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L’acomiadament de l’administrador de
Fadir de Roses pot acabar als jutjats
● Roses.

S O C I E TAT

El model social de
La Fageda, analitzat
a la Universitat de
Harvard

L’acomiadament de l’administrador de la
Fundació Fadir de Roses, destinada a ajudar els discapacitats de la població, pot acabar als jutjats.
L’acomiadament de Jaume Sastre, que en aquests
darrers anys ha estat l’administrador, va tenir lloc el
mes de juny després d’una pèrdua de confiança dels
responsables de l’entitat i d’haver-se produït alguns fets dels quals la junta directiva, presidida pel
doctor Ghassan Abou, no tenia coneixement, segons han manifestat fonts del Patronat de la Fundació. A partir del seu acomiadament, Sastre també
ha destapat diferents qüestions que, segons ell, podrien ser constitutives de delicte, com ara la negativa del president a convocar juntes. Aquesta setmana ha repartit diferents papers pel municipi amb crítiques cap a la manera de fer dels responsables de la
fundació. / J.P.

● L’exemple social de La Fageda de Santa Pau ha estat
l’únic cas europeu seleccionat per una xarxa de coneixement de la Universitat de Harvard, a Boston. El president
de la cooperativa, Cristóbal Colón, va presentar dimarts
el model en un col·loqui a la facultat més famosa del món.

 Nens sahrauís, a Palafrugell. L’alcalde de Palafrugell, Lluís Medir, va rebre ahir els 14 infants sahrauís que passen l’estiu al municipi i els pobles dels
voltants. Medir va aprofitar l’acte, en què cada infant
va ser obsequiat amb un lot escolar, per recordar que
provenen d’un poble víctima de la violència. / A.V.

La Harvard Business
School de Boston, l’escola
de negocis més prestigiosa
dels Estats Units que forma executius i polítics
d’arreu del món, ha seleccionat el projecte social de
la cooperativa La Fageda
com a cas únic europeu per
al col·loqui Reptes i oportunitats de les empreses
d’inclusió, que es va celebrar dilluns i dimarts passat. La xarxa de coneixement social Enterprise
Knowledge
Network
(SEKNSEKN) va convidar el president de La Fageda, Cristóbal Colón, a
presentar el tipus de rique-

És l’únic cas europeu que tria un
institut de recerca per a un col·loqui
E.B. / Boston / Santa Pau

sa social que genera la cooperativa i que, prèviament, va promoure el professor d’ESADE Alfred
Vernis perquè l’empresa
fos una de les seleccionades d’arreu del món.
Els organitzadors del
col·loqui van destacar de
La Fageda el fet que
s’aconsegueixi un objectiu fortament social: la integració laboral i social de
persones amb malaltia
mental o discapacitat psíquica, a través de l’èxit
empresarial i la notorietat
que comporta ser el tercer
fabricant de iogurt a Catalunya.
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L’Obra Social de «la Caixa»
ha incorporat al mercat de
treball 825 persones en risc
d’exclusió social a Girona
EL PUNT / Girona

●

L’Obra Social de «la
Caixa» ha aconseguit la
inserció en el mercat de
treball de 825 persones en
risc d’exclusió social a la
demarcació gironina a través del programa de foment de l’ocupació Incorpora. Aquesta iniciativa
vol donar resposta a una de
les principals preocupacions dels ciutadans: l’atur, i promou la integració
sociolaboral de persones
amb dificultats per accedir
al mercat de treball.
El programa Incorpora
es va posar en marxa fa dos
anys a les comarques gironines i té la col·laboració
d’onze entitats dedicades a
la inserció sociolaboral de
diferents col·lectius, amb
l’objectiu d’aglutinar esforços per treballar conjuntament per desenvolupar el programa. Les entitats són: Plataforma Educativa, Càritas Diocesana
Girona, Escaler Cooperativa, Fundació Altem,
Fundació Astres, Funda-

ció Astrid-21, Fundació
Drissa, Fundació Map,
Fundació Oscobe, Grup
Mifas i La Fageda.
Més de vint tècnics
El tècnic d’inserció laboral és una figura essencial
en el programa Incorpora.
D’ell depèn l’èxit tant de
la persona contractada
com de l’empresa que la
contracta. A la demarcació, el programa disposa
de 23 tècnics en inserció
laboral, que han contactat
amb 972 empreses i han
aconseguit que una de cada tres hagin contractat
treballadors de col·lectius
laboralment fràgils.
Les empreses que predominen són les del sector
dels serveis, com ara les de
neteja, i residències, empreses d’atenció a persones dependents. També
són nombroses les empreses dedicades a l’hoteleria
i la restauració, els comerços, les indústries manufactureres i les empreses
dedicades a la construcció.
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