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S O C I E TAT

Sis-cents nouvinguts a Girona s’han
beneficiat del programa europeu Equal
Durant dos anys s’han creat vint actuacions i ara serà la Cambra de Comerç que n’agafarà el relleu
EDUARD BATLLE / Girona

La vintena d’actuacions
que s’han realitzat dins el
projecte Equal –subvencionat amb 2,8 milions
d’euros– han tingut com a
objectiu principal la lluita
contra qualsevol forma de
discriminació i desigualtat
en el món laboral. El treball global de catorze entitats com ara les del tercer
sector, els sindicats, la patronal, l’Ajuntament i la
UdG ha potenciat les inèrcies conjuntes per arribar a
més de sis-centes persones. Amb especial atenció
als col·lectius més difícils
i vulnerables. I el resultat
és que la Generalitat ha
considerat l’Equal de Girona com un dels tres que
cal prioritzar entre els 50
que s’han desplegat en el
territori català durant els
últims dos anys. «Per nosaltres ha estat una satisfacció aquesta distinció i és
per això que hem intentat
mantenir l’esperit per als
pròxims anys i agraïm el
suport de la Cambra de
Comerç», va explicar
Cristina Alsina, tinenta
d’alcalde de Desenvolupament Local i Promoció de
la Ciutat, durant la valoració del programa en les
jornades finals.
I la vintena d’actuacions
realitzades han estat de
caire molt divers: orientació i formació per a les persones en situació d’atur,
accions específiques per
fomentar la contractació
de col·lectius amb dificultats especials, guies per
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junts amb una finalitat: equitat, creixement
econòmic i cooperació local en l’accés al treball. La Generalitat ha valorat aquest programa
entre els millors del país i per això la Cambra
de Comerç en mantindrà l’esperit en el futur.

contra totes les formes de discriminació i desigualtat que es produeixen en el mercat laboral.
Aquest projecte ha realitzat vint activitats, amb
el suport d’un conveni marc de col·laboració,
basat en catorze socis que van acordar treballar

Més de sis-cents nouvinguts a la ciutat de
Girona s’han beneficiat del programa Equal,
subvencionat pel fons social europeu, que durant dos anys ha tingut com a objectiu la lluita
●
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Font: Estudi fet a 149 persones per l'Observatori Permanent d'Immigració a Girona (OPIG) durant el trimestre de l'abril al juny.

Resultats de l’observatori
Els primers resultats valorats per
l’Observatori Permanent d’Immigració a Girona van ser presentats durant
el balanç del programa Equal. Les quatre entitats que en formen part, Accem,
Càritas, Creu Roja i Mifas, han seguit
les evolucions dels nouvinguts que
s’han adreçat a les seves seus. Per primera vegada, les dades han estat globals entre aquestes quatre ONG que
formen part del programa Equal. El
més significatiu és que un de cada dos
●

aprendre bones pràctiques
en àmbits diversos com la
igualtat d’oportunitats i la
sostenibilitat, i estudis so-

immigrants que es va dirigir a les seves
seus no tenien documents. El perfil és
el d’una persona de 25 a 40 anys, provinent del Marroc, els motius d’entrada
són econòmics, no té deutes familiars,
viu en un pis de lloguer, amb tres persones o més, se sap comunicar en castellà però no en català, busca una feina,
voldria treballar en el sector agrícola,
la construcció i el turisme i serveis, i el
seu entorn li ha parlat que pot adreçarse a una ONG.

bre temàtiques d’actualitat. «S’han creat molt bones expectatives i per això
era qüestió de potenciar-

les i destacar els programes que més han destacat i
han obtingut millors resultats», diu Alsina. Entre els

nous reptes, destaca el de
donar continuïtat a l’agrupació per al desenvolupament i un nou projecte basat en les empreses del tercer sector com a camí cap a
la cohesió social.
Catorze associats
Les catorze entitats que
han format part del programa Equal són l’Accem,
l’Associació
Gironina
d’Empresàries, la Cambra
de Comerç, Càritas, UGT,
CCOO, Creu Roja, Treball
i Formació/ DIE de
l’Ajuntament, la FOEG,
Drissa, Ramon Noguera,
Mifas, Pimec i la Universitat de Girona.

