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Caja Madrid dóna
més d’un milió
d’euros per a
projectes gironins

AJUTS DE CAJA MADRID
ENTITAT

PROJECTE

IMPORT

CONVOCATÒRIA: IMMIGRANTS 2007
Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social

Tractament de la diversitat en els centres escolars de primària i secundària

15.700

Càritas Diocesana de Girona

Servei d'atenció a immigrants

35.000

CONVOCATÒRIA: OCUPACIÓ 2007

La cooperativa La Fageda rebrà una
subvenció de prop de 190.000 euros
N.A./ Girona

● L’obra social de Caja Madrid destinarà aquest any un
total d’1.210.500 euros al finançament de divuit projectes de caràcter social que promouen setze entitats i un
ajuntament de les comarques gironines. La cooperativa
La Fageda d’Olot rebrà l’import més alt, de prop de
190.000 euros.

Els ajuts que l’obra social
de Caja Madrid ha atorgat
a diferents entitats de les
comarques
gironines
aquest any és superior al
de l’any passat.
El 2006 van ser 800.000
euros i aquest any són més
d’1.200.000 euros. Amb
aquesta quantitat s’ha pogut ampliar de catorze a divuit el nombre d’entitats
que
es
beneficiaran
d’aquestes subvencions.
La cooperativa La Fageda torna a ser l’entitat que
més diners rebrà en aquesta convocatòria d’ajuts:
prop de 190.000 euros per
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S O C I E TAT

a l’ampliació del centre especial de treball.
Amb uns 170.000 euros, l’empresa Tirgi, de
Celrà, podrà ampliar la
planta de classificació i
triatge de residus industrials. En tercer lloc, amb
160.000 euros, la Fundació Plataforma Educativa
podrà comprar equipament per al centre residencial d’acció educativa Mas
Riport.
Finalment, la quarta entitat més beneficiada per
l’obra social de Caja Madrid és l’associació Mifas,
que invertirà 155.000 eu-

La Fageda S.C.C.L.

Ampliació del centre especial d'ocupació

188.000

Tècniques i Recuperacions del Gironès SL
(TIRGI)

Ampliació de la planta de classificació i triatge d'envasaments i residus
industrials

169.700

Fundació privada Drissa

Creació i manteniment dels llocs de treball del centre ocupacional

50.000

Grups de Recerca i Actuació amb Minories
Culturals i Treballadors Estrangers (GRAMC)

Programa formatiu de suport a la integració sociolaboral de ciutadans
extracomunitaris

28.600

Fundació Obra Social Comunitària de Bellvitge
(OSCOBE)

Inserció i suport sociolaboral per a joves en risc d'exclusió social

15.500

Fundació privada Els Joncs

Millora dels accessos i enjardinament exterior

30.000

CONVOCATÒRIA: ATENCIÓ A PERSONES GRANS 2007
Associació Benèfica La Caritat

Projecte d'activitats de l'edifici per a residència d'avis

40.000

Càritas Diocesana de Girona

Programa Fer-se gran amb dignitat

12.000

CONVOCATÒRIA: ATENCIÓ A PERSONES AMB DISCAPACITAT I A LES SEVES FAMÍLIES 2007
Patronat de Disminuïts Psíquics Joan Sellas
Cardelús

Actuació per promoure l'autonomia, la socialització i la participació en la societat
de les persones amb discapacitat psíquica

41.000

Minusvàlids Físics Associats (MIFAS)

Finalització de la construcció del centre de dia i de recursos per a persones amb
discapacitat física

155.000

Fundació Síndrome de Down de Girona i
Comarques (ASTRID-21)

Persones amb futur

Fundació Plataforma Educativa (FPE)

Adquisició, adequació i equipament del centre residencial d'acció educativa Mas
Riport

Fundació privada Ramon Noguera

Llar residència Fontajau de Girona per a persones amb discapacitat psíquica

70.000

Fundació Vilagran Maristany, Vimar

Creació d'una residència i d'un centre de dia

60.000

Fundació Autisme Mas Casadevall

Rehabilitació de la unitat residencial de Banyoles

35.000

Vehicle de Protecció Civil

35.000

70.000
160.000

PROJECTE VEHICLES ASSISTENCIALS
Ajuntament de Blanes
TOTAL

1.210.500

ros en l’acabament de les
obres de construcció del
centre de dia i de recursos

per a discapacitats.
Els ajuts de l’obra social
de Caja Madrid tenen com

a objectiu prioritari ajudar
les persones en situació de
risc d’exclusió social, com

ara discapacitats i immigrants, i facilitar-ne la inserció sociolaboral.
PUBLICITAT

Anna,
Educació Infantil
Símptomes:
Pérdua de pes, Diarrea
Diagnòstic
Malaltia Celíaca

ETS CELÍAC?
A CATALUNYA 1 DE CADA 100 PERSONES ÉS CELÍACA I NO HO SAP

Tens algun d’aquests símptomes?
Pèrdua de pes, cansament, neguit, irritabilitat, mals de cap,
diarrea o restrenyiment, dolor muscular generalitzat, dolor i
fragilitat als ossos, fragilitat d’ungles i caiguda de cabell, retard
en el creixement, vòmits, regles irregulars, avortaments repetits.

TRUCA’NS AL 902 235 422
o 902 CELIAC

Un diagnòstic a temps
millorarà la teva qualitat de vida
És un consell
125434-842625O

Punt, El, 2007-04-29, p. 24.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

Associació Celíacs
de Catalunya
30 ANYS
treballant per la causa celíaca

