
O 30 de setembro de 2019 comezou un novo 

Obradoiro de Emprego, Redondela sostible, con 20 

participantes: 4 integrantes do equipo técnico e 16 

alumnas e alumnos traballadoras e traballadores.  O 

novo Obradoiro, promovido polo Concello de Redon-

dela, subvencionado pola Consellería de Economía 

Emprego e Industria, cofinanciado polo Fondo Social 

Europeo e a iniciativa de Emprego Xuvenil,  e pola 

propia administración municipal, ten dúas especiali-

dades : Deseño gráfico e Carpintaria e vernizado, con 

oito alumnas traballadoras e alumnos traballadores 

en cada unha delas. 

Redondela sostible ten seis meses de duración, 

dende o 30 de setembro de 2019 ata o 29 de marzo 

de 2020. Os alumnos e alumnas con idades 

comprendidas entre 18 e 30 anos, e inscritos no 

programa de Garantía xuvenil, son contratados con 

un contrato para a formación e o aprendizaxe e o 

finalizar o mesmo poden obter  os certificados profe-

sionais correspondentes de Deseño gráfico e Carpin-

taría e vernizado. De este xeito se busca ,mellorar a 

empregabilidade das mozas e mozos así como as 

súas posibilidades no mercado laboral.

O grupo de carpintaría ten previsto levar a cabo 

diferentes actuacións no Concello: 

1. Acondicionamento do entorno do rego 

Maceiras lavadoiro de Laredo de arriba sito 

no rego Maceiras, á altura da vía verde.

2, Acondicionamento do entorno do rego 

Maceiras e do lavadoiro de subida á Buraca, 

entre o paso de peóns do centro de saúde e a 

subida ao barrio de Parada

3. Paseo peonil do Pexegueiro.

4. Mobiliario urbano.

O grupo da especialidade de deseño gráfico 

abordará as seguintes actuacións: 

1, Deseños de folleto ilustrativos para turismo

2, Deseño de campaña para urbanismo

3, Cartelería e publicacións de alcaldía

4, Campañas para medio ambiente

5, Actuacións para o Concello ao servizo da 

transparencia. 

6. Accións en desenvolvemento local

OBRADOIRO DE EMPREGO XUVENIL 
“REDONDELA SOSTIBLE”  


