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Marian Muro deixa la direcció
de Turisme i torna a l’empresa

PEDRO CATENA

La botiga Massimo Dutti de Palafolls, una de les que formen part del complex d’outlets solidaris

Palafolls té sis botigues ‘outlet’ ateses
per persones amb trastorns mentals greus

Solidaritat sense rebaixes
FEDE CEDÓ
Palafolls

T

ancar el cicle. El 2002,
conscients de la neces
sitat d’impulsar la inte
gració sociolaboral de
les persones amb malaltia mental
de la comarca, la Comunitat Te
rapèutica del Maresme i la Coo
perativa Agrícola de Palafolls van
constituir la fundació privada El
Molí d’en Puigvert. Va començar
amb 12 empleats al Centre Espe
cial de Treball per oferir serveis
de jardineria, neteja, obres i man
teniment forestal. Un any des
prés, amb la implantació a la zona
de la multinacional Inditex, l’al
calde, Valentí Agustí, psiquiatre
de professió, no va deixar passar
l’oportunitat d’implicar Amancio
Ortega en el gran projecte social
que avui dóna feina a 150 per
sones amb trastorn mental greu,
una quarantena en sis botigues
outlet que ja són un reclam tu
rístic.
A part del pavelló construït per
Arata Isozaki, a Palafolls si d’al
guna cosa se senten orgullosos és
de ser pioners en la inclusió labo
ral per a persones amb trastorn
mental. Se’n va encarregar Mi

quel Àngel Ruiz, gerent de la fun
dació El Molí d’en Puigvert el
2003 després de consolidar la im
plantació del primer outlet de
Massimo Dutti, que fa poc s’ha
traslladat a un local més ampli, a
l’avinguda Costa Brava.
El 2008 va obrir Bershka al car
rer Major, com a part del projecte
For and From d’Inditex. La va se
guir Fuera de Serie, amb roba fo
ra estoc, a la plaça Feixetes dels

Unes 150 persones
es beneficien de
la tasca inclusiva que
fa la fundació privada
El Molí d’en Puigvert
León, i el 2008 Oysho, al carrer
Major. La marca Yerse –la pri
mera que no és d’Inditex– va
obrir a l’avinguda Costa Brava, i
fa poc la multinacional de mit
jons i roba infantil Cóndor, al
carrer Ramon Turró.
Els treballadors, uns 40, conti
nuen atesos al centre d’atenció
mental i, segons detalla el gerent
del Molí. “Estan en un procés

El Govern dóna suport
a Colau contra el CIE
BARCELONA Redacció

La consellera de Presidència i
portaveu del Govern, Neus Mun
té, va mostrar ahir el suport de
l’Executiu català a l’alcaldessa de
Barcelona, Ada Colau, en la seva
oposició al centre d’internament
d’estrangers (CIE) de la Zona
Franca.
Munté va assenyalar que el Go
vern central hauria de plantejar

alternatives a aquests centres,
que considera “una anomalia ju
rídica”. La portaveu del Govern
català va recordar que el Parla
ment, en una resolució del juliol
del 2015, va denunciar aquesta
situació i va insistir que els in
terns “no són persones que hagin
comès cap delicte”.
Inspectors de l’Ajuntament de
Barcelona van intentar dilluns
revisar el CIE de la Zona Franca

d’inserció continu”, la majoria
tractades de trastorns esquizo
frènics, de personalitat i afectius.
Uns 40 més treballen en di
ferents serveis, la majoria en
ajuntaments contractades per a
jardineria, neteja i manteniment.
El Molí d’en Puigvert també
funciona com a empresa, de
manera que fa prospeccions co
mercials per detectar locals que
podrien acollir nous establiments
i porta a terme campanyes de
captació de clients en hotels de la
costa per donar a conèixer el pro
jecte i els avantatges d’adquirir
roba de primeres marques a
preus molt reduïts. “No volem
anar de pressa –explica Bernardo
Muñoz, responsable de comuni
cació–, la idea és fomentar l’ocu
pació protegida com a pont cap a
l’empresa normalitzada”.
L’empleat tipus és una persona
d’entre 28 i 30 anys amb malaltia
mental crònica que “intenta re
cuperar les seves competències” i
sortir del forat a què s’ha vist
abocat, la majoria per les drogues
o l’alcohol. Cobren un sou mínim
interprofessional, però per a
ells el més important és garan
tirse un futur molt més es
perançador.c

