
10 | DIMARTS, 14 DE SETEMBRE DEL 2021

ACTUALITAT   FIGUERES

EMPORDÀ

n  Figueres acollirà el proper dia 
17 la presentació del llibre Econo-
mia del canvi climàtic, de Joan 
Vila, president de la comissió 
d’energia de la PIMEC. L’acte tin-
drà lloc al Cercle Sport Figuerenc, 
a les set de la tarda.   

Cal demanar  prèviament as-
sistència, escrivint (adjuntant 
nom i telèfon) al correu presenta-

ciollibrejvila@gmail.com. 
La publicació pretén ajudar el 

lector a comprendre els camins 
per resoldre la crisi climàtica que 
pateix la Terra. Lluny de basar-se 
només en els canvis tecnològics, 
passa revista als problemes eco-
nòmics que fan que la tecnologia 
no sigui capaç de frenar ella sola 
l’augment de concentració de CO2 
i altres gasos causants de l’escal-
fament del planeta. Algunes de les 
propostes que hi figuren són es-
trictament econòmiques i fiscals, 
com taxar les matèries primeres i 
despenalitzar el valor afegit, altres 
són financeres, com reduir el crè-
dit al consum.

Presenten «Economia del 
canvi climàtic» de Joan Vila
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u L’acte tindrà lloc aquest   
17 de setembre a les set de 
la tarda al Cercle Sport 
Figuerenc 

n Figueres se suma a la celebració 
de la setmana europea de la mobi-
litat sostenible, que té lloc del 16 al 
22 de setembre amb el lema Segu-
retat i salut amb una mobilitat sos-
tenible.  La Setmana de la Mobili-

tat és una oportunitat per presen-
tar davant la ciutadania les alter-
natives que ja existeixen i explicar 
els reptes que afronten les ciutats i 
pobles. Enguany a Figueres es du-
ran a terme les següents actuaci-
ons i activitats: S’instal·laran nous 
aparcaments de bicicletes a la via 
pública i als equipaments munici-
pals. En concret s’ubicaran apar-
caments a la plaça Joan Tutau, al 
poliesportiu Roser Llop, a la place-
ta baixa de la Rambla, al carrer Ra-
mon Muntaner, al Cap Ernest 

Lluch, a la Cate i a l’escola Salvador 
Dalí. Es realitzaran tallers per fo-
mentar la mobilitat sostenible a les 
escoles i se cediran bicicletes. Fi-
nalment es repartiran esmorzars 
saludables a les persones que es 
desplacin per la ciutat en bicicleta. 

Exposició del planejament 

Per altra banda, des d’aquest di-
lluns, la seu del col·legi d’Arquitec-
tes de Catalunya a Figueres, situa-
da a la plaça de l’Església, exposa 
el nou Pla General d’Ordenació 
Urbana (POUM) de la Ciutat. Es 
podrà visitar fins al 4 de novembre, 
de  9 a les 2 del migdia, de dilluns a 
divendres, excepte dijous. També 
les tardes, dilluns, dimecres i di-
vendres de les 5 a les 8 del vespre. 
L’exposició ha estat inaugurada 
per l’alcaldessa Agnès Lladó i la de-
gana Maria Mercè Oriol.

Més aparcaments per a 
bicis i exposició del nou 
Pla general urbanístic
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u El Col·legi d’Arquitectes 
mostra al públic com és  
el nou POUM de Figueres, 
aprovat inicialment

n Cada any 110 persones es be-
neficien del Servei d’Atenció Do-
miciliària a la gent gran de Figue-
res, al que el govern municipal de-
dica una partida de 524.000 anu-
als. Fins ara el servei s’oferia de 
manera externalitzada, però el 
consistori ha decidit encarregar la 
seva prestació a Sumar, empresa 
pública de la Diputació, per millo-
rar la qualitat del servei i tenir un 
control més directe.  

La decisió que va passar pel ple 
del passat 6 de setembre, va ser 
aprovada per unanimitat.  El regi-
dor de Serveis Socials, Jesús Qui-
roga va manifestar que amb el 
canvi s’aconsegueix «una millora 
del servei, un control més directe, 
més bones condicions laborals 
per al personal i en contacte amb 
el Consell» i va remarcar  que 
aquest canvi podria culminar a fi-
nals d’any. 

