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BENESTAR SOCIAL
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La formació a
immigrants reforçarà
els serveis socials

L’Ajuntament de
Celrà adjudica
les obres per
construir la nova
escola bressol

El nou marc legal requereix més personal

El ple de l’Ajuntament de Celrà va aprovar definitivament
dimarts al vespre el projecte
per construir la segona escola bressol d’aquest municipi
del Gironès, alhora que es va
adjudicar la construcció de
les obres de l’edifici a l’empresa Xavier Alsina.
D’altra banda, també es va
aprovar definitivament la modificació de les ordenances
fiscals del 2008, encara que va
ser amb els vots a favor de l’equip de govern, les abstencions dels grups municipals
de CiU i iCelrà, i el vot contrari de la CUP. L’únic regidor
d’aquest par tit va explicar
que no hi podia votar a favor
quan, des del seu punt de vista, caldria haver establert un
augment més gran d’entre
d’altres l’IBI i l’Impost de
Construccions. Els pressupostos de cares a l’any 2008 ja
han estat aprovats inicialment
a Celrà.
El consistori va aprovar
també inicialment el Pla director d’abastament d’aigua
potable al municipi, que especifica un seguit d’inversions destinades a l’abastament futur d’aigua potable a
Celrà.

R.R.B., Celrà.

Roser Reyner, Girona.

A principis d’aquest any va entrar en vigor la Llei de la dependència que, impulsada pel Govern espanyol, reconeix els
drets i ofereix suport econòmic
i assistencial a les persones amb
algun grau de dependència; és
a dir, que necessiten ajuda d’algú altre en la seva vida quotidiana. El 3 d’octubre, la Generalitat va aprovar una altra llei,
la de Ser veis Socials, que entrarà en vigor a principis del
2008 i que ha de beneficiar
aquells catalans que estiguin en
situació de desavantatge social
independentment de la seva
renda. És una normativa que
pretén «universalitzar» les prestacions socials, en paraules de
la consellera d’Acció Social i
Ciutadania, Carme Capdevila.

Els consorcis de
la Garrotxa i del
Gironès-Salt hi
treballaran amb
Benestar Social
I

Amb una norma en vigor
–malgrat que la setmana passada Mifas denunciava que cap gironí amb dependència ha cobrat ni un cèntim fins avui– i l’altra a punt d’entrar-hi, ara una
preocupació impor tant és que
hi hagi prou treballadors socials
per atendre totes les persones
que seran objecte dels ser veis
que ofereixen una i altra llei.
A les comarques gironines,
«els que tinguin una formació reglada segurament no seran prous
per cobrir aquestes necessitats;
no sol haver-hi atur entre els qui
han estudiat Treball Social a la
universitat», explicava ahir a Girona Josep Viñas, director dels
Ser veis Territorials del Departament d’Acció Social i Ciutadania. Per això, un dels objectius
que té el conveni que ahir van
signar els consorcis de Benestar Social del Gironès-Salt i de
la Garrotxa amb el departament
d’Acció Social i Ciutadania és
formar treballadors socials no
professionals per cobrir les noves necessitats assistencials.
Entre aquests treballadors
s’hi inclouen persones immigrades que, treballin o no en

SANT GREGORI

Acaben les feines de neteja
de la riera de Llémena
Ara es netejarà al pas pels altres pobles
R.R.B., Sant Gregori.

Els quatre municipis de la Vall
de Llémena –Sant Aniol de Finestres, Sant Martí de Llémena, Canet d’Adri i Sant Gregori– estan duent a terme tasques de neteja de la riera de la
Llémena. Aquestes tasques
s’emmarquen dins d’un conveni signat amb la Diputació de
Girona i promocionat per La
Caixa –amb la condició que qui
les dugués a terme fossin persones amb risc d’exclusió social– després que les quatre localitats arribessin a un acord
per condicionar aquest espai
fluvial. Després de la neteja,
està previst que les feines a la
riera de Llémena s’encarin a la

conser vació de la flora autòctona i a la reforestació de la llera.
De moment, la neteja de la
riera de Llémena ja està enllestida al seu pas per Sant Gregori, del qual la Llémena «és el
riu principal però també el més
important connector biològic»,
va explicar ahir el regidor de
Medi Ambient, Anton Sunyer.
La zona de Sant Gregori és
la de la desembocadura de la
riera de Llémena, on se situa
l’anomenat aiguabarreix d’aquesta riera amb el Ter. Ara tocarà netejar-ne el tram del naixement, i es preveu que les tasques de desbrossament estiguin enllestides l’any que ve.

SANT JULIÀ DE RAMIS

Organitzen una jornada informativa
sobre el Nou Pla General Comptable
DdeG, Girona.

L’Ajuntament de Sant Julià de
Ramis va organitzar divendres
passat una jornada de formació
per informar el teixit empresarial del municipi dels canvis
que generarà l’entrada en vigor del Nou Pla General Comptable. Aquesta nova norma,
que començarà a funcionar l’1
de gener del 2008, afectarà el
món empresarial en tant que

obligarà les empreses a adaptar els seus mecanismes de
comptabilitat.
El consistori va incloure la
jornada de divendres en el
marc del programa de Promoció i Desenvolupament Local
del municipi. Una quinzena de
persones van assistir a la jornada, on un tècnic comptable
va informar els empresaris sobre la qüestió.
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ANIOL RESCLOSA

CONVENI. Un moment de l’acte de signatura ahir del conveni a Girona.

l’àmbit assistencial directe, podran optar als cursets de més de
700 hores que el conveni permetrà ofertar. De fet, alguns d’aquests cursos de formació en
treball familiar ja els estan organitzant els consorcis del Gironès-Salt i de la Garrotxa. Un
exemple n’és el que s'està duent
a terme a Salt.
El conveni que ahir es va signar, materialitzat en el programa «Laboratori d’idees i bones
pràctiques», compta amb el patrocini de la Fundació Viure i
Conviure de l’Obra Social de
Caixa Catalunya, que hi aporta
200.000 dels 220.000 euros que
té de pressupost.
A més de la formació de nous
professionals d’atenció directa,
aquest programa se centra també en el desenvolupament de
ser veis socials , en el treball en
xarxa i en el desplegament territorial del nou marc normatiu.

El director dels Ser veis Territorials d’Acció Social i Ciutadania va insistir que «el departament té la voluntat de potenciar i promocionar la gestió dels
serveis socials mitjançant els
consorcis com a instrument jurídic» i va animar a crear aquest
tipus d’agrupacions municipals
a les diverses comarques gironines. Viñas va afegir que «a les
administracions públiques no els
ha de fer cap por col·laborar i
conveniar amb les entitats del
tercer sector».

A Salt ja s’està
duent a terme en
l’actualitat un
curs de formació
en treball familiar
I