Barcelona per comprovar si està
en funcionament, però no els va
ser permès l’accés, de manera
que els pròxims dies s’espera que
tornin. Entorn del CIE s’està
lliurant una baralla política i jurí
dica. L’Ajuntament considera
que el centre requereix llicència
d’activitats, i per això va ordenar
el cessament d’activitats, però
pel Ministeri de l’Interior aquest
tipus d’equipaments no reque
reix permís administratiu. En
aquesta lluita el govern d’Ada
Colau té el suport del principal
grup de l’oposició, el de CiU, i
el d’ERC, mentre que PP i Ciu
tadans defensen l’actitud d’In
terior.c

BARCELONA wLa directora
general de Turisme de la
Generalitat, Marian Muro, ha
deixat el càrrec per assumir la
direcció del grup Julià a Es
panya. Muro deixa l’adminis
tració després de cinc anys i
quan estan a punt de tancar
se els plans estratègics (2013
2016) que ella va impulsar.
Ahir mateix es va fer oficial el
nomenament del seu succes
sor. Serà Octavi Bono (Riu
doms, 1968), que porta 21 anys
al capdavant de la direcció del
Patronat de Turisme de la
Diputació de Tarragona.
“Marian Muro ha fet una molt
bona feina, ara toca incorpo
rarme i continuar desplegant
les polítiques del Govern,
fomentat la dinamització i la
competitivitat del sector

turístic de tot Catalunya”, va
dir ahir Bono, diplomat en
Turisme (CETTUB), llicen
ciat en Ciències Polítiques i
Sociologia per l’UNED i màs
ter en Direcció Pública (Esa
deUniversitat Ramon Llull).
Fonts pròximes a Muro expli
quen que fa temps que l’exdi
rectora general tenia sobre la
taula l’oferta de feina d’aquest
grup turístic i que ha esperat
que s’anunciés el seu relleu
per ferho públic. Les matei
xes fonts asseguren que la
decisió de Muro, que fins al
2011 va ser gerent de l’Associ
ació Catalana d’Agències de
Viatges, no té res a veure amb
el fet de no poder dur a terme
la regulació que pretenia al
sector per la pròrroga pressu
postària. / Sara Sans

Final feliç per
al gos que es va
llençar pel balcó

Un nen greu
després de caure
d’un tercer pis

POLINYÀ wDeixar un gos sol
en un balcó durant hores,
sense aigua ni menjar, ha
tingut males conseqüències
per als seus amos. Diumenge
la policia local de Polinyà va
publicar un vídeo en què es
veu un gos encallat a la barana
d’un balcó d’un tercer pis. El
gos es va precipitar al buit,
però un tendal va esmorteir la
caiguda i li va salvar la vida. Va
ser traslladat a una protectora.
S’han obert diligències contra
els amos. / Paloma Arenós

RUBÍ wEl carrer Calderón
de la Barca de Rubí va ser
escenari ahir d’un fet terri
ble. Els veïns van veure
com un nen d’1 any i mig
queia daltabaix de la fines
tra d’un tercer pis. El nen
va ser traslladat de manera
immediata a l’hospital Parc
Taulí de Sabadell gràcies al
servei d’assistència mèdica
per helicòpter. Està en estat
greu. Els Mossos d’Esqua
dra apunten que es podria
haver tractat d’un infortuni
i que el nen es podria haver
precipitat de manera
accidental. / Redacció

VEGEU EL VÍDEO DEL GOS
QUE VA SALTAR PEL BALCÓ A
http://bit.ly/29Fknis

PORT DE TARRAGONA

El projecte s’ha retocat per minimitzar l’impacte visual

La passarel∙la que unirà Tarragona amb la
platja estarà enllestida el desembre del 2017
TARRAGONA wLes obres de la
passarel∙la que unirà la Baixada
del Toro (al costat del Balcó del
Mediterrani) i la platja del
Miracle de Tarragona comen
çaran a l’octubre i està previst
que la connexió per als vianants
entre ciutat i mar pugui obrir
se al públic el desembre del
2017. La tramitació ha endarre
rit l’inici de les obres un any i
els treballs duraran tres mesos
més del que estava previst
inicialment i per això no estarà
enllestida quan comencin els
Jocs Mediterranis. El projecte

definitiu redueix l’impacte
visual de la passarel∙la, una
estructura lleugera de 300 me
tres, que canvia el color blau (el
corporatiu del port) pel color
pedra i que permetrà salvar,
per sobre de les vies del tren,
una alçària de 17 metres amb
rampa i dos ascensors. En pa
ral∙lel, el port (que finança amb
1,7 milions la passarel∙la) adju
dicarà també les obres per
remodelar el passeig marítim
(un milió d’euros) i convertirlo
en una avinguda pensada per a
vianants i ciclistes. / Sara Sans

