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La pandèmia manté
l’atur i els ERTOs a l’alça
a Girona durant el febrer

Fort descens
d’hospitalitzats
a Girona, on
milloren tots
els indicadors

uLa província registra més de 51.000 aturats, un 34% més que fa un any

A EXPERIMENTAR UNA CERTA MILLORA
QUE ES REFLECTEIX A HOSPITALS
COM EL DE BLANES I PALAMÓS u2

uHi ha 2.455 expedients més que al gener i la xifra ja arriba als 21.401 u21

MIFAS

uLA PRESSIÓ ASSISTENCIAL COMENÇA

Una immobiliària
inverteix 42
milions a Platja
d’Aro per edificar
habitatges de luxe
n La immobiliària ha comprat per 42 milions d’euros un terreny al carrer de Lleida,
a primera línia de mar. Hi edificarà 109 cases per a la promoció residencial. u16

La Policia de
Lloret de Mar
denuncia 17 joves
per participar en
dues festes il·legals
MIFAS TORNA A PRESTAR SERVEIS A L’AJUNTAMENT DE GIRONA. Set anys després de perdre el contracte de

u

la zona blava i quatre del de serveis postals, la històrica entitat social ha guanyat un concurs del consistori gironi. Des d’ahir, cinc persones amb discapacitat física treballen com a «agents informatius» als mercats municipals per facilitar el compliment de les mesures anti-covid-19. u10

L’Strenes ja ha
venut el 80%
de les entrades
que ha posat
a la venda
n El festival reclama un salconduit cultural o aixecar les restriccions de mobilitat perquè el públic de fora del Gironès pugui assistir als concerts. u34

ALEIX FREIXAS (ACN)

El Govern
vol que tots
els graus
universitaris
durin 4 anys
uLA GENERALITAT RESPON

Carme Renedo, Quim Ayats, Albert Piñeira i Xavi Pascual, ahir.

INSTANT A RESPECTAR
L’AUTONOMIA DELS CENTRES
EN AQUEST TEMA u25

uES VAN ALLARGAR MÉS ENLLÀ DEL TOC

DE QUEDA EN UN DOMICILI PARTICULAR
I EN UN DESCAMPAT DEL MUNICIPI u15

A més a DdG

Els psiquiatres apunten
que la mare parricida
no tenia les capacitats
mentals alterades 7
u

Atracament amb un ganivet
a la benzinera de la Pera i
a l’estanc de Cervià de Ter u13
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Local Girona-Gironès

MIFAS torna a
prestar serveis
a Girona quatre
anys més tard
u La històrica entitat gironina s’adjudica el

concurs perquè cinc «agents informatius»
recordin les mesures anti-COVID-19 als mercats

MARC VERDAGUER. GIRONA

n Des d’ahir al matí, els mercats

municipals de Girona -Devesa,
Lleó i Can Gibert del Pla- compten
amb la presència de cinc «agents
informatius» que s’encarreguen
tant de comptar el nombre de persones que s’hi reuneixen com de
recordar als usuaris les mesures de
prevenció per la transmissió de la
covid-19. Els cinc agents són treballadors amb discapacitat física
seleccionats per MIFAS dins de la
borsa de treball de l’entitat gironina, que, per primer cop des de l’any
2017, torna a prestar un servei a
l’Ajuntament de Girona. «Després
d’haver perdut la zona blava i l’últim concurs que teníem de serveis
postals a l’Ajuntament, tornar a iniciar els serveis amb l’Ajuntament
de Girona, que és la nostra ciutat,
ens fa estar molt satisfets», explicava ahir el gerent de MIFAS, Daniel
Tulsà, detallant com «en un temps
rècord» la històrica entitat sense
ànim de lucre gironina havia aconseguit posar en marxa el servei
després de guanyar un concurs al
qual optaven sis empreses més.
«Ens ho van adjudicar dilluns i
avui, dimarts, ja hem començat a
oferir el servei al matí», apuntava

ahir Tulsà sobre el concurs guanyat per GiroPark, que és un dels
centres especials de treball del
Grup MIFAS.
En un concurs sense clàusula
de reserva social, MIFAS va aconseguir l’adjudicació d’un contracte que, com a màxim, té una durada d’un any en un període temporal que es concretarà en funció de
l’evolució de la pandèmia. «No
pensàvem que hi hagués tanta
concurrència, quan vam veure que
hi havia set empreses i que la nostra era escollida com la millor proposta vam quedar molt contents»,
reconeix Tulsà, que té clar que «els
condicionants del concurs eren
econòmics» i que, per tant, si MIFAS el va guanyar és «perquè vam
presentar la millor proposta».
Un cop dilluns van saber que
havien guanyat el concurs, els diferents equips de MIFAS implicats
−Servei d’Integració Laboral, Recursos Humans i Coordinadora
dels Centres Especials de Treball−
es van posar a treballar perquè
ahir, en ser dimarts, hi havia mercat a la Devesa i s’havia de fer servei igual que al del Lleó i el de Can
Gibert. «Havíem treballat molt en
aquest formació d’agent cívic, que

