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JOAN COMALAT

62 discapacitats físics van
signar contractes amb
empreses gironines el 2007
 Més de 600 persones de tota la demarcació estan inscrites a la

borsa de treball del Servei de Suport a la Integració de Mifas
BANYOLES | R.REYNER

El Servei de Suport a la Integració Laboral (SSIL) de Mifas va atendre l’any passat a tot Girona un total de  nous inscrits demandants
d’ocupació que, sumats als dels
anys anteriors, van alimentar la
borsa de treball d’aquesta associació de persones amb disminucions físiques fins a . De totes
elles,  van signar l’any passat un
contracte laboral amb una empresa gironina, i  més es va integrar a Centres Especials de Treball.
Pel que fa a la resta, Mifas ofereix
processos formatius en hàbits laborals i intenta solucionar els problemes socials afegits, ja que «sovint la discapacitat física no sol
ser el problema» per a la inserció.
Així ho va explicar ahir Carme Bagaria, prospectora laboral de l’entitat, en unes jornades a Banyoles
sobre la integració laboral de les
persones amb discapacitats.
Mifas és l’única associació a Girona que treballa per ajudar a tro-

bar feina a les persones amb disminució física, que per estar associades han de tenir una discapacitat igual o superior al .
De la seixantena de persones
que l’any passat van signar un contracte amb empreses gironines, 
van fer-ho en qualitat de recepcionistes o conserges,  de vigilants,  d’operaris,  d’auxiliars administratius i la resta van ser contractats com a caixers, dependents,
subalterns o netejadors, entre d’altres. I de tots ells, gairebé una tercera part van signar un contracte
indefinit, encara que  van ser
contractats per a una durada d’entre tres i sis mesos.
L’entitat prepara els demandants de feina per a la seva inserció laboral sobretot de cara a aconseguir uns bons hàbits de treball i
un entorn social favorable, alhora
que en fa un seguiment un cop
contractats. Però no només és important treballar amb les persones
amb disminució física. Bagaria va

Un contracte indefinit a una
persona amb discapacitat
física suposa gairebé 4.000
euros de subvenció directa



Un moment de la jornada celebrada ahir al Museu Darder de Banyoles.

TOTES LES DADES DE L’ANY PASSAT

Integracions a l’empresa ordinària
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afirmar que cal «trencar la por» de
molts empresaris que els discapacitats «porten problemes».
També va explicar quins avantatges econòmics pot suposar contractar una persona amb discapa-
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citat física: un contrate indefinit suposa a l’empresari una subvenció
directa de . euros, més una deducció anual de quotes de la seguretat social de . euros com
a mínim, de . euros en l’impost

de societats i  euros més si li cal
adaptar el lloc de treball.
La prospectora va dir que la
seu banyolina de Mifas, creada fa
un any, farà que les contractacions
a la comarca deixin de ser zero.

Ripoll vol una norma sobre l’ús de bosses de plàstic

deixalles a Catalunya, un consum
de . tones a l’any (CEPA,
).
El text diu que les bosses de
plàstic no degradables són derivats
del petroli i amb una vida útil
molt curta ( min). Aquest consum malbarata «gran quantitat»
d’aigua, energia i petroli i, diu la
moció és «perjudicial» per al medi
ambient, i són «fàcilment substituïbles» per sistemes reutilitzables amb menys impacte com les
bosses de cotó, el cabàs, el carretó o la compra a granel.

 El ple de l’Ajuntament

va aprovar dilluns per
unanimitat un text contra el
seu consum «abusiu»
RIPOLL | ACN/DdG

L'Ajuntament de Ripoll va aprovar dilluns amb la unanimitat de
tots els grups demanar al govern
de la Generalitat que aprovi i apli-

qui una normativa restrictiva pel
que fa a l'ús de les bosses de plàstic. El text aprovat per tots els
grups deixa clar que actualment a
Catalunya hi ha un consum «abusiu» i «sovint» injustificat de bosses de plàstic. Aquest fet provoca
segons els grups polítics un malbaratament important de recursos
naturals, per la qual cosa es demana a la Conselleria de Medi
Ambient i Habitatge que prengui
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mesures per la reducció del seu
consum. Algunes cadenes comercials com el grup Bon Preu han
iniciat conjuntament amb la Generalitat campanyes per reduirne el consum.
Segons es diu en el text de la
moció aprovat en el ple municipal,
actualment a Catalunya hi ha un
augment de la producció de residus (les deixalles augmenten el
 en els darrers  anys) i en són

la causa principal el creixement
dels envasos i bosses de plàstic
d’un sol ús. El text de la moció diu
que a Catalunya, s’usen una mitjana de , bosses per família i setmana en cadenes comercials (Estudi FPRC, ), fet que suposa
que només amb un cap de setmana consumim més de  milions de bosses de plàstic a Catalunya. Les bosses de plàstic representen el , en pes de les

