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Comarques

COOPERACIÓ

Caixa Girona finançarà amb 3,5 milions
el desenvolupament de projectes socials
Se’n beneficiaran un total de 30 iniciatives engegades per una cinquantena d’entitats gironines
Acn/DdeG, Girona.

Uns 30 projectes i un total de 50
entitats gironines seran el beneficiaris, aquest 2007, dels
ajuts que Caixa Girona destina
a col·laborar en el desenvolupament d'iniciatives socials. Enguany, han destinat el 26% dels
beneficis nets de l'exercici del
2006 a Obra Social. En total 9,6
milions d'euros dels que 3,5 serviran per impulsar projectes socials, mentre que la resta són
per endegar programes culturals, mediambientals i educatius.
«Intentem estar al costat de
totes aquelles iniciatives que des
del territori donen resposta a necessitats de qualsevol ordre»,va
afirmar ahir el president de Caixa Girona, Arcadi Calzada. A
més, va especificar que aquestes aportacions van en la línia
d'intentar facilitar equipaments, mitjans i instruments
que facin que molta gent en surti beneficiada directament establint com a «prioritat deliberada» donar suport a les iniciatives de l'àmbit cultural i del social.

PERE DURAN

ACTE. Arcadi Calzada, president de la Fundació, amb Aleix Gimbernat, Director General i Fina Soto, Directora, ahir.

Les iniciatives que rebran finançament
ELS OBJECTIUS DE LA TRENTENA DE PROPOSTES

Programa de microcrèdits

A banda dels ajuts a projectes d'entitats, Calzada també va
explicar ahir que durant aquest
any l’entitat ha impulsat un programa de microcrèdits per finançar la posada en mar xa de
projectes i negocis de petita envergadura. Aquest tipus de microcrèdits van destinats a persones amb pocs recursos financers, sobretot a la població immigrada i als joves emprenedors, segons va remarcar el responsable de Caixa Girona. A
aquest camp s’hi han destinat
60.000 euros.
A l’hora d’estudiar i decidir a
quins projectes donen suport,
des de l’entitat financera s’han
marcat com a «prioritat» la gent
gran. Per això, els ajuts d'enguany de la Fundació Caixa Girona van destinats a diversos
projectes orientats a la població
de la tercera edat. Entre ells
destaca la iniciativa Ser gran en
dignitat de Càrites Diocesana
que donarà assistència domiciliària a 300 persones grans amb
pocs recursos econòmics i que
visquin soles. Tot i això, Calzada va remarcar que esperen que
en el termini de tres anys pugui
ampliar-se a 450 persones.
El projecte de la Fundació
Catalana per a l'Esport Programa + plus vida posa en col·laboració diversos casals de tot Catalunya amb l'objectiu de divulgar entre la gent gran la necessitat de fer esport i dur una vida
activa evitant el sedentarisme.
De la mateixa manera Caixa Girona i l'Ajuntament de Girona
han signat un conveni per implantar targetes de transpor t
col·lectiu públic destinades a
gent major de 60 anys perquè
puguin fer entre 30 i 40 viatges
gratuïts al mes amb els autobusos urbans.
Amb el sindicat Unió de Pa-

