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Un porta a porta al nucli antic 
explica els serveis per als grans

// redacció

Una campanya casa per 
casa informarà totes les per-
sones grans, i les persones 
amb dependència, del nucli 
antic quins són els serveis 
municipals d’atenció a què 
tenen dret per mantenir la 
seva autonomia. La campa-
nya, realitzada en el marc 
del Projecte Integral (PINA), 
s’ha posat en marxa aques-
ta setmana i s’allargarà, en 
principi, fins a final d’any.

En un barri amb un alt 
percentatge de persones 
grans, s’ha detectat, expli-
cava la regidora de Serveis 
Socials, Salut i Convivència, 
Encarna Grifell, que hi ha 
també una manca d’informa-
ció sobre els serveis d’atenció 
i de proximitat (teleassistèn-
cia, àpats a domicili, ajuts al 
menjador de Can Pahissa, 
neteja a la llar...), alhora que 
es creu que hi ha gent suscep-
tible de beneficiar-se dels ser-
veis. La campanya, bàsica-
ment preventiva, busca fer 
arribar aquesta informació, 
explicar on adreçar-se per re-
bre els serveis, ara quan sigui 
necessari, i, paral·lelament, 
identificar aquelles perso-
nes que estan a casa i no 
reben els serveis per qual-
sevol motiu.

L’Ajuntament 
ha detectat poca 
informació entre les 
persones grans

La campanya 
inclou suport 
als cuidadors de 
persones dependents

iolanda Sánchez i encarna Grifell expliquen la campanya que acaba de començar diari

els Grups d’Ajuda Mútua, 
una experiència nova a 
la ciutat i que creiem que 
pot ser molt interessant, 
comenta la primera tinent 
d’alcalde, Iolanda Sánchez, 
A través d’aquests grups 
s’oferirà formació en tècni-
ques de cura i de gestió de les 
emocions, alhora que s’esta-
blirà una xarxa de relacions 
per compartir les pròpies 
experiències. Per permetre 
l’assistència al Grup, l’Ajun-
tament posa a disposició dels 
cuidadors un servei d’ajut a 
domicili gratuït.

Finalment, la campanya 
generarà 16 llocs per a treba-
lladors familiars que s’han 
contractat dels cursos que 
l’IMET, amb la col·laboració 
del PINA, ha organitzat en 
aquesta matèria, en un exem-
ple del treball transversal que 
busca el PINA.

1.300  preservatius 
venuts en mig any

// redacció

Un total de 434 paquets 
de preservatius s’han dispen-
sat a través de les màquines 
instal·lades en espais públics 
de la ciutat, gràcies al progra-
ma Màquina de la Generalitat 
de Catalunya. L’Ajuntament 
s’hi va adherir a final de 
l’any passat amb l’objectiu 
de facilitar l’accés a aquest 
mètode de prevenció davant 
les malalties de transmissió 
sexual.

A Vilanova, les set màqui-
nes existents estan situades 
dues a la Biblioteca Armand 
Cardona, tres a l’Escola 
Politècnica Superior d’En-
ginyeria, una a l’Estació de 

Renfe i una a l’Oficina Jove. 
Són aquestes dues darreres, 
instal·lades a l’exterior de 
l’edifici, les que han dispen-
sat la majoria dels paquets 
de preservatius, 342 dels 
434 venuts. Els paquets, de 
tres unitats, es venen a un 
euro i mig.

Per a la Regidoria de Ser-
veis Socials i Salut, el progra-
ma permet sensibilitzar la 
societat a no abaixar la guàr-
dia davant la sida, malgrat els 
avenços en els tractaments. 
De fet, segons les estadísti-
ques catalanes, la sida conti-
nua sent una de les primeres 
causes de mort entre els 20 i 
els 39 anys.

S’han dispensat en espais públics

687
persones de més de 75 
anys viuen en l’àmbit del 
nucli antic. És el barri de 
la ciutat amb un percen-
tatge més elevat de perso-
nes grans.

16
treballadors socials, un 
com a coordinador, han 
estat contractats per la 
campanya. Aniran degu-
dament informats per ac-
cedir als domicilis.

Les xifres

En alguns casos, també es 
podrà fer un diagnòstic de la 
funcionalitat de l’habitatge, 
valorar la necessitat de fer al-
guna obra i tramitar els ajuts 
que dóna la Diputació per a 
obres menors, com ara canvi-

ar banyeres per dutxes.
Però un altre objectiu de 

la campanya és donar ser-
veis als cuidadors, que 
sovint necessiten un res-
pir. Per això, acabada la fase 
d’informació començaran 

 Zoom

En record de Ventureta Mestres. Unaplaca al car-
rer Major testimonia des de divendres el lloc on va viure 
la soprano vilanovina. És el senyal que restarà dels actes 
organitzats en els 15 anys del seu traspàs per Montserrat 
Martínez, David Puig i Miquel Altadill, en reconeixement 
a una vida dedicada a la lírica i la sarsuela.
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