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Girona Salt Sarrià
LA RESIDÈNCIA LA MAÇANA ÉS UNA PEÇA MÉS DEL PARC HOSPITALARI MARTÍ JULIÀ QUE ES COMPLETARÀ EL JUNY

Simó inaugura a Salt la primera llar
per a malalts mentals severs de Girona
La consellera de Benestar Social el veu com un model a seguir pel futur Pla integral de salut
TAPI CARRERAS

T.CARRERAS
GIRONA

La consellera de Benestar i Família, Anna Simó, va inaugurar ahir
la llar-residència La Maçana ubicat
al Parc Hospitalari Martí Julià. Es
tracta d'un centre per a persones en
procés de rehabilitació de malalties
mentals, que depèn de l'Institut
d'Assitència Sanitària (IAS) de Girona. A l'acte també hi va assistir
la delegada del govern, Pia Bosch,
l'alcalde de Salt, Jaume Torramadé,
el president de l'IAS, Max Marcó,
el director general de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials
(ICASS), Martí Masferrer, i la directora del centre, Rosa García.
La consellera Simó va explicar en
la inauguració de la llar-residència
La Maçana que el Parc Hospitalari
de Salt –que s’enllestirà el juny– és
un bon exemple de «com s’han de
fer les coses» i una guia per l’aposta de futur de la Generalitat: el Pla
Integral de Salut, que actualment
s’està gestant i que podria entrar en
funcionament l’any vinent. Es tractarà de planejar polítiques conjuntes per als malalts amb un organisme lligat a les conselleries de Sanitat, Benestar Social, Treball i Justícia
i Ensenyament, entre altres. El món
municpal també hi tindrà el seu pes.
Aquesta entitat interdeparmental
no sols es cuidarà de la salut d’un
malalt sinó també de la seva inserció social i laboral (recerca de pis
i feina).
Aquesta llar residència és la primera que s'inaugura a les comarques gironines i ofereix a les persones amb trastorn mental sever un
lloc on viure des d'on es treballa la
seva rehabilitació i reinserció a la
comunitat. El Departament de Benestar i Família cobreix el cent per
cent del cost de les places, a través

Obrint la porta. Jaume Torramadé i Anna Simó obren la porta de la nova llar residència La Maçana.

Decret de preus paralitzat
■ La consellera de Benestar Social i Família, Anna Simó, va explicar ahir que la Generalitat ha
paralitzat el decret de preus que
havia obert un conflicte amb
la Fundació de Minusvàlids Físics Associats (Mifas). Mifas va
denunciar que el govern no li
dóna ajuts perquè no havia signat el decret sota el qual s’im-

d'un conveni signat el passat 22 de
març entre l'ICASS i l'empresa pública IAS, que gestiona el centre.
L'usuari accedeix al centre a través

posava als familiars dels disminuïts ingressats en una residència fer-se càrrec de part de les
despeses. Simó, que ahir es va
reunir amb responsables de l’entitat, va dir que s’ha «frenat» el
decret i que ara es veurà com
es resol una situació «al·legal».
Simó també va ser a la presentació de Fem un Salt Solidari.
de l'ICASS. El departament també
aporta un total de 150.000 euros per
a l'adaptació de la llar residència entre els anys 2003 i 2004.

L’objectiu d’aquest centre, que
va començar a fer les primeres acollides a finals del mes de febrer, és
retornar els seus usuaris cap a situacions de major autonomia com
la família, els pisos amb suport o
la vida independent amb suport. La
Maçana és un equipament social
al qual s’accedeix voluntàriament
i funciona en règim obert.
Segons ha posat de manifest la
seva responsable, Rosa García, la
voluntat de l’equip de professionals
que atén els usuaris és que la llar residència funcioni «realment» com
una casa. «Els residents –explica–
participen activament del seu funcionament i amb la llibertat d’accés i sortida que proporciona un recurs de tipus social».

