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POLICIAL

CONVENIS

Benestar destina 21 milions Els Mossos sospiten
de € a convenis amb entitats que una banda roba
cosmètics a Girona
Aconseguiran beneficiar 1.007 persones amb necessitats
L.Fanals, Girona.

El Departament de Benestar i
Família ha invertit un total de
21.080.635,99 euros en diferents convenis amb entitats gironines, que beneficiaran
1.007 persones. Aquests ajuts
seran per als anys 2006-2008, i
suposen un increment del 15,7
per cent respecte al període
2003-2005. La inversió de la Generalitat permetrà que cada
persona rebi un benefici de
20.934,1 euros. La delegada de
Benestar a Girona, Pepa Celaya, va indicar que aquests convenis ser viran per donar supor t a «diferents tipus de serveis». Per al període 2003-2005,
les ajudes havien tingut un valor de 18.318.937,5 euros.
D’aquesta manera, més de 8
milions d’euros aniran a parar
als tallers ocupacionals de discapacitats que porten a terme,
entre altres, el Patronat Joan
Sellas Cardelús, la Fundació
Serveis Assistencials Garrotxa
o la Fundació Ramon Noguera.
D’aquesta manera, s’aconseguirà beneficiar 497 persones.
En el cas dels tallers ocupacio-

La inversió suposa
una mitjana de
20.934,1 euros
d’ajut per persona
■

Es produeix un
increment del
15,7% respecte al
període anterior
■

Detenen tres persones per furts a Sant Hilari

Convenis pluriennals amb entitats gironines
TIPOLOGIES CONVENIS

Salut Mental Club Social
Drogodependències.
Comunitats terapèutiques
Residencials i pisos
SIDA Centres residencials
sociosanitaris
Tuteles

Taller Ocupacional (1)

Taller Ocupacional
Discapacitats Físics
Centre de Dia Discapacitats

ENTITATS

USUARIS IMPORT 03-05 IMPORT 06-08

Associació Família i Salut Mental
ATAR-Ass. Tramuntana ajut i
reinserció toxicòmans

30
28

Germanes caritat Sta. Anna
Terrades
ACAMP/FADESIA/Fundació Tutelar
Empordà/Fundació Tutelar Gironès
Fundació Tutelar Comarques Gironines
Fundació ASTRES/Patronat Joan Sellas
Cardelús/F. Tallers La Cerdanya
Germanes Hospitalàries Sagrat Cor de
Jesús/F.Montseny-Guilleries/F. Serveis
Assistencials la Garrotxa/F. Ramon
Noguera/F. ASPRONIS/F. Els Joncs/
F. ALTEM/F. El Vilar/F. MAP
Fundació MIFAS

79.905,28
200.638,00
1.251.233,84 1.904.799,95

9

205.406,64

634.037,85

186

670.308,12

1.392.004,44

497

8.108737,13

9.109.515,03

34

556.159,54

554.947,72

626.858,20

781.947,86

Fundació Ramon Noguera/F. ASPRONIS/
31
F. ALTEM/F. MAP
Llar Residència Discapacitats Fundació Plataforma Educativa/Germanes 192
(2)
Hospitalàries Sagrat Cor de Jesus/
F.Mas Casadevall (fins 2005)/
F. Montseny.Guilleries/F. Serveis
Assistencials Garrotxa/F. VilagranMaristany/ F. Ramon Noguera/
F. ASPRONIS/F. ALTEM/F. MAP
TOTAL
1007
Increment

6.820.328,75 6.503.405,14

18.318.937,5 21.080.635,99
15,7%

(1) CAL TENIR EN COMPTE QUE COM A PLACES, TAMBÉ ES PAGUEN VIA CONVENI AMB CONSELLS COMARCALS 69 PLACES CC BAIX
EMPORDÀ. 29 CC PLACES PLA DE LESTANY

(2) 26 PLACES LLAR RESIDENCIA PER CONCERT
FONT: DEPARTAMENT DE BENESTAR I FAMÍLIA

nals per als discapacitats físics,
Mifas s’emportarà uns 556.000
euros, que ser viran per donar
ajuda a 34 persones.
La Generalitat també vol posar l’accent en les persones
que pateixen sida, i per això
uns 205.000 euros seran per a
les Germanes de la Caritat Santa Anna, a Terrades. Sis milions d’euros seran per a llars
residències de discapacitats,
com la Fundació Plataforma
Educativa Germanes Hospitalàries Sagrat Cor de Jesús, la
Fundació Montseny-Guilleries
o la Vilagran-Maristany. La lluita contra la drogodependència

DdeG

també tindrà el seu espai i
1.251.000 euros, aproximadament, aniran a parar a l’entitat
Atart-Associació Tramuntana
d’ajut i reinserció de toxicòmans, fet que beneficiarà 28
usuaris.
Convenis amb consells comarcals

A tots aquests convenis se’ls
ha d’afegir, a més a més, altres
quantitats que estan adreçades
als consells comarcals del Baix
Empordà i el Pla de l’Estany.
En total, es tracta de 69 places
per al Consell Comarcal del
Baix Empordà i 29 per al Pla de
l’Estany, pagades en conveni.