Una de les agents informatives ahir al mercat de la Devesa.

«Sent una entitat
gironina, que no
poguessin oferir cap
servei a la nostra ciutat
era una espina que
teníem clavada», diu el
gerent de MIFAS
L’adjudicació del servei,
que té una durada
màxima d’un any, donarà
feina a cinc persones
amb discapacitat física

requereix uns coneixement específics, però sobretot en temps de
pandèmia n’hem tingut demanda
sobretot d’ajuntaments», va dir
Tulsà sobre la rapidesa amb com,
amb només un dia de marge, van
poder seleccionar de dins de la
seva borsa de treball cinc persones
amb discapacitat física per començar ahir a oferir el servei. Una feina, la d’agent cívic o d’informació,
per a la qual MIFAS ja ha donat serveis a «altres poblacions, sobretot
a la zona de la costa, a Palafrugell,
Vilassar de Mar, Peratallada...».
Aquest concurs, però, és diferent per a MIFAS perquè aconsegueix tornar a treballar per l’Ajuntament de Girona després de la
dura patacada que va ser per a l’entitat perdre l’important contracte
per controlar els aparcament en

MIFAS

zona blava el 2014 i, tres anys després, el de serveis postals, que va
ser l’últim que van tenir amb el
consistori que ara encapçala Marta Madrenas.
«Sent una entitat gironina, que
no poguessin oferir cap servei a la
ciutat era una espina que teníem
clavada, esperem que sigui el primer de més que en vinguin», sentencia Tulsà, que reconeix, com
passa amb la majoria d’entitats
vinculades al tercer sector, que la
pandèmia no els està posant les
coses fàcils: «A MIFAS aquest any
hem reduït un 30/35% el pressupost, tot i que creiem que el pitjor
encara ens ha d’arribar perquè hi
ha molts serveis que, per la mateixa inèrcia, han anat seguint, però
estem en una època de recessió i
vindran temps complicats».

Una discussió en un pis de Salt
acaba amb un home a l’hospital
u L’avís al 112 genera un
fort desplegament policial i
el ferit ha de ser atès pel
SEM per anar molt begut
EVA BATLLE. GIRONA

n Gran desplegament policial a
primera hora del matí a l’avinguda dels Països Catalans de Salt,
gairebé a tocar la frontissa que separa el municipi de la ciutat de Girona. Una discussió va posar la
policia en alerta i fins al lloc s’hi
van desplaçar almenys tres patru-

lles dels Mossos d’Esquadra i
dues de la Policia Local i del SEM.
Els cossos d’emergència van
rebre l’avís pels volts de dos
quarts de nou que s’estava produint una agressió entre un grup
de persones en un habitatge del
número 12 de l’avinguda saltenca.
L’avís l’havia donat una persona -un home ebri- que després no
va voler obrir la porta als policies.
Finalment, els agents van poder
comprovar que el que havia succeït en el domicili era presumptament una disputa verbal entre di-

verses persones que viuen al domicili. Una d’elles, un home que
presentava un estat elevat d’embriaguesa. De fet, el SEM el va haver d’evacuar a l’hospital Santa
Caterina de Salt arran del seu estat etílic, però no pas, segons fonts
policials, per cap ferida.
Dos identificats
En total, els Mossos i la Policia
Local finalment van identificar
dues persones -una d’elles és
l’evacuat a l’hospital- durant l’actuació policial. Finalment, tampoc es va produir cap tipus de de-

El desplegament policial i del SEM davant del bloc de pisos.

tenció.
Aquesta discussió i el moviment policial per aquesta cèntrica avinguda de Salt van provocar
que molts curiosos s’acostessin a

MARC MARCOS

la zona per mirar què succeïa i
també alguns veïns dels blocs de
pisos del costat van sortir al balcó
per l’efecte xafarder per saber què
havia succeït.

