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Tema del dia

L’expansió del COVID-19 ÀMBIT SOCIAL
PILI TURON GIRONA

■ La Generalitat busca famílies
d’acollida per a nadons i criatures
de fins a tres anys que tinguin els
pares hospitalitzats o aïllats a causa del coronavirus. En el cas d’infants més grans i adolescents que
pateixin la mateixa situació, l’administració en tindrà cura a les
instal·lacions de la Xarxa jove d’albergs de Catalunya (Xanascat) a
l’Escala, l’únic de les comarques
gironines que s’obrirà per aquest
motiu durant el confinament.
Des del Departament de Treball, Afers socials i Famílies han
informat que es tracta de casos
molt específics en què, a la malaltia del pare i de la mare –ambdós
alhora o un d’ells si és una família
monoparental–, s’hi afegeix que
els menors no tenen cap persona
propera que pugui fer-se’n càrrec.
La mesura s’ha posat en marxa
aquesta setmana i el primer que
fan tant l’àrea social dels hospitals
com els serveis socials és analitzar
la possibilitat que els infants es
quedin amb altres familiars. Quan
això no és possible, però, «l’administració té l’obligació d’evitar una
situació de desemparament involuntari i temporal» –va dir la Conselleria–; així que es proporcionarà una família d’acollida per als
menors de tres anys, prèviament
acreditada per l’Institut Català de
l’Acolliment i l’Adopció. Ara bé, si
els afectats es troben entre aquesta edat i els divuit anys, es donarà
l’opció de fer una estada en un alberg de la Xanascat –el de l’Escala,
pel que fa a Girona–, on personal
qualificat en l’àmbit de l’atenció
social i el lleure educatiu els atendrà les vint-i-quatre hores.
Atenció als centres de menors
En una pandèmia com l’actual, els
centres de menors són un focus
d’atenció important. La directora
general d’Atenció a la Infància i
l’Adolescència, Ester Cabanes, va
assegurar que s’hi viu una «situació bastant òptima en el sentit que
hi ha pocs educadors o nens malalts». Sobre aquests últims, la responsable de la DGAIA va explicar
que alguns han tingut febre i s’han
aïllat, però que a les comarques de
Girona no ha calgut hospitalitzar
cap criatura ni adolescent de centres per a menors.

Breus
EDUCACIÓ

Suspenen la mostra
de teatres d’instituts
■ La XXVII edició de la Mostra de
Teatre d’instituts públics de les comarques de Girona, que s’havia
de celebrar del  al  de maig a
Blanes, amb  participants,
també s’ha suspès a causa de la
covid-. DdG GIRONA

Un centre per a menors a la ciutat de Girona, en una imatge d’arxiu. MARC MARTÍ

Famílies d’acollida per a infants
amb pares aïllats o hospitalitzats
Treball i Afers socials busca empara per a criatures i adolescents sense familiars que se’n puguin
fer càrrec Infància informa de malalts en centres de menors, però de cap hospitalització a Girona
Pel que fa als professionals que
els atenen, Cabanes va dir que
s’han produït «molt poques baixes» entre la plantilla d’educadors
i que la majoria de les demanades
són perquè tenen menors o persones dependents a càrrec seu o
perquè pateixen alguna afecció
que podria suposar un risc.
La xarxa de recursos per a menors és variada, però, si parlem de
la incidència de la covid-, Ester
Cabanes va dir que la dimensió
dels centres no és determinant.
«No hi ha més malalts en els
grans», va apuntar; en canvi, sí
que s’està més alerta on hi ha infants amb alguna patologia congènita que els fa més vulnerables.

Cap menor migrant sol
ha arribat en els últims
dies, segons la Generalitat
 Cap menor migrant sol ha arribat en els últims
dies a Catalunya, segons va informar la directora
general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de
la Generalitat, Ester Cabanes, qui va apuntar que,
de fet, l’afluència al llarg de les últimes setmanes
ha estat més baixa de l’habitual. El registre de
l’arribada d’infants i adolescents estrangers sense
cap referent adult, que el Departament de Treball,
Afers socials i Famílies periòdicament, així ho
posa de manifest.

Pel que fa a les comarques de Girona, al gener
s’havien comptabilitzat tretze joves nouvinguts
menors d’edat, una xifra que va baixar fins a onze
al febrer. Aquest últim més gairebé es van repartir
a parts iguals entre nois de 16 i 17 anys –a més
d’un 9% més jove d’aquestes edats–; mentre que
un 23% dels menors que van arribar al gener tenien 15 anys, un 15,4% n’havia complert 16 i el
col·lectiu majoritari, un 53,8%, va arribar a terres
gironines amb 17 anys.
Ester Cabanes no va entrar a valorar les causes
que poden justificar el descens d’arribades, fins al
punt que a l’administració catalana no li consta
cap cas nou els últims dies, des que s’ha declarat
l’estat d’alarma sanitària per prevenir l’expansió
del coronavirus. P. T. V. GIRONA
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L’ONCE ofereix
formació per Internet

Usuaris sans de
Els empleats del Trueta poden estacionar gratis a l’aparcament de Mifas geriàtrics, a casa

■ La Fundació ONCE i Inserta
han posat en marxa un pla de formació en línia centrat en habilitats per trobar feina i adreçat a les
persones amb discapacitat. La
iniciativa es promou a les xarxes
socials amb l’etiqueta Queda’tACasa. Els cursos, que volen permetre seguir amb la formació tot
i el confinament, compten amb finançament del Fons Social europeu. DdG GIRONA

■ Els treballadors de l’hospital Josep Trueta podran aparcar gratuïtament en el pàrquing Vila Perpinyà, situat al costat de les consultes externes i gestionat pel Grup Mifas, mentre duri la crisi del coronavirus.
L’entitat ha decidit obrir la barrera d’aquest aparcament perquè els professionals sanitaris puguin aparcar de forma gratuïta a partir d’aquest
divendres  de març i fins que acabi l’estat d’alarma per la covid-.
Segons Mifas, ha pres la decisió per tal que tots els professionals sanitaris que han d’anar a treballar tinguin el benefici de poder aparcar de
forma gratuïta i fàcil, en una situació en què la prioritat és atendre les
persones. La gratuïtat afecta el personal sanitari, administratiu, de laboratori i totes aquelles persones que desenvolupin una tasca dins de
l’hospital. DdG GIRONA

MESURA EXTRAORDINÀRIA

■ El Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies permetrà
que les famílies que vulguin puguin tenir a casa els seus familiars
sans de les residències mentre
duri l’emergència pel coronavirus. És una mesura de caràcter extraordinari i temporal que només
s’autoritzarà a persones sanes
sense símptomes i a les que han
estat ingressades en un hospital
per altres malalties. DdG GIRONA

