SALUT

Futbol

Salut reforça els
CAP gironins amb
prop de 2 milions

Arrenca el MIC,
amb rècord
d’equips i partits
Cinc dies de bon futbol tornaran a
omplir els camps de la demarcació

S’incrementa l’assignació a vint equips
d’atenció primària per combatre les
desigualtats en salut de la població
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Reben la Creu de
Sant Jordi, i també
tres entitats

AMI · L’Associació de Municipis
per la Independència condemna
el contenciós contra Llançà

P6-7

Setmana
Santa
amb bons
auguris
turístics

DENÚNCIA · Creu que és un
nou intent del govern espanyol
per condicionar els ajuntaments
MILLO · El delegat del govern
de l’Estat sosté que els municipis
no poden prohibir les maniobres

El sector preveu
ocupacions d’entre
el 85 i el 90%
PUNT DIVERS

P24

Ordre de
presó per
als
atracadors
de La Caixa
Un dels lladres es
resistia a rendir-se
i l’altre el va
acabar convencent

P16

Contra la
‘persecució’
judicial, ara
de Defensa

Roura,
Terribas,
Hospital,
Birulés i
Boixadós,
distingits

TURISME

POLÍTICA

La Fundació Tutelar té 808 persones al seu càrrec a diferents nivells ■ LLUÍS SERRAT

Protegir la gent gran
La Fundació Tutelar sosté que creix el nombre de casos
d’abusos o d’espoli i reclama més celeritat judicial
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Detectats 11 casos d’espoli
o abusos a persones grans

Es distribuiran
120.000
dispositius
RondaGi més

més agilitat a l’hora d’ordenar les mesures cautelars per aturar abans aquestes situacions

Autopistas, companyia
del Grup Abertis, distribuirà aquesta setmana
120.000 dispositius RondaGi més entre els usuaris
del tram gratuït de l’AP-7
entre Fornells de la Selva i
Vilademuls. La nova remesa s’afegeix als 80.000 que
ja s’havien repartit, i té
l’objectiu de fer front a la
“forta demanda” dels
usuaris, segons va explicar ahir l’empresa a través
d’un comunicat. Des de la
posada en funcionament
de RondaGi, 16.700 usuaris l’han utilitzat almenys
un cop, un 15% del total
que hi ha al tram entre
Fornells i Vilademuls. Cal
recordar que a finals de
març, Autopistas va habilitar una segona via RondaGi a l’accés Girona Sud
per evitar les cues que es
registraven en alguns moments.
RondaGi és un dispositiu que s’enganxa a l’interior del vidre davanter,
just darrere del mirall retrovisor, i permet que,
quan una antena el detecta, s’obri la barrera del
peatge de l’autopista. Els
usuaris disposen d’una via
exclusiva i identificada
amb el senyal de RondaGi.
Els conductors que disposin de VIA-T no necessiten
aquest dispositiu, ja que
continuen circulant pel
carril habilitat per al VIAT. L’empresa indica que
l’objectiu de la iniciativa és
millorar la mobilitat a la
circumval·lació de Girona
i fer més còmode i fluid el
pas dels gironins per l’autopista. ■

a La Fundació Tutelar destaca que és la xifra més alta dels últims cinc anys a Reclama als jutjats
G. Busquets
GIRONA

La Fundació Tutelar de les
comarques gironines va
detectar durant l’any passat onze casos de persones
de més de 65 anys que patien abusos, com ara maltractaments, o a qui estaven espoliant el seu patrimoni familiars o cuidadors. Són un 21% de les tuteles que tenien de persones grans amb deteriorament cognitiu (d’un total
de 52 casos). L’entitat reclama als jutges més celeritat a l’hora d’ordenar les
mesures cautelars per poder aturar com abans millor aquestes situacions.
Ho va explicar el seu director, Josep Maria Solé, durant el balanç d’activitat
de l’any passat. La fundació va tancar el 2016 amb
808 persones al seu càrrec
a diferents nivells, com
ara tutela o curatela, entre
altres fórmules. De mitjana, l’entitat va acceptar
2,53 casos nous per setmana amb un total de 132
casos el 2016, el que representa la segona xifra més
alta des de la seva creació
ara fa catorze anys.
La Fundació Tutelar ja
va alertar fa uns anys de
casos d’espoli de patrimoni, una tendència que
semblava que anava a la
baixa però que durant el
2016 va tornar a repuntar. Dels 52 expedients
que tenien de persones
grans amb deteriorament

