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La Fundació «la Caixa»
destina 260.000 euros a deu
projectes gironins d’inserció
laboral per a discapacitats

Dotze estudiants gironins han estat
premiats en l’Any de la Literatura
Els treballs han estat escollits d’entre més de 6.000 participants dels Països Catalans
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J La Fundació «la Caixa»

FEM

ha concedit ajuts a deu projectes de les comarques gironines encaminats a la
normalització de les condicions de vida de les persones amb discapacitats. El
valor d’aquestes subvencions és de 260.000 euros,
amb quantitats que oscil·len entre els 12.000 i els
36.000 euros, segons les característiques de cada projecte.
L’empresa d’inserció social Tirgi de Celrà és la que
obté una subvenció més
elevada, amb 36.000 euros,
pel projecte de promoure
12 nous llocs de treball per
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a persones que tenen algun
tipus de disminució, dins
l’àmbit de la recollida selectiva. El Patronat de Disminuïts Psíquics Joan Sellas Cardelús d’Olot i la
Fundació Privada per a
Disminuïts de la Comarca
del Pla de l’Estany percebran 35.000 euros cada una
per millorar les instal·lacions o construir-ne de noves. Amb 30.000 euros, la
Fundació «la Caixa» permetrà que el centre Tadifi
de Girona insereixi laboralment vuit joves amb disminució física en l’explotació d’un aparcament. Mifas, la Fundació Ramon
Noguera, l’Associació
Fundació Astres de Girona, la Fundació els Joncs de
Sarrià de Ter, la cooperativa La Fageda i l’empresa
d’inserció Raft 3 de Riudellots són la resta d’entitats
que rebran ajut econòmic.
Arreu de Catalunya, la
Fundació «la Caixa» destinarà 1,3 milions d’euros
per impulsar 63 projectes.
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J Dotze estudiants gironins han estat premiats en els diversos concursos
literaris inclosos en l’Any de la Literatura, un esdeveniment organitzat
Amb l’objectiu de fomentar l’interès per la lectura i
potenciar la creativitat literària, la Institució Familiar
d’Educació, que agrupa
onze centres concertats de
Catalunya —entre els
quals hi ha Les Alzines de
Girona—, va proposar l’elaboració d’una novel·la de
20 capítols, escrits per 20
alumnes diferents. El llibre
ha estat supervisat per
Emili Teixidor, Jordi Llavina, Alfred Bosch i Màrius
Serra, entre altres escriptors. En aquest apartat, els
gironins premiats van ser
Eva Anton, de Les Alzines,
i Pau Machado i Luis Munguía, del Bell-lloc. Munguía també va rebre un dels
premis en la categoria de
microconte, juntament
amb Patricia Santiago, Esther Aliu i Paula Garcia, de
Les Alzines.

des de la Institució Familiar d’Educació. Cal destacar l’èxit dels participants gironins, ja que només una
seixantena dels 6.000 estudiants dels
Països Catalans que han participat en

el concurs han obtingut premi. El
concurs més destacat ha estat 20 Capítols, 20 Escriptors, que consistia a
escriure una novel·la col·lectiva supervisida per reputats escriptors.

Una fotografia dels premiats gironins durant l’entrega dels premis, la setmana passada a Barcelona.

En el concurs de narrativa en anglès, la gironina
Maria Assumpció Juanola
va obtenir un dels tres premis. En l’apartat de contes,
van ser premiades Roser

Juny, Clara Viladecans i
Anna Garcia. L’últim premi, que anava dirigit a estudiants nascuts a fora de
l’Estat, se’l van emportar
la ucraïnesa Yúliva Semè-

nova i la colombiana Paula
Carrillo. Tot i no guanyar,
l’IES Santa Eugènia de Girona i l’IES Serrallarga de
Figueres van destacar per
la seva gran participació.
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Sis municipis gironins promocionen la
compra de productes del Comerç Just
DANI VILÀ / Girona

J Girona, Banyoles, Lloret
de Mar, Torroella de Montgrí, Santa Coloma de Farners i Sant Feliu de Guíxols
van ser les poblacions gironines que van celebrar
ahir la Festa del Comerç
Just. A tot Catalunya, una
quarantena de municipis

també es van adherir a
aquesta iniciativa, que té
com a objectiu conscienciar
els ciutadans dels desequilibris comercials que hi ha
entre les zones productores
i els països de recepció.
A les comarques gironines hi ha, en l’actualitat,
35 establiments on s’ofe-

reixen productes de comerç
just, és a dir, que garanteixen unes bones condicions de treball dels productors i uns sous dignes.
A Girona hi va haver actuacions musicals durant
tota la tarda, a més de degustacions de productes i
parades del Comerç Just.

