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Bargalló insisteix
en el pes de les
famílies en el
futur decret del
menjador escolar
EFE/DdG BARCELONA

El conseller d’Ensenyament,
Josep Bargalló, va remarcar el «caràcter educatiu» que es dona al
servei de menjador en el nou decret que el Departament està elaborant i que ha de regular el servei
de menjador a totes les escoles.
Ahir al matí al Parlament, Bargalló va defensar l’avantprojecte,
contra el qual dissabte es va constituir l’assemblea gironina de la
Coordinadora SOS Menjadors Escolars. El conseller va afirmar que
amb el nou decret «ha canviat el
concepte de menjador com a element educatiu clau, ja que abans
no es considerava com a tal».
També va explicar que el text «està
en fase d’avantprojecte i ho fem
perquè és urgent, perquè el decret
actual és del , d’abans de la
Llei d’Educació de Catalunya, i és
necessari que s’adeqüi a la LEC».
El conseller va recordar que, segons una directiva europea sobre
contractació pública, només les
administracions públiques poden contractar el menjador. El
conseller va voler tranquil·litzar
les famílies i els va assegurar «el
seu paper en el procés de selecció», i que la contractació «atendrà criteris únicament de qualitat». El decret, va insistir Bargalló,
«vol detenir processos que estaven aplicant-se» i que «implicaven falta de seguretat jurídica per
a qui els aplicava».

Guia per trobar alternatives privades als
serveis públics per a gent gran saturats
 L’Associació

Catalana de Recursos
Assistencials assessora
gratuïtament  L’entitat
debat a Girona els
problemes del sector
P.T.V. GIRONA

L’Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) ha dissenyat un servei d’assessorament
gratuït per a persones grans i dependents amb què ofereix alternatives privades al col·lapse de les
residències i els serveis públics. La
iniciativa ja funciona a Barcelona
i s’està activant a Girona, on ahir
es va presentar tot aprofitant una
jornada en què es van exposar els
eixos de treball de l’entitat fins al
 i, també, es van posar en
comú els problemes del sector.
Vint-i-cinc responsables de residències, centres de dia i serveis
geriàtrics gironins, fonamentalment associats a l’ACRA, van participar en una trobada on es van
tractar temes d’actualitat i es van
compartir dificultats. Des d’aquesta organització empresarial
sense ànim de lucre es van referir
a la manca de personal que castiga aquests tipus de serveis com un
els problemes més freqüents, així
com la impossibilitat d’apujar els

L’organització
publicitarà el servei
a través dels CAPs,
les farmàcies i
altres prescriptors
d’ajudes a persones
dependents

sous dels treballadors sense que
l’administració augmenti les seves aportacions. Com a aspecte
diferenciador de les àrees metropolitanes, a Girona es va constatar
que les dificultats habituals dels
serveis i les ajudes que es presten
a domicili es compliquen en les
zones rurals.
La directora territorial del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat a
Girona, Marta Casacuberta, va
participar en l’obertura de la jornada explicant les línies de col·laboració entre la seva Conselleria
i l’ACRA.

XARXAgran és el nom del nou
servei d’assessorament i suport
d’ACRA per a la gent gran i les seves famílies, que necessiten un recurs assistencial –ja sigui a casa,
en un centre especialitzat o per a
un període determinat– però que
topen amb el mur de les llistes
d’espera de la xarxa pública. Per
donar a conèixer aquesta eina,
que es presenta com una alternativa a l’hora de buscar recursos,
l’associació realitzarà una campanya informativa a través dels centres d’atenció primària, les farmàcies i altres prescriptors del territori.

al passeig. També hi ha ponts que
s’han descalçat i també camins
rurals, com el que connecta Espinavell i Setcases que està impracticable per citar alguns exemples.
Divendre, l’ACA va anunciar que
començaven a retirar les fustes
acumulades als ponts i lleres del
Ter de Ripoll i que preveien més
de  actuacions al territori.
Durant una visita a la llera del
Ter, al seu pas pel centre de Ripoll,
tant Generalitat com Diputació es

van comprometre ahir a coordinar-se per buscar finançament. El
delegat del Govern a Girona, Pere
Vila, va reconèixer la «bona gestió» des del primer moment de les
institucions i també de la ciutadania davant una «situació complicada» i va assegurar que es treballarà per restablir la normalitat. En
aquest sentit, també tenen previst
reclamar ajuts a l’Estat. Per la seva
banda, el president accidental de
la Diputació, Fermí Santamaria,

El president del Ripollès, al
centre, amb la resta d’autoritats
que van visitar el terreny afectat.

Casacuberta, en l’obertura de la
jornada, que es va celebrar a la
seu de la Fundació Tutelar de les
comarques de Girona. ACRA

Els pobles del Ripollès
xifren en 1,86 milions els
danys pels últims aiguats
Generalitat, Diputació

i Consell Comarcal es
comprometen a coordinar-se
per recuperar la normalitat
LOURDES CASADEMONT/ACN RIPOLL

■ Els aiguats que la tempesta tropical Leslie van deixar el  d’octubre al Ripollès han causat danys
valorats en , milions d’euros.
Aquesta és la primera xifra que ha
donat a conèixer el Consell Comarcal del Ripollès, després de recollir les dades dels dinou municipis afectats i estructurar-les en
tres àmbits: urbanisme i instal·lacions municipals, comunicacions
i camins rurals i, per últim, lleres.
El següent pas serà inventariar
els danys al detall i buscar finançament. Segons va explicar el president de l’ens comarcal, Joan
Manso, s’haurà de veure què podran assumir els consistoris i fins

a on poden arribar la resta d’administracions, com són Generalitat, la Diputació de Girona i també
l’Estat. «Els que més ens preocupen són els municipis petits», per
tenir menys capacitat de reacció,
va admetre Manso, alhora que es
va comprometre a ajudar-los per
recuperar la normalitat.
El president comarcal i també
alcalde de Campdevànol va remarcar la seva preocupació pels
municipis petits perquè no tenen
la mateixa capacitat per afrontar
una situació imprevista. «Els ajudarem i estarem al seu costat», va
afirmar. La comarca té  municipis que no arriben als  habitants. Entre els indrets més afectats hi ha Setcases i Vilallonga,
amb accessos a masies molt afectats; Ripoll, amb una important
concentració d’àrids i molts arbres tombats a la llera del Ter i Ribes de Freser, amb inundacions a
edificis municipals i un esvoranc

ACN

va avançar que estudiaran si poden obrir una línia d’ajuts alhora
que buscaran fórmules per retornar una part dels diners que hagin
d’avançar els municipis. Després,
els polítics van assistir a un consell
d’alcaldes extraordinari.

