En moviment | | Actualitzat el 11/03/2019 a les 17:07

?La cooperativa Dies d'agost fa un
curs gratuït de màrqueting i
comunicació digital 2.0 per a joves
d'Osona d'entre 16 i 28 anys
El curs s'emmarca dins el projecte GEA, que ofereix formacions amb possibilitat
d'inserció laboral i educativa | La formació és de 100 hores i dura 3 mesos

Dues de les alumnes a la primera sessió del curs, aquest dilluns al Casal Claret | Núria Farrés

La cooperativa de comunicació Dies d'agost ofereix un curs teoricopràctic gratuït sobre màrqueting i
comunicació digital 2.0 a joves residents a Osona d'entre 16 i 28 anys. El curs s'emmarca en el
projecte GEA, una iniciativa en el marc del programa Singulars de Garantia Juvenil del Servei
Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC), i va dirigit a joves que es vulguin formar en aquest àmbit
per poder-se incorporar al mercat laboral o tornar al sistema educatiu. De fet, a part de la formació
en sí, els joves també tindran un acompanyament tècnic de cara a poder-los inserir laboralment
o, si s'escau, ajudar-los en el retorn al sistema educatiu. La formació tindrà lloc els dilluns, dimecres
i dijous de 10h a 13h al Casal Claret de Vic. El curs dura 3 mesos, de març a maig, i encara hi ha
places disponibles.
A banda de la formació en comunicació, els joves poden escollir entre 3 itineraris formatius més:
auxiliar de cuina, amb l'obtenció del carnet de manipulació d'aliments; horticultura ecològica, amb
l'obtenció del certificat d'aplicadors de productes fitosanitaris, i mecànica de bicis elèctriques i
clàssiques. La cooperativa La Fera Ferotge coordina el projecte i les formacions aniran a càrrec de
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Càritas, Dies d'agost, la cooperativa de bicicletes Mbici i Joves Agricultors de Catalunya. El
projecte GEA està subvencionat pel SOC i cofinançat pel Fons Social Europeu en el marc de la
Iniciativa d'Ocupació Juvenil.
Les persones interessades en fer el curs poden demanar informació al correu
geaosona@laferaferotge.cat, al telèfon 93 885 74 20 o al whatsapp 686 553 212.
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