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El Patronat espera un fort increment del
turisme belga aquest any a la Costa Brava
 La situació a Grècia i Turquia pot afavorir el litoral gironí, els hotels del qual van rebre l’any passat uns 100.000 belgues
BRUSSEL·LES | A.S.

Cent vint agents i operadors turístics belgues i vint periodistes especialitzats en cultura i turisme de
Brussel·les han assistit als actes
promocionals i comercials impulsats pel Patronat de Turisme
Costa Brava Girona per donar a conèixer l’oferta turística de la destinació per al 2016 al mercat belga.
Segons l’observatori d’Empresa i
ocupació, Catalunya és la principal destinació dels turistes belgues
que viatgen a l’Estat espanyol,
amb un 26,3% de quota de mercat.
Durant el període de gener a setembre de 2015, Catalunya va rebre 488.500 turistes belgues, i es
calcula que la xifra d’arribades
anual se situa a l’entorn dels
600.000. La despesa mitjana per
persona se situa al voltant dels 720
euros, i la despesa total, en 450 milions d’euros (dades de 2014).
Dimarts es va clausurar a l’Espai
Catalunya Europa de la Delegació
del Govern davant la unió Europea
a Brussel·les l’exposició itinerant
Dalí, Breaking News, amb una visita especial adreçada a mitjans de
comunicació belgues. La mostra
està impulsada per la Diputació de
Girona, el Patronat de Turisme
Costa Brava Girona i l’Agència
EFE. L’exposició, formada per 40
fotograﬁes del Dalí més mediàtic,
i que projecta els atractius i re-
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cursos paisatgístics de la Costa
Brava, va inaugurar-se el 10 de
setembre, i, després de cinc mesos
i mig, es clausura havent rebut la
visita de més de 2.600 persones.
Setze periodistes especialitzats
en temes de cultura i turisme –De
Morgen, De Standard, Travel Magazine– van seguir la visita de
clausura, conduïda pel comissari
de l’exposició, David Álvarez, delegat d’EFE a Girona. A l’acte, hi van
assistir Pere Vila, president de la
Diputació de Girona i del Patronat
de Turisme Costa Brava Girona, i
Amadeu Altafaj, delegat del Govern de Catalunya davant la unió
Europea a Brussel·les. A la ﬁ de la
visita, els assistents van visualitzar
el vídeo promocional de la destinació, i se’ls va oferir un còctel elaborat pel col·lectiu La Cuina del
Vent.
Presentació audiovisual
Posteriorment, a la tarda, a l’emblemàtic Hotel Métropole de Brussel·les, va tenir lloc el workshop de
la Costa Brava i el Pirineu de Girona en què quinze entitats i empreses gironines dels sectors de l’allotjament, agències de viatges receptives, clubs de golf i empreses
d’activitats de turisme actiu van
mantenir entrevistes amb més
d’un centenar d’agents i operadors
turístics belgues per donar a co-

Uns 120 operadors i una vintena de periodistes belgues van assistir als actes organitzats pel Patronat

nèixer els productes especíﬁcs de
la destinació per a la temporada
2016.
La reunió de treball i d’intercanvi entre professionals va anar
seguida d’una presentació audiovisual de la destinació Costa Brava i Pirineu de Girona adreçada als
agents de viatges i mitjans de comunicació assistents, així com

d’una intervenció de Marta Felip,
vicepresidenta del Patronat de Turisme Costa Brava Girona. L’acte va
ﬁnalitzar amb un sopar elaborat
amb productes gironins pel col·lectiu La Cuina del Vent.
El president de la Diputació de
Girona i del Patronat de Turisme
Costa Brava Girona, Pere Vila, en
relació amb l’acció i les converses

mantingudes amb operadors turístics belgues, va pronosticar un
creixement del nombre de turistes
d’aquell país a les comarques de
Girona de cara a 2016. Vila ho va
justiﬁcar per la qualitat de l’oferta
turística gironina, per la competitivitat dels preus i per la situació
inestable en països com ara Grècia i Turquia.
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Mifas troba feina a 286 gironins
amb discapacitat al llarg de 2015
 Els perfils majoritaris són

controladors d’aparcaments,
dependents, auxiliars
administratius i operaris
GIRONA | P.T.V.

El Servei d’Integració Laboral de
Mifas ha trobat feina a 286 persones amb discapacitat física a les comarques de Girona al llarg de l’any passat, gairebé una quarta part
dels usuaris inscrits a la borsa laboral de l’associació.
Els perﬁls professionals majoritaris on s’han trobat aquests llocs
de treball, tant en homes com en
dones, són els d’operari, controlador de zones blava i verda, controlador d’aparcaments, auxiliar
administratiu, personal de neteja
i dependent.
A través del seu programa d’inserció laboral, Mifas realitza entrevistes inicials i de seguiment,
ofereix formació i orientació professional, organitza tallers en els

que es realitzen dinàmiques de
grup, informa sobre tècniques
útils a l’hora de buscar feina i fa seguiment tant dels candidats per a
les ofertes laborals com per als que
s’incorporen a un lloc de treball.
El suport que reben els usuaris
del Servei d’Integració Laboral
(SIL) va a càrrec de psicòlegs professionals que, tal com ha informat
Mifas, s’encarreguen d’analitzar i
deﬁnir el perﬁl professional de
cada persona amb l’objectiu de
dissenyar un itinerari formatiu i laboral que s’adeqüi a les seves capacitats.
En el balanç de la feina realitzada durant el 2015, Mifas ha destacat que l’entitat ha fet prospecció a 372 empreses, 169 de les
quals han acabat realitzant una
oferta de feina i s’han captat un total de 419 places laborals per a persones amb algun tipus de discapacitat.
Mifas ha atès amb recursos econòmics propis més de la meitat de
les 1.130 persones inscrites a la

L’entitat assumeix el cost
dels serveis oferts a més de
la meitat de les persones
inscrites a la borsa laboral

seva borsa laboral i la resta s’ha cobert amb diversos programes subvencionats. Durant l’any passat, la
borsa es va ampliar amb un total
de 331 usuaris de nova incorporació.
Un servei de 22 anys
El Grup MIFAS gestiona el Servei
d’Integració Laboral des de l’any
1994, amb l’objectiu de fomentar
la integració laboral de les persones amb discapacitat física, orgànica i sensorial –o una de les dues
coses– d’arreu de les comarques de
Girona.
Des d’aquest servei servei assessorem, Mifas informa i acompanya a les persones amb discapacitat física al llarg de tot el procés d’inserció laboral, donant els

Una controladora de zona d’aparcament.

D’altra banda, l’oferta relarecursos necessaris per a la recerca autònoma de feina. L’organit- cioanda amb el Servei d’integració
Laboral també n’inclou un
zació especialitzada en el
de consistent en la incol·lectiu de persones
termediació a les emamb discapacitat
preses. Aquest protambé ofereixen
porciona un suport
cursos de formaa totes les etapes
ció, «per tal que
PERSONES INSCRITES
del procés de la inles persones bea la borsa laboral de
serció laboral, que
neﬁciàries del serMifas, 331 de les quals
va des de l’orientavei adquireixin
s’han inscrit el 2015
ció i la formació ﬁns
nous coneixements
a la pròpia selecció i
i millorin les seves
incorporació laboral de
competències profesles persones usuàries d’asionals» –va informar Mifas
quest servei.
mitjançant un comunicat.
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