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Comarques

Les entitats socials del Clúster
Èxit milloren l’ocupabilitat de
200 gironins amb risc social
Nou alumnes d’un curs d’operador carni realitzat per la Fundació Astrid

21 aconsegueixen un contracte en una indústria de Riudellots de la Selva
DdG GIRONA

■ Els programes d’inserció laboral de les entitats socials que formen el Clúster Èxit han millorat
l’ocupabilitat de més de  persones a les comarques de Girona,
en col·laboració amb  empreses. Dintre d’aquestes iniciatives,
ara,  usuaris de la Fundació Astrid  han aconseguit un contracte en una empresa càrnia de Riudellots de la Selva, Friselva.
Aquesta ha estat la culminació
d’un nou curs formatiu d’operador carni, de  hores, adreçat a
joves d’entre  i  anys. Quinze

dels  alumnes que hi van participar van fer pràctiques de sis mesos a Friselva,  es van diplomar
i  han acabat contractats per
l’empresa. La formació ha anat a
càrrec de la Fundació Astrid  i
ha consistit, fonamentalment, a
ensenyar tasques pròpies de la indústria càrnia com ara desfer el
porc. Els destinataris del curs eren
noies i nois amb ganes de trobar
una feina estable, tal com va assenyalar des del Clúster Èxit.
La seva presidenta, Núria Martínez, va destacar tant «l’èxit
d’aquesta formació, que ha facili-
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Els participants en el curs d’operador carni a Friselva. CLÚSTER ÈXIT

Feina per a 745 persones
El Clúster Èxit és una associació
integrada per nou entitats de l’àmbit de l’economia social i el treball
amb suport sense ànim de lucre
de les comarques de Girona, que
donen feina a  persones pertanyents a col·lectius especialment vulnerables –amb discapacitat intel·lectual, física, malaltia
mental, síndrome de down i risc

d’exclusió social– i atenen més de
. usuaris.
Pel que fa a la formació, s’emmarca en els Punts formatius Incorpora Girona, pertanyents al
programa del mateix nom de la
Fundació Bancària la Caixa amb
el qual el Clúster Èxit participa
com a entitat social especialitzada
en inserció sociolaboral de les

persones amb discapacitat i especials dificultats. L’objectiu del programa és facilitar la inserció laboral d’aquestes persones, i oferir a
les empreses la possibilitat d’acollir-se a la Responsabilitat Social
Corporativa a través de la inserció
laboral de persones amb discapacitat intel·lectual, malaltia mental
i risc d’exclusió social.

Les residències i serveis per a la gent
gran denuncien que han arribat al límit
Associacions de centres,
federacions i sindicats amb
serveis a Girona reclamen
300 milions en 3 anys
EFE/DdG BARCELONA

DISSABTE, 29 DE JULIOL
12.00 h  Missa cantada
12.45 h  Vermut popular i sardanes a càrrec de la Cobla Osona L LA PLAÇA
19.00 h  Espectacle infantil i
familiar a càrrec de FEFE & Cia.
19.00 a 01.00 h  Firatast d’estiu L PALAU-SATOR P 1 € (TIQUET)
21.00 h  Música de guitarra
espanyola amb Gerard Serra
23.00 h  Fi de festa amb l’actuació d’Embolingats

tat incorporar joves amb risc d’exclusió social al mercat laboral»
com el treball realitzat des de la
Fundació Astrid .

El grup Embolingats, en
una de les seves actuacions.
19.00 a 01.00 h  Firatast d’estiu L PALAU-SATOR
P 1 € (CADA TIQUET)
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■ Els agents socials i econòmics
del sector de l’atenció a la gent
gran a Catalunya han reclamat a
la Generalitat una aportació de
 milions per incrementar els
salaris dels treballadors del sector,
que fa  anys que estan congelades. Ahir, van entregar un manifest al Parlament en el qual alerten
que el sector ha arribat «a una situació límit i inadmissible».
La presidenta de l’Associació
Catalana de Recursos Assistencials (ACRA), Cinta Pascual, va
denunciar «l’abandonament»
que està patint el sector de la gent
gran per part de la Generalitat,
que és l’administració amb competències en el sector, i que «està
comprometent una atenció de
qualitat». L’ACRA té  serveis diferents en funcionament a les comarques de Girona. Pascual va
afirmar que «és inexplicable el
maltractament que està patint el
sector, i és la nostra responsabilitat intentar fer tot el possible per
revertir aquesta situació».
El manifest està subscrit pels
sindicats CCOO i UGT, l’Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA), Centres Sociosanitaris Catòlics de Catalunya,
Consorci de Salut i Social de Catalunya, Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya, Unió Catalana d’Hospitals i la Unió de Petites i Mitjanes
Residències (UPIMIR). Tots ells

El registre del manifest, ahir al matí, al Parlament de Catalunya. DdG

disposen de diferents serveis per
a la gent gran en funcionament a
les comarques de Girona.
Per primera vegada, sindicats i
patronals del sector fan accions
conjuntes de reivindicació, «donat el greu de la situació», va argumentar Pascual. En el manifest,
les entitats reclamen que la Generalitat aporti els  milions en un
període de  anys per situar les tarifes públiques, que fa  anys que
estan congelades, al nivell necessari per poder dignificar el sector,
amb un increment escalonat durant aquest període perquè sigui
factible.
Cinta Pascualva explicar que el
col·lectiu d’atenció a la gent gran
està format per més de . professionals a Catalunya, el 
d’ells dones, i les condicions laborals de les quals estan per sota de
les de qualsevol altre àmbit
d’atenció a les persones.
Segons la presidenta de

l’ACRA, «amb la situació actual
està compromesa una atenció de
qualitat a les . persones que
estan ingressades en residències
i que gairebé totes pateixen malalties cròniques». Dins de l’àmbit
de l’atenció a les persones, el manifest situa el sector de la dependència com «el de pitjors condicions laborals dins de l’àmbit
d’atenció a les persones, amb el
consegüent deteriorament i
col·lapse en les residències d’avis
i centres de dia», va argumentarPascual.
La primera d’un seguit d’accions
El lliurament del manifest al Parlament és la primera d’una sèrie
d’accions que les entitats manifestants portaran a terme per sensibilitzar a l’administració, usuaris,
mitjans de comunicació, partits
polítics i societat civil sobre la situació que travessa el sector de la
gent gran.

