L’experiència: Soufian Rahouti
ens explica el seu pas per la formació ocupacional
i el seu procés d’inserció.

(.....)de la Fassina, tinc un molt bon record, m’ha obert moltes portes i m’ha ajudat a
fer-me gran. Ara, quan explico això i penso en els inicis, em dono compte com canvia
la manera de mirar i veure les coses, com el temps i les experiències et donen una
altra visió de la vida.

L’any 2010-2012 vaig participar en el Programa Suma’t amb l’especialitat de Gestor/a
de Magatzem. Em va agradar molt. Vam tenir un professor que ens va motivar molt i
ens va ensenyar molt més que un ofici. Vam fer un grup molt maco, feiem activitats
que ens feien pensar, escoltar, reflexionar.... crec que això em va ensenyar molt. Amb
el Suma’t vaig tenir l’oportunitat de fer unes pràctiques a una empresa de transports i
logística juntament amb tres companys més. Vam fer les pràctiques durant un mes i
després ens van contractar,primer 6 mesos i després hi he estat treballant durant 3
anys. Al principi és complicat, hi ha moltes coses que no saps, estàs perdut, no tens
experiència ni confiança amb tu mateix, et fa por equivocar-te i penses que el millor és
no anar-hi més i així acabar amb aquestes pors. Per sort però, vaig saber aprofitar
l’oportunitat i em vaig centrar a aprendre el màxim de l’experiència, vaig tenir
paciència i vaig donar el màxim de mi. Quan no tenia feina o no podien estar per mi,
agafava l’escombra i em posava a netejar, o ordenava el magatzem, no estava mai
parat.Com amb tot hi ha moments bons i moments molt dolents però crec a vegades
ens ho imaginem més difícil del que és. Hem de ser més valents i pensar bé les coses.
He après molt en aquests 3 anys. Ara em sento molt més preparat i amb molta més
confiança amb mi mateix.
Amb 15 anys, quan vaig abandonar la ESO, no pensava en el futur, no donava
importància a la formació que estava rebent ni al que faria després. Tot el que fas
però, t’agradi més o menys, té un valor, encara que no t’ho sembli, i això ho he
descobert després. Ara em dono compte que finalitzar la ESO era important, però
llavors ni m’ho pensava. No és que no m’agradés estudiar sinó que no l’hi trobava cap
utilitat. L’entorn però tampoc no ajudava, o seguies la línia marcada o quedaves exclòs.
A molts joves ens passa, no trobem cap motivació al que estem fent i això ens fa
abandonar.

Ara que estic a l’atur em plantejo les coses d’una altra manera, vull continuar estudiant
i veure quines opcions tinc per poder tenir encara millors possibilitats laborals. Vull
escollir bé i seguir un bon camí.
Ara, i vist des d’aquesta perspectiva, els diria a tots el joves que aprofitin al màxim el
temps i que aprenguin de tot, que mirin de continuar estudiant però sobretot de
buscar i fer allò que els agrada i els motiva i que estiguin ocupats fent alguna cosa. No
fer res i estar al carrer no t’aporta res, només perdre el temps. Estic content d’haver
trobat el meu camí. Penso que tothom el pot trobar.
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