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La demanda elèctrica de l’agost creix
un 5,4% respecte el mateix mes del 2005

La rehabilitació
de l’ermita de
Santa Anna de
Montfullà
s’inaugura demà

La xarxa ha suportat el consum tot i les advertències de possibles talls de llum selectius

DdeG, Girona.
C.T.T., Girona.

La demanda d’energia elèctrica
al mercat que abasteix la companyia Fecsa Endesa va créixer
durant el passat mes d’agost un
5,4% respecte a la del mateix
mes de l’any 2005. Les temperatures que s’han registrat a Catalunya al llarg del mes d’agost,
juntament amb l’ús d’aparells
d’aire acondicionat han impulsat
aquest increment de la demanda energètica. Tot i aquest augment, la xar xa elèctrica de les
comarques gironines ha suportat bé la demanda i no s’han produït problemes durant aquest
estiu, segons admetien ahir des
de la companyia elèctrica.
El director de Fecsa Endesa
a Girona, Agustí López, va advertir a principis de juny que durant aquest estiu hi podrien haver talls selectius preventius del
subministrament elèctrics a la
demarcació pel perill de caiguda de la xarxa els dies de més
demanda energètica. En el mateix acte en què va der les declaracions Agustí López –al Fòrum Peralada d’Empresa Familiar–, el conseller de Treball i Indústria de la Generalitat, Jordi
Valls, va mantenir l’any 2008
com l’horitzó en el que la demarcació de Girona es pot trobar en una situació de risc que

El dia del mes
d’agost en què
més es va
consumir va ser
el dimarts dia 1
■
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XARXA ELÈCTRICA. Les instal·lacions han suportat la demanda que han patit durant els mesos d’aquest estiu.

requereixi talls de llum preventius.
Però aquestes advertències
no s’han compler t i la xar xa
elèctrica ha suportat tota la demanda que hi ha hagut durant
aquests mesos d’estiu. Des de
Fecsa Endesa indicaven ahir
que no s’ha produït cap moment
crític en aquest termini i que la
xar xa ha respost sempre correctament. La companyia valorava molt positivament la situació que s’ha superat aquest estiu i ho atribuïen a les inversions

que l’empresa Fecsa Endesa ha
fet els darrers anys en les instal·lacions de les comarques gironines.
Xifres de demanda i consum

En total, durant aquest mes
d’agost la demanda elèctrica a
Catalunya va ser de 3.729,8
GWh. El dia en què més es va
consumir va ser el dimarts dia 1,
amb un total de 151,4 GWh, i la
punta de potència màxima –el
valor que indica el consum màxim demandat en un moment

determinat– es va registrar a les
12.48 hores del mateix dia 1,
amb un total de 7.881 MW, 589
MW més –un 8,1%– de la que es
va registrar el mes d’agost de
l’any 2005.
Des de la companyia elèctrica Fecsa Endesa subratllen que
aquesta punta de potència màxima només ha estat un 7% inferior al rècord històric de consum elèctric registat mai a Catalunya, que va ser el passat dia
26 de juliol a les 17.04 hores,
amb 8.505 MW.

ACTIVITATS

PERE Tubert i Bassas*

Reflexions per a l’Administració
quests últims
dies han estat
notícia dos
fets que haurien de
fer reflexionar a tothom, però molt especialment a l’Administració i concretament, al Departament de
Serveis Socials.

A

EL PRIMER que vull destacar és el
nen amb paràlisi cerebral de 9
anys que s’ha mort a Sevilla.
Aquest nen estava cuidat per una
persona mentre els seus pares
eren de viatge. La cuidadora el va
deixar sol a casa i al tornar els pares, el nen havia mort sol.
El segon, el senyor gran que
vivia en una urbanització de
Maçanet de la Selva i que ha estat tres dies inconsicent sol fins
que, possiblement per sort, la
Policia Municipal el va auxiliar.
No sóc qui per opinar què és
el que va fallar en aquests casos, perquè la vida és molt punyetera i en principi esperem
que els Ser veis Socials responguin. Però ara que hem entrat
en la temporada d’eleccions autonòmiques, locals... Els vo-

tants i els partits polítics hem
d’exigir solucions.
Permeteu-me que suggereixi algunes possibilitats:
- Creació de places de residència temporal, el que es coneix com a Llar Respir, destinades a aquelles persones que estan cuidade per familiars i que
no tenen la possibilitat d’absentar-se del seu domicili i recarregar forces per continuar
fent un gran esforç. L’Administració hauria de preveure 30
dies d’estada en un acolliment
residencial per a totes les persones dependents.
S’ha de preveure que pels
més joves discapacitats o gent
gran amb un bon estat de comprensió, les places de residència Respir haurien d’ésser llocs
de vacances, ja que també les
persones dependents tenen
dret a fer vacances. I no com sol
passar ara que, moltes vegades,

