Nota de premsa

Àuria Grup s’adhereix a PIMEC
Ambdues entitats segueixen treballant per promoure la contractació de persones
amb discapacitat i per afavorir la igualtat d’oportunitats
Manresa, 12 de març de 2019. Àuria Grup s’ha adherit a PIMEC. Ambdues entitats
continuaran treballant per sensibilitzar les empreses en la contractació de persones amb
discapacitat i per afavorir la igualtat d’oportunitats.
Àuria Grup és un conjunt d’entitats que funcionen com a centre especial de treball i que,
en l’actualitat, genera ocupació a més de 750 persones amb diversos graus de
discapacitat. Amb dos centres productius a Igualada i a Esparreguera, dona suport a
treballadors en risc d’exclusió social o vulnerabilitat i fomenta l’autonomia, la igualtat
d’oportunitats i la defensa dels drets de les persones a través de formació
especialitzada, itineraris d’incorporació laboral, ocupació terapèutica i programes de
voluntariat.
PIMEC, com a patronal més representativa de la micro, petita i mitjana empresa i els
autònoms de Catalunya, segueix sumant esforços per aconseguir posar en valor la
inclusió laboral de persones amb diversitat funcional i els beneficis que se’n deriven per
a les empreses.

Departament de Comunicació de PIMEC
premsa@pimec.org
93 496 45 11
Departament de Comunicació d’Àuria Grup
lpinyol@auriagrup.cat
93 801 77 32

Nota de premsa

Àuria Grup se une a PIMEC
Ambas entidades siguen trabajando para promover la contratación de personas
con discapacidad i para favorecer la igualdad de oportunidades
Manresa, 12 de marzo de 2019. Àuria Grup se ha unido a PIMEC. Ambas entidades
continuarán trabajando en la sensibilización de las empresas para la contratación de
personas con discapacidad y para favorecer la igualdad de oportunidades.
Àuria Grup es un conjunto de entidades que funcionan como centro especial de trabajo
y que, en la actualidad, genera ocupación a más de 750 personas con diversos grados
de discapacidad. Con dos centros productivos en Igualada y Esparreguera, da apoyo a
personas trabajadoras en riesgo de exclusión social o vulnerabilidad y fomenta la
autonomía, la igualdad de oportunidades y la defensa de los derechos de las personas
a través de formación especializada, itinerarios de incorporación laboral, ocupación
terapéutica y programas de voluntariado.
PIMEC, como patronal más representativa de la micro, pequeña y mediana empresa y
los autónomos de Cataluña, sigue sumando esfuerzos para lograr poner en valor la
inclusión laboral de personas con diversidad funcional y los beneficios que se derivan
para las empresas.
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