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que ja van passar a ser 56 l'any següent. La dificultat
de la majoria dels inscrits a la borsa és més la seva falta de formació que la mateixa minusvalia, i per això
l'assodadó ofereix cursos i assessorament personal.

Un total de 72 persones van trobar feina l'any passat a
Girona a través de Mifas, Minusvàlids Físics Associats,
al qual hi havia apuntades 630 persones. El servei va
ser creat fa'tres anys, i el 1995 va col·locar 12 persones,

Es multipliquen per sis els disminufts
que troben feina a través de Mifas
La contractació de persones amb minusvalies comporta incentius per a les empreses
CRISTINA GÓMEZ
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Eva Rico assegura que, després de perdre la cama esquerra
en un accident de moto, la seva
sort va ser contactar amb el servei d'integració laboral de Mifas.
A través d'ells va aconseguir la
seva feina actual al Garatge Plana de Fornells de la Selva. L'empresa tenia vin lloc vacant d'informació, recepció de clients i
atenció al telèfon, i va considerar
que per cobrir-lo podria contractar una persona minusvàlida.
Durant l'any 1997, 72 persones van trobar feina a través del
Servei de Suport a la Integració
Laboral (SSIL) de Mifas, davant
les 54 de l'any anterior i les 12
persones que es van col·locar
l'any 1995, el primer que va fioncionar el servei. La majoria de
llocs de treball corresponen a
auxiliars administratius, manipuladors, recepdonistes i telefonistes, dependents o vigilants.
La responsable del SSIL de
Girona, Rosa Maria Ferrer, afirma que a la borsa de treball hi
ha cada vegada més joves amb
formació que, com l'Eva Rico,
presenten alguna minusvalia
després de ser víctimes d'accidents de trànsit. Tot i això, gairebé el 63% de les 630 persones
que h i h a apuntades al SSIL
només compten amb certificat o
graduat escolar, i prop del 12%
no disposa de cap certificat. De
fet. Ferrer explica que moltes de
les persones que recorren al
SSIL estan més condicionades
per la falta de formadó que per
la seva disminudó física.
Per resoldre aquest problema, el servei d'integradó laboral
ofereix formadó i assessorament
personal a les persones que hi
recorren. Durant l'any passat es
van realitzar cvirsos de català.

El grup bancari més
antic del món
ha instal·lat una
oficina a Girona

CAM-40 no descarta
iniciar mobilitzacions
d'aturats a l'estil de
les de França

JOAN CEUS

Volkswagen farà un
cotxe que gastarà 1
litre de benzina cada
100 quilòmetres
EPE/DdeG

Wolfsburg.- El president del
consorci automobilístic alemany Volkswagen, Ferdinand
Piech, va anundar ahir que en
el futur fabricaran cotxes que
només consumiran un Utre de
gasolina cada 100 quilòmetres.
Piech, en una entrevista concedida a la revista Stem, va afirm£ir que el seu consorci fabricarà properament u n cotxe
amb im consum de tres litres,
més tard u n altres amb dos
litres, i finalment arribarà el
d'un sol litre.
Piech va afegir que el fet que
un cotxe consumeixi només im
Utre no vol dir necessàriament
que hagi de ser «gairebé una
biddeta», i va dir que el vehicle
tindrà quatre rodes, però no
necessàriament quatre seients.
Tot i que no va voler donar
dates concretes, Piech va dir
que el cotxe de tres litres estarà
al mercat com a molt tard el
1999. Serà el model més petit
de la marca, s'anomenarà
«Lupo», i serà presentat d'aquí
a unes setmanes.

