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Reclamen millorar la detecció
d’abusos i espoli a gent gran
a Support-Girona destaca que la nova llei sobre la capacitat jurídica que està a punt d’entrar en

vigor suposa un canvi de paradigma del concepte de les persones amb discapacitat
cada setmana. En total,
sumen 1.004 casos, dels
quals la majoria són curateles (422), seguides per
tuteles (416). El 2020
Support-Girona va donar
suport mitjançant el mecanisme de l’assistència al
47% de les persones amb
suport mitjançant l’assistència de Catalunya.
Altres dades que consten en la memòria són que
l’any passat 248 persones
acompanyades estaven en
situació de pobresa i 331
en el llindar de la pobresa.
Precisament, per cobrir
els serveis no finançats i
situacions de pobresa,
l’entitat ha activat noves
vies que faciliten les donacions.

Ure Comas
GIRONA

L’entitat Support-Girona,
dedicada a donar suport
jurídic i social a persones
amb discapacitat, va reclamar ahir una detecció més
ràpida i el cessament dels
casos d’abusos i espoli a la
gent gran. Hi va insistir el
director de l’entitat, Josep
Maria Solé, que va assenyalar que l’entitat n’havia detectat casos en el
40% de les persones que
atén i per això va insistir
en la necessitat de col·laborar amb l’administració
i altres entitats per activar-se més ràpidament.
Solé va explicar ahir
aquesta situació a Girona,
durant la presentació de la
memòria de l’entitat i dels
seus nous reptes en el
marc de l’entrada en vigor
de la nova llei sobre la capacitat jurídica, que, segons va dir el president de
Support-Girona,
Pere
Cornellà, suposa “un canvi
absolut del paradigma del
concepte de les persones
amb discapacitat”.
Un altre dels aspectes
que va assenyalar l’entitat

Josep Maria Solé i Pere Cornellà, durant la presentació d’ahir ■ QUIM PUIG

són els conflictes que té
amb entitats bancàries a
l’hora de donar suport a
les persones acompanyades. En aquest sentit, l’any
passat, va iniciar 200 procediments judicials en defensa dels drets de les persones que atén, i va obtenir en tots els casos resolucions favorables i contra el

criteri de les entitats bancàries. “No ens tremolarà
la mà quan hàgim de tramitar una denúncia”, va
dir Solé.
Actualment, SupportGirona gestiona mecanismes jurídics de suport a
1.044 persones. L’any passat, marcat per la pandèmia, va tancar l’exercici

Protesta de la plantilla
de Correus a Girona
a Reclamen que es

Mor una jove de 18
anys en caure d’un
segon pis a Salt
a L’accident va tenir

cobreixin els llocs i
que no se suprimeixin
els serveis rurals

lloc quan volia donar
unes claus al seu
germà al carrer
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Una cinquantena de treballadors de Correus van
participar ahir en una rodada lenta en cotxe per Girona per protestar contra
el que consideren un “desballestament” del servei.
El recorregut va anar de
Mas Gri fins a Fontajau.
CCOO i UGT asseguren
que s’està intentant “debilitar” una empresa pública
i preparant el terreny per a
una “futura privatització”.

amb 96 suports nous, una
xifra que representa un
40% menys que el 2019 a
causa de l’estancament de
l’activitat dels jutjats durant molts mesos pel confinament. En canvi,
aquest 2021 i fins ahir,
l’entitat ja ha dut a terme
81 suports nous i una mitjana de 3,8 suports nous

E.C.
SALT

La protesta dels treballadors de Correus ■ CEDIDA ACN

Així, reclamen que es cobreixin els llocs de feina
que hi ha vacants i que no
es redueixi la xarxa postal
tancant centres i oficines.
La responsable de Correus
d’UGT a la demarcació,

Rosa Codina, va alertar
que en molts municipis
petits, com és el cas de Flaçà i Sant Gregori, s’estan
concentrant els carters a
les “oficines grans o tècniques”. ■

Residència Til·lers
Un dels projectes que el director de Support-Girona
va avançar ahir és el pla
Més a prop de casa, que en
un futur hauria d’ajudar a
buidar i tancar la residència Til·lers de Salt, on ara
hi ha 29 residents. Aquest
pla, que està en una fase
molt inicial, advoca per
passar d’un espai institucional a cases. ■

Una noia de 18 anys va
morir aquest diumenge
passat a la tarda a Salt després de caure per la finestra del segon pis d’un edifici. Fonts dels Mossos d’Esquadra confirmaven ahir
que l’origen del drama
s’atribueix a circumstàncies totalment accidentals: tot indica que la víctima s’hauria repenjat a la
finestra per fer arribar

unes claus al seu germà
que les havia de recollir
des del carrer, amb tanta
mala sort que la noia va
perdre l’equilibri i es va
precipitar daltabaix.
Els Mossos d’Esquadra
van rebre l’avís de l’accident pocs minuts abans de
les quatre i fins al lloc dels
fets, un bloc de pisos del
carrer Àngel Guimerà que
fa cantonada amb el del
Dr. Ferran, es van desplaçar també efectius de la
Policia Municipal de Salt i
unitats del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM).
Tot i la intervenció dels
serveis mèdics, la jove va
morir a conseqüència de la
caiguda. ■

CONSUM

Fi de la Setmana
dels Mercats a la
demarcació
El foment dels productes sostenibles i de proximitat ha
centrat la quarta edició de la
Setmana Internacional dels
Mercats a les comarques gironines, que es va tancar diumenge i que va ser impulsada per la Xarxa de Mercats
Sedentaris de Girona i la Diputació de Girona. L’objectiu
d’aquests dies dels comerciants dels mercats de Girona,
Lloret de Mar, Olot, Palafrugell, Palamós, Portbou, Roses,
Salt i Sant Feliu de Guíxols ha
estat promoure la compra del
producte fresc de petits productors i comerciants del territori. Com a incentiu s’han repartit 45.000 vals per sortejar
lots de productes sostenibles i
de proximitat.■ REDACCIÓ

TURISME

Nou mapa
interactiu del
Gironès
L’àrea de turisme del Consell
Comarcal del Gironès ha creat
un nou mapa turístic integrat
dins la plataforma d’Instamaps que permet al visitant
de veure d’un sol cop d’ull tots
els recursos d’interès que hi
ha a la comarca. En el mapa hi
ha geolocalitzats gairebé 600
elements d’interès repartits
per capes diferenciades amb
codis de color que corresponen a rutes, patrimoni, gastronomia, oficines de turisme,
àrees de pícnic, aparcament
d’autocaravanes, museus i
empreses i entitats recomanades. Fins ara la informació
era en el lloc web i en els catàlegs editats, però no estava
disponible en format
interactiu.■ REDACCIÓ

POLÍTICA

Implantació del
Fòrum Demòcrata
a la vegueria
El Fòrum Demòcrata ha iniciat la implantació a la vegueria de Girona i ha elegit el colomenc Pol Pérez com a president. Pérez vol impulsar campanyes pels joves. ■ EPA
FE D’ERRADES

La representant de Junts
per Blanes en el patronat
de l’hospital asil Sant Jaume no ha presentat la dimissió, contràriament al
que dèiem en l’edició de
dissabte, en la plana 21 de
Comarques Gironines, en
la informació que porta
per títol “L’Ajuntament
tem que Blanes perdi el
geriàtric”.

