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S’obre la
preinscripció
a les escoles
d’adults
● Girona.
Avui s’ha
obert el procés de preinscripció en els centres
i les aules de formació
de persones adultes del
Departament d’Educació, que finalitzarà el 22
de juny. Les persones
interessades a presentar
una sol·licitud poden
adreçar-se als onze centres que hi ha a les comarques gironines i que
són a Banyoles, Blanes,
Figueres, Girona, Lloret de Mar, Olot, Palafrugell, Ripoll, Salt,
Sant Feliu de Guíxols i
Santa Coloma de Farners. En aquests centres, els ensenyaments
que s’hi imparteixen
són llengua catalana,
llengua castellana, informàtica, llengua estrangera, graduat en
educació secundària i la
preparació de les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà i
accés a la universitat
per a majors de 25
anys. / EL PUNT

El Rotary del Pla
de l’Estany ajuda
el COIET de
Banyoles
El Rotary
Club del Pla de l’Estany s’ha fet càrrec de la
meitat dels 6.000 euros
que ha costat una màquina d’enfaixar palets
automàtica que ha adquirit el centre ocupacional per a disminuïts
psíquics COIET, que
depèn del Consell del
Pla de l’Estany. El president de l’ens comarcal, Jordi Xargay, va
posar aquesta iniciativa
com a exemple de les
ajudes que poden fer les
entitats i empreses del
Pla de l’Estany. / R.E.

● Banyoles.

Prop de 20.000
famílies rebran
ajuts per pagar
el servei escolar
d’acollida matinal
El govern
va aprovar ahir la convocatòria de subvencions a les associacions
de pares i mares d’alumnes (AMPA) per a
l’organització del servei d’acollida matinal
d’infants als centres públics. L’import total
dels ajuts és d’un milió
i mig d’euros. / EL PUNT

● Barcelona.
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El programa Incorpora ha permès trobar
feina a 269 gironins en risc d’exclusió
L’obra social de «la Caixa» ha renovat el conveni de col·laboració amb dotze entitats socials
NÚRIA ASTORCH / Girona

Un total de 269 gironins en situació de risc
d’exclusió social han trobat feina en el mercat
de treball normalitzat per mitjà del programa
Incorpora, un projecte de foment de l’ocupació
●

A les comarques gironines, el programa Incorpora es va posar en marxa ara
fa un any i ahir se’n va fer
balanç. Els resultats obtinguts demostren que hi ha
un total de 269 persones
amb un lloc de treball no
de caràcter especial, sinó
del mercat normalitzat. En
aquest primer any, «la Caixa» ha treballat amb deu
entitats de la demarcació
de Girona que es dediquen
a la integració laboral de
persones amb dificultats
per accedir al mercat de
treball: Altem, Astres, Astrid 21, Càritas, Drissa,
Escaler Cooperativa, Map,
El Molí d’en Puigvert, Oscobe i Plataforma Educativa. Per al segon any de
funcionament del programa, el conveni de col·laboració s’ha ampliat a dues
entitats, Mifas i La Fageda, i es cobreix d’aquesta
manera gairebé tot el territori gironí, segons va destacar ahir el responsable
d’Incorpora per part de les
entitats, Jordi Pascual.
De les 512 empreses gironines amb què es va contactar des de l’inici del
programa, el juny de l’any
passat, una de cada tres ha
acabat fent una oferta per a
una persona en risc d’exclusió social. Per sectors,
les més propenses a la contractació han estat les que
pertanyen al sector dels
serveis, l’hoteleria i la restauració.
El responsable d’Incorpora per part de «la Cai-

que l’obra social de La Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona duu a terme a través d’una
xarxa d’entitats gironines. Justament ahir els
responsables de «la Caixa» van signar la renovació del conveni amb dotze entitats, dues més

que en l’acord inicial –l’associació Mifas i la
cooperativa La Fageda–. «La Caixa» ha destinat 400.000 euros al programa, i els immigrats,
els joves que han deixat els estudis abans d’hora i les dones en són els principals beneficiaris.

