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Comarques

Les comarques gironines encara tenen
20 trams de la Via Catalana per omplir
 Veïns de Biure participen en un assaig a Taradell en compensació pel suport que rebran del municipi osonenc el dia 11
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Gairebé 20 trams. Aquesta xifra és
la que falta per completar la cadena humana que l’Assamblea Nacional Catalana (ANC) ha organitzat per la Diada de l’11 de setembre.
L’ocupació dels trams a la demarcació arriba al 96%. Tanmateix, segons les últimes informacions encara hi ha 20 trams buits, tot i que
la previsió és que els talls es redueixin a cinc al llarg d’aquesta setmana.
De moment els participants ultimen els preparatius de la Via Catalana. En diversos municipis s’han
succeït els assajos i les recreacions
del que serà la gran cadena del dia
11.
Riudellots per exemple, ja té
plens els sis trams de la Via Catalana que passen per aquest municipi i, també, els trams més propers
de les poblacions d’Aiguaviva i Caldes de Malavella. En aquests moments, els responsables de Riudellots per la Independència estan derivant la gent a trams més llunyans
d’Aiguaviva i de Caldes però ja queda poc perquè s’omplin.
L’èxit d’aquesta iniciativa, que
ha superat totes les expectatives
inicials, ha provocat que s’hagin hagut de retirar ja tots els fulls d’inscripció de què disposava el consistori. Així, tal com ha explicat el regidor Lluís Barnés, si algú està in-

Veïns de Biure participen a la cadena humana que es va celebrar al municipi osonenc de Taradell el diumenge passat.

Riudellots té plens els sis
trams de la Via Catalana,
i també els més propers
d’Aiguaviva i Caldes

Les assamblees de l’exterior
han posat fil a l’agulla i ja hi
ha almenys 49 cadenes
confirmades a tot el món

teressat en apuntar-se els haurem
de dirigir cap a alguna persona de
l’Assemblea Territorial. Tot i que el
tram de Riudellots i rodalies ja està
ple, els responsables de l’Assemblea
intentaran inscriure tan a la vora
com puguin les persones que s’apuntin en els propers dies.

La fal·lera per participar en la Via
Catalana no es limita només a Catalunya. Les assemblees a l'exterior
de l'Assemblea Nacional Catalana
han posat ﬁl a l’agulla i ja hi ha almenys 59 cadenes conﬁrmades a
tot el món. El degoteig és constant,
i en poc més de quinze dies s'ha tri-

plicat el nombre d'iniciatives d'aquesta mena: s'ha passat de les 22
de ﬁnals de juliol a la seixantena actual.
L'objectiu és emular a petita escala la iniciativa catalana, amb cadenes humanes més modestes,
però que serviran de prèvia a la que
ha de travessar Catalunya de nord
a sud. Per això, el gros es farà sobretot els dies previs a la Diada, bàsicament entre el cap de setmana
del 31 d'agost i l'1 de setembre.
Aproﬁtant la Cadena dels Gitanos que es va fer el diumenge a la

població osonenca de Taradell,
membres de l’ANC de Biure també
s’hi van desplaçar per participar en
l’assaig. Els veïns de la localitat empordanesa van fer-ho en mostra de
gratitud per la col·laboració que
rebran dels membres de Taradell en
la cadena del dia 11 de setembre.
Per aquesta data, Taradell ja té
plens 14 autocars a més de nombrosos cotxes particulars. En total es
mobilitzaran unes 1.200 persones
mentre l’ANC de Taradell es traslladarà a la localitat empordanesa
per participar en la Diada.
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Un programa d’integració
laboral facilita 315 llocs de feina
 Es tracta d’Incorpora, una

iniciativa de l’Obra Social la
Caixa que es desenvolupa
des de l’any 2006
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El programa d’integració laboral
de l’Obra Social la Caixa, Incorpora, ha facilitat 315 llocs de treball
a persones en risc d’exclusió a les
comarques gironines durant el
primer semestre d’aquest any. Segons han informat des de la fundació, això ha estat possible gràcies
a la implicació de 131 empreses gironines en aquest projecte de responsabilitat social corporativa i a
la col·laboració de 12 entitats socials: Fundació Plataforma Educativa (entitat coordinadora); Grup
Mifas; Càritas Diocesana de Girona; Creu Roja Espanyola a Girona;
Fundació Astres; Fundació Privada Altem; Fundació de Serveis
Assistencials de la Garrotxa; Drissa; MAP; Obra Social Comunitària

de Bellvitge (OSCOBE); Síndrome
de Down de Girona i Comarques
ASTRID 21; Intermedia; i El Vilar.
Elles són les encarregades de
desenvolupar Incorpora a la demarcació de Girona
Aquesta tendència a l’alça, ﬁns
i tot en la conjuntura econòmica
actual, posa de manifest, segons
l’Obra Social, que el programa
ofereix a les empreses una via per
contribuir a millorar el seu entorn
més immediat. Això els permet, a
més a més, contribuir a pal·liar, en
la mesura de les seves possibilitats,
una de les problemàtiques socials
que més preocupa els ciutadans:
l’atur.
En deﬁnitiva, Incorpora posa a
disposició de les empreses un servei gratuït d’assessorament i acompanyament en accions de responsabilitat social corporativa, en
aquest cas centrades en la integració laboral de persones en situació de vulnerabilitat.
El programa d’integració laboral de l’Obra Social la Caixa, en

LA XIFRA

131 EMPRESES
Els participants a Girona
El programa d’inserció laboral Incorpora compta amb la implicació de
131 empreses de les comarques gironines. També té la col·laboració
d’una dotzena d’entitats socials que
són les encarregades de desenvolupar el projecte a la demarcació gironina. L’objectiu d’Incorpora és connectar les empreses amb les entitats
socials perquè surtin oportunitats
per les persones en dificultats.

marxa des del 2006, s’adreça de
manera prioritària a persones amb
discapacitat, aturats de llarga durada, exreclusos, immigrants, joves
en risc d’exclusió i víctimes de la
violència de gènere, entre altres
col·lectius.
L’objectiu principal d’Incorpora és construir ponts entre les em-

El programa està dirigit a persones amb risc d’exclusió social.

preses i les entitats socials que es
dediquen a la integració laboral
per crear un clima d’enteniment
entre aquests dos agents que es tradueixi en oportunitats per als més
desfavorits, com a mecanisme per
combatre’n l’exclusió social.
La principal aportació d’Incorpora, destaca l’Obra Social, és que
planteja un concepte innovador de
la integració laboral de persones en
risc o situació d’exclusió, ja que
aplega en un mateix model la
xarxa d’entitats socials i la xarxa
solidària d’empreses en el marc de
la responsabilitat social corpora-

tiva.
Això no hauria estat possible
sense la contribució dels tècnics
d’inserció laboral, una ﬁgura clau
d’Incorpora. El programa de l’Obra
Social la Caixa compta amb 23 professionals d’aquesta especialitat
a Girona, el paper d’enllaç dels
quals és determinant en tots els
processos d’integració laboral.
Entre les tasques del tècnic d’inserció laboral destaquen la prospecció d’empreses, el seguiment
del procés de formació del beneﬁciari i l’acompanyament laboral
de la persona a la qual s’insereix.

