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Caixa Girona
destina 3,5 milions
a projectes socials
Inicia una línia de microcrèdits

DISTRIBUCIÓ DELS AJUTS DE CAIXA GIRONA
ENTITAT / ORGANISME

Una de les principals novetats d’aquest any és la
posada en marxa d’un programa de microcrèdits,
dotat de 60.000 euros, per
ajudar persones que volen
posar en marxa negocis de
petita envergadura. I també ressalten els 200.000
euros destinats a la compra
de mobiliari i equipaments
que s’han concedit a un total de disset entitats. El
president de la Fundació
Caixa Girona, Arcadi Calzada, va destacar ahir, durant la presentació dels
projectes subvencionats,
el compromís de l’entitat
amb la realitat social, un
compromís que, segons va
destacar, queda reflectit en
el finançament de progra-

mes destinats a resoldre o
pal·liar noves problemàtiques socials. En aquesta línia, va esmentar el finançament de programes destinats a la inserció sociolaboral de persones amb una
disminució derivada de
malaltia mental; la compra
de vehicles adaptats per a
gent gran i discapacitada i
el finançament de programes d’acollida de temporers immigrants, entre altres punts. Una de les ajudes més importants, de
150.000 euros, servirà per
finançar, en tres anualitats,
un projecte d’inserció laboral per a persones en risc
d’exclusió social que promou l’Ajuntament de
Mont-ras.

ACTIVITAT

Fundació Autisme Mas Casadevall

Organització del II Congrés Internacional Autisme Mas
Casadevall

Fundació Mare de Déu del Camp

Donació d'un vehicle per al servei d'atenció a la gent gran

Associació Mifas

Ajuda als projectes socials de l'entitat

Fundació MAP

Centre ocupacional per a la gent gran amb disminució psíquica

Fundació Oncolliga Girona

Donació d'un vehicle

Esport Solidari (ESI)

Finançament del projecte d'Arrels, que vol afavorir la pràctica
esportiva entre els nens immigrats

Creu Roja

Programa Respir, de suport a les famílies amb gent gran amb
dependència

Fundació Drissa

Donació de maquinària de jardineria

Fundació Doctor Trueta

Recollida i destrucció de documentació confidencial en paper
d'empreses i entitats
Finançament del projecte Ser gran en dignitat

NÚRIA ASTORCH/ Girona

● Caixa Girona ha destinat aquest any 9.600.000 euros a
obra social, un pressupost que representa el 26% dels beneficis nets que l’entitat va obtenir en l’exercici del 2006.
D’aquests 9,6 milions d’euros, prop de 3,5 milions són
per finançar projectes de caràcter social i assistencial promoguts per entitats de les comarques gironines.

EL PUNT | Dimarts, 5 de juny del 2007

Càritas Diocesana de Girona
Unió de Pagesos-Fundació Lluís
Nomen

Campanya de prevenció de riscos laborals a l'Empordà

Fundació Catalana per a l'Esport

Programa + Plus Vida, adreçat a la gent gran

Acollida de temporers immigrants en el sector agrari zona
Girona i Maresme

Fundació Privada Parroquial Les Vetes Donació de material ortopèdic
Centre d'Educació Especial La Maçana

Compra d'audiòfons

Cooperativa La Fageda

Ampliació de la planta d'elaboració de productes lactis

Dolmen Consulting Immobiliari

Organització del Seminari sobre Habitatges de Protecció
Oficial (VPO)

Ajuntament de Mont-ras

Integració i inserció laboral a la finca municipal de Mas
Gorgoll

Ajuntament de Girona

Implantació de targetes de transport col·lectiu públic urbà per
a persones majors de 65 anys

Ajuntament de Sant Joan les Fonts

Reforma d’habitatges socials

GERD (Grup Editor de la Revista del
Discapacitat)

Producció de cadires per a persones amb malalties cerebrals i
producció de material ortopèdic infantil
Donació d'un vehicle adaptat

Acció Solidària-Igman

Construcció de 50 habitatges a Hadzici (Bòsnia-Hercegovina)

Associació Xangara

Donació d'un vehicle

Grup Intercultural Jamio Kafo

Projecte solidari i participatiu de cooperació al
desenvolupament a Kedougou (el Senegal)

Els tutors d’una
deficient de
Banyoles es
mobilitzen contra
Acció Social
Els tutors
d’una noia deficient
psíquica de Banyoles,
han amenaçat de portar
la jove, de 19 anys, a la
seu gironina d’Acció
Social i Ciutadania perquè se’n faci càrrec, si
abans de dilluns no els
concedeix una plaça en
un centre ocupacional
del Pla de l’Estany. La
jove, que és autista, ha
començat a treballar a
Astras de Girona, però,
segons Maria Teresa
Cuenca, el trasllat fins a
aquest centre trasbalsa
molt la noia. «Els especialistes que l’han tractada recomanen que
resti a la vora de casa»,
va afirmar ahir Cuenca.
Fonts del departament
van manifestar ahir que
preveuen portar la noia
al Mas Casadevall perquè és el lloc ideal per
la seva patologia, però
que, com que no hi havia places, li van buscar
lloc a Astras, on estan
preparats per a casos així. / R.E.

● Banyoles.
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