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Comarques

La Creu Roja demana roba d’abrigar, sacs
de dormir i mantes per a gent sense sostre
 L’entitat detecta un augment anual del nombre de persones que no tenen llar a Girona i, també,
de la mobilitat amb altres llocs de Catalunya, Espanya i Europa  El perfil majoritari és el d’un home
d’entre 30 i 50 anys  L’organització fa una crida a donar material per afrontar el fred de l’hivern
PILI TURON GIRONA

La Creu Roja de Girona fa una
crida a donar mantes, sacs de dormir i roba d’abrigar per a les persones que viuen al carrer, un
col·lectiu que l’entitat alerta que
cada vegada és més nombrós. La
campanya coincideix amb la baixada de les temperatures i vol assegurar que, quan arribi l’hivern,
es tingui el material suficient.
La tècnica responsable del programa d’atenció a persones sense
llar de la Creu Roja, Laura Tomàs,
va explicar que les unitats d’emergències socials veuen, en les seves
intervencions periòdiques al carrer, que «la xifra va augmentant
cada any».
Ara mateix, el perfil majoritari
de la gent que viu en aquesta situació és el d’un «home d’entre 
i  anys sense feina, ni recursos,
ni xarxa social» i encara que hi ha
dones, Tomàs va aclarir que no
són tantes. Pel que fa a la nacionalitat, hi ha persones espanyoles
i estrangeres «amb permís de residència i de treball», però sense
allotjament –va apuntar. La tècnica va especificar que també han
detectat força grups de joves mar-
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Una unitat d’emergències socials
sota les vies del tren a Girona, en
una imatge d’arxiu. ANIOL RESCLOSA

roquins en zones puntuals de la
capital que, com altres afectats,
rebutgen els serveis municipals.
La mobilitat és un altre factor

rellevant perquè, tal com va explicar ella mateixa, el voluntariat de
l’organització humanitària detecta «gent de pas que ve de diferents
llocs de Catalunya, Espanya i fins
i tot d’Europa, que diu que està
aquí per un temps determinat
sense tenir clar quant».

La recollida de mantes, sacs de
dormir i roba d’abrigar es fa a la
seu de la Creu Roja al número 
del carrer Bernat Boadas a Girona,
de dilluns a divendres entre les 
del matí i les  de la tarda. L’entitat
no ha posat cap data màxima i si
supera les necessitats de la capi-

tal, que és on hi ha la concentració
més gran de població sense sostre, farà arribar el material a altres
llocs. Els destinataris són els usuaris del programa d’atenció integral
de persones sense llar i, de manera puntual, també el repartiran les
unitats d’emergències socials.
A banda de cobrir les necessitats bàsiques més immediates
d’aquest col·lectiu, la Creu Roja
també treballa per detectar-ne altres de «més complicades» per a
les que poden rebre suport a la
xarxa de serveis públics. L’objectiu, remarquen, és promoure la
inclusió social d’aquestes persones.

Mifas tanca el 40è
aniversari tractant
la situació actual
de la discapacitat
DdG GIRONA

La presentació del nou cicle de Siner[Gi]es. MARC MARTÍ

La Fundació SER.GI posa el focus
en les expressions de gènere
DdG GIRONA

■ La Fundació SER.Gi, amb el suport de la Diputació, presenta per
quart any consecutiu el cicle d’activitats Siner[Gi]es. Enguany, de la
mà de Protesta, festival internacional de cinema de crítica social,
posa el focus en les expressions de
gènere en les diferents cultures. El
 de novembre es proposa una
sessió online, en exclusiva i gratuï-

ta, per veure  curtmetratges al
web de la Fundació, entre les  de
la tarda i les  de la nit. El dia ,
a les  del vespre al Truffaut, es
projectarà la pel·lícula Rafiki, de
Wanuri Kahiu (Kènia). Després,
es farà un debat amb esperts de
l’associació Acathi i la intervenció
gravada de la directora o actrius
del film. L’entrada costarà  o  
per als projectes de SER.GI.

■ L’associació Mifas tancarà divendres la celebració del seu quarantè aniversari amb una jornada
de reflexió sobre la història de
l’entitat i la situació actual de les
persones amb discapacitat, tot
posant la mirada en el futur.
L’Auditori Factoria Cultural
Coma Cros, de Salt, acollirà l’activitat, que obriran l’alcalde del municipi, Jordi Viñas, i el diputat de
la Diputació de Girona Quim
Ayats. Després, es realitzaran
dues conferències, una de l’escriptor Antoni Puigvert i una altra
del corredor de ral·lis professional
Albert Llovera, el primer pilot
amb una discapacitat.
El programa es completarà
amb una taula rodona en la qual
participaran Carles Campuzano,
Joaquim Nadal i Anna Simó, moderada pel director de Diari de
Girona, Jordi Xargayó. Al final de
l’acte, s’oferirà un aperitiu al mateix autidori per a tots els assistents.

