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La Fundació Tutelar
protegeix 705 persones

a L’entitat demana agilitat en la integració de l’atenció sanitària i social arran del creixement del
nombre de casos complicats a Dels 114 casos que es van acceptar l’any passat, 14 són complexos
Núria Astorch

2,4 casos nous
per setmana,
durant el 2014

GIRONA

La Fundació Tutelar de les
comarques gironines, que
s’encarrega de tutelar persones en una situació de
vulnerabilitat, exerceix
actualment càrrecs tutelars sobre 705 persones,
un centenar més que fa
dos anys. D’aquestes, més
d’un 45% tenen una malaltia mental; més d’un 24%,
una discapacitat intel·lectual; un 20%, deteriorament cognitiu; un 4,68%,
un trastorn de conducta, i
un 2,7%, una addició als
tòxics. I hi ha un 3,83% de
casos amb un diagnòstic
de difícil classificació. En
els últims dotze anys s’ha
fet càrrec de la tutela de
1.163 persones.
L’entitat fa notar que
en els últims anys ha augmentat notablement el
nombre de casos considerat complexos. L’any
2014, de les 114 tuteles
acceptades, 14 sumaven,
a títol individual, més de
dos factors de complexitat. El consum de tòxics, la
patologia somàtica, els
trastorns la conducta, la
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En la majoria de casos, la fundació intervé per designació
judicial, però cada vegada
més hi ha persones que utilitzen voluntàriament els mecanismes que la llei els ofereix
per cercar la protecció de
l’entitat. El percentatge de
nous casos acceptats el 2014
va ser de 2,4 per setmana, i es
va arribar al pic de 3,26 l’any
2013. Del total de càrrecs actuals, 459 són tuteles; 207,
curateles; 47, defenses judicials; 21, càrrecs provisionals;
dos, administracions patrimonials; tres, poders notarials, i sis, assistències.

Referents de tuteles amb un usuari repartint medicació ■

discapacitat cognitiva, la
desestabilització psicopatològica, la situació econòmica deficitària que impedeix cobrir les necessitats
bàsiques, la situació de les
persones immigrades sense documentació i les persones extutelades per la
direcció general d’Atenció
a la Infància i l’Adolescèn-

cia (DGAIA) són els criteris que es tenen en compte
per determinar la complexitat d’un cas. I en aquest
sentit la fundació fa una
crida perquè, davant
aquest tipus de casos, s’elimini la rigidesa de funcionament dels diferents dispositius que intervenen
en la protecció de les per-

sones vulnerables i es millori el treball en xarxa.
“Les traves burocràtiques,
en segons quins casos,
perjudiquen greument l’atenció a les persones que
necessiten solucions immediates”, ha manifestat
la fundació a través d’un
comunicat. L’entitat creu
que s’ha d’avançar amb

més rapidesa en la integració de l’atenció sanitària i social per donar respostes efectives a problemes bàsics. La fundació fonamenta l’acció tutelar en
l’acompanyament social i
terapèutic, àmbits als
quals destina un 65% dels
recursos humans. Ara hi
ha 53 treballadors. ■

Un estafador
demana
diners en nom
de Mifas
N.A.
GIRONA

L’associació de discapacitats físics Mifas ha avisat
que un home d’uns 60
anys volta pel barri de Palau de Girona identificantse com a membre de l’entitat i demanant, casa per
casa, diners en efectiu. Els
responsables de Mifas han
alertat els veïns d’aquest
barri de la presència
d’aquest estafador i subratllen que mai no van a
demanar ajudes porta per
porta. No és el primer cop
que l’entitat es troba amb
una situació d’aquest tipus
i en aquest sentit exposen
que fa uns mesos van tenir
lloc uns episodis semblants a Fornells de la Selva, que van ser posats en
coneixement del Mossos
d’Esquadra. Mifas recorda
que la seva missió com a
entitat és treballar per garantir la inserció social i laboral de les persones amb
discapacitat física, “però
mai demanant diners a
porta freda al carrer”. I demana als ciutadans que,
en el cas de sospitar que es
tracta d’una estafa, es notifiqui sens falta als Mossos d’Esquadra. L’entitat
es va assabentar de la presència d’aquest estafador
per un veí del barri on s’estaria estafant. ■

Creu de Sant Jordi per a
les monges de Sant Daniel
a L’empresari Lluís

Coromina i el metge
Eudald Maideu també
són guardonats

Redacció
GIRONA

La comunitat de monges
benedictines de Sant Daniel van rebre ahir la Creu
de Sant Jordi, que atorga
el govern de la Generalitat.
La Creu de Sant Jordi és
un dels màxims reconeixements que pot rebre
una persona o entitat del
govern català, i la comunitat benedictina de Sant
Daniel, que celebra el seu
mil·lenari, és una de les
quinze entitats que han
resultat distingides. “La

seva comunitat, l’única
benedictina femenina de
Catalunya que resideix al
mateix lloc on va néixer,
està integrada actualment per set monges que
tenen un ampli suport social i promouen el paper
del monestir com a referent de patrimoni i impulsor de cultura”, segons
s’exposa en l’argumentari
de les distincions, que
s’han atorgat a 27 personalitats i 15 entitats que
s’han destacat pels serveis
prestats a Catalunya en la
defensa de la seva identitat o, més generalment, en
el pla cívic i cultural. La
commemoració del mil·lenari del cenobi va començar el 2013 i s’allargarà
fins al 2018. Durant

aquests cinc anys, es donaran a conèixer a la ciutat i al país la singularitat
del monestir, el patrimoni
que té i la comunitat de
monges benedictines que
n’ha tingut cura ininterrompudament des de fa
mil anys.
La Generalitat també
ha decidit atorgar aquest
guardó a l’empresari i filantrop Lluís Coromina
Isern i al metge i promotor
cultural Eudald Maideu i
Puig. De Coromina, la Generalitat destaca el conjunt d’una trajectòria
compromesa amb les comarques gironines, amb
especial dedicació al món
de l’art i la cultura, l’atenció a les persones i la preservació de la fauna i el
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medi natural. I també que
impulsa, des de l’any
2007, una fundació privada que canalitza aquestes
activitats mitjançant la
promoció i el patrocini de
diverses iniciatives a Catalunya, el Brasil i la Repúbli-

ca de Guinea. I de Maideu,
el govern català ressalta la
seva trajectòria en el camp
de la medicina, en l’àmbit
assistencial i acadèmic,
dins del qual ha presidit la
Societat Catalana de Sexologia i pertany a la Reial

Acadèmica de Medicina de
Catalunya. I ressalten, a
més, l’impuls en la descoberta i la restauració del
castell de Mataplana, vinculat a aquest llinatge i a la
llegenda del comte Arnau. ■

