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Comarques

Mifas i La Caixa
col·laboren per a la
integració laboral
de discapacitats
 Un dels centres especials de treball de

l’associació rebrà una aportació de l’Obra Social
DIARI DE GIRONA

gemma Batlle i Albert Carbonell, ahir, signant el conveni a girona.
GIRONA | DdG

El programa d’inserció sociolaboral de persones amb discapacitat que promou l’associació Mifas,
de Girona, ha rebut una aportació
econòmica de l’Obra Social La
Caixa, que beneﬁciarà el seu Centre Especial de Treball Basedi.
D’aquesta manera, les dues entitats han signat un conveni de
col·laboració.
L’acord es va formalitzar ahir, a
l’oﬁcina de CaixaBank del carrer
Santa Clara, on el president del
Grup Mifas, Albert Carbonell, i la
directora de Banca d’Institucions
de CaixaBank de Girona, Gemma
Batlle Pujol, van signar el conveni.
El seu objectiu és fomentar la integració laboral de les persones
amb algun tipus de discapacitat física que viuen al Maresme, a través del Centre Especial de Treball
de Mifas. L’aportació econòmica de
l’Obra Social La Caixa s’emmarca
en la convocatòria Inserció sociolaboral 2015, dintre del Programa d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials.

MIFAS

SERVEI PROPI
Vint-i-un anys promovent la
integració laboral
La Fundació MIFAS gestiona,
des del 1994, un Servei d’Integració Laboral propi a les comarques
de Girona. El seu objectiu és fomentar la integració laboral de les persones amb discapacitat física, orgànica
i sensorial (o ambdues alhora). El servei compta amb assessorament d’experts i cursos de formació.



Amb aquesta aportació, les dues
entitats posaran en marxa un programa per tal de promoure la inserció laboral de les persones amb
discapacitat que resideixin a la
comarca del Maresme, tot oferint-los aquest servei a prop de
casa seva. Segons van remarcar les
dues organitzacions, es preveu
que, amb aquesta cooperació, s’incrementin les oportunitats de treball per a aquestes persones.

SER.GI crida a donar 36 €
anuals per contribuir
amb la masoveria urbana
 La Fundació endega una campanya de donacions entre autònoms i

petits empresaris per ajudar famílies gironines en risc d’exclusió social
MARC MARTÍ

GIRONA | XAVIER PI/ACN

La fundació privada SER.GI ha
engegat una campanya de donacions entre autònoms i petits empresaris per impulsar el seu projecte de masoveria urbana. És a dir,
aquells pisos de lloguer social on
les famílies en risc d’exclusió que
hi viuen paguen menys a canvi de
fer reformes als habitatges –des
d’una mà de pintura a canviar-ne
el paviment–.
La campanya, que té el suport
de diferents col·legis professionals, demana fer aportacions de 36
€ anuals per poder cobrir el cost de
gestió d’aquests pisos. Avui dia,
SER.GI té set habitatges de masoveria urbana a Girona, Figueres i
Lloret de Mar dels 250 que gestiona la fundació.
La fundació SER.GI va engegar
el seu projecte de masoveria urbana ara fa tres anys, a ﬁnals del
2012. Aquesta fórmula permet
que les famílies en risc d’exclusió
puguin abaratir el preu de l’arrendament a canvi de fer millores
pactades als habitatges. Els contractes se signen per 3 o 5 anys i les
obres als pisos es fan en funció de
les habilitats de cada llogater.
Aquesta fórmula de lloguer social encara és molt desconeguda,
i per això SER.GI ha engegat una
campanya per impulsar-la. «La
masoveria urbana s’esmenta a la
Llei Catalana de l’Habitatge, però
el text no la desplega», va explicar
el president de l’entitat, Bru Pe-

SER.gI i col·legis professionals, durant la presentació de la campanya.

llissa. La campanya que ara ha iniciat la fundació es titula «Jo faig un
36 per a la fundació SER.GI» i es dirigeix a autònoms, professionals liberals i petits empresaris. Hi col·laboren, entre d’altres, els Col·legis
d’Arquitectes, d’Enginyers Tècnics Industrials, de Pedagogs i
d’Educadors i Educadores Socials,
el Gremi d’Instal·ladors, l’Associació Gironina d’Empresàries i la
d’Hostaleria Girona i Radial.
Un habitatge, 3.375 € a l’any
La mecànica de la campanya és
simple. Consisteix en què tots
aquells qui ho vulguin facin aportacions de 36 € anuals –o el que és
el mateix, 3 de mensuals– per ajudar a cobrir les despeses de gestió
d’aquests pisos. «Calculem que

un habitatge de masoveria urbana
costa anualment 3.375 €», va explicar Pellissa. Aquesta quantitat
inclou, entre d’altres, les ajudes al
lloguer i el preu dels materials
per dur a terme les reformes (els
llogaters hi posen la mà d’obra).
L’objectiu de l’entitat és que,
durant el primer any, la campanya
permeti recollir entre 100 i 150 donacions. Això permetria cobrir les
despeses d’un habitatge de masoveria urbana. A partir d’aquí, la
intenció és anar a més. «Com a mínim, ens agradaria poder arribar
tenir cinc habitatges més; però el
més positiu és que la campanya fes
efecte de bola de neu i que, en dos
anys, poguéssim gestionar una
vintena d’aquests pisos», va dir
Bru Pellissa.

