EL PROGRAMA TIMOL TORNA A ESTAR PRESENT A UNA CONVOCATÒRIA DE
PLACES RESERVADES PER A SER COBERTES PER PERSONES QUE ACREDITIN
DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL
Febrer 2022

El programa TIMOL té
per objectiu facilitar la
inserció al mercat
ordinari de persones
amb
discapacitat
intel·lectual.

SIS OPOSITORS/ES, PREPARATS PEL PROGRAMA TIMOL, VAN PARTICIPAR DISSABTE A
LES DARRERES OPOSICIONS CONVOCADES PER L’ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L’ESTAT
Divendres 4 de febrer, un grup de
persones valentes, van agafar les
seves maletes plenes d’esperança,
nervis, il·lusió i aprenentatges, i es
van endinsar en una nova aventura
pionera al programa TIMOL.
Aquestes
tenien
l’objectiu
d’aconseguir una feina dins
l’Administració Pública, en concret,
aconseguir una plaça com a personal
laboral fixe del grup professional E0,
especialitat: Tasques complementàries de suport. El nombre total de
places convocades a tot el territori
espanyol és de 190, de les quals
corresponen a Catalunya les
següents: 5 a Barcelona, 1 a
Tarragona i 1 a Lleida. L’examen es
va realitzar dissabte dia 5 de febrer a
les 10h a la Universitat Complutense
de Madrid i a les facultats de dret i
filologia; van acudir més de 2500
opositors/es provinents de tota
Espanya. Va ser impressionant veure
la quantitat de somnis compartits i
anhelats que es van unir en aquella

plaça (Menéndez Pelayo) mentre ells
i elles esperaven impacientment per
poder entrar a les seves aules
respectives i demostrar tot el que
s’havien esforçat i el que eren
capaços/es de fer, un plegat
d’emocions els hi recorria pel cos.
Una hora després que comencés
l’examen, tothom anava sortint i,
aquest cop, va ser l’agitació
d’acompanyants que esperaven
ansiosos per poder abraçar de nou
als seus triomfadors/es, la que es va
sentir tan a flor de pell que es va
traduir en un gran aplaudiment de
recompensa per la feina ben feta que
acabaven de portar a terme.
En paraules dels i de les 6 opositors i
opositores preparats pel programa
TIMOL: “aquesta experiència ens ha
fet créixer l’autoestima i les ganes de
continuar lluitant, esperem que si no
pot ser possible a la primera, pugui
ser en qualsevol altre intent, no
abandonarem mai la batalla”.

El programa TIMOL és una
iniciativa d’àmbit comarcal
que rep el finançament del
Departament d’Empresa i
Treball de la Generalitat de
Catalunya, dels Ajuntaments i del Consell
Comarcal del Garraf.
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