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ECONOMIA

CaixaBank concedeix 157 milions
d’euros a les empreses de Girona
CaixaBank va concedir crèdits
per valor de 157 milions d’euros a les empreses de les comarques gironines durant el
2017. Aquesta xifra representa
un increment d’un 16% respecte al mateix període de
l’exercici anterior. Aquests
préstecs, adreçats a petites,
mitjanes i grans empreses de
la demarcació de Girona, es
van destinar principalment a

inversions per al creixement
dels seus negocis. A més
d’aquests préstecs, CaixaBank ofereix a les empreses
diverses línies de finançament
especialitzat, com ara facturatge, confirmació de pagaments o rènting, per garantir
les necessitats de circulació
com les inversions a llarg termini. El 2017 es van formalitzar noves operacions de finan-

çament del circulant a les empreses de Girona per valor de
191 milions d’euros, una xifra
un 3% superior a les operacions tancades durant el 2016.
Aquestes xifres confirmen, segons el director territorial de
CaixaBank a Catalunya, Jaume
Masana, que la inversió empresarial és un dels principals motors de l’acceleració del creixement global. ■ REDACCIÓ
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Residents del Trueta explicant a futurs MIR el pla formatiu ■ ANDREA RUIZ

SALUT

El Trueta obre les portes a futurs residents
L’hospital Josep Trueta de Girona va obrir ahir les portes a
futurs residents interessats a
fer l’especialització en aquest
centre o centres d’atenció pri-

mària de l’ICS. Els futurs residents van rebre informació de
primera mà per part dels actuals MIR. Els centres gestionats per l’ICS ofereixen 55

places (30 al Trueta i 25 als
CAP). El Trueta ha iniciat els
tràmits per acreditar els serveis d’urologia, oftalmologia i
cirurgia vascular. ■ N.A.
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Premi d’innovació
agroalimentària
per a Pau Frigola

Formació
financera en onze
centres educatius
Un total de 1.860 alumnes de
quart d’ESO d’onze centres
educatius del Gironès participaran en els tallers d’educació
financera que elabora l’Institut d’Estudis Financers (IEF)
amb la Generalitat. Es tracta
de centres educatius de Girona ciutat i també de Salt, Bescanó, Cassà de la Selva i Celrà. En total, s’impartiran 79 tallers amb els títols Endeutarse? Amb seny!, Format per
decidir i Finances per la vida.
El programa té l’objectiu
d’oferir conceptes bàsics
d’economia financera als
alumnes per al seu desenvolupament. ■ N.A.

SOCIETAT

Mifas continua
gestionant la
botiga del Trueta
GiroPark, centre especial de
treball del grup Mifas, ha guanyat el concurs per continuar
gestionant la botiga quiosc de
l’hospital Josep Trueta de Girona. GiroPark gestiona
aquest servei des del 2009 i,
en haver guanyat el concurs,
consolida els llocs de treball
de les persones que actualment hi treballen, que són tres
persones amb discapacitat física. Aquesta botiga, que està
situada al vestíbul de l’hospital, està oberta de dilluns a divendres de les set del matí a
dos quarts de vuit del vespre, i
els caps de setmana i festius
fins a la una del migdia. ■ N.A.
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Pau Frigola Coll, d’Agroalimentària Mas Saulot, SL, de Gualta, ha guanyat un dels premis
a la innovació tecnològica
agroalimentària (PITA) 2017
del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de Catalunya, dotat amb 6.000 euros. Frigola ha resultat guardonat en la modalitat d’empresa agrària, per la implantació d’innovacions dins del procés productiu. En concret, se
li ha reconegut el model de
negoci basat a donar valor
afegit a les pomes de segones
categories mitjançant la
transformació en productes
elaborats d’aquestes fruites. A
més, entre les candidatures finalistes, han resultat nominades Mas La Coromina 2010
SL, de la Vall d’en Bas, a més
de Boadas 1880 SA i Albert
Vilardell Bartino, aquestes últimes de Girona. En aquest
cas el premi estava dotat amb
2.000 euros. ■ N.A.
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