➾ «Hi hauria d’haver
suficients mitjans per
atendre persones amb
necessitats especials»
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El bisbe de Girona, Carles Soler i Perdigó, presidirà demà
a partir de les dotze del migdia la inauguració de les
obres de reforma que s’han
fet a l’ermita de Santa Anna de
Montfullà i després s’oferirà
un aperitiu popular. La rehabilitació ha solucionat les deficiències en l’estructura de
l’ermita malmesa a causa del
pas del temps. En concret, a
l’exterior s’han eliminat els
revestiments que estaven
despresos i s’han tornat a reconstruir. També s’ha fet una
neteja general de tota la façana, així com de la pedra de les
finestres i la porta d’entrada.
El projecte ha revisat totes
les teules de la cober ta, ha
canviat els elements que trencaven amb l’estil de l’edifici
per donar una imatge més
harmònica al conjunt de l’edificació i ha substituït la porta
d’accés al recinte. El por xo,
adjacent a la façana principal
que fa d’accés a l’ermita, s’ha
reformat tenint en compte els
revestiments malmesos i la
neteja de les parets. Igualment han estat arreglats els
bancs de l’exterior, el terra i
les voltes que han estat reconstruïdes a través de peces
que imiten les textures i els
colors de les peces originals.
Pel que fa l’interior, s’han
rehabilitat les parts afectades
per la humitat i s’han netejat
les parets, voltes i sostres, per
després pintar-los. S’ha substituït el paviment existent, així
com les portes d’accés a les
dependències annexes.

el lloc que toca sembla més un
càstig.
- Formació de persones cuidadores. Facilitar que existeixi
un control de la professió, que
els immigrants disposats a fer
aquest treball se’ls faciliti la documentació adient i una preparació adequada.
- Potenciar perquè les entitats privades o ONG s’encarreguin de la vigilància, formació,
assessorament, control de les
persones cuidadores, amb domicilis privats.
- Hem de respectar que les
persones discapacitades o
grans, hem de tenir el dret a viure amb qui volem, inclòs sols.
Hi hauria d’haver suficients mitjans per atendre persones amb
necessitats especials que haurien evitat els dos casos esmentats abans.
- El nen amb discapacitat o el
senyor gran, amb un control del
cuidador amb una senzilla telefònica diària, per part d’una
entitat haurien pogut salvar la
vida.
Les propostes que plantejo
són barates, perquè un estat
com el nostre que ha d’assumir

un molt alt increment d’immigrants i un envelliment de la població, no sé fins a on arribaran
els recursos.
M’agradaria que reflexionin
amb dignes preguntes:
- Discapacitats, n’hi ha que
en som, però tots els que no ho
són, en són candidats?
- Persona gran tots aspirem
a arribar-hi, però com deia el
meu pare, a partir dels 70 anys
qui no té un ai té una ceba, i actualment, l’esperança de vida
s’allarga fins els 80-90 anys.
Els que en aquesta nova temporada us presenteu a regidors,
parlamentaris... voldria que reflexionéssiu:
El poble de 3.000 habitants
passarà a 5.000, el de 7.000 a
20.000 habitants, tots tindreu
propostes de pavellons, zones
verdes, carrils bici, edificis
nous... i el creixement de serveis: residències, ajuda a domicili, centres de dia...?
Ciutadans, abans de votar,
tingueu-ho en compte ja que segur que la majoria espereu arribar a vells.
*President de Mifas

La desena edició
del Correllengua
arribarà a Girona
el 19 d’octubre
Europa Press/DdeG, Girona.

El Correllengua celebra aquest
any el seu desè aniversari en
una edició que s'iniciarà avui a
Andorra la Vella i que recorrerà fins al novembre centenars de localitats dels territoris
de parla catalana en defensa de
la llengua i la cultura catalana.
A Girona arribarà el 19 d’octubre amb la Declaració del Correllengua.
Organitzat per la Coordinadora d'Associacions per la
Llengua Catalana (CAL), el
Correllengua s'estructura en
quatre columnes que homenatgen personalitats destacades pel seu compromís amb la
llengua i la cultura catalana: Jesús Moncada, Ovidi Montllor,
Guillem d'Efak i Avel·lí Artís
Gener Tísner. El Correllengua
comptarà amb 10 actes, entre
els quals destaquen un concurs
de castells a Tarragona, la presentació de la Declaració del
Correllengua a Girona, la Gimcana de la Llengua a Sabadell o
la presentació del manifest de
Frankfurt a Barcelona.

