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Centenars de veïns tornen a tallar durant una hora la C-17 i provoquen llargues cues

ALBERT LLIMÓS

L’alcalde de Sant Quirze
farà una consulta popular
pel canvi de les urgències

La manifestació dels veïns vista des del túnel de Sant Quirze, a l’entrada del poble i on els Mossos ja aturaven els cotxes
Sant Quirze de Besora
D.A./V.P.

L’alcalde de Sant Quirze de
Besora, David Mascarella,
convocarà una consulta
popular perquè la gent pugui
decidir quin servei d’urgèn-

cies volen: el que tenien fins
ara amb l’ABS obert sempre
o un metge de guàrdia totes
les nits de la setmana com
els proposa el Departament
de Salut, que ha engegat ja
a Osona el nou sistema d’urgències basat en la trucada al

061 les nits i els caps de setmana. Mascarella ha explicat
que la consulta, si els alcaldes dels altres municipis del
Bisaura i l’Alt Lluçanès hi
estan d’acord, es podria fer
diumenge de la setmana que
ve. “Si més no, al més aviat

possible, ja que cal aprofitar
la implicació de la gent. Crec
que després de les mobilitzacions, toquen les decisions”,
ha afegit Mascarella, que
aquest diumenge va ser amb
centenars de veïns, al voltant
de 700, a la C-17 tallant el

trànsit més d’una hora, tal
com van fer la setmana passada.
El tall de carretera va tornar a provocar quilòmetres
de cua i l’enuig dels conductors que, quan feia una hora
que durava la concentració,
van començar a tocar les
botzines. Els manifestants
van tornar a fer pancartes i a
cridar eslògans acompanyats
d’instruments sorollosos, en
contra del nou servei d’urgències implantat pel Departament de Salut. A causa de
les seves protestes, la setmana passada, se’ls va assegurar
que posarien un metge de
guàrdia totes les nits de la
setmana independentment
de si fa vacances o està de
baixa, que seria de la zona i
fàcilment localitzable, però
els veïns continuen volen
l’ABS obert i defineixen la
proposta de salut “d’una presa de pèl, ja que si el metge
ha d’estar localitzable, ja es
pot estar al consultori, amb
el centre obert”. Els veïns
estan disposats a continuar amb les protestes. “És
una lluita constant”, diuen,
“fins que ens tornin el que
era nostre”, en referència a
l’obertura de l’ABS els caps
de setmana.
D’altra banda, segons
Mascarella, el proper dijous,
representants de Salut
explicaran als veïns la seva
proposta, fet que els podria
donar més elements de judici
si es manté el referèndum.
Mascarella reconeix que “en
una negociació el 100% no
s’aconsegueix mai però si les
propostes són suficients o no
ho ha de decidir el poble” i es
compromet a lluitar pel que
surti de la votació.

El sud de Vic tindrà un Punt de
Trobada per conflictivitat familiar
Vic
Eli Piñol

Vic tindrà un Punt de
Trobada que oferirà serveis
destinats a atendre i
prevenir la problemàtica
que sorgeix en els processos
de conflictivitat familiar.
El servei estarà ubicat al
carrer de Sentfores, al
barri del Remei, i tindrà
com a objectiu garantir
el compliment del règim
de visites als menors en
els casos de separació o
divorci, així com en els
casos de visites tutelades a
infants acollits als centres
de la Generalitat per part
de la família biològica. Les
característiques d’aquest
centre les va explicar
aquest dissabte al matí a

Vic la consellera d’Acció
Social i Ciutadania, Carme
Capdevila, que va signar un
conveni amb l’alcalde, Josep
M. Vila d’Abadal, segons el
qual s’estableixen les bases
del servei.
Vic ja compta des de fa
anys amb un centre que fa
aquestes funcions a l’hotel
d’entitats. Aquest espai
depèn de la Generalitat, però
ara, d’acord amb el conveni
signat, serà l’Ajuntament
qui prestarà el servei. Per
fer-ho, rebrà aquest any
46.666 euros del govern,
una quantitat que serà
incrementada l’any que ve
amb 80.000 euros més. El
consistori, per la seva banda,
habilitarà el nou espai del
Remei, el qual entrarà en
funcionament d’aquí a dos

mesos, quan s’hagi resolt el
concurs públic per contractar
psicòlegs i educadors socials.
Segons el regidor d’Acció
Social i Ciutadania de Vic,
Joan López, “es consolida un
servei que ja hi havia, s’amplia l’oferta horària del centre i es millora l’espai”. En el
marc de l’acte de signatura
del conveni, que es va celebrar a la Sala de Consellers
de l’Ajuntament, Capdevila
no va detallar el nombre
de famílies que s’atenen,
actualment, a la demarcació
judicial de Vic. Segons va dir,
“són situacions complicades
que es donen arreu, no es
pot parlar només de l’àmbit
local”.
Abans de presentar aquest
projecte, Capdevila i Vila
d’Abadal van visitar l’espai
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La Generalitat dóna 46.666 euros i l’Ajuntament prestarà el servei

L’alcalde i la consellera amb el president de l’ADFO, Jordi Molas

que ocuparà la nova seu de
l’Associació de Disminuïts
Físics d’Osona (ADFO),
a l’hotel d’entitats. Allà
van signar un conveni que
especifica que el consistori,
propietari del local, també
es farà càrrec de les despeses
de manteniment de l’espai i
que el Departament cooperarà en el finançament de la
construcció del local, amb
un import de 86.241 euros.

La nova seu estarà situada
al mateix hotel d’entitats,
però en un local de planta
baixa amb accés directe per
la zona de l’aparcament de
Casa Caritat. El president de
l’ADFO, Jordi Molas, va dir
que el nou local “servirà per
donar un servei de més qualitat als discapacitats” i va
insistir en la seva voluntat de
“continuar treballant per a la
integració social”.

