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Detenen una dona
Cassà denuncia manca
per quatre furts en
d’ajuda amb les ocupacions 10 dies en un outlet
u El regidor de Governació assegura que els ajuntaments «estem collats

de mans i peus» i que «el marc jurídic» no els ajuda per acabar amb elles

u Va sostreure roba
d’altres. Tot i això, l’edil lamenta que d’esports i de vestir valorada
les ocupacions «donen problemes en més de 1.600 euros
als ajuntaments perquè tenim el
durant les seves actuacions

EVA BATLLE. CASSÀ DE LA SELVA

n El regidor de Governació de Cassà de la Selva, Marià Montsunyer,
denuncia falta de suport als ajuntaments amb els casos d’ocupacions
«conflictives», és a dir, aquelles en
què individus s’apropien d’un habitatge amb fins delinqüencials. La
tragèdia de divendres a Cassà ha tornat a posar el tema a sobre de la taula. Una problema, però, que, com
diu el regidor, «és arreu, no només a
Cassà», i el qualifica de «pandèmia».
El responsable de Governació
assegura que hi ha ocupacions de
més caire social i que amb aquestes
s’acaben trobant solucions però les
conflictives els comporten problemes, com la dels baixos del número
51 del carrer Raval que van acabar
incendiats i amb dos morts. En
aquests moments, l’edil explica que
desconeixien els tres inquilins -els
dos morts tenen entre 20 i 25 anysperquè s’hi havien instal·lat a finals
de març. Però assegura que els que
van marxar al febrer eren conflictius

Marià Montsunyer.

AJ.CASSÀ

amb els veïns.
Per posar-hi fi, l’Ajuntament opta
per «pressionar» fins que acaben
marxant els ocupes. Per això la Policia Local treballa juntament amb
els Mossos. Aposten per fer pressió
amb identificacions dels inquilins,
fent talls de subministraments si es
detecten fraus amb Endesa, entre

marc competencial que tenim i una
plantilla de 21 agents de la Policia
Local», uns agents, diu , «que no són
per atendre un conflicte d’aquesta
naturalesa». Montsunyer posa
d’exemple també altres problemàtiques, com que molts pisos ocupats
són propietat de grans tenidors i
això els en dificulta la resolució.
Sobre el carrer Raval, on es va
produir l’incendi mortal, recorda
que estan al cas de les ocupacions
conflictives del bloc del costat sinistrat i que tenen identificats els qui viuen a qui sospiten que estan darrere d’alguns robatoris a la zona. També denuncia, com van fer els veïns
divendres, que els baixos incendiats
tenien la llum punxada amb el bloc
veí i que era un perill. Ara el pis s’ha
tapiat provisionalment i esperen
que Servihabitat ho faci definitivament per evitar més ocupacions,
afirma.

EVA BATLLE. GIRONA

n Els Mossos d’Esquadra han detingut una dona que va cometre
quatre furts en només 10 dies a
l’outlet del Corte Inglés de Girona. Va sostreure productes per
més de 1.600 euros. La policia l’ha
pogut identificar gràcies a les
imatges de les càmeres de vigilància. Es tracta d’una dona especialitzada en furts i que en fa el seu
modus vivendi. Té 36 anys, naci-

Les imatges de les
càmeres de vigilància
han estat clau per
poder identificar qui era
la lladre

onalitat espanyola i viu a Sant Julià de Ramis. Compta amb nombrosos antecedents policials per
delictes contra el patrimoni, la
major part furts.
La detenció es va realitzar el 14
d’abril però els fets són d’entre el
30 al 7 d’abril. En tots els casos, el
vigilant de seguretat de la botiga,
situada a la carretera Barcelona
de Girona, va alertar els Mossos
dels fets i finalment se l’ha pogut
detenir. En els furts sempre s’emportava roba de marca de vestir i
d’esport. Va actuar els dimarts 30
de març i 6 d’abril i els dimecres 6
i 7 d’abril. En cada furt la dona no
va superar mai els 440 euros.
En total va robar roba valorada en 1.676 euros. Davant dels
fets, els Mossos van obrir una investigació i finalment, va culminar amb la seva identificació després del reconeixement en imatges de l’autora dels fets. La detenció es va fer el dia 14 d’abril i la
dona està acusada de ser la presumpta autora de quatre delictes
de furt.

