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Bayarri afinna que
cap família no ha
pagat encara pels
serveis de disminuïts

EL PUNT / Dijous, 15 de maig de 1997

La plataforma afirma
que el nou CAP de
Palafiíigell no està
preparat per obrir

JOC

M.C.
MÒNICA CABRUJA

B Girona.— El director general
de l'Institut Català d'Assistència
i Serveis Socials (ICASS), Víctor
Bayarri, va explicar ahir que «només les famílies amb nivells d'ingressos alts contribuiran a pagar
els serveis», i va assegurar que
* des de l'entrada en vigor del nou
decret de preus encara no s'ha
donat cap cas de pagament. Bayarri va fer aquestes declaracions
ahir durant una reunió que va
mantenir, al Consorci Sant Gregori, amb els responsables d'onze
entitats que treballen en l'àmbit
de la disminució. El nou decret
de preus, que afecta els serveis
socials, ha generat molta polèmica.
Durant la trobada es van tractar
temes relacionats amb les subvencions als centres, els mòduls,
llocs de treball i retard de pagaments, entre altres. Els portaveus d'algunes de les entitats van
manifestar la seva preocupació
per la dificultat de mantenir la
qualitat dels serveis amb els recursos de què disposen actualment. Bayarri es va mostrar optimista amb les previsions d'increment de recursos i amb la possibilitat d'aconseguir els diners necessaris, per mitjà de diferents
vies, per portar a terme les previsions que té el Departament de
Benestar Social. Entre les diferents mesures que va anunciar que
'
poden beneficiar les entitats hi
ha reduir l'impacte financer amb
crèdits preferencials. Els responsables de les entitats, però, no
van compartir aquest optimisme.
«No quadren massa les expectatives amb el dia a dia», va apuntar
ün dels assistents. Els assistents
van explicar les dificultats amb
què es troben per poder portar
a terme una bona gestió.
El director general de l'ICASS
va visitar ahir diferents equipairients de gent gran i disminuïts
de la ciutat de Girona, acompanyat del delegat de Benestar Social, Joaquim de Toca. Al matí
va fer una visita al Centre Ocupacionàl de Mifas i a la tarda
. va visitar l'equipament Mutuam
de Girona.

La venedora Blanca Crespo, ahir a Blanes. Foto. LLUÍS SERRAT

El primer premi del sorteig de l'ONCE
cau per quart cop aquest any a Blanes
La venedora que hi ha davant l'ambulatori va repartir 76 mihons
IRENE CASELLAS

• Blanes.— El sorteig de l'ONCE de dimarts va
deixar 80 milions de pessetes de Blanes, 76 corresponents al primer premi i quatre a l'anterior
i al posterior. Aquesta és la quarta vegada aquest
any que èl primer premi de l'ONCE va a parar
El premi de dimarts va ser repartit per la venedora ÍBlanca
Crespo, que té un quiosc davant
de l'ambulatori. La dona va vendre vint cupons del número
99.147, premiats cada un d'ells
amb 3.800.000 pessetes. Tant el
número anterior com el posterior
a aquest primer premi també es
van repartir a Blanes.
L'anterior el va vendre Rosa
Rodríguez a la parada que té davant l'Hospital Comarcal, mentre
que el número posterior el va v^endre Jesús Torres a la plaça del
Mercat. En tots dos casos, els venedors van repartir 20 cupons.

SEGURETAT CIUTADANA

a Blanes, que ja es pot considerar una de les poblacions més afortunades de l'Estat en aquest sorteig.
«En el tema del joc no s'hi valen les estadístiques.
Aquí no es facturen més diners que en altres lloc,
però en canvi hem estat afortunats més cops», afirma
Adrià Vila, delegat de l'ONCE a la Selva Marítima.

