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Diari de Girona

Comarques

Prop de 1.900 gironins esperen plaça
en una residència per a gent gran
La Generalitat crea 359 places amb finançament públic per a persones grans i amb discapacitat

Els centres especials
de treball cobraran
les primeres
subvencions de
2017 a finals d’agost

PILI TURON GIRONA

■ La llista d’espera per entrar en
una residència per gent gran a les
comarques de Girona suma .
persones –. a Catalunya–,
mentre que als centres per discapacitats «teòricament no hi hauria d’estar ningú» en aquesta situació perquè «la cobertura és del
», segons va afirmar la consellera de Treball, Afers Socials i
Famílies, Dolors Bassa.
El seu Departament ha creat
 places noves amb finançament públic per persones grans i
amb discapacitat a les comarques
de Girona al llarg de l’últim any,
 pel primer d’aquests col·lectius i  pel segon. Una ampliació que, com va admetre la directora territorial, Marta Casacuberta, pal·lia un «desequilibri» entre
comarques que encara existeix; i
que els ha fet prioritzar l’Alt i el
Baix Empordà pel que fa al sector
de la tercera edat, i també la Selva
en el de la discapacitat.

Dolors Bassa i la directora territorial, Marta Casacuberta, ahir a la seu del Govern a Girona. ANIOL RESCLOSA

Atenció a persones i no obres
El procés d’ampliació es completarà al setembre, quan a tot Girona hi haurà . places per gent
gran finançades amb diners públics, . en residències –cadascuna costa prop de . – i 
en centres de dia; el mateix mes
de , n’hi havia ., . en
residències i  en centres de dia.
Pel que fa als recursos per gironins

amb discapacitat, el mes vinent hi
haurà . places públiques;
mentre que al setembre de l’any
passat n’hi havia ..
L’increment es completa amb
 hores anuals més en Centres
de desenvolupament infantil i
atenció precoç (Cediap), que al
setembre arribarà a . –en
front de les . del .
Tota aquesta ampliació ha tin-

La consellera defensa l’acord
que prioritza els graus de
discapacitat més elevats i
no entén la queixa gironina
P.T.V. GIRONA

gut un pressupost superior als 
milions d’euros, la major inversió
de Catalunya després de Barcelona, tal com va remarcar Dolors
Bassa. La consellera va incidir en
l’esforç pressupostari del seu Departament i en què l’objectiu primordial de la inversió és que «més
persones puguin tenir els recursos adients i no en obres». Pel que
fa a la planificació –que arriba fins

al –, va explicar que els principals propòsits de la Conselleria
són «atendre el màxim nombre de
persones» i «acostar els recursos
al domicili de les persones», tot
buscant l’equilibri territorial. Així
com també va concretar que els
tres paràmetres que s’han tingut
en compte a l’hora de decidir han
estat la població, la xarxa de comunicacions i la llista d’espera.

■ Els centres especials de treball
que donen feina a persones amb
discapacitat cobraran les primeres subvencions de  a finals
d’agost, amb els endarreriments i
l’equivalent al  del que han de
rebre aquest any. Així ho va concretar la consellera Dolors Bassa,
qui va defensar l’acord que el seu
Departament ha tancat aquest juliol amb  organitzacions però
que ha generat el rebuig, sobretot,
del sector de la discapacitat física.
La raó és que les noves condicions de la Generalitat prioritzen
les ajudes als treballadors amb
discapacitat i especials dificultats,
una tipificació que no inclou les
persones amb graus de discapacitat física per sota del . Tot i
això, Bassa va assegurar que «no
queda ningú sense finançament
públic als centres especials de treball». Pel que fa al rebuig unitari
de les  entitats que formen el
Clúster Èxit de Girona, Bassa va
mostrar la seva sorpresa perquè
entre elles n’hi ha que pertanyen
a les federacions amb les que la
Generalitat ha signat l’acord.

Els treballadors de les ambulàncies de
Girona faran vaga en fracassar la mediació

vaga que es repetirà cada divendres de sis a deu del matí i de les
dues a les sis de la tarda. En aquest
sentit, Martín va considerar
«irresponsable» l'actitud de l'empresa i va demanar que facilitin la
negociació
Paral·lelament, el portaveu del
Sindicat del Transport Sanitari de
Girona va reclamar que per asseure's a negociar TSC ha de retirar la
proposta d'horaris i de mobilitat
geogràfica «imposada» per l'empresa. «No oblidem que un treballador que feia un servei de  hores seguides ara el poden posar a

 hores i a  quilòmetres de casa
seva», va recordar Martín.
Des del sindicat van volar deixar clar, però, que «no n'hi ha
prou» amb aquests dos punts. «Si
ho retiren ens asseurem a negociar aquestes condicions», va concretar el portaveu del STSG. Martín va recordar que hi ha sentències que els donen la raó i que
l'empresa no compleix. A més, va
assegurar que TSC «no té en
compte» ni el conveni ni els plecs
de condicions que es van fixar en
l'adjudicació del servei d'ambulàncies.

ACN/DdG GIRONA

■ La mediació de la Generalitat
en el conflicte que mantenen
l'empresa de Transports Sanitaris
de Catalunya (TSC) i els seus treballadors ha fracassat. Per tant, la
vaga indefinida convocada per al
proper  d'agost es manté. La negociació entre sindicats, empresa
i Treball que es va produir durant

el dia d’ahir a Barcelona no va servir per desbloquejar una situació
que el portaveu del Sindicat de del
Transport Sanitari de Girona
(STSG) , Alfonso Martín, considera «enrocada». Martín va exigir
que es retiri la proposta de repartiment d'horaris i mobilitat geogràfica que afecta  treballadors. «Mentre no retirin aquesta

proposta imposada, no desconvocarem la vaga», va reblar el portaveu.
Així, continua l'estira-i-arronsa
entre els treballadors de TSC i
l'empresa. Ni la mediació convocada pel Departament de Treball
ha servit per acostar postures, i la
vaga indefinida que començarà el
proper  d'agost es manté. Una

