IMO i ha tro-
bat en la soldadura un 
possible futur laboral. 

“Quan acabi el curs 
m’agradaria seguir en 
aquesta branca labo-
ral, aprendre’n més 

i més endavant poder dedi-
car-m’hi. Que hi hagi entitats 
com l’IMO és genial perquè és 
un institut de qualitat i, el que 
és més important, ajuda els 
joves perquè puguem complir 
els nostres somnis”, conclou 
Balde.

n “El que ofereix l’IMO és 
una oportunitat única i es-
pecial per als joves.” Així 
s’explica Jonathan Giménez, 
un jove de 17 anys dels blocs 
Joan Carles de la Mariola que 
fa el curs de fusteria de la Ca-
sa dels Oficis. “Vaig conèixer 

aquests programes a través 
de les xarxes socials i gràcies 
a un conegut vaig poder sa-
ber-ne més, llavors vaig fer 
el curs base per escollir quin 
tipus de formació laboral vo-
lia i em vaig decantar per la 
fusteria”. 

Ara Giménez és un 
aficionat d’aquest món 
i la seua intenció és se-
guir-hi molt de temps. 
“M’encantaria poder 
continuar formant-me 
o treballar en alguna 
cosa relacionada amb 
la fusteria i aconseguir 
una ocupació a través 
de les oportunitats 
laborals que ofereix 
l’IMO, que té un perso-
nal molt bo i professio-

nal tant per formar com trac-
tar les persones”, assegura. 
Finalment, Giménez anima la 
ciutadania “a conèixer més la 
tasca que fa l’IMO, perquè no 
només dona formació a joves, 
sinó també als vulnerables i a 
la gent gran”.

«Ajuda que els 
joves puguem 
complir els 
nostres somnis»

«M’encantaria 
poder treballar  
en el sector de  
la fusteria»

Malik Balde
fa el curs De sOlDaDura

Jonathan Giménez
fa el curs De fusterIa

en primera perSona
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marina guivernau i david melé, davant de la seu central de l’imo.

amb divuit entitats de tot Cata-
lunya i consisteix bàsicament 
a gestionar el dia a dia d’una 
empresa simulada”, assegura 
Guivernau. Per a això, els alum-
nes treballen en una aula recre-
ada com una oficina i van rotant 
per cadascun dels departaments 
que una empresa real tindria 
com a administració o recursos 
humans. 

“Aquest programa té la qua-
lificació de nivell dos de gestió 
administrativa”, afirma Guiver-
nau, que afegeix que “cada en-
titat participant recrea la tasca 
d’una empresa fictícia i després 
comparem resultats. En el nos-
tre cas gestionem una empresa 
que exporta tota mena de frui-
tes, al ser de Lleida no podia ser 
d’una altra forma”.

a més d’aprendre l’ofici de maçoneria, els alumnes i professors d’aquest curs s’encar-
reguen també de fer les millores que ne- cessitin les dependències de l’IMO.

un dels projectes més antics de l’IMO, en el qual els alumnes es posen a la pell d’empleats 
d’una empresa i aprenen a treballar en tots els seus departaments.
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Formació per a tothom
z l’IMO ofereix cursos de forma-
ció per a totes les edats i con-
dicions, però sempre compta 
amb projectes destinats a jo-
ves, majors de 45 anys i perso-
nes vulnerables de Noguerola, 
Mariola i centre històric. Preci-
sament, en aquests tres barris 
disposa de delegacions per tal 
d’informar els veïns i fomen-
tar que s’inscriguin en els seus 
cursos.

Oferta actual
z enguany ofereix una quinzena 
de cursos de formació. aquests 
varien cada any en funció de les 
subvencions que reben, espe-
cialment del servei d’Ocupació 
de catalunya (sOc).

Empresa simulada
z un dels cursos més originals 
és el d’administració, en el qual 
els alumnes aprenen treballant 
en una empresa simulada i 
han de passar per tots els seus 
departaments.
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