CAIXABANK AMB L’INCLUSIÓ

CaixaBank avança per garantir
l’accessibilitat a totes les seves
oficines com a eina d’inclusió financera
DDG. GIRONA

n CaixaBank fomenta l’accessibilitat de

les persones amb alguna discapacitat
a les seves oficines de Girona. A la província, fins al 94% de les seves oficines
són accessibles per a persones que es
desplacen amb cadira de rodes i estan
adaptades també per a persones amb
dificultats visuals.
CaixaBank entén l’accessibilitat
d’una manera àmplia, per la qual cosa
no només ofereix als seus clients el
major número possible de canals d’accés als seus productes i serveis, sinó
que també treballa perquè aquests canals siguin utilitzats pel major nombre possible de persones. Així, es treballa en l’eliminació de barreres arquitectòniques i sensorials que poden
suposar un obstacle per a l’accés a les
instal·lacions o productes i serveis a
les persones amb alguna discapacitat.
Així, a més de les oficines, el 99%
dels caixers també són accessibles, i
el 99,8% inclouen vídeos d’ajuda en
llenguatge de signes.

A les comarques de Girona, els
clients amb mobilitat reduïda com els
usuaris de la fundació Mifas valoren
positivament l’accessibilitat als serveis
financers de CaixaBank. Albert Carbonell, president de grup Mifas, destaca
les dificultats per accedir als serveis
financers d’una forma autònoma i
agraeix l’adaptació de caixers automàtics i oficines a les necessitats de
les persones amb alguna discapacitat.
Afavorir la inclusió financera
Els caixers de CaixaBank són accessibles per a persones amb mobilitat
reduïda que es desplacen en cadira de
rodes ja que la pantalla se situa a una
alçada i inclinació que faciliten la seva
visió. Per altra banda, la posició del teclat numèric facilita l’ús i el sistema
Contactless fa que l’operativa sigui
més senzilla a les persones amb problemes de mobilitat als braços. Per
persones amb dificultat visual i auditiva, els caixers disposen d’una entrada jack d’audio, teclats amb Braille i

els vídeos amb llenguatge de signes.
Promoure l’accessibilitat de tots els
ciutadans als serveis financers, també a les àrees rurals, és un dels objectius de CaixaBank que recull el Pla Estratègic 2029-2021. Així, després de la
fusió amb Bankia, l’entitat és present
a 2.200 municipis i en 299 és l’única
entitat amb representació.
MIFAs és una entitat sense ànim de
lucre creada l’any 1979 a Girona i gestionada per persones amb discapacitat. La seva missió és aconseguir la independència econòmica i la justícia
social de les persones amb discapacitat física, orgànica i sensorial. Representen la veu d’aquest col·lectiu, amb
l’objectiu de millorar la seva qualitat
de vida i defensar els seus drets.L’entitat social acumula 41 anys de trajectòria professional, humana i social, posiciona MIFAS com a l’entitat referent
de Catalunya. Compromesos en millorar la situació del col·lectiu, cada dia
defensen la igualtat entre tots els ciutadans.

CaixaBank disposa de 20 milions
de clients a l’Estat i 623.800 milions
d’euros en actius totals, un volum que
la converteix en el banc més gran del
mercat domèstic, amb una posició rellevant a escala europea i una capitalització borsària superior als 20.500
milions d’euros. A més, després de la
fusió amb Bankia, CaixaBank ha reforçat el seu lideratge en banca retail a
Espanya, amb la primera posició per
quota de mercat en tots els seus productes clau: dipòsits (24%), crèdits
(26%) i estalvi a llarg termini (29%),
que inclou les assegurances d’estalvi,
els fons d’inversió i els plans de pensions.L’entitat aconsegueix una presència geogràfica equilibrada i diversificada, amb la xarxa d’oficines més
extensa i especialitzada del sector, i
manté la proximitat al territori i la inclusió financera que CaixaBank i
Bankia sempre han demostrat. La capil·laritat de la xarxa junt amb les
capacitats digitals -amb 10 milions de
clients digitals a Espanya- permetran

CAIXABANK

Un home accedint a una oficina.

seguir millorant l’èxperiència del
client. CaixaBank ha rebut el premi
«Excel·lència en Lideratge a Europa
Occidental 2020» de la revista britànica Euromoney, pel seu lideratge i
compromís social en la seva resposta
a la crisi del coronavirus. També ha estat escollida com a «Millor entitat de
el món en Banca de particulars 2020»
i «Millor Banc a Espanya 2020», per la
revista nord-americana Global Finance.
Aquests premis se sumen als obtinguts com el «Millor banc digital
en banca de particulars a Espanya
2020» o «Millor entitat de Banca privada d’Europa per la seva cultura i
visió digital 2020 i «Millor Entitat de
banca privada a Espanya 2020».

