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❘ TORREFARRERA ❘ La consellera de
Benestar, Neus Munté, va anun-
ciar ahir que el seu departament
concertarà places socials per pri-
mera vegada enmés de tres anys
a les comarques lleidatanes. Se-
ran per a persones amb discapa-
citat intel·lectual o trastorn men-
tal, concretament 15 a la resi-
dència de Sant Joan de Déu
d’Almacelles i quatre més al cen-
tre Ginesta II deTorrefarrera.
D’aquesta forma, es millorarà la
cobertura per a aquest col·lec-
tiu i s’incrementaran els recur-
sos, ja que fins ara Ponent sols
comptava amb 33 places a la re-
sidència Elisenda de Montcada
a Lleida i Caser a Oliana. L’anun-
ci va tenir lloc durant la visita
de Munté a la residència d’Al-
macelles.

Posteriorment, la consellera
es va desplaçar a Torrefarrera
per inaugurar la primera fase de
Ginesta II, el nou centre que
l’associacióAspamis ha construït
en aquesta localitat del Segrià.
Les instal·lacions compten de
moment amb una quinzena de
places (quatre de nova concer-
tació), encara que l’objectiu és
arribar en un futur a les 60.
Compta amb habitacions indi-

viduals, una sala polivalent i una
zona enjardinada. Les obres han
tingut un cost de vuit milions
d’euros finançades per la Gene-
ralitat i La Caixa.

No obstant, aquesta concer-
tació de places és un fet puntu-
al i no està previst que es faci ex-
tensible a altres centres de les
comarques lleidatanes que es-
peren una decisió similar del de-
partament de Benestar per po-
sar-los en funcionament. “No
significa que s’hagi d’obrir l’ai-
xeta perquè hem de ser consci-
ents que els recursos que tenim
són limitats”, va assegurar Mun-
té en declaracions a aquest dia-
ri. És el cas, per exemple, d’Are-
mi, amb la segona fase de la se-
ua residència a Balàfia acabada
però tancada a l’espera de con-
certar.També està acabada la re-
sidència per a discapacitats físics
a Balàfia, però sense data per
obrir.

Més atenció concertada
Benestar concerta places a Ponent per primera vegada en més de tres anys, 15 a Almacelles i 4 a
Torrefarrera || Puntualment, de formaquealtres entitats deLleidahaurande continuar esperant

SERVEISSOCIALS INFRAESTRUCTURES

INAUGURACIÓ

Aspamis inaugura la
primera fase de la nova
residència Ginesta II, amb
15 places a Torrefarrera

Infantesa.Obre Cucalòcum Primavera amb
una vintena d’activitats lúdiques i esportives
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Sant Joan de Déu d’Almacelles■ El punt de partida de la visita de Munté va ser la residència de
Sant Joan de Déu d’Almacelles.Allà va anunciar que el departament de Benestar concertarà una
quinzena de places per a persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn mental. La conselleria
farà el mateix amb quatre places més de la primera fase de la residència Ginesta II, que l’entitat
Aspamis va inaugurar ahir aTorrefarrera.

ÒSCAR MIRÓN

AlBancdelsAliments■ El Banc delsAliments de Lleida va ser l’última visita de la consellera Neus
Munté al Segrià.Va conèixer de primera mà la tasca de l’entitat i també les seues iniciatives. Entre
aquestes, el Gran Recapte de Primavera que tindrà lloc els pròxims dies 17 i 18 d’abril, abans del
previst per la falta d’aliments derivada de la supressió d’una de les fases d’entrega de la UE. L’en-
titat necessita voluntaris per cobrir tots els punts de recollida que instal·larà.

Muntéveupositiu
l’acordde51anys
depresóenel
‘cas Castelldans’

■ La consellera de Benes-
tar va valorar ahir de for-
ma positiva els 51 anys de
presó que ha acceptat el
pederasta de Castelldans,
David Donet, per haver vi-
olat de forma reiterada
cinc nens tutelats per la
Generalitat que tenia aco-
llits.“Com a acusació par-
ticular ens adherim a la pe-
tició del fiscal de la pena i
que hi hagués un reconei-
xement dels fets, de forma
que si finalment hi ha un
pacte el celebrem perquè
això estalviarà que les víc-
times hagin de reviure els
fets en un judici”, va afir-
mar Munté. La conselle-
ra va recordar que la Fun-
dació Juvanteny ja va in-
demnitzar totes les vícti-
mes menys una, de la qual
es va fer càrrec la Genera-
litat, que va ser qui va se-
guir-ne l’acollida.

