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Sis entitats gironines incorporen al mercat
laboral 126 persones amb discapacitat
 La taxa d’activitat d’aquest col·lectiu és un 41,4 per cent inferior a la mitjana
DIARI DE GIRONA
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Les persones amb discapacitat o
trastorn mental presenten, malgrat
els esforços realitzats pels sectors
socials, empresarials i l’administració, uns nivells d’exclusió del
mercat laboral molt superiors als
de la resta de la població. Segons
informen les entitats dedicades a
la inserció laboral al mercat ordinari de treball de Girona, es constaten, a més, diferències signiﬁcatives en el cas de les dones o en
funció del tipus de discapacitat. La
presidenta d’Associació Catalana
de Treball amb Suport, Glòria Canals, explica que les persones amb
discapacitat intel·lectual o amb
trastorns mentals, tenen encara
menys oportunitats que d’altres
«Aquests trets —diu— responen
a un conjunt de factors socials i
culturals que han diﬁcultat històricament l’accés d’aquestes persones a la feina, independentment
de si la discapacitat o el trastorn
mental afecta o no a les característiques del lloc de treball que
ocuparien».
La manca de suport o d’oportunitats de formació, l'existència de
prejudicis i l’estigma són alguns
dels principals obstacles. En el
seu conjunt, la taxa d’activitat de la

Finca d’horta ecològica a Campllong on la Fundació Drissa dóna feina a persones amb discapacitat.

població amb discapacitat és un
41,4% menor que la de la població
general.
Part de la inserció laboral al
mercat ordinari de les persones
amb discapacitat se sosté en el treball d’entitats socials especialitzades de les diferents demarcacions
catalanes. Concretament a Girona,
el sector està integrat principal-

ment per sis organitzacions: la
Fageda, Astrid-21, Drissa, El Vilar,
MIFAS i TRESC. En el seu conjunt,
l’any 2010, les sis entitats van incorporar al mercat laboral ordinari
126 persones amb discapacitat o
trastorn mental. No obstant, la
suma de les borses de treball de cadascuna arriba a més de 1.200
persones que esperen aconseguir

un feina.
El col·lectiu de persones que abracen aquestes entitats especialitzades és molt heterogeni. Aquest
inclou persones amb discapacitat
intel·lectual, trastorn mental, discapacitat física, auditiva i visual, i
persones amb pluridiscapacitat.
Les dades de l’Enquesta EDAD
2008 de l’INE apunten a grans di-

vergències en les taxes d’activitat,
ocupació o inactivitat segons el
grup de discapacitat, sent les persones amb discapacitat de tipus
sensorial (audició i visió) les que
presenten majors taxes d’activitat
i ocupació, restant a la cua les
persones amb diﬁcultats d’aprenentatge i diﬁcultats de comunicació i de relació social, o amb trastorns de la salut mental.
En termes generals però, segons les últimes dades publicades
per l’Observatori Estatal de la Discapacitat, l’estat espanyol arrencava aquest any amb un increment
de la contractació a persones amb
discapacitat del 9,0% en relació al
mes de gener de 2010 (4.508 contractes). D’aquest total, un 25,2%
dels contractes realitzats a persones amb discapacitat van ser indeﬁnits (1.159) i la resta (3441) van
ser temporals. Catalunya va registrar el 14,4% del número de contractes indeﬁnits i un 17,8% de
temporals. Segons els estudis de les
persones amb discapacitat amb
contracte indeﬁnit, el 64,7% tenen
estudis d’educació general, mentre que el 7,9% són analfabets i un
7,2% han realitzat algun programa
de formació professional; un 59,3%
són homes i el 40,7%, dones. Només el 5,9% tenen estudis universitaris de segon cicle.
En relació amb la contractació
temporal, el 70,1% disposa d’estudis d’educació general, mentre
que el percentatge d’analfabets és
del 9,5%, el 6,1% ha cursat programes de formació professional
i el 2,7% posseeix estudis universitaris de segon cicle.
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El Grup Blanco gestiona un espai de gastronomia
variada al nou Centre de Visitants del Gironès
 El restaurant serveix plats que s’emmarquen dins de la cuina de proximitat i esmorzars de forquilla i ganivet
J.M.BARTOMEU
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El Grup Blanco, integrat per la
marisqueria Joan Blanco i l’hotel
Palau de Girona, gestiona l'oferta
de cafeteria i restauració dins de
l’equipament turístic del Consell
Comarcal del Gironès, a l’avinguda de Franca de Sarrià de Ter. El local, decorat amb un estil modern,
molt d’acord amb les característiques de l’immoble, compta amb
amplis espais tant en la cafeteria
com en el restaurant, amb una
gran terrassa exterior per a l’estiu
o les èpoques de bon temps.
Els àpats que ofereix l'Espai
Gastronomia del Centre de Visitants del Gironès es basen primordialment en la cuina de proximitat. Segons el mateix Joan
Blanco, «la cuina estarà oberta
des de les nou del matí, amb esmorzars de forquilla i ganivet, fins
a les nou del vespre».
Blanco ha afegit també que els
divendres i els dissabtes dels mesos d'estiu obrirà les seves portes
del matí fins les dotze de la nit per
servir sopars amb aromes i sensacions del Gironès. A la banda de
darrere de l’equipament s’hi ha fet
una terrassa a l'estil «chill out»
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amb uns pufs dedicats a cadascun
dels  municipis de la comarca,
un espai acollidor que lliga molt bé
amb la filosofia global del projecte, esdevenir la millor plataforma
turística de la comarca. Amb l’obertura d’aquest nou establiment
Joan Blanco pretén «fer una cuina
de proximitat, el fenomen «slow
food», que apropa els productors
locals a la cuina del territori per donar així un valor afegit més durant
la seva estada en el centre, a banda de la informació turística i del
centre d'interpretació del terri-
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 EL NOU EQUIPAMENT
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Vista d’una part del nou local
de restauració obert des de les
nou del matí fins les sis de la
tarda. 2 La barra del barrestaurant amb una vista de la
cuina al fons. 3 A la part de
fora, darrere de l’edifici, s’hi ha
instal·lat una terrassa de cares a
la temporada de bon temps.

tori, ubicat a la a planta, que és
una proposta moderna de multimèdies i emocions a la carta
per descobrir o redescobrir la comarca».
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