Els lliuren els prem
mis de l'A
Acte de Recone
eixemen
nt de
l'Em
mpresa Inclusiv
va a Giro
ona
Bioes
spirit, Progrrup i la Resiidència geri àtrica Sant Josep en só
ón els prem
miats

INCLU
USIÓ SOCIAL - 4.4.2011 Le
es entitats girronines dedic
cades a la in
nserció laboraal al mercat

ordinari de person
nes amb disc
capacitat (la Fageda, Asttrid-21, Driss
sa, El Vilar, M
MIFAS i TRE
ESC)
han a
atorgat a les empreses Bioespirit, Pro
ogrup i la Residència San
nt Josep els premis a
l'emp
presa inclusivva per la sev
va política d'in
ntegració envers les pers
sones amb ddiscapacitat. Els
guard
dons s'han lliiurat en el marc de l'Acte
e de Reconeiixement a l'E
Empresa Incl usiva, que per
prime
era vegada s'ha
s
celebrat a la demarccació.

L'acte
e, que ha reu
unit més de 150
1 persone
es al Parc Cie
entífic i Tecnològic de Gi rona, ha com
mptat
amb la participació del directo
or d'Ocupació
ó i Empresa a Girona, Ch
hristian Seraarols; el presiident
de la Cambra de Comerç de Girona,
G
Dom
mènec Espadalé; la presid
denta de l'Asssociació
Catallana de Treb
ball amb Suport (ACTAS)), Glòria Canals; i del regidor adjunt a l'alcaldia de
e
Giron
na, Ignasi Thió. Després de la taula in
naugural, l'ex
xpert en Res
sponsabilitat Social de les
s
Emprreses i Organ
nitzacions, Josep Maria C
Canyelles, va
a oferir una ponència
p
sobbre la matèriia.
Canyyelles és el promotor del Think
T
Tank R
Responsabilitat Global.
Prem
mis i premiatts
L'acte
e de Recone
eixement a l'E
Empresa Incclusiva, que aquest
a
any arriba a la sevva III edició, se
celeb
bra cada anyy a una dema
arcació catala
ana i la seva
a organització
ó corre a càrrrec de les en
ntitats
del te
erritori. Aquest any, els premiats són:
Resid
dència Santt Josep
Casssà de la Selva
a, centre gerriàtric i hospi tal de dia.
Mèrits: per ser la seva política
a d'igualtat i iimplicada am
mb la difusió de les polítiqques d'integrració;
pel treball esmerççat en la seva la relació a
amb les entittats d'inserció
ó i mantenim
ment i promoc
ció
dels lllocs de treba
all.
Progrup
Giron
na, serveis im
mmobiliaris
Mèrits: per la seva lluita en mantenir els llo
ocs de treba
all, malgrat la
a crisi econòm
mica greu pe
er la
que travessa el se
eu sector. Pe
er la seva dissponibilitat i col·laboració
ó en la difusi ó de les
polítiq
ques d'integrració i altres elements de
e sensibilització.
Biosp
pirit
Celrà
à, productora
a i distribuïdo
ora de producctes ecològic
cs
Mèrits: per la seva política de qualitat en l a integració del treballad
dor amb discaapacitat i altres
col·le
ectius amb diificultats d'ins
serció. Per la
a seva dispo
onibilitat i col··laboració enn la difusió de
polítiq
ques d'integrració.

El jurat qualificador de les candidatures ha estat integrat per Carles Serra, tècnic de Polítiques
Socials i Ocupació de la UGT; Jaume Sitjà, diputat d'Acció Social de la Diputació de Girona;
David Hugas, secretari general de la FOEG; Àngela Pitarch, membre de la comissió directiva
Fundació PIMEC. Acció Social; Mariona de Puig, presidenta de la comissió de Cultura
Empresarial de la Cambra de Comerç de Girona; Olga Avellaneda, responsable de
Socioeconomia i Igualtat de CCOO, i Laia Vidal, tècnica del departament Empresa i Ocupació
de Girona, van emetre veredicte el passat 10 de març, tot i que els guardonats no es faran
públics fins aquesta tarda.
L'Acte de Reconeixement de l'Empresa Inclusiva està promogut per l'Associació Catalana de
Treball amb Suport (ACTAS), la Federació d'Associacions de famílies i persones sordes
(ACAPPS), la Fundació ECOM, l'Agrupació Catalana d'Entitats per a la inserció laboral de
persones amb trastorn mental (AMMFEINA) i l'Associació FSC Inserta. Neix amb la finalitat
d'apropar el món empresarial a les entitats, els tècnics i les persones amb discapacitat.
L'objectiu és crear un espai d'intercanvi, de reflexió i de posada en comú sobre la situació
actual de l'empresa i de les seves prioritats, i com aquesta situació canviant pot afectar a les
polítiques de responsabilitat social i la seva sensibilitat sobre els treballadors amb discapacitat.
Compta amb el suport i finançament del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat i
del Fons Social Europeu i la col·laboració del Programa Incorpora de l'Obra Social de La
Caixa.
Entitats gironines capdavanteres en la inserció laboral

La Fageda
La cooperativa disposa d'un servei d'Integració a la Comunitat (SIC) que es va iniciar l'any 2007
per inserir laboralment a l'empresa ordinària a persones de la comarca de la Garrotxa amb
discapacitat intel·lectual o trastorn mental. La Fageda disposa d'una plantilla total de 115
persones amb discapacitat.
Fundació TRESC
Servei d'inserció laboral per a persones amb discapacitat intel·lectual, física, sensorial i trastorn
mental en edat laboral, amb orientació i formació laboral, recercad'un lloc de treball adequat,
acompanyament al procés d'inserció laboral i assessorament familiar; i empresarial. En el seu
conjunt compta amb una plantilla de 8 treballadors.
La Fundació Astrid-21
Entitat privada d'iniciativa social que té com a objectiu donar suport a les persones amb
Síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals i a les seves famílies. Aquest suport
s'ofereix en els àmbits escolar, laboral, social, de lleure i habitatge. Des del 1991, ofereix el
servei d'inserció sociolaboral a l'empresa ordinària. En el seu conjunt compta amb una plantilla
de 15 treballadors.
La Fundació Privada Drissa
L'entitat treballa per a la millora de la qualitat de vida de les persones que pateixen malalties
mentals. Les seves línies de treball són la integració laboral i l'habitatge. Disposa de serveis
d'acollida, formació ocupacional, servei laboral, acompanyament al mercat laboral ordinari,
servei d'habitatge i centre especial de treball. En el seu conjunt compta amb una plantilla de
101 treballadors.
La Fundació Privada El Vilar
És una entitat que pertany al grup ASPRONIS i està dedicada a la inserció laboral de persones
amb discapacitat intel·lectual de la comarca de la Selva i el nord del Maresme. La seva finalitat
és la formació professional amb finalitat laboral; prepara aquest col·lectiu per al món laboral,
crea i manté lloc de treball i integra treballadors al món laboral ordinari. En el seu conjunt

compta amb una plantilla de 185 treballadors.
La Fundació MIFAS
El Servei d'Integració Mifas de persones amb discapacitat física es constitueix l'any 1997 amb
l'objectiu de fomentar la inserció laboral d'aquestes persones, oferint els serveis d'orientació i
formació laboral, recerca de lloc de treball i acompanyament al procés d'inserció laboral a
l'empresa. El Servei atén a aquelles persones que acrediten una disminució física superior al
33% i les que acrediten la resolució d'invalidesa permanent total, absoluta o gran invalidesa
amb un diagnòstic físic. En el seu conjunt compta amb una plantilla de 71 treballadors.

