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TEMA DEL DIA
Masquefa aprova
dues línies de
subvencions
adreçades a
comerços i serveis
u La patronal assegura que els centres de gent gran poden cobrir el 85% de places en llista d’espera

Les residències demanen al Govern
«més agilitat» per impulsar el sector

REDACCIÓ. MASQUEFA

REDACCIÓ/ACN. BARCELONA

n L’Associació Catalana de Recur-

sos Assistencials (ACRA) defensa
que les residències i els centres de dia
per a gent gran podrien cobrir el 85%
de les places en llista d’espera que hi
ha a Catalunya. L’entitat recorda que
unes 17.500 persones grans o amb
dependència es troben en aquesta
situació i assegura que són unes dades que contrasten amb la disponibilitat que pot oferir el sector, 15.200
places, que podrien «capgirar una situació injusta que afecta milers de
persones i les seves famílies».
Segons l’ACRA, en aquests moments, el temps de mitjana d’espera
per accedir a una plaça d’una residència és de 436 dies, la més alta de
tot l’estat espanyol. La presidenta
d’ACRA i directora general de L’Onada Serveis, amb centres residencials
al Bages i al Berguedà, Cinta Pascual, diu que «cal més agilitat i ser més
flexibles». Apunta també que aquesta situació és «especialment greu als
centres de dia», on 6 de cada 10 equipaments estan tancats.
«Hi ha moltes famílies que fa mesos que s’esperen i que necessiten
portar els seus familiars a algun centre on se’ls pugui atendre correctament», afegeix Pascual. Segons dades del darrer baròmetre de l’entitat,
la desocupació a les residències és
del 20%, una situació que «dificulta

Usuaris de la residència L’Onada Can Jorba de Santpedor en un els espais comuns del centre

Segons el baròmetre de
l’ACRA, la desocupació a
les residències és del
20%, i amb 6 de cada 10
centres diürns tancats

la sostenibilitat» d’unes empreses i
entitats considerades «essencials».
Des d’ACRA tenen clar que «no hi ha
lloc més segur que les residències de
gent gran», ja que a dia d’avui el 98%
dels centres no tenen covid-19 i el
percentatge de contagis no supera el
0,2% del total.
Així, Pascual ha instat al Departament de Salut i al d’Afers Socials i

ARXIU/ALEX GUERRERO

Famílies a «garantir la viabilitat» de
les residències i els centres de dia, cobrint les places lliures amb persones
usuàries de les llistes d’espera.
D’aquesta manera, el Govern donaria resposta a les necessitats de les
persones grans amb dependència i
contribuiria a «millorar la situació»
de molts equipaments perjudicats
per la pandèmia.

n L’Ajuntament de Masquefa impulsarà per al segon trimestre de
l’any dues noves línies de subvenció per mirar de reactivar el teixit
comercial i de serveis afectat per
la pandèmia. Les bases estaran
exposades fins al 2 de juny , i després caldrà fer l’aprovació definitiva i s’obrirà el termini per presentar sol·licituds.
Els ajuts es divideixen en dos
blocs. D’una banda, s’adrecen a
les activitats de bar, restaurant,
gimnàs, i escola de dansa amb establiment físic. L’altre bloc inclou
activitats comercials o de serveis
amb establiment físic a peu de
carrer de menys de 400 m2 de sala
de venda que es refereixi a loteries, copisteries i arts gràfiques,
centres de fisioteràpia, clíniques
dentals, serveis de podologia, immobiliàries, salons d’estètica i bellesa sense serveis de perruqueria,
telefonia i Internet, roba, drogueries i ferreteries, floristeries,
autoescoles, sabateries, multipreus, establiments de tatuatges,
merceries, escoles d’idiomes, i comerços de llaminadures.
Els establiments d’aquest segon paquet rebran un ajut de 350
euros, i els de l’altre bloc, entre 350
i 600 segons si ja han rebut o no
ajuts de la Generalitat anteriorment.

El Departament de Salut reprèn avui el
cribratge amb automostra a Solsona
u Els primers dos dies de la
campanya, la participació
dels solsonins va ser molt
elevada, amb 234 persones
REDACCIÓ. SOLSONA

n Després d’una reunió mantinguda aquest dilluns, el Departament de Salut ha decidit reprendre el cribratge massiu amb automostra nasal al Solsonès aquesta
mateixa setmana, enlloc de fer-ho
la vinent, tal com s’havia anunciat els últims dies. A més, amb motiu de la petició formulada per diversos ciutadans, s’ha habilitat un
dia de recollida i tornada del kit
d’automostra, que serà els dimecres de quatre a set, a partir d’avui
mateix, i es mantindrà els dilluns
i divendres al migdia, de dos
quarts de dotze a tres.
La participació dels solsonins

Ple municipal a l’Ajuntament de Cardona

Cua al Centre Sanitari per sotmetre’s al cribratge
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Cardona impulsa nous ajuts
per als sectors econòmics
REDACCIÓ. CARDONA

a la primera setmana de cribratge
massiu va ser molt elevada, amb
234 persones en només dos dies.
Aquest tipus de cribratge s’adreça
a la població de menys de 70 anys
(i preferiblement de més de 18)
asimptomàtica, que no hagi pas-

sat la covid-19 els darrers tres mesos i no hagi completat el procés
de vacunació. Per recollir el material o per realitzar-se les proves, la
població s’ha d’adreçar a la zona
d’Urgències del Centre Sanitari
del Solsonès.

AJUNTAMENT CARDONA

n L’Ajuntament de Cardona ha

anunciat, en el darrer ple, l’aprovació de les bases de nous ajuts a comerços, establiments de serveis de
proximitat i turístics i empreses artesanes del municipi per pal·liar els
efectes de la pandèmia. Segons el

govern s’intentarà «arribar als 20.000
euros i ajudar, d’aquesta manera, als
sectors que han estat més perjudicats per la crisi sanitària». Amb
l’aprovació d’aquests ajuts, en el darrer any Cardona haurà injectat
100.000 euros per reactivar l’activitat
econòmica local i al sector serveis.