Una empresa de
Girona crea un
nou sistema per
impermeabilitzar

Eva Rico treballa al Garatge Plana de Fornells de la Selva.
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500.000 plés

Reducció Social: 70% a menys de 40 anys
90% a més de 45 anys
800.000 pies. deduïble de l'Impost de Societat

TEMPORAL
(1 a 3 anys)
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Reducció Social:

DE PRACTIQUES

500.000 pies. per lo
transformació en indefinit

50% de la Seguretat Social

DE FORMACIÓ

75%
100% Si el primer
contractat és disminuït

DdeG

d'informàtica i d'atenció al han d'oferir un 2% de llocs de
públic, així com preparadó per a treball a persones disminmdes.
oposicions, ja que el 3% de les
El servei d'integradó laboral
places a l'Administració estan compta també amb tma persona
reservades per a disminuïts. Les que es dedica a la captació i
empreses de més de 50 empleats prospecció d'empreses a les

comarques gironines, a les quals
informa de la possibilitat de contractar persones amb minusvaUes i àsís avantatges fiscals i les
subvendons que comporta per a
vma empresa.

Girona.- Una empresa de
Girona, Trabajos Especiales de
Estanqueidad, ha creat un sistema per a la impermeabilitzadó del teulat de la catedral de
Tortosa que representa u n a
innovadó a niveU mimdial. El
sistema ja s'està aplicant als
3.000 metres quadrats del teulat de l'edifid gòtic -que tenia
en les filtradons im dels prindpals problemes per a la seva
restauradó-, i ja ha demostrat
la seva eficàda.
La solució consisteix en la
utUitzadó d'una membrana de
PVC que substitueix les teules
per cobertes planes, i la posterior construcdó d'una xarxa de
caiguda per a l'aigua. Una multinadonal b e ^ segueix atentament l'evoludó del projecte, que
considera una referènda clau
de cara a projectes fiíturs.

El centre recolza la integració al món laboral dels joves a través de l'autoocupació

El CP'AC assessora 109 projectes i la creació
de 27 empreses a Girona durant l'any passat
CRISTINA GÓMEZ
Girona

L'any passat es van crear 27
noves empreses a les comarques
gironines amb el suport del Centre de Promodó i Gestió d'Iniciatives d'Autoocupació Juvenil
(CP'AC), que presta serveis als
joves emprenedors i recolza la
seva integració en el món laboral. El nombre d'empreses creades des que es va posar en mar-

xa el servei a Girona l'any 1990
ha anat augmentant progressivament, i l'any 1997 es va doblar
la xifra de l'any anterior, quan
es van ei^egar 10 empreses. La
majoria de projectes, el 80%, són
del sector serveis, i el comerç en
suposa el 16%.
El nombre de projectes assessorats per aquesta fundació
durant l'any passat va ser de
129, superior també als 53 de
l'any anterior. Els responsables
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del CP'AC expliquen que la
publidtat i el boca a boca acosten les persones amb projectes
empresarials als seus serveis.
El centre afirma que la seva
prioritat és assegurar-se que
l'empresa que es mimti compti
amb les màximes garanties de
fundonament, per la qual cosa
una part important de la seva
feina és elaborar plans de viabilitat fins que es crea l'empresa.
El CP'AC duu a terme serveis

de formació, en gestió empresarial i cooperativa, assessorament
per a la creació d'empreses i
campanyes de difusió del concepte de l'autoocupació a les
escoles, entre altres. La fiandadó
ha estat selecdonada per la UE
per desenvolupar un programa
d'actuadó per al foment i la promoció de petites empreses en
nous jaciments d'ocupació, en
àrees com els serveis personals o
de medi ambient.

Arenas demana
als empresaris que
ajudin a la formació
dels desocupats

Madrid.- El ministre de Treball, Javier Arenas, va declarar
ahir que s'incrementaran els
fons públics per a la formació,
però va demanar a les mepreses privades que s'impliquin en
la formadó dels atruats inscrits
a l'Inem. El ministre va explicar que «no es desviarà ni una
pesseta» de la formadó pública
a al privada, i va dir que es crearà un nou sistema de beques
per a la formadó dels que portin més d'un any aturats.

