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Guardó President Macià
per a l’associació Mifas
a El govern català

distingeix la
trajectòria de l’entitat,
que ha fet 40 anys

N.A.
GIRONA

El govern de la Generalitat
ha atorgat a l’associació
Mifas de Girona la placa al
treball President Macià
2019 en reconeixement
de la llarga trajectòria en
l’àmbit social i laboral de
les persones amb discapacitat física i de la seva gran
contribució en la millora
de la qualitat de vida
d’aquest col·lectiu. El pre-

sident de l’entitat, Albert
Carbonell, rebrà el guardó
el dia 19 en un acte al Palau de la Generalitat.
Aquest guardó arriba justament l’any que Mifas,
que es va crear l’any 1979
per oferir oportunitats
tant socials com laborals a
les persones amb discapacitat física de la demarcació de Girona, ha commemorat el seu 40è aniversari amb diverses activitats
al llarg de l’any. L’entitat té
en aquests moments més
de 5.000 socis. D’entre les
activitats desenvolupades
al llarg de l’any, cal destacar el concert obert a tots
els ciutadans que va tenir

lloc el 27 de setembre a la
Copa de Girona, que va reunir 6.000 persones. Més
recentment, va tenir lloc a
Salt un acte de cloenda
d’aquesta commemoració, de caràcter més institucional. La placa al treball
President Macià s’atorga
com a reconeixement a
empreses o organitzacions. En el cas de Mifas,
s’ha donat dins de la categoria d’igualtat d’oportunitats en el treball i conciliació de la vida personal,
laboral i familiar. La distinció es concedirà a quinze persones i a cinc empreses i entitats amb seu a Catalunya. ■

Detall d’uns cartells de la PAH en què es demana que s’aturin els desnonaments ■ ACN

En nou mesos s’han
fet a la demarcació
més de 1.200
desnonaments
a Aquesta xifra implica un descens d’un 18% respecte a la

del mateix període de l’any passat
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El nombre registrat de
desnonaments a les comarques gironines des de
gener fins a setembre
d’aquest any va arribar als
1.277 casos, segons avança ACN. En comparació
amb l’any passat, però,
s’ha percebut un descens
d’un 18%, i per primer cop
després de quatre anys els
desnonaments segueixen
una tendència a la baixa.
Així ho recullen les dades
publicades periòdicament
pel Consell General del Poder Judicial, que analitzen
l’impacte que deixa en el
dia a dia dels jutjats la crisi
econòmica.
La majoria d’afectats
pels desnonaments són
llogaters que no poden pagar les quotes mensuals,
que representen sis de cada deu (58,8%), és a dir,
752 casos. També s’ha vist
una millora en les execucions hipotecàries. Així,
s’han reduït fins a un
36,2%, amb la xifra de
351, contra les 551 del
mateix període de l’any
passat. Finalment, les xifres també mostren una

L’impacte de la crisi també es
pot veure en les estadístiques
del món laboral. Durant
aquests tres trimestres, 88
empreses gironines s’han vist
obligades a recórrer als jutjats mercantils per presentar
concurs de creditors. Aquesta xifra és superior a la de
l’any passat, en què van ser

82. El nombre de demandes
per acomiadaments de treballadors també s’ha incrementat, amb 1.120 casos, un
26% més que en el mateix
període del 2018. S’hi inclouen demandes per trasllat o
modificació de condicions de
treball, a més de les demandes per extinció de contracte.

Les xifres
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altra conseqüència de
quedar-se sense sostre: els
jutjats han rebut 103 demandes per ocupacions illegals d’habitatges majoritàriament presentades
per propietaris de pisos
privats o ajuntaments que
tenen habitatge social.
En comparació amb la
resta de Catalunya, on

s’han executat 7.952 desnonaments, les comarques
gironines són el segon territori amb més casos després
de Barcelona, amb 6.295.
Significa, doncs, que un
16% dels desnonaments
registrats aquest any (fins
al setembre) a Catalunya
s’han produït a la demarcació. ■

casos de desnonaments
són de particulars i famílies
que estaven de lloguer i no
han pogut afrontar les quotes.

casos de desnonaments
que s’han fet aquest any corresponen a execucions hipotecàries.

