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Conveni entre la Fundació ICG i
Salesians Sant Jordi per a la inserció
social i laboral de joves i adolescents
A través d’un acord de transferència tecnològica per formar en les TIC a joves en perill d’exclusió social
BARCELONA / LLEIDA
La Fundació ICG signa un acord
de transferència tecnològica amb
les Plataformes socials Salesians
Sant Jordi, a través del qual es
cedeix la tecnologia ICG, especialitzada en la gestió d’establiments
i empreses d’hostaleria, per formar els alumnes que cursen els
PFI d’Auxiliar d’Hoteleria, Cuina i
Serveis de Restauració de les escoles de cuina-restaurant d’aquestes
plataformes socials.
Inicialment, l’acord s’estableix
amb el centre PES Cruïlla de Barcelona on joves i adolescents es
formen i realitzen les pràctiques a
l’Escola de Cuina Cruïlla el Punt,
situada a Torre Baró, a Nou Barris
de Barcelona, en un edifici que ha
estat cedit per l’Ajuntament de la
capital catalana.
A través d’aquest conveni, el centre formatiu utilitza la tecnologia
més avançada per formar i garantir la inserció sociolaboral de

L’Escola de Cuina
PES Cruïlla El Punt,
situada a Torre Baró
de Barcelona, formarà
amb la tecnologia ICG
per garantir la inserció
sociolaboral de joves

Andreu Pi, president del Grup ICG, Antoni Siurana, President de la Fundació ICG, Janet Sanz, Regidora de l’Ajuntament de Barcelona, Paco Estellés, Director
General de Salesians Sant Jordi, en el moment de la signatura del conveni.

joves i adolescents que avui estan
en situació d’exclusió social. Els
alumnes del centre es formaran
amb les solucions FrontRest, TeleComanda i ICGManager que
s’han instal·lat a totes les àrees
de treball de l’Escola i a les aules
d’informàtica. La signatura, que
s’ha celebrat a Barcelona en el decurs d’un acte de reconeixement
a les entitats col·laboradores, ha
comptat amb la participació de la

Regidora d’Urbanisme i Quarta
Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament
de Barcelona, Janet Sanz, el president de la Fundació ICG, Antoni
Siurana, el President del Grup
tecnològic ICG, Andreu Pi, el director general de Salesians Sant
Jordi, Paco Estellés el Titular i el
Director de la PES Cruïlla, Toni
Parrilla, la coordinadora de l’escola de cuina bar-restaurant Cruïlla Al Punt, Dolça Valero, i altres

Els representans institucionals i de les entitats col·laboradores, amb educadors socials i professors de Salesians Sant
Jordi al Restaurant pedagògic Escola de Cuina PES Cruïlla El Punt, al barri de Torre Baró de Barcelona.

LA SIGNATURA DEL CONVENI S’HA CELEBRAT A BARCELONA
EN EL DECURS D’UN ACTE DE RECONEIXEMENT A LES ENTITATS
COL·LABORADORES

professionals del centre. També
han estat presents representants
de les altres entitats que han fet
possible el projecte de l’Escola
Restaurant com són l’obra social
de Caixabank, La Fundació Nou
Mil·leni i La Fundació Nous Cims.
Salesians Sant Jordi, és una entitat
que aglutina les plataformes socials dels Salesians de Catalunya.
Promou diversos projectes educatius i de prevenció per a infants,
adolescents i joves, i centra la seva
tasca educativa en els àmbits del
lleure, la inserció sociolaboral,
l’educació formal i la dinamització comunitària. L’entitat compta
amb Plataformes socials (PES) a
diversos indrets de Catalunya:
Barcelona, Sant Adrià de Besos;
Girona; Lleida; Mataró; Sant Boi i
Terrassa.

La Fundació ICG és una entitat
sense ànim de lucre que desenvolupa actuacions de responsabilitat
social, vinculades a promoure la
formació, la cooperació i integració social, la ciència i el coneixement.

L’objectiu és
col·laborar en la
dinamització de les
plataformes socials de
Barcelona, Sant Adrià
de Besos, Girona,
Lleida, Mataró, Sant
Boi de Llobregat i
Terrassa

