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QUINZE ENTITATS DEDICADES A LA INSERCIÓ D’AQUEST COLECTIU REPARTIRAN INFORMACIÓ EN UN ESTAND A LA DEVESA

Una xerrada promourà la integració
dels minusvàlids al mercat laboral
Aquestes agrupacions donen feina a 750 treballadors i facturen més de tres milions de €
A.S.T.

LES CLAUS

GIRONA

Quinze dels 17 Centres Especials de Treball (CET) de la demarcació de Girona s’han posat
d’acord per muntar un estand i per
donar-se a conèixer en el marc de
les fires. Els CET pretenen fer evident que el col·lectiu de minusvàlids pot formar part del mercat laboral i que pot realitzar qualsevol
treball en qualsevol empresa.
Aquests centres donen feina a disminuits físics i psíquics i es dediquen a serveis de manipulació de
productes per a d’altres empreses
o a la fabricació de productes
propis.Aquestes 15 organitzacions
pretenen concienciar a les empreses de la importància i les avantages de copmplir la llei que obliga
a contratar el 2 per cent de perso-

■ CONSCIENCIAR. El projecte neix

■ FORMACIÓ. Aquest centre es-

amb la voluntat d’aquestes organitzacions de conscienciar les
empreses dels avantatges que té
complir la llei en contractar el
dos per cent de persones amb
disminució en plantilles superiors als 50 empleats.

pecial de treball integrat per
quasi una vintena d’organitzacions dóna feina a un total
de 750 treballadors i una facturació de tres milions d’euros. Donen formació en diferents àmbits laborals.

nes amb disminució en plantilles
superiors a 50 empleats i que, denuncien, moltes incompleixen. Per
això han preparat un acte conjunt
dilluns, es tracta d’una xerrada que
sota el títol «Un benefici per a l’empresa. Mesures alternatives. La Llismi» pretén explicar la llei i sensibilitzar els empresaris sobre la importància que té per la socialització
d’aquest colectiu fer una feina.

Els CET tenen com a objectiu
la integració dels disminuits al mercat laboral, però això no treu que
portin a terme un treball productiu, com la manipulació de qualsevol producte, la jardineria, la colocació i manteniment de mobiliari urbà, la neteja i serveis de
manteniment o els manipulats industrials, entre moltes altres feines
que empleen 750 treballadors i que

facturen uns 3.860.000 euros aproximadament a les comarques gironines.Així, AISL Projecte Onyar,
l’Associació Montseny Guilleries,
CO i CET Tramuntana, Centre
Ocupacional i CET del Pla de l’Estany, Fundació autisme Mas Casadevall, fundació MAP, Fundació
Ramon Noguera, ALTEM, ASTRES, Drissa, El Vilar, Els Joncs,
Grup MIFAS, RAFT.3. Riudellots
i TIGRI es repartiran els nou dies
de fires per exposar la seva feina i
demostrar que poden oferir uns
serveis de la mateixa qualitat que
qualsevol altra empresa i organitzar una sèrie d’activitats amb l
apresència dels responsables de
cada entitat. Demà al migdia dues
d’aquestes associacions, Drisa i Els
Joncs organiitzen la pintura d’un
mural dirigit pel pintor Modest
Cuixart.

SÓN EL BLANC PESCADOR, CRESTA ROSA I CRESTA AZUL

Caves de l’Empordà
modernitza la imatge
dels seus tres vins d’agulla
DdeG
GIRONA

L’empresa Caves de l’Empordà,
una firma amb 80 anys d’antiguitat situada a Peralada, ha decidit
modificar la imatge dels seus vins
Blanc Pescador, Cresta Rosa i Cresta Azul per adaptar la imatge
d’aquests productes als nous
temps. D’aquesta forma, l’empresa altempordanesa va contactar
amb una de les agències de disseny
més prestigioses del món actualment, la britànica Design Bridge,
responsable, entre d’altres campanyes, d’algunes de les begudes
al cohòliques més importants del
Grup LVMH (Luis Vuitton Moët
Henessy), així com de la UEFA
Champions League. Concretament, la tasca de Design Bridge
s’ha centrat en l’evolució de la
imatge de les ampolles, aconseguint reforçar a través de codis gràfics la qualitat d’aquests vins per

convertir-los en uns clàssics més
moderns. Es tractava de modernitzar l’aspecte del producte conservant els trets essencials de les
antigues etiquetes de Blanc Pescador, Cresta Rosa i Cresta Azul per
assegurar el reconeixement de les
marques per part dels actuals consumidors.Blanc Pescador, Cresta
Rosa i Cresta Azul són els vins
d’agulla de Caves de l’Empordà. El
seu punt d’agulla, aconseguit a través d’una segona fermentació natural, li dóna al producte una personalitat molt destacada.Cal assenyalar que des de Caves de
l’Empordà s’ha realitzat una important tasca d’investigació entre
diversos grups de consumidors que
han revelat que aquests tres vins
gaudeixen d’un gran prestigi i
d’una important varietat de situacions de consum, i que el nivell
de recordatori de la marca i de la
imatge de les ampolles és molt alt,
circumstàncies que hauran de ser
potenciades.

Renovació d’imatge. Els tres vins d’agulla modernitzen el seu aspecte.

Fins quan perdrà diners en les seves obres?
m4PRO, possiblement el
millor programa informàtic,
per al control de despeses
de les seves obres, i molt més...
Sol·liciti informació sense compromís, trucant al 972 23 23 00
e-mail:girona@esofitec.com
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MADRID.- Els treballadors immigrants del sector de la construcció suposen «gairebé el 10
per cent», als que s'afegeixen els
contractats en situació irregular i que poden representar una
xifra «elevada», segons el president de l'Associació d'Empreses de la Construcció (SEOPAN), Fernando Bilbao.
Bilbao, que va assistir a la
presentació de l'estudi de Comissions Obreres (CCOO) La
construcció i els treballadors estrangers, va demanar més compromís de l'Administració en la
formació, selecció i integració
del col·lectiu estranger, juntament amb la intensificació de
l'acció empresarial i sindical en
aquest terreny.
El president de la patronal
va afegir que el mercat laboral
no pot incorporar a tota la població immigrant, fet pel que
són necessaris acords que garanteixin uns fluxos «raonables» i una bona integració
d’aquests. L'informe del sindicat assenyala que «als estrangers utilitzats de manera regular cal sumar els que es troben
treballant en l'economia submergida, alimentada principalment per immigrants sense
papers». EFE/DdeG

La Generalitat inverteix
més de 248.000 euros
en suport a la gestió
de les pimes catalanes
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Els immigrants suposen
gairebé el 10% del
total de treballadors del
sector de la construcció

BARCELONA.- La Generalitat ha
invertit més de 248.000 euros
per recolzar la gestió financera de les petites i mitjanes empreses catalanes, segons va informar recentment el Centre
d'Innovació i Desenvolupament
Empresarial (CIDEM), adscrit
a la conselleria de Treball, Indústria, Comerç i Turisme.
Les companyies del sector
d'indústries transformadores
del metall han estat les que més
han sol·licitat programes d'assessorament, amb un 9 per cent
del total, si bé el CIDEM va destacar la gran varietat d'activitats sense preponderància en
cap d'elles. El CIDEM va expressar la seva esperança que
aquesta col·laboració positiva
entre Administració i les pimes
es pugui veure reforçada i fins
i tot ampliada en el futur. E.
P./DdeG

BONA

2

