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SALUT

SERVEIS

Nou espai de recerca de
feina a Vilafant
N. Astorch
GIRONA

134405-1084074A

El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) posarà properament en marxa a Vilafant un espai de recerca de
feina. L’espai estarà situat

Un dels operaris que du a terme les obres, penjat amb
cordes i arnesos, a la façana que dóna al riu ■

Les façanes del
Trueta estaran
reparades a
principis d’any
a Les tasques de manteniment que

es van iniciar al novembre van a bon
ritme i es compliran les previsions
N. Astorch
GIRONA

Els treballs de manteniment de les façanes de
l’edifici principal de l’hospital Josep Trueta de Girona van a bon ritme i tot fa
preveure que s’acabaran
la primera setmana de gener, d’acord amb el que estava planificat. Les bones
condicions climatològiques han permès que els
operaris, que han hagut de
treballar de dalt a baix,
agafats amb cordes i arnesos, hagin dut a terme les
tasques de reparació dins
dels terminis fixats.
El Servei Català de la
Salut (Catsalut) haurà invertit 145.000 euros en
aquestes obres de mante-

niment, que també hauran servit per arranjar els
desperfectes que va causar la caiguda d’un llamp al
juliol a la façana oest del
centre, la que dóna al riu.
Va ser justament per
aquesta façana per on es
van emprendre les obres.
Durant la realització
dels treballs, s’han senyalitzat i protegit adequadament les diferents unitats
i serveis del centre afectats. Les finestres s’han
segellat de manera que
quedés garantida la seva
estanquitat. I s’ha installat una malla per protegir
als vianants de la caiguda
de pols i runa petita. L’activitat assistencial no s’ha
vist alterada pel curs de les
obres. ■

a la delegació que Mifas té a
l’Alt Empordà, concretament a les instal·lacions
del centre de dia i de recursos Pere Llonch, de Vilafant. Es preveu atendre
persones amb o sense discapacitat en una aula habi-

litada per a grups de 15 o
30 persones i dotada
d’equips informàtics, accés a internet, projector i
pantalla. S’atendran usuaris derivats directament
del SOC.
D’altra banda, la Funda-

ció Mifas rebrà dos subvencions del Departament
d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat per promoure
la inserció de les persones
amb discapacitat física. Així, Mifas continuarà oferint el seu servei de formació, orientació, coneixement del mercat laboral,
tècniques de recerca activa de feina, seguiment i
acompanyament a la inserció amb l’objectiu
d’aconseguir una plena integració laboral. ■

