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El centre de dia Indaleci Losilla està situat al recinte Alfons Moncanut. Es va inaugurar al març però no ha obert fins ara

L’equipament disposa de 20 places concertades amb la Generalitat i 20 més de privades

El nou centre de dia de Sant Celoni 
obre amb vacants en places privades 

Sant Celoni

EL 9 NOU

El nou centre de dia Indaleci 
Losilla, de Sant Celoni, 
començarà a funcionar 
dilluns que ve amb algunes 
de les 20 places privades 
que té encara vacants. Sí que 

estaran plenes les 20 places 
concertades amb l’Institut 
Català d’Assistència i Serveis 
Socials (ICASS), que depèn 
del Departament de Benestar 
Social i Família de la Gene-
ralitat. El nou centre de dia, 
que es va inaugurar al març i 
no ha obert fins ara, està ges-

tionat per l’Hospital de Sant 
Celoni.

L’equipament ofereix un 
servei d’acolliment diürn i 
d’assistència per a les acti-
vitats de la vida quotidiana 
adreçat a persones amb 
dependències cognitives i/o 
funcionals. Treballarà per-

què les persones acollides 
mantinguin el màxim nivell 
d’autonomia i també donarà 
suport a les famílies dels 
malalts, segons han informat 
fonts municipals. L’alcal-
de Joan Castaño (PSC) ha 
destacat que es tracta d’un 
equipament “molt necessari 

i esperat” per Sant Celoni, i 
per això s’ha mostrat “molt 
content” per la seva posada 
en marxa. El nou espai dona-
rà servei a Sant Celoni i al 
Baix Montseny.

Per accedir a les vacants 
de places privades, cal diri-
gir-se a la unitat de treball 
social de l’Hospital de Sant 
Celoni o directament al nou 
equipament situat al recinte 
Alfons Moncanut. Pel que 
fa a les places públiques, des 
del novembre l’hospital ha 
estat fent entrevistes amb 
les famílies interessades i 
valoracions de les persones 
que poden ocupar aquestes 
places. A partir d’ara, aque-
lles que vulguin accedir a 
alguna de les places públi-
ques del centre hauran de fer 
la petició als Serveis Socials 
Bàsics de l’Ajuntament, a les 
Unitats Socials d’Assistència 
Primària o directament al 
mateix hospital de la pobla-
ció. Si les persones interes-
sades tenen dret al servei, 
passaran a formar part d’una 
llista d’espera que anirà 
avançant en funció de les 
baixes d’usuaris que hi hagi 
en el nou centre. Aquesta 
llista estarà gestionada pel 
treballador social del mateix 
centre de dia.

El nou equipament disposa 
d’una superfície d’uns 700 
metres quadrats. Hi ha una 
gran sala de treball, serveis 
higiènics adaptats, un espai 
d’office per al càtering, el 
control d’infermeria i altres 
sales auxiliars. El centre de 
dia porta el nom d’Indaleci 
Losilla (1961-2009) a petició 
de familiars i amics de qui 
va ser empleat de la resi-
dència Verge del Puig i de 
l’Associació Neurològica Baix 
Montseny.

La regidora de Serveis Socials diu que tothom compleix els requisits

Prop de cent persones encara no 
han cobrat el PIRMI a Mollet

Mollet del Vallès

JL. Rodríguez Beltrán

Els retards en el pagament de 
la Renda Mínima d’Inserció 
(RMI), abans anomenada 
PIRMI, afecten a 92 persones 
a Mollet. La regidora de ser-
veis socials de Mollet, Ana 
Maria Diaz, diu que des de 
l’estiu del 2011 l’Ajuntament 
té 92 expedients aprovats 
però encara està a l’espera 
de rebre el pagament de la 
Generalitat de Catalunya. 
“No és habitual que hi hagi 
aquest retard. Habitualment 
un cop està aprovat l’expedi-
ent és reben els diners al cap 
de pocs dies”, diu la regidora. 
“El retard va en la línia del 
control i bloqueig que fa la 
Generalitat ara”, afegeix. 

L’Ajuntament ha destinat 
un 89.000 euros per inten-
tar pal·liar la situació dels 
afectats. “Ajudem econò-
micament a pagar part dels 
lloguers, els rebuts de l’aigua 
o la llum, i treballem amb 

el Banc d’Aliments perquè 
rebin menjar”, explica Díaz. 
La regidora remarca que les 
92 persones que encara no 
han cobrat l’ajuda tenen tots 
els requisits per poder-ho 
fer. “Des de l’Ajuntament 
hem fet reclamacions per via 

telefònica i per escrit però 
ara per ara no trobem cap 
resposta”. 

La Renda Mínima d’In-
serció es desenvolupa en  
prestacions i actuacions de 
serveis socials, salut, ense-
nyament, formació d’adults, 
prestacions econòmiques 
i accions de suport per a la 
integració social i laboral. 
A Mollet ja hi ha 224 perso-
nes que la cobren. “Aquesta 
renda només és pot donar 
a una persona per família. 
Per això a Mollet calculem 
que se’n beneficien unes 860 
persones”, diu Díaz. Segons 
Díaz, “des de l’Ajuntament 
de Mollet s’intenta donar 
sortides laborals per tal 
d’anar solucionant les seves 
situacions”.

La Garriga

EL 9 NOU

L’Ajuntament de Mollet ha 
decidit suprimir el servei 
d’autobús urbà els diumen-
ges per falta de passatgers. 
La decisió s’adopta dins de 
la reestructuració d’horaris 
i recorreguts que es posa en 
pràctica a partir d’aquest 
dilluns i que servirà per 
estalviar poc més de 87.000 
euros cada any al consistori. 
És un 13,8% de la despesa 
que fa l’Ajuntament amb el 
servei d’autobús urbà. 

En concret, l’equip de 
govern (PSC) ha optat per 
reajustar les expedicions 
amb menys de sis passatgers 
per trajecte. En alguns casos, 
el vehicle generalment anava 
buit. S’ha fet a partir de l’es-

tudi de passatgers fet entre 
setembre i novembre.

A banda de la supressió 
de tots els serveis dels diu-
menges, l’Ajuntament també 
eliminarà quatre trajectes 
del servei que es fa entre 
dilluns i divendres. Són els 
dos darrers de la nit (21.50 
i 22.06) i els dos últims que 
fa el servei de reforç (17.34 
i 18.10). El dissabte hi haurà 
quatre expedicions menys 
amb la supressió de les dues 
primeres del matí i les dues 
darreres de la nit. A més, a 
l’agost se suprimiran totes 
les expedicions del bus de 
reforç. Es fa perquè els dos 
nous autobusos que es van 
estrenar al desembre tenen 
més capacitat. Tot i la retalla-
da, el govern referma la seva 
aposta per aquest servei.

L’Ajuntament critica 
que la Generalitat 
no li respon les 
reclamacions

Mollet suprimeix el servei 
d’autobús urbà dels 
diumenges per estalviar


