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La part del darrere del forn, al carrer d’en Valentí Almirall i Llozer ■ J.T.

Mobilització veïnal
a Fontajau pel soroll
d’un forn a la nit
a Els veïns es queixen que no poden dormir, i el propietari

diu que ja ha deixat de fer-hi més del 80% de la producció
Joan Trillas
GIRONA

Els veïns d’un bloc de pisos
de la rambla Xavier Cugat,
al barri de Fontajau, han
iniciat una recollida de signatures per denunciar el
soroll que suporten des de
fa anys del Forn Sant Antoni, situat en un dels locals comercials. Per la seva part, el propietari del
forn explica que ja s’han
pres mesures i que ha traslladat el 80% de la producció a altres forns.
Ildefonso Castillo, president d’una de les escales
i representat del col·lectiu

d’afectats, explica que fa
anys que han de suportar
sorolls a la nit, especialment de càrrega i descàrrega, en una zona que no
es pot utilitzar en hores
nocturnes, i que, a causa
de l’ampliació de l’activitat
amb els serveis de fleca,
s’han anat agreujant amb
el pas dels anys. “Tenim informes d’acústica i de pediatres que avalen el que
diem”, destaca. Castillo
explica que ho han denunciat a l’Ajuntament i, també, al Defensor de la Ciutadania, que en una recomanació del febrer passat dóna la raó als veïns i dema-

na que es “procedeixi amb
diligència i contundència
a exigir als propietaris la
insonorització dels locals
(...) i que es garanteixi el
dret de descans als veïns”.
Esteve Casellas, propietari del forn, comprèn, en
part, les queixes dels veïns
pel que fa a la càrrega i descàrrega a la nit. Diu, però,
que ja s’han pres mesures,
com ara insonoritzar i
traslladar un 80% de la
producció, especialment
el pa, a altres forns. Segons explica, ara mateix
només hi va una furgoneta
a la nit i hi treballen dos
flequers fent brioixeria. ■
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El Servei d’Integració Laboral (SIM), del Grup Mifas, va aconseguir la inserció laboral de 286 persones amb discapacitat física el 2015. La tasca dels
orientadors ha estat analitzar i definir el perfil professional dels usuaris per

dissenyar un itinerari formatiu adequat a les seves
capacitats. El suport s’ha
fet per mitjà d’entrevistes
amb els usuaris, recerca
de feina, formació, tallers
de dinàmica grupal i seguiment de suport als candidats. El servei ha efectuat
prospecció en 372 empreses, de les quals 169 han
fet ofertes laborals. Els

perfils professionals que
han permès de crear més
llocs de treball han estat
els d’operari, controlador
de zona blava i verda
d’aparcament, auxiliar administratiu, personal de
neteja i dependent.El SIM
té inscrites 1.130 persones a la borsa laboral, de
les quals 331 es van incorporar el 2015. ■
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Mifas insereix 286
persones al món laboral
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