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Les enfitats gironines s'uneixen en
un projecte per ajudar a troliar
feina ais coi-iectius amb difio K\K
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ACTUACIONS PREVISTES EN EL PLA
> Atenció personalitzada per a,la inserció social
f "tebòral mitjançant tutories. •-'
N^^eivei d'acollida a les persores-que s'instal·len
enruna zona facilitant perrriísqs i inforniacló.
.• Millorar les'bosses de treball mitjançant la
implementació d'un programa ir^onnàtíc de
supervisió i seguiment dels expedierrts^
usuaris.
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Té un cost de 450 milions i preveu arribar a unes 2.000 persones
TEIA BASTONS / Girona
• Institucions i entitats gironines s'han
posat d'acord per tirar endavant una iniciativa pionera a la demarcació, que és
la creació de l'associació Les Comarques
Gironines Emprenedores per a la IgualEl projecte s'ha presentat al programa comunitari
Equal, dirigit a millorar la
capacitat d'inserció laboral. Els seus impulsors es
van mostrar ahir convençuts que la iniciativa s'aprovarà principalment pel
fet que aglutina institucions i entitats gironines
en una iniciativa pionera
a la demarcació.
El col·lectiu promotor
està format pels vuit consells comarcals gironins, la
Diputació, els sindicats
CCOO i UGT, la patronal
FOEG, Unió de Pagesos,
les tres cambres de comerç, les cooperatives de
treball i agràries i organitzacions que treballen
contra les discriminacions
socials com la Creu Roja,

tat, que té per objectiu facilitar feina
als col·lectius amb més dificultats com
dones, joves, immigrants i discapacitats.
El projecte es preveu que arribi a unes
2.000 persones, la majoria dones. El pressupost és de 449,7 milions de pessetes.

Caritas, Mifas, Associació
Suport a la Dona, Fundació Drissa i la Fundació
Teresa Ferrer, entre altres
entitats.
Una vegada aprovat el
projecte, els promotors tenen previst constituir-se en
una agrupació amb entitat
jurídica pròpia, que és la
que portarà per nom Associació Les Comarques
Gironines Emprenedores
per a la Igualtat.
L'objectiu del projecte
és facilitar la inserció laboral i social de les persones amb dificultats afegides per accedir al món
laboral, mitjançant una
atenció personalitzada.
També es busca incorporar les noves tecnologies
de la informació tant en

AGRAIRÍEM A POSSIBLES
TESTIMONIS ACCIDENT
MATINADA DIA 1 JULIOL
A 1.40 HORES ENTRE
MOTO ESCÚTER GROGA I
OPEL KADETT BLANC,
ENCREUAMENT C/ CREU
AMB C/ RUTLLA, QUE ES
POSESSIN EN CONTACTE
AMBELTEL.972 2 1 ^ , ^ .

l'acompanyament de les
persones com en el treball
dels equips tècnics, i fomentar la creació de noves
formes d'economia, Uigades als nous jaciments d'ocupació.
La memòria presentada
concreta exactament en
cadascuna de les accions
què es vol dur a terme,
el lloc on es desenvoluparà, quin és el seu objectiu, la durada i els beneficiaris.
Per exemple, en el cas
de l'aula de formació en
noves tecnologies, s'explica que va dirigida als joves
amb fracàs escolar i discapacitats, que abastarà el
Gironès, Ripollès i Pla de
l'Estany, i que tindrà una
durada d'un any.
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Ajudar 1.160 dones i 780 homes
T.B.

• Els promotors calculen que el projecte pot beneficiar 1.160 dones i 780
homes. [Vegeu el gràfic] Es tracta
de dades que s'han extret d'im estudi
de la Diputació de Girona i la major
presència de dones s'explica pel fet
que tenen més dificultats per trobar
feina que els homes. El projecte es
desenvoluparà en tres anys a partir

de la seva aprovació i el seu cost es
calcula en 449,7 milions de pessetes.
D'aquests diners, 206 milions els aportaria el Fons Social Europeu i 240
les institucions gironines. La Diputació
té previst aportar-hi 50 milions, els
consells comarcals 140, i la resta, les
altres entitats. Està previst que el Ministeri de Treball doní el vistiplau al
projecte cap a la tardor.
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PLANAS

Cuma de mercat i suggeriments deÍTçef

prefibricats
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Mètode únic a Girona:
Tu decideixes:
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Per portar la Comptabilitat d'una PIME

Vols aprendre

Balanços

informàtica

Tancament

amb
llibertat d'horari? J^
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Llibres

organigrama@organigrama.com
C/Sèquia, 11 - 2a planta
17001
a n u o

Fax 972 22 30 31
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Gestió de Comptes
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quantes hores
quins dies
quins p r o g r a m e s
a q u i n nivell

*• ' ^ * * lifliirtn iMi "

COMmBILITAT INFORMATinAPA

Plaça Santa Uúcia, 4 • 17007 GIRONA
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Menú migdia especial

'Es pot escollir de ía nostra carta un
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Joves desocupats
/ Joves amb fracàs
1
escolar
Joves amb
experiència en el
sector de l'hoslaleria
amb feina eventual

>' Formació amb pràctiques a les empresesí
\ Desocupats d'entre ">200
<»: Creació d'un senü^i d'atenció à les persones
<
25 i 29 anys
dependents dins la fonnacló prelabor^a
Joves
immigrants.
j,
^
20
drogodependents
;>^ Incorporació de la figura del tutor en^l procés
Donesenfiiocfede
d'inserció de personesjamb discapacitats.
reinsenió laboral k 80
>•> Formació i adopció d'eines i programes per a
persones discapàcHades per evitar>qiie el
Immigrants
50
desconeixement de les noves tecnologies sigui
DiscapacHate \A áo
un element d'exclusió social. Y,
Altres col·lectius
160
í? Crear un viver per a l'aíitoocupació en s e r v e i s ^ ,
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auxiliars a empreses.
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Barri Vell
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BENEFICIARIS DE LES ACCIONS
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Pràctiques jrátultfó
Garantia de Tésiítfat
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