premiats cada un d'ells amb
100.000 pessetes.
Comarca afortunada
La Selva Marítima ha estat especialment afortunada aquest any
en els sortejos de l'ONCE. El divendres 3 de gener van caure cent
milions a Blanes, quan Jacint Verdaguer, que té una guixeta al barri
del Bisbat, va vendre 20 cupons
del primer premi. Com que aquell
sorteig es va fer divendres, cada
un dels cupons es va endur cinc
• milions de pessetes.
Posteriorment, el 22 de gener,
el jove Pere Simón, que distribueix

els cupons a la zona del polígon
industrial —sobretot a les entrades de les grans superfícies comercials— va repartir 76 niilions
més. La tercera, vegada que va
tocar un primer premiava ser el
7 d'abril., .
En aquella ocasió, Fracisco
Saavedra va vendre 20 cupons premiats també amb 3.800.000 pessetes cada un d'ells; La fortuna
també ha esquitxat aquest any
Lloret de Mar, ja que el 20 de
març el venedor Fernando Guerrero va portar la sort, amb vint
cupons, a la penya del bar Marín
de la població.

SOLIDARITAT

La policia deté tres nois acusats Subhastaran més de 60 obres
tf haver robat tres ordinadors al d^art per recollir fons per als
projectes de Salt-Quilalí
Consell Comarcal del Gironès
Els agents han recuperat el material sostret
MAIRENARrVAS
• Girona.— Agents del Cuerpo
Nacional de Policia de la comissaria de Girona han detingut els
tres presumptes autors d'un robatori amb força que va ser perpetrat divendres de la setmana
passada a la seu del Consell Comarcal del Gironès. Els assaltants
van accedir a l'edifici de nit, després d'haver destrossat el pany
d'una porta, i van robar tres ordinadors Pentium 130, que estan
valorats en unes 600.000 pessetes,
tal com consta a la denúncia que
els responsables del Consell Comarcal han presentat al Cuerpo
Nacional de Policia.
El rnateix' dia que Va tenir lloc
el robatori, la policia va identificar
i detenir un jove veí de Girona,
que té 21 anys, en relació amb
els fets. A aquest noi, els agents
li van comissar un dels tres ordinadors sostrets.
Sembla que el gironí detingut
no va ser l'únic que va participar
en aquell robatori. I, precisament.

tres dies després d'haver efectuat
aquesta detenció, els agents del
Cuerpo Nacional de.Policia van
localitzar dos joves més, de 19
i 20 anys, respectivament, que tenien .en el seu poder la. resta del
botí: els altres dos ordinadors Pentium.; 130 robats al Consell Comarcal. Aquests dos nois, que
també resideixen a Girona ciutat,
van ser detinguts acusats del robatori amb força.
Casualment, el robatori a l'edifici del Consell Comarcal del
Gironès va succeir un dia abans
de l'assalt a la nova seu del Consell
Comarcal del Pla de l'Estany, a
Banyoles. Els assaltants van provocar importants danys materials
a l'edifici, que han estat valorats
pels denunciants en uns tres milions de pessetes. La bretolada
que van fer uns desconeguts a
l'immoble va consistir en empastifar parets i en destrossa els quadres elèctrics. Resulta que la nova
seu del Consell Comarcal del Pla
de l'Estany està en obres.
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La Comissió d'Agermanament organitza Tacte
IRENE CASELLAS

• Salt.— La Comissió d'Agermanament Salt-Quilalí subhastarà,
demà divendres obres plàstiques'
de més de 60 artistes catalans,
per recollir fons per continuar treballant en projectes de cooperació
a la població nicaragüenca. Les
obres —entre les quals hi ha pintures, escultures, fotografies i ceràmiques de diferents tècniques-^
estan exposades a la Casa de Cultura de la Caixa a Girona, a la
Plaça Poeta Marquina. La subhasta es farà divendres a les vuit
del vespre al mateix local i el
preu de sortida de les obres serà
de 5.000 pessetes, excepte en els
casos en què l'autor ha fbcat un
preu diferent.' Les puges es faran
de 2.000 en 2.000 pessetes fins
arribar a les 20.000. A partir d'aquesta quantitat, les puges ,s'hauran de fer de 5.000 en 5.000
pessetes.
L'assistència a la subhasta és
totalment gratuïta i abans de començar els participants tiiidran un