Visitesde la
conselleraaLa
Torxa i elBanc
delsAliments

■ La visita de la conselle-
ra de Benestar,NeusMun-
té, a Lleida, també va te-
nir parada a l’associació
LaTorxa.Acompanyada
per l’alcalde, Àngel Ros,
Munté va visitar les ins-
tal·lacions que aquesta en-
titat té a la Caparrella per
atendre persones amb dis-
capacitat intel·lectual. La
Torxa té en marxa, a més,
el projecte de construcció
d’una nova residència a la
Bordeta, en un terreny ce-
dit per la Paeria i amb un
pressupost de dos milions
d’euros. Comptarà amb
24 places.

Finalment, la conselle-
ra de Benestar es va des-
plaçar a les instal·lacions
del Banc delsAliments de
Lleida, al polígon El Se-
gre, per conèixer el treball
que desenvolupa la insti-
tució.



El Govern, satisfet pel pacte amb 
el pederasta de Castelldans, que 
evitarà el judici a les víctimes
La consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté, es va 
desplaçar ahir a diverses localitats de la demarcació de Lleida
La consellera de Benestar 
Social i Família, Neus 
Munté, valora positivament 
l’acord al qual arribaran 
les parts de 51 anys de 
presó per al pederasta de 
Castelldans, David Donet.

Torrefarrera
LAURA CORTÉS (ACN)
Munté va recordar que la Gene-
ralitat, com a acusació particular, 
ja es van adherir a la petició de la 
fiscalia de Lleida i dóna suport a 
un pacte que estalviarà la “victi-
mització” que pot suposar un ju-
dici per a les víctimes. “El màxim 
interès per part de la Generalitat 
és la protecció del menors”, va dir 
durant la inauguració del primer 
mòdul de la residència per a per-
sones amb discapacitat intel·lec-
tual i trastorn de conducta Gines-
ta II de Torrefarrera.

La defensa del pederasta de 
Castelldans, David Donet, i la fis-
calia de Lleida van arribar a un 
acord per evitar que els menors 
implicats hagin de declarar de 
nou. L’advocada de l’acusat va 
presentar dijous passat un escrit 
de conformitat acceptant que 
s’imposi al seu client 51 anys de 
presó, després que ell hagi reco-
negut els fets.

Donet, de 51 anys, va abusar 
sexualment de dos menors de 
tretze anys i de manera continu-
ada de quatre menors més que 
tenia en acollida durant 17 anys. 
Es preveu que al maig tingui lloc 
un judici breu en què la fisca-
lia mostrarà la seva conformitat 
amb la pena de presó, així com 
la defensa i l’acusació particular 
i els magistrats ja podran establir 
la sentència. El cas del presump-
te pederasta de Castelldans es va 
destapar el juliol de 2013. El de-
tingut acollia menors des de 1997 
i el cas va obligar a donar expli-
cacions per part del Departament 
de Benestar Social i Família. La 
Fundació Concepció Juvanteny 
va indemnitzar les víctimes amb 
un total de 204.000 euros.

FOTO: Laura Cortés (ACN) / La consellera Neus Munté destapa la placa inaugural del Centre Ginesta II
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La consellera de Benestar Social 
i Família, Neus Munté, va comu-
nicar que la conselleria concer-
tarà un total de 15 noves places 
del servei de llar residència per a 
persones amb trastorn mental al 
centre assistencial Sant Joan de 
Déu d’Almacelles durant la visita 
que va fer ahir. La consellera de 
Benestar Social i Família va reco-
rrer les instal·lacions i es va reunir 
amb l’equip directiu i els treballa-
dors. 

15 noves places 
al centre Sant 
Joan de Déu 
d’Almacelles

FOTO: La Mañana / Munté durant la reunió amb els treballadors

Després de visitar Almacelles 
i Torrefarrera, la consellera 
de Benestar Social i Família, 
Neus Munté, va visitar ahir 
a la tarda les obres de la Llar 
residència per a persones 
amb discapacitat intel·lectual 
de l’entitat La Torxa a Lleida. 
Aquest equipament, també 
finançat per la Generalitat i 
l’obra social ”la Caixa”, tindrà 
24 places. Finalment, la con-
sellera va acabar la seva esta-
da a Lleida amb una visita al 
Banc d’Aliments de la ciutat, 
on s’interessarà per la feina 
que desenvolupa l’entitat.

Munté visita la 
Llar residencial 
La Torxa de 
Lleida i el Banc 
d’Aliments

La consellera de Benestar So-
cial i Família, Neus Munté, 
va inaugurar ahir el primer 
mòdul de la residència per 
a persones amb discapaci-
tat intel·lectual i trastorn de 
conducta Ginesta II a Torre-
farrera. Aquest equipament 
està impulsat per l’Associa-
ció de Pares de Minusvàlids 
Psíquics i finançat en part pel 
departament. La seva posada 
en marxa permetrà millorar 
les condicions residencials 
en traslladar 11 persones in-
gressades al centre Ginesta I 
i l’ampliació de 4 places més.

Inauguració 
del 1r mòdul 
de la residència 
de discapacitats 
a Torrefarrera


