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COMARQUES

La crisi retalla a la meitat el nombre de
persones a les quals Mifas troba feina
 L’entitat aposta per la formació dels seus socis per esperar que passi la crisi econòmica
ACN
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Cadaqués, Sitges,
Puigcerdà i
Vielha seran una
marca turística
de qualitat
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L’associació Mifas, que agrupa
persones amb minusvalidesa física, està patint els efectes de la crisi i el nombre de persones que pot
col·locar al mercat ordinari de treball ha caigut en picat els primers
mesos de l’any. Segons adverteix el
seu president, Pere Tubert, normalment aconsegueixen trobar
feina a prop de  persones però si
les xifres continuen com fins ara
només aconseguiran feina per a la
meitat de persones.
Les xifres parlen per si soles ja
que, durant el primer trimestre de
l’any, Mifas només ha aconseguit
feina per a  persones mentre fa
dos anys ho va fer per a . En canvi, la borsa de treball de l’associació no para de créixer. El , s’hi
van inscriure  nous socis.
De la crisi no se n’escapa ningú
i tampoc les persones amb disminució física. Aquest és el cas de l’associació Mifas de Girona, que té
uns . socis, i està tenint problemes per trobar feina al mercat
ordinari a persones amb diferents
graus de minusvalidesa. Fins ara,
Tubert explica que aconseguien
feina amb relativa facilitat en llocs
de treball que requereixen de poca



NOUS SOCIS

La borsa de treball creix
Tot i que s’ha aconseguit trobar feina per a 12 persones durant el primer trimestre del 2009, la borsa de
treball no para de créixer: el 2008
s’hi van inscriure 266 socis.

Alguns socis treballen al Call Center, que fa estudis de mercat.

especialització –com control d’aparcaments, operaris sense esforços físics, recepcionistes o venedors de cupons- però que cada vegada és més complicat.
«Ara estem apostant per la formació per esperar que passi la
crisi i que la gent estiui ben preparada», va assegurar el responsable de l’associació. Els cursos que
tenen més demanda són els de català i informàtica a nivell bàsic. Durant el , un total de  persones amb minusvalidesa recone-

CiU i Coalició Canària
demanaran l’agilització
dels visats a Rússia
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Els grups de CiU i Coalició Canària al Congrés presentaran una
proposta conjunta per tal que el
Ministeri d’Exteriors agilitzi la
concessió de visats a Rússia, de
manera que els potencials turistes
russos puguin venir fàcilment de
vacances tant a la Costa Brava
com a les Canàries i s’acabi la
competència entre aquestes dues
marques per aconseguir aquest
mercat.
Segons va explicar el diputat
gironí de CiU Jordi Xuclà, el sector
turístic gironí es troba molt preocupat perquè la temporada turística es pot salvar gràcies als turistes russos i altres repúbliques exsoviètiques, però actualment hi
ha molts problemes per la concesió de visats als consulats espanyols d’aquests països. Això fa,
segons Xuclà, que hi hagi una
«competència molt ferotge» entre
la Costa Brava i les Illes Canàries
per atraure aquest tipus de turisme.
Per tal de posar fi a aquesta
competència i facilitar l’afluència
d’aquests turistes tant a la Costa
Brava com a les Canàries, Xuclà i
la diputada de Coalició Canària
Ana Oramas demanaran al Ministeri d’Exteriors agilitar la concessió de visats, ja que d’aquesta
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LA XIFRA

Jordi Xuclà (CiU).

manera «es podrà salvar la temporada» a molts establiments de
les comarques gironines.
Vol regular Girona-Moscou
Precisament, a partir d’aquest estiu, hi haurà un vol regular entre
Moscou i l’aeroport de Girona,
que anirà a càrrec de Transaero
Airlines, considerada la principal
aerolínia privada de Rússia. Serà la
primera vegada que aquesta companyia opera des de l’aeroport gironí.
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guda van poder fer un curset promogut per l’entitat.
Altres formes de donar feina
A banda d’incorporar els socis de
Mifas a llocs de treball del mercat
ordinari, l’associació també gestiona diferents centres de treball
propis a les comarques gironines
i un a Barcelona. Aquests donen
feina a quasi  persones a través
d’empreses que s’encarreguen de
la gestió d’aparcaments, zones
blaves, atenció i estudis de mercat

Mifas gestiona centres de
treball a les comarques de
Girona i Barcelona, que
ocupen 300 persones

telefònics i empaquetatge de publicitat. «La nostra voluntat és no
retallar ni un lloc de treball en
aquestes empreses», va afirmar
Tubert.
Mifas va facturar , milions
d’euros el passat  i està pendent de tancar la facturació de
l’exercici anterior. Aquest , es
compleixen  anys des que es va
crear l’associació, que agrupa persones amb minusvalidesa física .

Els ajuntaments de Cadaqués,
Puigcerdà, Sitges i Vielha-Mijaran han constituït l’Associació Viles amb Personalitat, amb la voluntat de convertir-se en una eina
de referència i d’excel·lència en la
gestió de les destinacions turístiques. El seu objectiu principal és
potenciar Viles amb personalitat
com una marca de qualitat basada en la integració dels valors paisatgístics, històrics i patrimonials
dels quatre municipis, i la seva posada en valor turístic i econòmic.
El tret de sortida d’aquesta iniciativa serà el Saló Internacional
de Turisme de Catalunya que se
celebra del  al  d’abril a Barcelona, on Viles amb personalitat
tindrà expositor propi. La presentació d’aquesta associació, que
pretén esdevenir també una marca de referència i qualitat es realitzarà, oficialment, dijous que ve,
 d’abril, a dos quarts de dues de
la tarda. En l’acte hi intervindran
l’alcalde de Cadaqués, Joan Borrell;
l’alcalde de Puigcerdà, Joan Planella; l’alcalde de Sitges, Jordi Baijet; i l’alcalde de Vielha-Mijaran,
Joan Pau Perdices.