llistat amb un, preu oriéntatiu de
cada obra, amb la quantitat que
es considera de venda al públic
en exposicions. En total són 67
obres d'artistes com Niebla, Vicente Huedo, Pia Crozet, i Anna
Manel-la.
Segons els rriembres de la corhissió, totes les obres tenen el
denominador comú d'expresar la
solidaritat dels autors i autores
envers l'agermanament de dos pobles que volen treballar junts.
La Comissió d'Agermanament
Salt-Quilalí es va crear fa set anys
i treballa pèr impulsar projectes
de desenvolupament sostenible
centrats, fonamentalment, en els
àmbits de la salut, l'educació i
la producció d'aliments bàsics.
Tots els projectes es preparen conjuntament amb la contrapart-de
QuUalí, perquè responguin a les
necessitats reals d'aquest municipi. La comissió també fà tasques,
de sensibilització per apropar la
ciutadania a la problemàtica dels
països del Sud.

• Palafrugell.^ La plataforma
que es va constituir fa uns mesos
a Palafrugell per reclamar que
l'Institut Català de la Salut gestioni la nova àrea bàsica manté
que el nou centre d'atenció primària que s'obre avui al carrer
Àngel Guimerà «no funcionarà
amb normalitat». «S'ha previst el
trasllat de forma precipitada i sense que reuneixi les condicions
adients», segons van explicar ahir
el portaveu de la plataforma, Ricardo Menor, • i el delegat de la
junta de personal per l'USTEC-CATAC, Andreu Làzaro.
Segons van explicar, «els horaris
dels professionals no estan establerts, les històries clíniques no
s'han traslladat i hi ha treballadors.
interins que se'ls comunicats que
els havien destituït». Ni la plataforma ni la junta de personal
coneixen quina serà la plantilla
definitiva. «Sabem que la previsió
és notablement inferior, en nombre i qualitat, respecte a la que
hi hauria d'haver per la població
de la zona que s'atén», van indicar
Menor i Làzaro. També van afegir
que «els primers dies no hi haurà
programació de visites i els pacients s'atendran a mesura que
vagin arriban al centre». La junta
de personal demanarà avui que
s'aturi el trasllat «fins que hi hagi
garanties», segons va explicar Làzaro. El portaveu de la plataforma
es pregunta «quina garantia pot
tenir l'usuari d'una bona assistència si el personal està desmotivat i preocupat?». Làzaro va destacar també que el conveni amb
el Consorci Assistencial del Baix
Empordà, l'empresa que gestionarà la nova àrea bàsica de salut
de Palafrugell, .«no està signat».

Jornades a Girona sobre
l'atenció ala
disminució psíquica
• Girona.— La Plataforma Educativa 3 Esses ha organitzat unes
jornades sobre l'atenció a la disminució psíquica, que se celebraran des d'avui i fins dissabte a
l'Hotel d'Entitats de Girona. Els
objectius són proporcionar un
mMC de reflexió entre els diferents professionals i tècnics; recollir a través dels grups de treball
unes conclusions que permetin fer
una aportació constructiva al món
de l'atenció a la disminució psíquica en els diferents àmbits; i
aprofundir en les metodologies
per mitjà de la presentació d'experiències i projectes. Segons va
explicar David Ruiz, .educador i
coordinador de les jornades, una
de les fites és que l'espai social
que té el disminuït. estigui - cada
cop més normalitzat. / M.c.

Avui se celebren les
eleccionsLper renovar el
CEM de Girona ,
H Girona.— Alumnes de secundària, pares, mestres i professors
i personal d'administració i serveis
dels centres públics i privats de
Girona estan cridats a participar
avui a les eleccions per renovar
una part dels membres de consell
escolar municipal (CEM) de Girona. Els electors poden anar a
votar a l'ajuntament des de les
onze del matí fins a les set de
la tarda i demà s'exposaran públicament els resultats.-El procés
electoral va començar el 7 d'abril
amb l'exposició pública, durant
una setmana, del cens electoral.
Des del dia 8 de maig i fins ahir
van estar exposades les candidatures definitives del diferents sectors a renovar. / N.A.

