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La consellera de Benestar Social i Família agraeix el
compromís i la sensibilitat de l’Ajuntament de Mollet
envers l’atenció a les persones a Mollet
La consellera de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya,
Neus Munté, acompanyada per l’alcalde, Josep Monràs, ha fet una visita
aquest dimecres al matí a diferents equipaments d’atenció a les persones
de Mollet del Vallès.
Durant la seva estada a la ciutat, la consellera ha inaugurat la nova residència
per a gent gran Les Masies de Mollet i ha visitat la residència per a persones
amb discapacitat intel·lectual La Vinyota i els centres municipals Taller
Ocupacional El Bosc i Centre Especial de Treball Taller Alborada.
La visita ha començat a l’Ajuntament, on la consellera ha mantingut una reunió
de treball amb l’alcalde, la regidora de Serveis Socials, Ana Díaz, i tècnics
municipals. A la reunió, s’ha tractat sobretot de la necessitat que la Generalitat
augmenti la seva aportació als serveis municipals per a persones amb
discapacitat. Tot i no ser una competència pròpia dels municipis, Mollet compta
amb 4 centres municipals per a l’atenció a les persones amb discapacitat en les
diferents etapes de la vida. És en aquest context, que la consellera ha valorat i
agraït l’alt grau de compromís i sensibilitat que l’Ajuntament de Mollet té envers
l’atenció a les persones.
L’alcalde també ha demanat a la consellera que, en la mesura del que sigui
possible, aporti el finançament pendent que té la Generalitat amb els Serveis
Socials de l’Ajuntament. Munté ho ha justificat pels retards en el finançament
provinent de l’estat, que afecta tant en els pagaments a municipis, com a
empreses i entitats del tercer sector.
Tot seguit, la consellera ha inaugurat la residència per a persones grans de
titularitat privada Les Masies de Mollet, acompanyada per l’alcalde. Aquest
equipament és propietat de la companyia d’assegurances FIATC i té una
capacitat de 148 places de residència i 40 places de centre de dia.
La consellera de Benestar Social i Família ha assegurat que Les Masies “és
una aposta per la qualitat” i ha afirmat que “en una situació com l’actual és
una bona notícia que les entitats que treballen en l’atenció a les persones
s’impliquin en nous projectes, la qual cosa demostra que l’Estat del
Benestar continua avançant, gràcies a la col·laboració públic-privada”.

En la seva intervenció, l’alcalde ha posat l’obertura de la residència com a
exemple de la capitalitat de serveis que exerceix Mollet i ha valorat
enormement la generació d’ocupació que ha suposat, ja que dóna feina, de
moment, a 30 persones del municipi. “Mollet és una ciutat de serveis,
generadora d’ocupació” ha afirmat, alhora que explicava que “justament els
municipis que apostem pels serveis públics som els més penalitzats, ja
que hem de afrontar més despeses”.

Visita als centres municipals per a persones amb discapacitat
Posteriorment, la consellera de Benestar Social i Família s’ha dirigit a la
residència per a persones amb discapacitat intel·lectual La Vinyota. La visita a
Mollet ha acabat a dos dels centres de l’Institut Municipal de Serveis als
Discapacitats (IMSD): el Taller Ocupacional El Bosc i el Centre Especial de
Treball Taller Alborada.
Durant la seva estada, els usuaris del centre han obsequiat la consellera amb
una mostra dels productes de pastisseria que s’elaboren a El Bosc.
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