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Diari de Girona

Comarques

Afers Socials admet que no
dona l’abast amb els menors
migrants desemparats
La responsable de la Conselleria a Girona avança que l’administració

treballa per adequar espais i oferir més places en les properes setmanes
PILI TURON GIRONA

■El degoteig constant de menors
migrants que arriben a les comarques de Girona continua superant
la Direcció General d’Atenció a la
Infància i l’Adolescència (DGAIA)
i el Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies al qual pertany.
«No donem l’abast», va afirmar
ahir la directora territorial de la
Conselleria, Marta Casacuberta,
en ser preguntada per l’últim episodi de joves dormint en una comissaria dels Mossos d’Esquadra.
Dijous, vigília del  d’octubre,
quatre nois amb edats que podrien anar dels  als  anys van
passar la nit a les instal·lacions policials de Vista Alegre, a Girona,
una situació que es va repetint des
de l’estiu i que porta els sindicats
policials a criticar la gestió de la
Generalitat. Dos d’aquests menors hi van dormir durant tot el
pont, fins diumenge.
Davant d’aquest últim cas, Casacuberta es va remetre als esforços del Govern per trobar espais
on obrir places per acollir els Menors Estrangers No Acompanyats
(MENA), que arriben des de fa
mesos. Tot i que no va concretar
de quins llocs es tracten ni de quina entitat o administració els han

Els socis de Mifas es
poden beneficiar de
descomptes en un
servei de Mémora
DdG GIRONA

■Les persones associades a Mifas
es podran beneficiar de descomptes del servei Electium del
Grup Mémora, que permet la
contractació anticipada d’una opció funerària personalitzada. Les
dues organitzacions han signat
un conveni de col·laboració que
té com a objectiu informar i oferir
descomptes i una atenció més
personalitzada tant als socis de
Mifas com les seves famílies.
Dintre d’aquest acord, Mèmora
realitzarà una xerrada a Mifas sobre diverses matèries útils per
afrontar la recta final de la vida.
Les persones que hi estiguin interessades hauran de trucar a l’associació gironina dedicada al
col·lectiu de persones amb discapacitat física. El servei Electium es
pot contractar a partir dels  anys
i l’import del servei funerari queda congelat fins al dia del seu ús,
segons van informar les dues
parts que han signat l’acord de
col·laboració.

Suport a víctimes
de violència masclista
i als seus fills
 La Diputació gestionarà, a
partir de l’1 de novembre, els
serveis d’intervenció especialitzada i d’acolliment i recuperació per a dones víctimes
de violència masclista i els
seus fills al Gironès, tal com
ha acordat amb el Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies de la Generalitat.
Dos convenis més aprovats
per unanimitat ahir en el ple
de l’ens provincial preveuen
que la Diputació gestioni el
servei tècnic de punt de trobada al Gironès i a Figueres.
Aquest servei ofereix un espai neutral per a processos de
conflictivitat familiar, com
ara visites a menors tutelats
per l’administració. DdG GIRONA

ofert, la directora territorial de
Treball, Afers Socials i Famílies va
informar que «d’aquí a unes setmanes» Girona potser disposarà
de més espais per a menors de-

semparats, ja que el seu Departament ha rebut «un parell de propostes que s’han d’adequar»; és a
dir, equipaments que cal habilitar
perquè puguin oferir un allotjament tutelat correcte. Fa setmanes, la Conselleria va fer una crida
a la col·laboració dels ajuntaments, els consells comarcals,
l’Església, les empreses que gestionen cases de colònies o de
qualsevol altre col·lectiu que pugui aportar llocs adequats per
atendre aquests joves immigrants
que viatgen sense cap adult.
En relació a l’últim grup de menors que ha dormit en dependències policials de Girona, Casacuberta va apuntar que «és molt difícil determinar-ne l’edat» i va explicar que el procediment habitual és que els Mossos d’Esquadra
truquin a una unitat central que
disposa d’una visió general dels
llocs i les vacants. Aquestes últimes són insuficients, tal com va
reconèixer la titular d’Afers Socials, qui va insistir que «estem
buscant més places perquè no donem l’abast, en creem i els joves hi
van arribant». Per aquest motiu,
l’administració no aconsegueix
atendre tota la demanda; una situació que, tal com va subratllar,

Els menors que dijous van dormir a la comissaria de Vista Alegre. DdG

s’allargarà «fins que trobem
l’equilibri». Per assolir aquest propòsit, Marta Casacuberta va incidir en què el seu Departament intenta «planificar al màxim, de la

manera més coherent possible,
distribuint les places pel territori
de manera equitativa i en unes
condicions que siguin les més òptimes».

El Banc dels Aliments i la
Creu Roja reparteixen 658
tones de menjar a Girona
Les entitats distribueixen
menjar provinent d’ajudes
europees que beneficiaran
més de 32.700 gironins
P.T.V. GIRONA

■Les dues entitats que distribueixen les ajudes alimentàries de la
Unió Europea a Girona, la Creu
Roja i el Banc dels Aliments, han
començat a repartir aquesta setmana . quilos de menjar
entre  organitzacions que ajuden a persones vulnerables. Es
preveu que aquestes aportacions
arribin a més de . gironins
amb dificultats econòmiques.
Dilluns es va posar en marxa la
segona fase del programa 
d’Ajuda Alimentària, que el Fons
d’Ajuda Europea per a les persones Desafavorides (FEAD) finança en un  i el pressupost de
l’Estat en el  restant. A Cata-

Les destinatàries
són persones
amb situacions
vulnerables, que
reben productes
nutritius i de
llarga durada
lunya, la distribució va a càrrec de
la Fundació del Banc dels Aliments i de la Creu Roja. Aquesta
última entitat repartirà .
quilos de menjar entre  associacions que treballen arreu de les
comarques gironines, tot beneficiant a més de . pesones.
Pel que fa al Banc dels Aliments, el seu president, Frederic
Gómez Pardo, va explicar que dilluns van posar en marxa la distri-

El magatzem del Banc dels Aliments de Girona, ara, ple de menjar. DdG

bució de  tones entre 
col·lectius que arriben a .
ciutadans vulnerables. Per primera vegada, l’ampliació de les
instal·lacions permet a l’entitat repartir aquest gran volum de menjar des del seu magatzem nou,
que va inaugurar al maig tot coincidint amb el seu è aniversari.
El programa europeu d’ajuda
alimentària se centra en productes bàsics, de llarga durada, especialment nutritius i fàcils de transportar i emmagatzemar. Les apor-

tacions es concreten en lots de
menjar amb arròs blanc, mongetes cuites i tendres en conserva,
llet UHT, tonyina en conserva,
pasta alimentària, tomàquet fregit, galetes, fruita en almívar lleuger, cacau soluble, potets infantils
de fruita i de pollastre, cereals infantils, llet de continuació en pols
i oli d’oliva. La tria d’aliments s’ha
fet amb la col·laboració de la Federació del Bancs dels Aliments,
la Creu Roja i experts en nutrició
de l’administració implicada.