Els joves sense
estudis i les
dones, els més
beneficiats
Els immigrats, els joves
i les dones són els tres collectius majoritaris entre
les persones que han pogut
accedir en el mercat laboral gràcies al programa Incorpora. Els joves en risc
d’exclusió que han abandonat els estudis de forma
prematura representen el
27,53%; les dones, el
27,17%, i els immigrants,
el 23,5%. Immediatament
després hi ha el col·lectiu
de persones amb una discapacitat, ja sigui física o
psíquica, i que representa
el 15,5% de totes les persones que han pogut trobar
feina. Un 5,8% eren persones amb trastorns mentals.
La durada de la inserció
és variable. En la gran majoria dels casos, prop del
90%, el primer contacte
amb l’empresa és mitjançant un contracte de durada determinada. Només al
10% dels beneficiaris se’ls
ofereix, d’entrada, un contracte indefinit. En un 68%
dels casos, l’oferta de treball ha estat de jornada
plena i només el 31% van
ser a temps parcial.
●

La treballadora immigrada, l’empresari de Prestige i el delegat de «la Caixa». / MIQUEL RUIZ

«Costa molt trobar feina»
El director de l’àrea de recursos humans de la cadena d’hotels Prestige,
Alejandro López, va explicar ahir que
des que va saber que Incorpora existia,
aquest programa s’ha convertit en un
dels canals de captació de personal de
l’empresa. El director de personal dels
hotels Prestige va raonar que, com que
es tractava de persones que topen amb
moltes dificultats a l’hora de buscar
feina, quan els ofereixes un lloc de treball, «es mostren molt agraïts» i s’esta●

xa», Jaume Farré, va explicar que una de les novetats de la repetició del programa és que s’ha arribat a

bleix «un vincle emocional» amb
l’empresa que es tradueix en una fidelització. Actualment, de les 400 persones que Prestige té en plantilla, 3 les té
gràcies al programa d’inserció laboral.
Una d’aquestes treballadores, Kahadija Ennadraoui, una dona d’origen marroquí que fa disset anys que viu aquí,
va indicar que està molt contenta amb
el seu lloc de treball com a assistenta
d’habitacions. «Costa molt trobar feina i més si ets de fora», va declarar.

un acord amb la Universitat de Girona per organitzar un curs de formació de
tècnics en inserció laboral,

els professionals que
s’ocupen de fer d’intermediaris en la contractació
per part de les empreses i

que les acompanyen en el
procés
d’incorporació.
Actualment el nombre de
professionals és de 24.

Condemnen l’ICS a pagar 400.000 euros a una
dona afectada de paràlisi arran d’una operació
NÚRIA ASTORCH / Girona

La secció cinquena del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha dictat
una sentència en què condemna l’Institut Català de
la Salut a indemnitzar amb
389.948 euros una veïna
de Girona que té una paràlisi com a conseqüència
d’una operació d’estenosi
que se li va practicar a
l’hospital Josep Trueta de
Girona l’any 1998.
●

L’advocat d’aquesta dona, Carles Mascort, ha explicat que la seva clienta,
que en el moment de l’operació tenia 53 anys, va
ser intervinguda el 16 de
desembre de l’any 1998
d’una estenosi, una operació que té com a objectiu
l’alliberament del canal
medul·lar. Segons ha relatat Mascort, en el postoperatori la pacient es va queixar, infructuosament, al

Punt, El, 2007-06-13, p. 20.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

personal sanitari de sensació de paràlisi. I el dia 20
de desembre li van diagnosticar una síndrome de
cua de cavall, que es manifesta amb una paràlisi de
les extremitats inferiors,
incontinència urinària i fecal i impotència sexual. La
pacient va ser intervinguda el dia 23 de desembre
amb l’objectiu d’eliminar
el coàgul de sang que li
oprimia la medul·la i que li

ocasionava la síndrome de
cua de cavall. Però, segons
Mascort, el problema va
radicar en el fet que no va
ser intervinguda fins a tres
dies després que se li va
diagnosticar aquesta síndrome quan, segons tots
els informes mèdics i pericials, l’operació s’hauria
d’haver fet immediatament.
En la seva sentència, davant la qual l’ICS pot pre-

sentar un recurs al Tribunal Suprem, el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya considera provat
que hi ha haver una situació de negligència mèdica,
la qual ha provocat en la
pacient tot un seguit de seqüeles que tindrà de per vida i que l’obliguen a desplaçar-se amb cadira de
rodes o crosses. La dona
també té incontinència urinària i fecal.

