Alumnes de Garraf Singular participen en la recollida d’aliments a
l’hort social de Càrites

Els passats 12, 19 i 26 d’abril de 2021 joves participants dels cursos d’Aux. de Venda al comerç i
en línia, d’Aux. d’Electricitat i electrònica i d’Aux. Administratiu amb atenció al públic del
programa Garraf Singular 2020 van visitar l’Hort Social de Càrites de Vilanova i la Geltrú.
El Sr. Antoni Marrugat Harris, de Càrites, va fer una explicació de la distribució i funció social dels
diferents horts, una de les quals és proporcionar a l’Economat de Vilanova productes frescos i
de temporada, així com facilitar petits espais d’hort destinats a l’autogestió i l’autoconsum de
les persones usuàries d’aquest servei. Posteriorment, els joves van col·laborar amb la recollida
de diferents fruites i hortalises de l’hort pel subministrament a l’Economat.
Aquestes visites estan enmarcades dins del programa Garraf Singular 2020. Aquest té com a
objectiu aconseguir la inserció laboral o bé la reinserció acadèmica dels seus participants a partir
de la millora de la seva ocupabilitat alhora que contribuir a cobrir la demanda laboral de la
comarca. El programa també pretén conscienciar als joves en la important tasca social de
voluntariat que desenvolupen diferents col·lectius locals i participar activament de les accions
socials, cíviques i educatives que es desenvolupen als municipis de la comarca del Garraf.

Edifici La Paperera • C. de la Unió, 81-87 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 04 40 • www.imet.cat

“Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri de Treball i
Economia Social i el Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, d’acord amb els
Projectes Singulars de Garantia Juvenil”.
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