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L’obra social de Caja Madrid
finança 14 projectes gironins
amb ajuts de 800.000 euros
La principal inversió es destina a la cooperativa La Fageda
DANI VILÀ / Girona

L’obra social de Caja Madrid finançarà
durant aquest 2006 un total de catorze
projectes gironins, amb una inversió global que supera els 800.000 euros. La prin●

LES INVERSIONS
Fundació Ser.Gi
왘 13.000

euros per al
tractament de la
diversitat a escoles i
instituts.

Càritas Diocesana
왘 13.500

euros per al
projecte a la gent
gran.

Patronat Joan Sellas
Càritas Diocesana
왘 18.000

euros per al
servei d’acollida per
a immigrants que
ofereixen.

왘 46.000

euros per a les
instal·lacions del
centre diürn.

Mifas
왘 110.000

La Fageda
왘 160.000

euros per
finançar el centre
especial de treball.

Fundació privada Map
왘 37.600

euros per a un
projecte laboral.

Fundació privada Drissa
왘 37.500

euros per a la
creació i
manteniment de
llocs de treball per a
persones amb
trastorn mental greu.

Fundació privada Onyar
왘 96.000

euros per
renovar els equips
del centre de treball.

Fundació el Molí de
Puigvert
왘 Projecte

laboral per a
discapacitats. Una
subvenció de 150.000
euros.

la caixa d’estalvis i les xifres d’aquest any suposen
un augment del 50% res-

euros per al
finançament del
centre de dia a
Vilafant.

Associació
Montseny-Guilleries
왘 Rehabilitació

del
centre ocupacional
amb l’ajut de 12.000
euros.

Fundació Plataforma
Educativa
왘 Rehabilitació

del nou
CRAE a Salt. 20.000
euros.

Fundació Ramón Noguera
왘 80.000

euros per a la
llar-residència per a
discapacitats
psíquics.

Fundació per a
disminuïts psíquics del Pla
de l’Estany
왘 11.000

euros per al
projecte d’orientació
a les famílies.

pecte a les aportacions que
Caja Madrid ha fet en els
darrers cinc anys.

왘 Convivència i conflicte a les aules. Una seixantena de persones van
participar ahir al matí a la
jornada Convivència i
conflicte, organitzada pel
sindicat Ustec-Stes. La
jornada, que es va celebrar
a la Facultat d’Educació
de la UdG, va servir per
conèixer experiències diverses sobre els conflictes
als centres educatius i donar eines als professors per
saber actuar i intervenir en
situacions de violència entre alumnes o entre estudiants i professors o en les
famílies. / D.V.
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El segon projecte amb més
inversió de Caja Madrid a
les comarques gironines
es destina a la Fundació el
Molí de Puigvert. Els
150.000 euros han de permetre posar en marxa un
projecte laboral per a persones amb malaltia mental. L’aportació de l’entitat
financera també ha estat
clau perquè Mifas estigui
executant el centre de dia i
de recursos a Vilafant, que
atendrà discapacitats de la
comarca de l’Alt Empordà.
L’única entitat que ha
rebut dues subvencions ha
estat Càritas, en un cas per
un servei d’atenció als immigrants i en un altre per
garantir la dignitat de la
gent gran. Els col·lectius
de discapacitats i les seves
famílies són un dels objectius prioritaris de Caja Madrid en les seves ajudes
des de l’obra social. A la
demarcació de Girona, de
la quinzena de projectes
que finança, onze són projectes d’inserció laboral
per a discapacitats psíquics i físics o reformes i
construcció de centres per
al col·lectiu.
A tot l’Estat, Caja Madrid ha previst una inversió de 190 milions durant
l’any 2006, que serviran
per finançar més de 600
projectes d’entitats socials. L’entitat s’ha marcat
com a objectiu augmentar
el pes de l’obra social entre les accions del grup de

cipal subvenció de l’entitat financera s’ha
destinat a la cooperativa La Fageda
d’Olot, que amb 160.000 euros ha contribuït a la rehabilitació de la nova residència per a disset dels treballadors.
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