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Girona, Salt i Sarrià
PROGRAMA EQUAL

L’Estat subvenciona la creació de 900 llocs
de treball a Girona amb 1,2 milions d’euros
L’Ajuntament elabora un pla perquè l’obra del Tren d’Alta Velocitat generi més ocupació
J. Badenes/Acn, Girona.

El Ministeri de Treball ha concedit a Girona una subvenció
d’1.283.358 euros per generar
uns 900 llocs de treball. L’alcaldessa de Girona, Anna Pagans,
va explicar ahir que l’Estat ha
concedit l’ajuda al programa
Equal-Àrea Urbana de Girona
entre el proper gener i fins als
desembre de 2007. La col·laboració serà gestionada per 12 organitzacions sindicals, empresarials i socials que també faran
la seva aportació econòmica.
Pagans va recordar que
aquestes entitats i institucions
són
Comissions
Obreres
(CCOO), Unió General de Treballadors (UGT), Federació
d'Organitzacions Empresarials
de Girona (FOEG), la Cambra
de Comerç, Mifas, la Fundació
Ramon Noguera, Càritas, Creu
Roja, la fundació Drissa, la Universitat de Girona (UdG) i el
Ser vei d’Ocupació de Catalunya. «En l’actualitat, ja estem
treballant conjuntament les políctiques de treball i ha estat molt
important la feina que es fa a la
comissió d’inserció econòmica
del Consell Econòmic i Social
(CES)», va afegir la màxima autoritat municipal.
El projecte que es va presentar a la convocatòria d’ajudes estima que «es poden crear unes 30
empreses noves, amb 300 llocs de
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AUDITORI. L’Ajuntament comença a difondre el turisme de congressos.

El primer empleat de l’Auditori
Paral·lelament a l’arribada del
TAV, l’àrea de Desenvolupament
Local i Promoció de la ciutat ha
començat a desenvolupar també
un Pla de comercialització d’usos del Palau de Congressos,
que es preveu que entri en funcionament la primavera de 2006.
L’objectiu és començar a difondre l’equipament perquè, quan
obri les portes, tingui un calendari d’activitats marcat.

De moment, l’Ajuntament ha
convocat una plaça de tècnic per
al Palau de Congressos per començar a formar l’equip de persones que treballarà en el nou
equipament. Assistència a fires
especialitzades, una campanya
de publicitat, creació d’un CDRom o workshops són algunes
de les propostes que s’aniran desenvolupant al llarg de l’any vinent.

treball estables i uns 600 llocs de
treball tutelats», segons va dir
Anna Pagans. «Alhora el pla de
treball es convertirà en una experiència trasnacional per compar tir amb Bèlgica i Anglaterra», va dir. Els quatre eixos seran «la millora i el manteniment
del treball, el suport als emprenedors per generar ocupació, la
innovació i la creació d’una xarxa de cooperació local».
Per altra par t, l’Ajuntament
de Girona està treballant per impulsar un pla d’ocupació davant
l’arribada del Tren d’Alta Velocitat (TAV). L’objectiu del pla és
que la construcció d’aquesta infraestructura suposi generar
llocs de treball. Paral·lelament,
l’àrea de Promoció Econòmica
engegarà un pla de comercialització per promocionar el Palau
de Congressos.
L’Ajuntament de Girona, a
través del servei d’ocupació que
gestiona, inclou en els contractes d’obra que adjudica diverses
fórmules per garantir la contractació de persones que estan
a l’atur com, per exemple, amb
la inclusió de clàusules socials
en obra pública.
En aquest sentit, durant el
2003 es va aplicar la clàusula social en vuit obres amb cinc empreses diferents que van suposar la participació de 13 treballadors –7 contractats durant el

2003 i 6, el 2002.
Amb aquest mateix objectiu,
des de l’àrea de Desenvolupament local i Promoció de la ciutat s’està treballant perquè l’arribada del Tren d’Alta Velocitat
a Girona permeti que «els llocs
de treball que genera aquesta infraestructura siguin aprofitats
per gent de la ciutat», segons va
explicar el cap de l’àrea, Jaume
Estanyol. En aquest cas, però,
és el Ministeri de Foment qui
adjudicarà el projecte i amb qui
l’Ajuntament haurà de negociar.
Aquesta mesura suposaria
impulsar un pla de formació
perquè veïns de Girona que estiguin a l’atur puguin adherirs’hi. Estanyol va destacar que la
idea es dirigeix a diverses categories professionals, des de peons d’obra fins a topògrafs.
El cap de l’àrea de Promoció
va posar en relleu que l’objectiu
màxim de la proposta és «treure’n, en el sentit col·loquial, tot
el suc que puguem i en termes de
mercat de treball la relació o el
profit que se’n pot treure és clar
en aquest sentit».
Les accions que desenvolupa
l’àrea de Promoció es van donar
a conèixer en la presentació de
la memòria d’activitats de l’àrea
que es va fer ahir. Promoció de
les persones, promoció econòmica i promoció de la ciutat són
les tres branques amb què treballa l’àrea. Les tres branques
es promouen a partir d’activitats
centrades en accions dirigides
a les persones –oferta de recursos de treball i de formació–, accions de capital físic –rendibilitzar l’arribada del TAV o potenciar les Taules de concertació–
i les accions relacionals –implicant empreses, sindicats o la
universitat.

VIA PÚBLICA

El carrer Maragall s’haurà de tallar 4
dies per reparar l’asfalt d’una cruïlla
La vorera ha quedat per sota del ferm i s’ha de rebaixar la calçada
DdeG, Girona

L’Ajuntament de Girona s’ha
vist obligat a tallar la cruïlla dels
carrers Joan Maragall i Lorenzana per rebaixar la calçada
Aquesta actuació comporta haver de tancar la zona a la circulació de vehicles del 5 al 9 de de-

sembre. L’Ajuntament va informar ahir que el contractista de
l’obra treballarà els dies festius.
Es tornarà a asfaltar la calçada
el dijous 9 de desembre. Es preveu que se senyalitzin els desviaments de trànsit. Els veïns
amb aparcament soterrat a l’àm-

bit afectat hi podran circular.
L’accés a Urgències de la Clínica Girona, a l’hotel Carlemany i
al pàrquing Miquel Santaló es
podrà fer per la ronda Pare Claret. La línia 11 es desviarà pel
carrer Ultònia i la plaça Calvet i
Rubalcaba fins a la Gran Via.
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CANVI. La vorera queda per sota de la calçada i s’ha de rebaixar.
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