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La Generalitat impulsarà un pla
interdepartamental d’atenció a les
persones amb trastorns mentals
Simó va inaugurar a Salt una residència per a malalts mentals
DANI VILÀ / Salt

J La

consellera de Benestar i Família,
Anna Simó, va anunciar que la Generalitat impulsarà un pla integral i interdepartamental per millorar l’atenció
dels malalts mentals. Aquest pla està en
La consellera de Benestar, Anna Simó, va destacar que el pla integral
«és una voluntat i la visió
clara per donar una atenció més integral a les persones amb malalties mentals, en què ha d’intervenir
la conselleria de Sanitat,
però també la de Benestar
i la resta».
Simó va explicar que el
govern ha iniciat les primeres reunions d’aquest
pla, que s’allargaran durant tot aquest any 2004,
i que es començarà a desenvolupar a partir de l’any
vinent i al llarg de tot el
mandat. A banda de la
col·laboració entre diverses conselleries, Simó també va avançar la incorporació de les administra-

la fase inicial d’elaboració i es preveu
que s’apliqui a partir del 2005. La consellera Simó va avançar aquest pla durant
la inauguració de la llar residència La
Maçana de Salt, per a persones amb trastorns mentals greus.

cions locals per millorar
l’atenció d’aquest col·lectiu.
Llar residència a Salt
La consellera de Benestar
va explicar aquestes noves
mesures de la Generalitat
durant la inauguració de
la primera llar residència
per a persones amb trastorns mentals greus que hi
ha a la demarcació de Girona. En aquestes instal·lacions, ubicades dins
del nou parc hospitalari
Martí Julià, hi ha un total
de 29 places. A tot Catalunya hi ha nou centres
d’aquestes característiques, i tres més que s’estan
construint, que pretenen
«millorar la qualitat de
vida de les persones ateses

i potenciar-ne la integració
social augmentant la seva
autonomia». La intenció
és que La Maçana es constitueixi com a pas previ
perquè els residents després puguin traslladar-se
a pisos tutelats i plenament
integrats a la societat. A
l’acte inaugural també hi
van assistir el president de
l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS), Max Marcó;
el director general de l’ICASS, Martí Masferrer, i
l’alcalde de Salt, Jaume
Torramadé. Torramadé es
va mostrar satisfet de les
instal·lacions i va ressaltar
que el nou parc hospitalari
«serà una peça clau de la
sanitat del futur i és un
exemple per a la resta del
territori».

La consellera de Benestar, Anna Simó, va presidir l’acte d’inauguració de La Maçana, a Salt. / D.V.

Bon ambient en la reunió amb Mifas
J La consellera de Benestar, Anna Simó, va aprofitar la visita a les comarques gironines per entrevistar-se, juntament amb la delegada Pilar Heras,
amb els responsables de l’associació
Mifas. La trobada arriba després que
l’associació es queixés al govern de no
haver cobrat les subvencions, fet que
posava en perill els sous dels treballadors de les residències d’aquesta associació, una quantitat important de di-
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ners dels primers mesos d’any. Mifas
és l’única associació que continua mantenint un sistema de subvencions, ja
que va renunciar a acollir-se al nou model de concertació fins que no es derogui el polèmic decret de preus. El
president de Mifas, Pere Tubert, va
agrair la visita de Simó a la residència
i va destacar la bona sintonia de la reunió, en què també es va tractar la planificació de places residencials noves.

