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Comarques Local
MARC VERDAGUER. GIRONA

n Dos dies de pluja, vent, neu i
fred amb neu, només a les cotes
altes, van ser les conseqüències
del pas de la borrasca Filomena
per les comarques gironines el segon cap de setmana de l’any. Entre el 9 i l’11 de gener, part de les
comarques gironines van patir
una borrasca que en altres punts
de l’estat, amb Madrid com a gran
exemple, va cobrir de neu els carrers durant molts dies. Les imatges de postal en poblacions com
Olot o Sant Hilari van tenir més
pes que els danys, però, més enllà
de carreteres tallades o el gran
col·lapse de camions a la frontera
de la Jonquera, el balanç final de
les asseguradores demostra que,
a Girona, tothom va viure aquells
dos dies com una simple oportunitat de pujar fotos de paisatges
nevats a les xarxes socials. Les asseguradores han pagat 287.872
euros en concepte d’indemnització per 665 sinistres derivats del
pas de la borrasca Filomena per
les comarques gironines segons
les dades fetes públiques per la
patronal que que agrupa aquestes companyies a Espanya, Unespa.
Dels 665 sinistres que han acabat amb el cobrament d’alguna indemnització a les comarques gironines, la majoria són per danys
provocats en immobles, negocis o
indústries per vent, neu o pluja
(380), el segon gran grup serien el
pagament de les assistències en
carretera per a vehicles que van
quedar immobilitzats (253) i la
resta (32) per a danys a vehicles.
El cost dels pagaments és de
380 sinistres assegurats per polis-

El cost més alt és el
dels danys provocats
per la neu en domicilis,
que s’enfila fins a més
de 100.000 euros

Sant Hilari, el passat 10 de gener, absolutament nevat.

DAVID APARICIO

Les asseguradores han
pagat a Girona 287.872
euros per la «Filomena»
u La borrasca dels passats 9 i 10 de gener va provocar 665 sinistres a

la província pels danys a domicilis, comerços, indústries i vehicles
ses «multirisc» s’ha emportat
229.572 dels 287.872 euros totals
i, entre d’aquests, els casos es poden separar tant per motiu (neu,
vent o pluja) o per si els assegurats
eren domicilis particulars, comu-

nitats de propietaris, comerços o
indústries i pimes. Així, en la primera divisió s’han pagat 111 indemnitzacions en 111 sinistres
provocats per la neu (137.788 euros), 167 per pluja (61.437) i 92 pel

vent (30.345).
En l’altra divisió, la de les pòlisses «multirisc», la majoria dels sinistres i del cost econòmic han estat en «assegurances de la llar».
256 sinistres i 155.285 euros en to-

tal amb 86 per neu (100.199 euros), 98 per pluja (35.473) i 72 per
vent (19.612). En comunitats de
propietaris s’han pagat 59 sinistres i 58.273 euros amb 14 per neu
(30.486 euros), 35 per pluja
(25,481) i 10 per vent (2.305). En
comerços 14 sinistres i 7.210 euros amb 6 per vent (3.473 euros),
5 per neu (3.464) i 3 per pluja
(237). Finalment, en reclamacions pagades a indústries i pimes,
segons Unespa les asseguradores
van pagar 9 reclamacions per sinistres a les comarques gironines
per un valor de 4.850 euros: 6 per
neu (3.638), 3 per vent (987) i una
per pluja (224).
Fora de la assegurances que
des d’Unespa anomenen «multirisc», la resta de sinistres que
s’han pagat a Girona són en pòlisses relacionades amb els vehicles
perquè hi va haver-hi 223 casos
«d’assistència en carretera» que
van suposar un total de 26.661 euros i 22 sinistres admesos per
«danys als vehicles» que van pujar fins als 32.139 euros.
Amb tot, les afectacions a Girona són molt menors que les que la
borrasca Filomena va ocasionar a
Madrid i en poblacions de Castella i Lleó que s’han «emportat» el
71% dels pagaments fets per les
asseguradores.

MIFAS posa en marxa el seu primer
punt d’orientació laboral a Barcelona
d’influència de Girona i el vuitè en

total després dels de Girona, Vilau És el vuitè de l’entitat
fant, Tordera, Olot, Blanes, Pinedesprés dels de Girona,
Vilafant, Tordera, Olot, Blanes, da de Mar i Platja d’Aro.
Les mateixes instal·lacions de
Pineda de Mar i Platja d’Aro
M.V. GIRONA

n Des de fa anys, MIFAS té un
Servei d’Integració Laboral per
ajudar a formar-se i a trobar feina
a persones amb discapacitat física, orgànica i sensorial. Un servei
que, fins ara, s’havia centrat a les
comarques de Girona, més algunes poblacions de la costa del Maresme. Aquest any 2021, però, MIFAS ha obert el seu primer punt
d’informació i orientació laboral
a la ciutat de Barcelona aprofitant
que, des de fa dos anys, gestiona
el Centre Especial de Treball Basedi de la capital catalana. Aquest
nou punt d’inserció laboral és el
primer de MIFAS fora de l’àrea

Basedi, que dona feina a 113 persones (el 94 % amb discapacitat física), acolliran el nou servei de
MIFAS que té com a objectiu
«acompanyar de forma totalment
personalitzada les persones amb
discapacitat física, orgànica i sensorial durant tot el procés d’integració laboral, donant els recursos necessaris per a la recerca autònoma de feina».
De la mateixa manera, el Servei d’Integració Laboral de MIFAS
treballa en una doble línia, perquè, a banda d’aquest acompanyament, també s’encarrega de
«parlar amb empreses i captar
ofertes laborals per a persones
amb discapacitat i i també per fer
una tasca de sensibilització i as-

sessorament en el compliment de
la Llei General de Discapacitat».
Les persones formades pel servei
de MIFAS passen a una borsa de
treball que es posa a la disposició
de les empreses i institucions
amb què es contacta des de l’entitat gironina i a les quals també
«s’assessora sobre la contractació
de persones amb discapacitat i
sobre els avantatges i incentius
econòmics relatius a la contractació de persones amb discapacitat.
Es tracta d’un servei totalment
gratuït que, per exemple, el passat mes de març va formar les cinc
persones que estan treballant als
mercats municipals de Girona
com a «agents informatius» encarregant-se 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.

Un orientador laboral de MIFAS, en una entrevista.

Cerquem

ENÒLEG

per a celler a Formentera
per a treball de substitució
del 15 de juny al 15 d’agost.
Es valorarà experiència

Enviar C.V. a info@terramoll.es
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