ANIOL RESCLOSA
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ANUNCI
Edicte de notificació de tramitació d’acta de notorietat d’excés de cabuda:
Jo, INMACULADA-RAQUEL CASTRO FORNIELES, notària de l’Il·lustre Col.legi de Notaris de Catalunya, amb residència a Ripoll, faig constar
que el senyor JOSEP POUS BARRAL, ha iniciat acta de notorietat per constatació de reducció de cabuda sobre la següent finca:
URBANA. Porció de terreny que es compon de tres parcel·les anomenat «Hort de Cal Janet-Rosa», de Nevà, en terme de Toses, avui carrer Pau
Casals, Polígon 5-6, de quatre-cents cinquanta-sis metres amb setanta-dos decímetres quadrats de superfície (456,72m2), LIMITA: Nord, en
una línia fraccionada de 2,20 metres, 1,30 metres, 7,06 metres i 6,78 metres, amb finca registral 2013 de Toses, amb referència cadastral
4055704DG2845N0001KS, propietat de Montserat Gálvez Serra i Juan Saladié Mañé, sent les coordenades dels vèrtexs 423981,0/4685256,0423997,4/4685257,1. El límit està definit per una tanca de fusta i pilars de pedra. Est, en una línia fraccionada de 8,58 metres, 14,88 metres i
11,97 metres, amb el carrer Jacint Verdaguer, sent les coordenades dels vèrtexs 423997,4/4685257,1-423987,4/4685223,3. El límit és el paviment de formigó del carrer. Sud, en una línia recta de 9,66 metres, amb finca registral 542 de Toses, amb referència cadastral
4055706DG2845N0001DS, propietat de Ramona Cosp Delgar, sent les coordenades dels vèrtexs 423987,4/4685223,3-423977,7/4685223,3.
No hi ha cap element de separació però el límit està pròxim a uns arbres fruiters. Oest, en una línia fraccionada de 17,79 metres, 3,63 metres,
3,39 metres, 3,03 metres, 3,78 metres i 1,40 metres, amb el carrer Pau Casals, sent les coordenades dels vèrtexs 423977,7/4685223,3423981,0/4685256,0. El límit és el paviment de formigó del carrer.
Inscrita: Al Registre de la Propietat de Registro RIPOLL, al volum 1678, llibre 35 de Toses, foli 124, finca 1173, inscripció 2a.
Títol: Pertany al senyor JOSEP POUS BARRAL en ple domini, per adjudicació en escriptura de manifestació d’herència del seu pare, el senyor
José Pous Ribas, que va morir el dia vint-i-nou de maig de dos mil tretze, atorgada davant del Notari de El Masnou, el senyor Francesc Torrent
Cufí, el dia sis de novembre de dos mil tretze.
Referència cadastral: 4055705DG2845N0001RS.
Poden comparèixer els interessats a la notaria situada a Ripoll (Girona) Plaça Gran número 3 baixos, durant el termini de vint dies naturals a
comptar des de la publicació, per exposar i justificar els seus drets.
Ripoll, el dia set d’octubre de dos mil quinze.
LA NOTÀRIA

PLA DE L’ESTANY

Banyoles vol que la
ciutat tingui bandera
BANYOLES | DdG

Promoció de la salut i l’esport a l’escola
 Més de 600 estudiants de Primària i Secundària de Girona, Salt i Bescanó
van participar dimarts i ahir en unes jornades de sensibilització del projecte
CreaXarXa, que realitza l’Escola Universitària de Salut i Esport (EUSES). El seu
objectiu és formar i sensibilitzar per tal d’afavorir la qualitat de vida de les
persones amb diversitat funcional a través de l’activitat i l’esport. La jornada
d’ahir va comptar amb el director territorial d’Ensenyament, Albert Bayot.

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Banyoles va aprovar ahir
que la ciutat tingui una bandera
pròpia. La proposta inicial (a la
imatge) parteix d’un informe vexil·lològic d’Armand de Fluvià, qui
considera que el millor seria fer
una bandera heràldica, amb la B
de Banyoles a l’asta. Els banyolins
poden fer-hi observacions ﬁns al
proper 7 de desembre.