ENTITAT

PROJECTE I OBJECTIU

Fundació Autisme
Mas Casadevall
Fundació
Mare de Déu del Camps
Associació Mifas

II Congrés Internacional Autisme Mas Casadevall. Hi participen especialistes europeus
i nord-americans i serveix per tractar els últims avenços mèdics en aquest camp.
Donació d’un vehicle. S’ha comprat un vehicle al Servei d’Atenció a la Gent
Gran d’aquesta fundació per ajudar les persones amb mobilitat reduïda.
Ajuda en els projectes socials de l’entitat. La Fundació Caixa Girona ha col·laborat
perquè Mifas pugui desenvoupar un projecte renovador i una proposta organitzativa.
Fundació MAP
Centre ocupacional per a la gent gran amb disminució psíquica. S’han finançat les noves
instal·lacions de la Fundació que serviran per ampliar els serveis diürns i residencials.
Fundació Oncolliga
Donació d’un vehicle. Aquest vehicle facilitarà els desplaçaments dels psicòlegs als
de Girona
hospitals i al domicili dels malalts, així com el transport de material ortopèdic.
Esport Solidari
Arrels-ESI.El projecte té l’objectiu d’afavorir la pràctica esportiva de nens de tot
Internacional
Catalunya, bàsicament immigrants, que no poden fer esport a les escoles de barri o del
poble per problemes econòmics o de desestructuració familiar.
Creu Roja
Programa Respir. Dóna suport a famílies que tenen al seu càrrec gent gran o amb
dependència, aportant suport psicològic i fent sessions informatives i dinàmiques de grup.
Fundació Drissa
Donació de maquinària de jardineria. S’ha subvencionat l’ampliació i renovació de la
maquinària de la unitat, que és la més important de la fundació.
Fundació Dr. Trueta
Recollida i destrucció de documentació confidencial. Aquesta activitat, nova d’aquest
any, permetrà consolidar 21 llocs de treball ja existents i crear-ne dos de nous.
Càritas Diocesana
Ser gran en dignitat. Programa adreçat a atendre persones grans sense recursos
de Girona
econòmcis que viuen soles, per facilitar la seva atonomia. Se’n benficiaran 300 persones.
Unió de PagesosCampanya de prevenció de riscos laborals a l’Empordà. Es vol millorar la salut i la
Fundació Lluís Nomen
seguretat dels treballadors a les explotacions agràries.
Programa d’acollida de temporers immigrants al Sector Agrari de Girona i el Maresme.
Consisteix en accions d’acollida en què se’ls proporcionen les eines necessàries per
fomentar l’autonomia personal.
Fundació Catalana
Programa +PLUS DE VIDA. Programa adreçat a la gent gran per fomentar la pràctica de
per l’Esport
l’esport. Caixa Girona hi col·laborarà amb els casals de les comarques gironines.
Fundació Privada
Donació de material ortopèdic. La fundació ofereix ajuda a domicili per facilitar
Parroquial Les Vetes
l’autonomia de les persones amb dependència i facilitar la feina dels cuidadors.
Centre d’Educació
Compra de quatre audífons per a l’alumnat del centre que prové de famílies d’un estatus
Especial La Maçana
social i cultural molt baix i sense prou recursos econòmics per adrquirir pròtesis auditives.
La Fageda
Ampliació de la planta d’elaboració de productes lactis. La Fundació ha comprat una
màquina estotjadora de pacs de iogurts i encaixadora automàtica.
Dolmen Consulting
Seminari sobre Habitatges de Protecció Oficial. La Fundació és una de les
Immobiliari
patrocinadores d’aquestes jornades dedicades a l’habitatge social.
Ajuntament de Mont-ras Integració i inserció laboral a la Finca Mas Gorgoll. Afavorir l’entrada de col·lectius
desafavorits, en el projecte de prevenció d’incendis i recuperació de la bassa.
Ajuntament de Girona
Implantació de targetes de transport col·lectiu públic urbà per a persones majors de
65 anys. Prop de 11.000 persones es podran beneficiar de la iniciativa.
Ajuntament de
Reforma de vivendes socials. L’Ajuntament ha comprat 48 habitatges destinats a
Sant Joan les Fonts
protecció oficial, majoritàriament, per gent gran i s’hi suprimiran les barreres arquitectòniques.
Grup editor de
Producció de cadires basculants per a persones amb malalties cerebrals i que
la revista del
requereixen un tipus de material molt adapatat a les seves necessitats, i també una
discapacitat (GERD)
nova línia de producció de material ortopèdic infantil.
Donació d’un vehicle adaptat. Per transportar persones amb discapacitat, que ha de
servir per faciltiar la mobilitat dels usuaris i residents de l’associació.
Acció Solidària
Construcció de 50 habitatges a Hadzici (Bòsnia-Herzegovina) per a famílies desnonades
IGMAN
que actualment estan vivint en cases de familiars o cedides per les institucions.
Associació
Donació d’un vehicle tot terreny a l’associació que treballa a Moçambic i que ha de tenir
Xangara
multifuncions: ambulància, trasllat de persones al lloc de treball o transportar material.
Grup Intercultural
Projecte Solidari i Participatiu de Cooperació al Desenvolupament a Kedougou (Senegal)
Jamia Kafo
Fase II. Treballa en els àmbits de la salut, l’educació i l’economia local.
Entitats, associacions
Dotar de mobiliari i equipaments diversos a entitats, associacions i petits o mitjans
i municipis diversos
municipis que volen posar en marxa llars de jubilats, sales d’actes o centres culturals.
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gesos (UP), Caixa Girona també finançarà dos projectes destinats a millorar les condicions
de treball en el món agrari. D'una banda, endegant una campanya de prevenció de riscos en
què es prioritzaran els aspectes
de sensibilització, formació i suport destinada als pagesos que
treballen a la zona de l'Empordà.
Encara en el sector primari,
l’Obra Social Caixa Girona també col·labora amb un projecte
d'acollida de temporers immigrants que treballen al camp a
la zona de Girona i el Maresme.
Aquesta iniciativa es basa sobretot aportant informació als
immigrants els primers dies d'acollida, amb la qual volen fomentar la seva autonomia en els
àmbits socials i laborals per garantir una millor adaptació a la
societat d'acollida. A més, voluntàriament també podran fer
cursos per millorar les aptituds
professionals.
Comprar audiòfons, donar
material or topèdic, la compra
de vehicles adaptats o facilitar
l'adquisició de maquinària de
jardineria són algunes altres de
les iniciatives que finançarà Caixa Girona. Segons Calzada, això
es deu al fet que «ja no es financen entitats, sinó projectes
concrets perquè aquestes entitats
puguin desenvolupar-se aportant-los les eines que necessiten».
Alguns d'aquests materials seran per a entitats i ONG catalanes que tenen projectes amb
països en vies de desenvolupament. Petits i mitjans municipis
també es beneficien d'aquestes
ajudes, en el marc del projecte
de dotació de mobiliari i equipaments que aquest any compta amb una subvenció de
200.000 euros.
Alguns dels projectes

Entre les iniciatives finançades també hi ha la de l'Ajuntament de Mont-ras que, amb el
seu projecte d'integració i inserció laboral a la finca municipal Mas Gorgoll, rebrà en tres
anys, 2007-2009, 150.000 euros
per a promocionar la integració
social i la inserció laboral de
col·lectius de persones desafavorides. Aquest municipi també
rebrà ajuts per una programa de
prevenció d'incendis forestals i
reparació de la bassa i l'estany
de Mas Gorgoll, que té per objectiu introduir a la finca una sèrie de millores que incrementin
la rellevància dels seus valors
paisatgístics i ampliïn el seu ús
social i recreatiu.
Creu Roja rebrà aquest any
42.000 euros per al seu programa Respir, l'objectiu del qual és
recolzar a les famílies que tenen
al seu càrrec a gent gran i o amb
dependència, apor tant supor t
psicològic, de sessions informatives i dinàmiques de grup.
L'Associació La Fageda, a la
Garrotxa, ha rebut 30.000 euros
per al projecte d'ampliació de la
seva planta d'elaboració de productes lactis.

