Cassà al Dia

NOTÍCIES

D'ACTUALITAT

Diada del malalt i jornada de portes
obertes a la Residència Geriàtrica
Durant el cap de setmana dels dies 3 , 4 i
5 de maig, la residència Geriàtrica de
Cassà va celebrar la diada del malalt amb
una sèrie d’actes destinats a obrir les portes del centre als habitants del poble, per
mostrar les seves instal·lacions i funcionament, i per oferir una sèrie d’activitats
noves als ancians acollits. Centenars de
persones van passar aquests dies pel
centre hospitalari cassanenc on, a banda
de poder admirar els nous muntatges, van
poder compartir una estona amb els avis
que hi són ingressats i amb el personal
que en té cura i el que porta la gestió del
centre.
La inauguració dels actes inclosos en
el «dia del malalt», va tenir lloc el divendres al vespre, amb la presència del delegat de Benestar social a la demarcació
de Girona, Josep M. Solé, que va fer una
xerrada sobre «l’atenció a
les persones grans amb
dependència». Prèviament
a la seva intervenció, l’alcalde de Cassà, Antoni
Baulida, va presentar la jornada, destacant el paper
que fa l’hospital a la nostra
vila i remarcant-ne les possibilitats i opcions que té en
el futur. Després d’agrair el
gran servei que presten les
germanes que atenen els
residents, Baulida va dir
que l’hospital tenia unes
bones instal·lacions i gaudia d’un bon personal; però
que calia encara treballar
en altres àmbits, com ara el
de donar un major suport
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personal a la gent que hi residia i a la que
hi treballava A més, Baulida va manifestar que l’hospital actual tenia un equip
humà molt bo, a banda d’unes bones
instal·lacions, i que en el futur es pensava
en una nova ampliació de les zones, després de l’¡increment recent amb 5 noves
habitacions i deu places per als residents.
Segons Baulida, l’aposta de futur està clara i encara que no es «pot fer volar coloms» cal aprofitar l'engrandiment per a
trobar recursos per l’aprofitament de la
planta baixa per a altres serveis especialment destinats a l’atenció com a centre de dia i altres possibles opcions que
es puguin obrir en el futur. Finalment, l’alcalde va fer una crida a tots els habitants
de Cassà a participar a la jornada de portes obertes i va presentar el butlletí, que
inclou un resum de l’activitat i la història
d’un centre que té cinc-cents anys d’història.
Tot seguit, va iniciar la seva la intervenció Josep M. Solé, que va començar per
destacar la qualitat de les instal·lacions
de l’hospital i va fer una conferència sobre els recursos i serveis que caldrà donar a la gent gran. Solé va incidir en aquelles persones que no tenen independència pròpia, destacant que en aquests moments a Catalunya hi ha més d’un milió
de persones grans (de més de 65 anys)
de les quals entre un 10 i un 15 per cent
necessiten d’algú per poder desenvolupar la seva vida quotidiana. Per això, Solé
va incidir a assenyalar que la dependència és un problema que mai no havia tingut una incidència social tan important i
s’està convertint en un repte que, possiblement, encara sigui més important en
els pròxims anys, per la qual cosa és un
dels objectius a tractar de manera específica per les polítiques de sanitat futures.
En la resta d’activats del cap de setmana la sardana va tenir un protagonisme
especial al centre, ja que dissabte a la
tarda es va dur a terme l’audició que s’havia suspès l'anterior mes de desembre per
culpa del temporal de neu. Tot i que la
pluja va impedir que l’audició es fes a l’aire lliure, la cobla Vila de Cassà va interpretar igualment les seves sardanes, amb
alguna rotllana a l’interior de la sala d’actes i al pati, en els intervals de la pluja.
Igualment, els sons de la cobla van ser
presents a la residència el diumenge al
matím amb la presentació de l’espectacle
La cobla del segle XXI que va ser seguit
per nombroses persones que omplien el
recinte i que aprofitaren l'ocasió per visitar les noves dependències.
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