El director de la Fundació Tutelar de la demarcació, Josep Maria Solé, i el seu president, Pere Cornellà ■ AGÈNCIA ACN

La xifra

—————————————————————————————————

808

persones té al seu càrrec
l’entitat gironina a diferents
nivells, com ara tutela, entre
altres fórmules.

cognitiu, en onze d’ells
van trobar “indicis clars”
d’espoli del patrimoni o
d’abusos físics –abandonament o maltractaments– o psicològics comesos per familiars o cuidadors. Aquesta és la xifra
més alta dels últims cinc
anys, segons explicava el
seu director, Josep Maria

Solé, que admetia que “podrien haver anat més pressa a posar fi a aquestes situacions”, però que la lentitud de la justícia a l’hora
d’ordenar mesures cautelars allargava el procés. La
fundació actua per mandat judicial en casos de
persones que, ja sigui per
malaltia, per patologies relacionades amb l’envelliment o per una discapacitat intel·lectual, es troben
en una situació vulnerable
i necessiten un cop de mà
per gestionar el seu dia a
dia o el seu patrimoni. Segons el que dictamini el
jutge en sentència, la Fundació Tutelar es pot fer
càrrec d’una persona des
de diferents àmbits. ■

Més recursos per als que viuen a casa
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

La Fundació també va denunciar la falta de recursos per a
la gent gran que vol continuar
vivint a casa, un fet que milloraria el seu benestar i qualitat
de vida. Només un 27% de les
persones grans amb deteriorament cognitiu que atenen
viuen a casa, i el 73% restant
es troben en una residència.
El director de la fundació, Josep Maria Solé, va admetre
que els és “molt complicat”
mantenir-los a casa seva i recorda que l’opció de tenir-los
en una residència és una despesa molt gran per a les famílies i administracions. “Ens
calen més eines”, hi va afegir

Solé, que va reclamar també
que els professionals de l’àmbit assistencial es formin amb
aquesta nova visió en què es
busca reforçar els serveis a
domicili i en què l’ingrés en
una residència és l’última opció. En l’àmbit d’habitatge,
l’entitat va condicionar 8 immobles, coordinats directament per l’entitat, que van
permetre oferir 13 places de
pis amb suport i atenció a 32
persones que necessitaven
un habitatge inicial on començar la seva autonomia.
De manera indirecta, gestiona
129 habitatges amb suport a
la comunitat.
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Televisió de Girona retransmetrà
deu partits de futbol del MIC
Helena Fernández Goy
GIRONA

Televisió de Girona retransmetrà deu partits del
MIC, el torneig de futbol
base internacional de la
Costa Brava, que tindrà
lloc aquesta setmana. A
banda d’aquestes retransmissions, es farà un seguiment informatiu del tor-

neig per mitjà dels serveis
informatius.
La dissetena edició del
MIC reuneix equips i seleccions nacionals de tot el
món competint en categories des d’aleví de primer
any (12 anys) fins a juvenil. Televisió de Girona serà present avui a la inauguració dels tornejos al
camp del FC Girona i eme-

trà demà, a les set del vespre, la cerimònia inaugural. A tres quarts de nou
del mateix dia, els espectadors també podran gaudir
del primer partit del torneig, que enfrontarà el
Manchester United contra el Kas Eupen. La reemissió d’aquest matx es
farà dissabte a les nou del
vespre.

Divendres es podran
veure cinc partits: el MilàVirginia
Development
(13h), el Manchester-JP
Football Academy (15h),
el FC Barcelona-’ISL Futbol (16h) i el RCD Espanyol-UE Sant Andreu
(20h). El dissabte es retransmetran els partits de
vuitens de final de cadet i
juvenil. ■

Trobada de voluntaris del MIC dilluns a Santa Coloma de
Farners ■ FOTOGRAFIA CEDIDA PEL MIC