Quiroga fa una valoració molt 
positiva: « És una decisió que té un 
gran calat, invertim a l’any més de 
mig milió d’euros, i que quan ho 
hàgim portat al ple, ho hàgim 

aprovat per unanimitat de tot el 
consistori és molt important  per-
què aquí el que prioritzem és el bé 
comú. Tots ens farem grans i vo-
lem que el servei sigui de quali-
tat». 

La prestació del servei 
l’oferien des del 1994 em-
preses privades. «Analit-
zat el servei, aquest te-
nia deficiències que 
s’han anat destacant 
per descontent dels 
propis serveis socials 
o per protestes dels 
treballadors. Quan 
una cosa no funciona, 
s’ha de canviar d’empre-
sa o assumir el servei di-
rectament». El govern ha 
apostat per encarregar la ges-
tió de la prestació a una empre-
sa que ja ofereix altres serveis a Fi-
gueres, Sumar, i que ja col·labora 
amb el Consell Comarcal». 

Pel que fa als beneficiaris, 
«cada any es donen altes i baixes 
i van canviant». Tot i que la ten-
dència és que vagi en augment la 
demanda, amb la pandèmia tam-

bé s’ha constatat que «molta gent 
tenia por això ha condicionat molt 
a la gent». A banda del servei 
d’atenció domiciliària, l’Ajunta-
ment de Figueres també combat 

la soledat dels més grans, un dels 
principals problemes que els 
afecta, amb  trucades als majors 

de 70 anys per constatar el seu 
estat de salut i donar-los segu-

retat i amb el  desplegament 
de la teleassistència, com 

a suport de les persones 
grans que estan soles a 
casa. 

L’atenció domicilià-
ria és un servei que es 
presta a aquelles perso-
nes  que desitgen con-

servar la seva autono-
mia, però necessiten aju-

da unes hores al dia: «És 
un servei que acompanya la 

persona que rebrà ajuda a 
l’hora d’anar a comprar, o tindrà 

algú que l’ajudi a  aixecar-se o a 
rentar-se, en funció de les seves 
necessitats». Quiroga remarca la 
importància d’aquesta prestació 
ja que « permet a l’usuari mante-
nir-te a casa seva,  sense perdre 
autonomia, en el seu espai proper, 
amb el mateix veïnatge, i li garan-

teix que es pot continuar  movent 
pel barri, sense abandonar el teu 
espai de confort». 

Pel que fa a l’empresa Sumar, 
en destaca la seva professionali-
tat: «Té molta experiència ja que  
gestiona l’atenció domiciliària de 
la comarca i ens podem coordinar 
de manera més fàcil». Quiroga 
també ha assegurat que «prete-
nem unes bones condicions labo-
rals per als treballadors. És impor-
tant que la qualitat del servei vagi 
vinculada a una adequada remu-
neració del personal, tenir  una es-
tabilitat dels treballadors i quali-
tat del servei, així com una gestió 
directa». 

Si el grau de dependència aug-
menta, «la persona té l’opció 
d’anar a un pis assistit o a una re-
sidència», ha explicat Quiroga. 
L’objectiu del govern en aquest 
sentit és  definir  diferents espais   
on poder ubicar  pisos assistits i  
acabar la legislatura amb tres o 
quatre edificis destinats a oferir 
aquest servei.

Figueres 
recupera el 
servei d’atenció 
domiciliària        
a la gent gran
u El govern municipal ha decidit encarregar la 
gestió a l’empresa Sumar, per tenir un control 
més directe i millorar-ne la qualitat
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Superar les 

discrepàncies assolint la 
gestió directa del servei 

u La prestació del servei d’atenció domiciliària 

a gent gran, l’oferien a Figueres, empreses priva-

des des de 1994. Des del 2017, s’havia anat prorro-

gant el darrer contracte amb Acció Social SL, enmig 

de discrepàncies per les tarifes que l’empresa re-

queria que fossin superiors. El maig  sol·licitaven 

rescindir el contracte si no es convocava con-

curs. Ara el govern figuerenc ha optat per en-

carregar la gestió del servei a Sumar, em-

presa pública de la Diputació. REDAC-
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