
  

 

 

Ciutadans 

Begues 
Cs_ Begues  Ciutadans Begues 

 

                                          
 

       Mayo 2018 

 

 

 

Proyecte de RESIDENCIA PER LA GENT GRAN i CENTRE DE DIA 
 

 

L'Ajuntament ens ha presentat la nova residència "nordica" per a gent gran. 

 

Després d'una "glamurosa" presentació, incidint que els grans no han de canviar d'estil de vida, no canviar 

els seus horaris i hàbits, ni fins i tot "deixar de fumar", ens informen de la seva ubicació davant del CAP, en 

terrenys recuperats a  l'INCASOL, on s'anaven a construir habitatges socials i que l'INCASOL no va 

realitzar per la crisi. 

 

S'aprofita l'edifici ja projectat per l'INCASOL, 3 plantes, una 

baixa amb centre d'atenció de dia i dues plantes amb habitacions i 

1 sala d'estar per planta, per a uns 30 interns, de diferents graus de 

dependència. 

 

Habitacions d'uns 12 metres quadrats amb bany adaptat. 

Se'ns informa que estan elaborant el projecte amb l'empresa 

pública SUMAR, la qual gestiona 27 centres a Catalunya, 

principalment a Girona, on i ha construït una Sant Hilari Sacalm amb aquesta filosofia. 

 

Segons ens informen també cal fer-se "accionista" d'aquesta empresa SAMUR de la qual la Diputació de 

Girona té el 51% d'accions. Ser accionista d'una empresa significa guanyar dividends amb els beneficis o 

perdre, o sigui que les pèrdues d'una altra residència de l'empresa , per exemple a Girona, les haurà d'assumir 

el nostre Ajuntament en la proporció que li toqui. 

 

No ens diuen si hi ha hagut un concurs públic i no ens parlen 

d'altres propostes, sembla que el projecte està decidit ja amb 

aquesta empresa pública de Girona. 

 

Parlem d'uns imports de fins a 1.800 Eur, depenent de si la 

plaça és pública, subvencionada, o privada. L'Ajuntament, 

parla de fins a un 70% de places públiques, però veiem 

aquesta xifra molt molt allunyada de la realitat. 

 

 

Tenim a Begues més de 500 habitants majors de 70 anys, la residència privada Nova Aurora, té 27 places 

amb aquest projecte sumaríem 30 o 34 places més. 

 

¿ ho veuen suficient? 

 

 

RECUPEREM LA SENYERA A BEGUES!!!! 
 


