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L’alcalde Josep Monràs i el conseller Cleries inauguren
la residència de la Vinyota
Dissabte passat va ser un dia de celebració a Mollet ja que es va
inaugurar la residència i centre d’atenció especialitzada per a persones
amb discapacitat intel·lectual La Vinyota. Molts ciutadans i ciutadanes de
Mollet van assistir a aquesta inauguració que va anar a càrrec de l’alcalde
de Mollet, Josep Monràs, i el conseller de Benestar Social i Família, Josep
Lluís Cleries.
L’alcalde de Mollet del Vallès, Josep Monràs, i el conseller de Benestar Social i
Família, Josep Lluís Cleries, van inaugurar aquest dissabte la residència i
centre d’atenció especialitzada La Vinyota per a persones amb discapacitat
intel·lectual. El nou centre disposa de 54 places residencials i 20 places
d’atenció diürna. La construcció d’aquest equipament es va iniciar l’any 2004,
després que l’alcalde Josep Monràs, en nom de l’Ajuntament de Mollet, cedís
els terrenys per poder construir aquest centre d’atenció als discapacitats.
A més dels representants institucionals, molts ciutadans i ciutadanes de Mollet
es van voler apropar per conèixer de primera ma les instal·lacions d’aquest
centre d’atenció especialitzada que, en paraules de l’alcalde Josep Monràs,
“tanca el puzzle que conforma la xarxa de serveis socials que Mollet del
Vallès ofereix no només als molletans i molletanes sinó a tota la comarca
del Vallès Oriental”. En el marc d’aquesta inauguració, l’alcalde de la ciutat va
fer palès el compromís de Mollet del Vallès vers el col·lectiu de discapacitats,
alhora que feia un reconeixement especial a la tasca realitzada per tots els
professionals que treballen per aquest col·lectiu a la ciutat. Per Josep Monràs,
la residència de la Vinyota “es tracta d’un centre de qualitat i que té com a
prioritat les persones i la cohesió social, a més de reforçar el compromís
del govern municipal amb el balanç social i no tant amb complir un mer
balanç econòmic de resultats”.
El conseller Cleries va explicar que el nou centre oferirà una atenció de qualitat
a les persones amb discapacitat intel·lectual que tenen un alt grau d’afectació i
requereixen d’un suport generalitzat. També va recordar el compromís de la
Generalitat pels serveis socials tal i com ho demostra “l’esforç que s’està
fent en una situació difícil com la que estem passant per posar en marxa
equipaments com el que avui s’inaugura”.

Una inversió de 6,6 milions
El nou equipament té una superfície de 4.207 metres quadrats dividits en dues
plantes, planta baixa i soterrani. A les plantes superiors s’ubiquen els mòduls
de residència, mentre que a la planta baixa hi ha el centre de dia d’atenció
especialitzada, el gimnàs i el menjador, així com la zona d’administració i els
serveis d’atenció mèdica i psicològica. Al soterrani hi ha la cuina, la bugaderia i
la zona de personal, entre d’altres serveis.
El Departament de Benestar Social i Família ha invertit en la construcció
d’aquest nou equipament 6.633.214,66 euros. D’altra banda, el Departament ha
subscrit un conveni de col·laboració amb l’entitat sense ànim de lucre Fundació
Sanitària de Mollet del Vallès perquè s’encarregui de la gestió de la residència i
el centre d’atenció especialitzada.
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