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BENESTAR

El 95% de places del Pirineu
gironí estaran ocupades

Mifas inspeccionarà
si les empreses donen
feina als disminuïts

Les previsions per a aquest pont de Reis són positives al litoral

L’entitat revisarà si compleixen la llei
Acn/DdeG, Girona

El 95 per cent de les places hoteleres del Pirineu gironí, concretament a les comarques de la
Cerdanya i el Ripollès, penjaran
el cartell de «complet» aquest
pont de Reis, segons es desprèn
de les dades de la Federació
d’Hostaleria de les comarques
gironines. Pel que fa al litoral,
tenint en compte que només hi
ha la meitat de les places disponibles, l’ocupació serà del 75 per
cent, cosa que va portar a la Federació a afirmar que serà «una
bona temporada».
Segons va concretar la representant de la Federació
d'Hostaleria, Helena Solà, la
previsió d’ocupació entre avui,
dia 6, i el dia 9 de gener és similar a la resta de ponts, però
lleugerament superior a la dels
establiments oberts durant les
festes de Nadal, perquè la majoria de diades assenyalades
coincidien aquest any amb el
cap de setmana.
Muntanya i litoral

«És una ocupació que variarà
el seu temps d’estada, perquè tot
i que els nivells d’ocupació seran
iguals que els que hem tingut els
darrers caps de setmana, mantindran aquest màxim durant

Efe/DdeG, Girona

ARXIU

ESQUÍ. Els establiments de muntanya esperen una ocupació elevada.

quatre dies», va dir Solà.
Des de la Federació s'espera
que l'alt índex d'ocupació que
viuran tant la muntanya com el
litoral, considerant que a la costa ara és temporada baixa, els
farà tancar les estades de Nadal
amb índexs d'ocupació similars
als darrers anys. «A més, amb el
95% d'ocupació a la muntanya
esperada per Reis, arrodonirem
unes festes que han estat positives», va concretar la portaveu de
la Federació d'Hostaleria.
Pel que fa a la costa, Helena

SOLIDARITAT

Solà va explicar que, si bé el 50%
de les places hoteleres es troben tancades, el fet que algunes
tornessin a obrir per la nit de
Cap d'Any i que les previsions
d'ocupació per als propers dies
siguin del 75% els porta a afirmar que la valoració que cal ferne és «positiva».
Actualment, la Federació
d'Hostaleria de les comarques
gironines controla un total de
77.000 places hoteleres, entre
les comarques del litoral i de
muntanya.

L’entitat Mifas de Girona, que
agrupa persones amb disminucions físiques, ha habilitat
una persona perquè visiti les
empreses de la demarcació i hi
conegui el grau de compliment
de la llei d’integració laboral.
Aquesta norma estableix que
les empreses de més de 50 treballadors tinguin un mínim
d’un 2 per cent de la plantilla
de persones amb disminucions.
El president de Mifas, Pere
Tuber t, va explicar que, des
que el Ministeri de Treball duu
a terme inspeccions i sanciona
les empreses que incompleixen la llei, «ha augmentat la
contractació de persones amb
disminució».
L’índex d’atur entre la població amb disminució física
duplica el de la resta de la població, per la qual cosa Mifas
dóna molta importància al fet
que les empreses no infringeixin la llei d’integració laboral.
Sancions baixes

Les sancions que s’han imposat a Girona els últims anys
són, a criteri de Tuber t, bai-

MARC MARTÍ

Pere Tubert.

xes.
En concret aquestes multes
van des dels 300 fins als 600
euros, encara que podrien ser
molt més elevades.
A més, el president de l’organització, Pere Tubert, considera que la Generalitat hauria de fer públiques les xifres
sobre compliment de la llei per
part de cadascuna de les empreses.

Castell d’Aro
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DAVID ESTANY

GIRONA. La concentració a la ciutat es va fer davant l’Ajuntament.

Ciutats i municipis gironins
fan tres minuts de silenci
per les víctimes del tsunami
Entitats fan campanyes per recollir fons
DdeG, Girona.

Girona i molts municipis de la
demarcació, com ara Sant Feliu
de Guíxols, es van sumar ahir a
la iniciativa de la Unió Europea
i van retre tres minuts de silenci ahir al migida en memòria de
les víctimes del tsunami que va
devastar el sud-est asiàtic i va
provocar més de 150.000 morts.
A la ciutat de Girona, es van reunir més de 50 persones davant
de l’Ajuntament i a Sant Feliu de
Guíxols la concentració silenciosa es va fer davant la porta de
l'Ajuntament. Des de Sant Feliu

s'estan promovent diferents iniciatives. També la Creu Roja de
Sant Feliu de Guíxols està recollint diners i aportacions voluntàries dels ciutadans.
Ràdio Vilafant ha organitzat la
campanya «Vilafant amb el sudest asiàtic» per recollir fons i s'ha
obert un compte corrent a Caixa Catalunya i es col·locaran una
trentena de guardioles als diferents locals municipals. Des de
l’Organtizació de la Quina de Viladamat s’ha decidit realitzar
una quina extraordinària diumenge.

Diari de Girona, 2005-01-06, p. 13.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

Representacions
25 i 26 DE DESEMBRE DE 2004
1, 2, 6 i 9 DE GENER DE 2005
HORARI: 19H

OFICINA DE TURISME DE PLATJA D’ARO
T 972 817 179 F 972 825 657 turisme@platjadaro.com www.platjadaro.com
Mn. Cinto Verdaguer 4 E 17250 PLATJA D’ARO COSTA BRAVA GIRONA CATALUNYA
PARRÒQUIA DE CASTELL D’ARO
T 972 817 083

