Ja han començat les obres
del pumptrack
Segueix-nos
a les xarxes
Assabenta’t del
que està passant
al Papiol fàcilment!
fb.me/elpapiol
instagram.com/aj_elpapiol
www.elpapiol.cat

El Consell de la Infància
i l’Adolescència ha
participat en el disseny
de la nova instal·lació.
El pumptrack
s’emplaçarà al terreny
del desaparegut Casino.
Està pensat perquè
infants, adolescents i
joves puguin rodar sobre
monopatins, patins,
patinets i bicicletes.
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Servei de referents
d’ocupació juvenil

Programa d’inserció
laboral per a dones
majors de 45 anys

• La regidoria de Joventut i l’Oficina de
Promoció Econòmica (OPEP) ofereixen un
servei mensual i gratuït d’orientació laboral i
de formació per al jovent.

• La regidoria de la Dona i l’OPEP ofereixen un
itinerari formatiu a dones del municipi que es
trobin a l’atur, en recerca activa de feina o en
risc d’exclusió del mercat laboral.

• El projecte va adreçat a joves d’entre 16 i
29 anys que cerquen feina o no saben què
estudiar.

• Les classes es faran al Casal de la Dona tots
els dilluns i dimecres, de 10 a 12 h, del 21 de
març fins al 20 de juny.

Millores als horts
urbans

Més llum al
rocòdrom

• L’Ajuntament s’ha reunit amb els usuaris dels
horts urbans per parlar de millores en aquest
espai de trobada i convivència.

• Es millorarà la il·luminació del rocòdrom, la
nova instal·lació esportiva del Poliesportiu.

• L’Ajuntament millorarà les escales d’accés,
aportarà més compost i organitzarà dues
formacions referent a la plantació d’arbres
fruiters i empelts, adreçades als usuaris dels
horts.

• El rocòdrom consta d’una paret vertical per
pujar amb arnès i corda de 8 m d’alçada i
una paret horitzontal de 12 m de longitud, per
escalar sense corda a poca distància del terra
però amb major dificultat.