El govern subvencionarà amb 500.000 euros la
investigació de les malalties cardiovasculars
EL PUNT / Barcelona

El govern de la Generalitat va acordar ahir atorgar
una subvenció de 500.000
euros a l’Institut Català de
Ciències Cardiovasculars
(ICCC) per al finançament
de les seves activitats durant l’any 2007 mitjançant
un conveni.
Els estudis relacionats
amb el sistema cardiovascular i les seves disfuncions són un dels camps de
●

la recerca biomèdica que
més han crescut en els darrers anys arreu del món
perquè aquest tipus d’afeccions s’han convertit en
la primera causa de mort
en els països desenvolupats, tal com ha succeït a
Catalunya.
L’ICCC desenvolupa la
investigació en el camp de
les malalties cardiovasculars amb un alt grau de
competència internacio-

nal, i actualment és un dels
centres més avançats en
aquest tipus de recerca. En
l’àmbit de la investigació
bàsica, algunes de les principals línies de recerca de
l’ICCC es basen en la
identificació de gens que
regulen el funcionalisme
de les cèl·lules vasculars i
cardíaques, la teràpia gènica, el reconeixement
cel·lular, la interacció cellular i les anormalitats ge-
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nètiques en patologies cardiovasculars.
Nadons prematurs
El govern també destinarà
una partida de 60.000 euros a l’elaboració d’un estudi sobre l’estat de salut
dels nens que van són nadons de baix pes o prematurs extrems. Les dades de
l’estudi serviran per determinar guies de pràctica
clínica en aquest àmbit.

Segons dades del programa de salut maternoinfantil de la direcció general de Salut Pública, el
nombre d’infants que van
néixer amb un pes per sota
del normal durant el 2006
és de 6.145, xifra que representa un 7,4% del total
de naixements. Pel que fa
als nadons prematurs,
l’any passat van néixer
abans de termini 5.912
nens, un 7,3% del total.

Els estudis de
fisioteràpia
duraran quatre
anys
● Barcelona. La diplomatura de fisioteràpia es
convertirà en una titulació de grau i passarà a
ser de quatre anys amb
240 crèdits, en lloc dels
tres anys que durava
fins ara. Amb la remodelació, aquests estudis
s’adaptaran a l’espai
europeu d’educació superior, segons ha informat aquesta setmana el
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya,
que en una nota de
premsa ha subratllat
que professionals del
sector podran continuar
exercint la professió
sense convalidar la titulació. L’estructura de
l’ensenyament superior
quedarà dividida en tres
nivells: grau, màster i
doctorat, i se n’eliminarà el sistema de diplomatures i llicenciatures. Les universitats tenen de temps fins al
curs 2010/2011 per
adaptar-se al nou sistema. Ara, els fisioterapeutes podran accedir
als màsters, fins ara reservats a llicenciats.
Les universitats assumiran més responsabilitat i, en les formacions
de grau, el 50% del professorat haurà de ser
doctor. / EL PUNT

La UAB i Banco
Santander firmen
un acord de
col·laboració
● Barcelona. Lluís Ferrer, rector de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), i Emilio
Botín, president de
Banco Santander, han
signat aquest mes un
acord de col·laboració
mitjançant el qual l’entitat bancària passa a
ser soci estratègic de la
UAB. L’aliança es nodreix de tres línies bàsiques: la captació de talent internacional, l’impuls a la transferència
de coneixement i tecnologia en la societat, i la
construcció d’una universitat compromesa
socialment. El Banc
Santander donarà suport a un programa de
beques que beneficiarà
joves doctors –10 el
2008 i 20 cada any a
partir del 2009– als
quals la UAB concedirà
estades postdoctorals
de dos anys de durada. / EL PUNT

