NOVES OPORTUNITAT LABORALS PER A LES PERSONES AMB
DISCAPACITAT
Gener 2022

L’ajuntament de Barcelona treu 27 places reservades i s’aconsegueix una inserció pel
programa Timol.
El passat dijous dia 13 de gener vam assistir a un
fet poc habitual. L’Eva Romero Morales
participant del Programa TIMOL,
va ser
convocada pel departament de Recursos
Humans de l’Ajuntament de Barcelona per tal de
donar-li la benvinguda com a treballadora del
propi ajuntament. Eva és una de les 27 persones
que ha pogut accedir a una de les places del cos
d’ajudants de serveis auxiliars de l’Ajuntament
de Barcelona.

Es va tractar d’un acte molt emotiu i
engrescador per diferents raons, es va
parlar i reconèixer la necessitat de
sumar capacitats i donar cabuda dins
del cos de treballadors a la diversitat.
Aquesta diversitat és també el reflex
de la que existeix a la nostra societat.
Es va posar l’accent en la mirada
inclusiva que és necessària per donar
el dret a les persones amb
discapacitat a poder accedir a un lloc
de treball.
Va ser emotiu també per l’ Eva,
perquè fins arribar a aquest punt,
van passar mesos de preparació del
temari, de proves pràctiques i de
sentir
dir a la persona que
l’acompanya en aquest procés:
“presentar-se a una oposició és una
carrera de llarga distància, en la que
no tots arriben a la meta, però que
hem de continuar treballant per a
poder arribar al nostre objectiu”.
I
finalment
per
a
ella
aconseguir aquesta fita significa
un canvi molt important en la
seva trajectòria laboral com per
exemple estabilitat

laboral, reconeixement a la feina i un
llarg etcètera.
Hem definit l’acte també com
engrescador, perquè als professionals
del TIMOL, ens encoratja a continuar
per aquesta nova via que tot i ser
complicada i llarga, ens va donant
resultats. I perquè també tenim
l’esperança
de
que
d’altres
organismes públics ho agafin com a
model.
Actualment un grup de persones del
programa TIMOL preparen diferents
processos d’oposició convocats per
la Generalitat i l’Estat Espanyol.

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

El proper dia 4 de Febrer, sis
persones del TIMOL viatjaran fins a
Madrid per a presentar-se
a la
convocatòria de personal laboral
fixe en l’especialitat de tasques
complementàries de suport. Des
d’aquestes línies volem desitjar-los
molta sort en les proves, siguin els
que siguin els resultats, ells ja són
experts en trencar barreres.
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