L’EQUIPAMENT

17 places ja
ocupades
L’equipament disposa de
29 places, de les quals ja se
n’han ocupat 17 i se situa en
l’antic emplaçament del que
fou l’edifici de la Mancomunitat, històric pavelló de dones que es construiria seguint
les indicacions de les tendències psiquiàtriques del moment (Mancomunitat de Catalunya 1915-1923). Aquestes propugnaven la supressió
de murs i la teràpia de repòs
i per aquesta raó l’edifici té
l’aspecte de mas de pagès.
Sobre una superfície total
de 600 m2 útils s’han habilitat dos espais de nit, amb
zona de banys. La zona de dia
està distribuïda en tres espais,
una sala polivalent que fa de
menjador i dos grans sales
d’estar que permeten disposar de diferents ambients per
realitzar activitats diverses i
atendre adequadament els
usuaris i els seus familiars. La
zona de dia també disposa de
banys. A la part de darrere
s’ha habilitat una zona enjardinada d’ús privat per a les
persones que hi viuen.
Els serveis que ofereix són
diversos: acolliment residencial i de convivència, espai i
suport per a les activitats de
la vida diària i per l’ús adequat del temps de lleure, alimentació, neteja i bugaderia,
suport per l’accés a activitats
terapèutiques, formatives i
laborals i suport individualitzat per aconseguir una futura inserció total a la
comunitat. Hi ha un psiquiatra, un psicòleg, un treballador social coordinador
i nou auxiliars psiquiàtrics.
El perfil dels usuaris és de
persones amb malalties mentals severes i de llarga durada. El diagnòstic més habitual és esquizofrènia.
■

EXPENEDORES DE TABAC
Industrial Elèctrica Anglès, S.L.

Sector domèstic
• Electricitat domèstica
• Aire condicionat
• Calefacció
• Aigua i Gas

“La rosa símbol d’amor”
JOIERIES

Anglès

Olot

INDUSTRIAL ELÈCTRICA
ANGLÈS S.L.
C/ Pius XII, 44 - Tel. 972 42 06 64

ELECTRICITAT DORTESA, S.L.
C/ Rei Martí l’Humà, 12
Tel. 972 26 29 91

Girona
INSTAL.LACIONS CAT.S.L. C/ Amnistia Internacional, 16 - Salt
(Polígon Industrial Torre Mirona). Tel. 972 23 21 37

PLAYA DE ARO

C/ Nou, 16
C/ Nou, 6
GIRONA

Rosa en or 1a llei . . . . . a partir 48 €
Rosa platejada . . . . . . . . . . . . . . 20 €

DÚPLEX CON VISTA AL MAR

4 hab. dobles, 2 baños completos, salón comedor,
cocina, 2 terrazas con vista al mar.

OBRA PÚBLICA, URBANITZACIÓ
I EDIFICACIÓ PER A ORGANISMES
OFICIALS I GRANS EMPRESES

AMUEBLADO y REFORMADO
PISCINA COMUNITARIA

Tel. 93 847 22 45 - 972 83 16 60
Fax 93 847 05 95

620 24 76 80 - 636 628 909

Plana web:www.obresiserveis.com
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OFERTA
PRIMAVERA

la resposta intel·ligent

de 8 a 36 seleccions

Recr. R.L. van Beek, S.L. • SILS
Tel. 807 51 70 53
Distr. GM Vending
per a Girona i província

ALUMINIS REBARTER, S.L.

C/ Major de Salt 114

Tel. 972 23 41 94

NO ES LESIONI L'ESQUENA OBRINT
I TANCANT LA SEVA PORTA O PERSIANA
SERVEIS IMMOBILIARIS

972 84 01 76

AUTOMATITZI-LA EN 48 HORES A C.M. RIERA

STA. COLOMA DE FARNERS

Tallers: Camí de Vilablareix - Tel. 972 44 03 07 / 972 44 02 76 - Apartat de correus 100 - SALT (Girona)