D.F., Girona.

Els diversos casos de furts de
productes de cosmètica que hi
ha hagut darrerament a diferents establiments comercials
de la demarcació ha portat els
Mossos d’Esquadra a sospitar
que possiblement estiguin al
darrere d’un grup especialitzat
en cometre aquest tipus d’actuacions. Dilluns d’aquesta setmana es van detenir tres persones a Sant Hilari Sacalm que podrien formar part d’aquesta xarxa. Durant tot el mes de setembre es van repetir els furts de
cosmètics a diferents poblacions amb un modus operandi
més o menys similar: dues o
tres persones entren en una botiga o en un supermercat i una
d’elles s’encarrega de buidar els
prestatges mentre que els altres
s’inventen qualsevol excusa per
mantenir entretingut el dependent. Sense fer ús de violència i
sense aixecar cap sospita, marxen quan ho creuen oportú.
En algunes ocasions és una
noia la que s’acosta a l’empleada per dir-li que vol provar una
crema per a la pell i en altres casos, com ha passat a Sant Hilari, la compra arriba a efectuarse. En tots els casos, la persona
o les persones que s’han encarregat de saquejar tot el que han
volgut posen els productes a
l’interior d’unes bosses especials, folrades amb paper d’alumini, que permeten sor tir de
l’establiment sense que l’arc detector de productes pugui fer la

seva feina.
Una de les darreres actuacions que la policia atribueix al
grup va passar dilluns a Sant Hilari, on els agents van detenir
Elena G.N., de 28 anys, Mariana G.C., de 21 anys i Stefanita
V.B. de 19 anys, totes tres amb
antecedents, com a suposats autors d’un furt en un establiment
d’aquesta població.
Els malfactors s’haurien emportat nou cremes facials de la
marca Loreal fins que van ser
sorpresos pels vigilants municipals que els van poder retenir a
les portes del local fins que van
arribar els Mossos. Un cop ja els
havien enxampat, els agents van
saber que feia només unes hores, i possiblement les mateixes
persones, s’havien emportat 14
pintallavis, 9 cremes de cabell
de la marca Garnier, 10 cremes
facials de la marca Loreal i 48
desodorants –tot valorat en 731
euros– d’un altre establiment
del poble. A partir de diversos
indicis els Mossos van relacionar almenys un dels detinguts,
Stefanita V.B., amb un furt que
va passar el 20 de setembre en
un establiment comercial d’Arbúcies d’on es van emportar un
lot de productes de cosmètica
valorat en 1.239 euros. Els tres
detinguts ja han passat a disposició del jutge que els ha deixat
en llibertat amb càrrecs, mentre que els Mossos continuen
amb les investigacions per mirar d’enxampar la totalitat dels
membres del grup.

ESPORTS

La Generalitat adjudica ajuts per
instal·lar gespa artificial a 18 camps
S’invertiran un total d’1,7 milions en disset municipis diferents
DdeG, Girona.

La Generalitat invertirà 1,7 milions d’euros en ajuts per a la instal·lació de gespa artificial a 18
camps de futbol gironins. Aquestes subvencions aniran a parar
als municipis de Figueres, Palafrugell, Pals, Santa Cristina d’Aro, Olot, Celrà, Girona (on es posarà la gespa a dos camps, el de
la Unió Esportiva Sàbat i el de
Torres de Palau), Salt, Sant Gregori, Cornellà del Terri, Ripoll,
Caldes de Malavella, la Cellera
de Ter, Hostalric, Lloret de Mar,
Tossa de Mar i Vidreres.
La principal rendibilitat d’un
camp de gespa artificial és esportiva, ja que mentre un camp
de gespa natural pot suportar un
màxim de tres hores diàries d’utilització, el de gespa artificial
pot multiplicar per quatre aquest
nivell d’ús. Les entitats destinatàries de les subvencions són
ajuntaments o altres entitats públiques i els clubs o associacions
esportives, sense ànim de lucre,

Diari de Girona, 2006-10-14, p. 22.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

MARC MARTÍ

QUART. El conseller Joaquim Nadal va inaugurar dijous el camp de futbol.

inscrites o que tinguin seccions
esportives adscrites al Registre
d’Entitats Esportives de la Generalitat. Les subvencions d’aquesta convocatòria s’adrecen
exclusivament a la pavimentació
de gespa artificial als camps poliesportius existents, l’ús princi-

pal dels quals sigui el futbol, que
estiguin inclosos en el cens d’equipaments esportius de Catalunya. Els camps han de tenir
unes condicions mínimes, inclosos els marges, de 95x48 metres,
o estar homologats per la Federació Catalana de Futbol.

