
 La maqueta d’una ciutat imaginària construïda per alumnat de quart curs
de primària de l’escola Montessori Palau es pot visitar a la sala d’exposicions
del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) a Girona fins al 27 d’abril. La
construcció s’ha fet sota la direcció i amb les peces de l’empresa de Sant Feliu
de Guíxols DLandworld, sota la coordinació del COAC. Setanta-cinc alumnes
han participat en el taller educatiu «ImaginCity, fem ciutat, imaginem el futur»,
realitzat per DLandworld i que la setmana passada va enllestir la construcció. 

Arquitectura Maqueta d’una ciutat imaginària
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■La Garrotxa ha participat en un
pla pilot per provar un instrument
per detectar, prevenir i atendre si-
tuacions de necessitat social, que
promou la Direcció General de
Serveis Socials de la Generalitat.
Es tracta d’una nova eina, la Ma-
triu d’autosuiciència, que permet
mesurar ins a quin punt una per-
sona pot fer una activitat quoti-
diana de manera autònoma. 

Aquesta prova pilot s’ha realit-
zat en vuit àrees bàsiques de ser-
veis socials de Catalunya i dues de
salut, en les quals es van analitzar
 casos i s’han format  pro-
fessionals.

Parts implicades
La segona fase del desplegament
de la Matriu d’autosuiciència
(SSM-Cat) es va tancar la setmana
passada, i es tracta d’un treball
compartit pel Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies de
la Generalitat, la Diputació de
Barcelona, l’Associació Catalana
de Municipis, la Federació de Mu-
nicipis de Catalunya, el Col·legi de
Treball Social de Catalunya, el

Col·legi d’Educadores i Educa-
dors Socials de Catalunya.

Durant les dues primeres fases
que ja s’han desenvolupat, hi han
participat els consells comarcals
de la Garrotxa i el Montsià i els
ajuntaments de Barcelona, Reus,
el Prat, Sabadell, Vic i Lleida.

L’origen de la Matriu d’autosu-
iciència es troba als Estats Units i
Amsterdam, una eina que –se-
gons va informar la Direcció Ge-
neral de Serveis Socials– es va
adaptar i validar en una primera
fase i s’ha implementat en aques-
ta segona, amb l’objectiu d’apor-
tar i d’uniicar un sistema d’ava-
luació que, ins ara, només existia
localment. 

Proven a la Garrotxa una nova eina
per detectar necessitats socials

Serveis Socials tanca la
segona fase d’una prova pilot
que ha analitzat 911 casos a
diferents punts de Catalunya 

ALFONS PETIT PORQUERES

■L’Ajuntament de Porqueres estu-
dia reclamar al Govern espanyol
els diners que les autoritats fran-
quistes van coniscar l’any  als
veïns del municipi, prop de  mi-
lions de pessetes, que avui tindrien
un valor, segons un estudi del pro-
fessor de la UdG Lluís Planas, de
, milions d’euros. Represen-
tants municipals de la localitat  pre-
veuen assistir avui a la reunió que
l’Ajuntament de Sant Julià de Ra-
mis, el primer de tot l’Estat espan-
yol que ja ha anunciat que farà
aquesta reclamació, mantindrà
amb els advocats del despatx gironí
Delso Quintana, que n’està prepa-
rant la documentació. «Volem sa-
ber quin recorregut pot tenir la de-
manda i quin cost pot suposar, en-
tre d’altres coses», explicava ahir
l’alcalde, Francesc Castañer (IdP).

La proposta perquè Porqueres
segueixi les passes de Sant Julià ha
partit del grup del PDeCAT, a l’opo-
sició, que ahir va presentar una
moció en aquest sentit. Segons el
text que signa Susanna Bazán, por-
taveu, « persones, veïns i veïnes
de Porqueres l’any , varen lliu-
rar a aquest Ajuntament un import
total de .. pessetes, que
avui equivaldrien a .. ».
L’airmació se sustenta en la docu-
mentació que ha localitzat l’histo-
riador gironí Narcís Castells, que
col·labora amb Delso Quintana, i
que s’ha incorporat a la moció. 

L’origen d’aquest afer es troba en
les normes que va dictar el règim
franquista a les acaballes de la
Guerra civil per coniscar tota la
moneda que hagués estat emesa
per les autoritats republicanes des
del  de juliol del , la data del
cop d’estat de Franco. Era el papel
moneda puesto en circulación por
el enemigo, el dinero rojo que les
autoritats franquistes requisaven
amb l’amenaça de jutjar per con-
traban de divises a qui no seguís el
manament de coniscació.

Narcís Castells i l’advocat Antoni
Quintana fa més de dos anys que
treballen reunint informació sobre
aquells fets. Molts particulars van
portar ells mateixos els diners al
Banc d’Espanya i van rebre un re-
but, encara que mai no els ha servit
per a res ni han sabut què se’n va
fer, dels diners. Als municipis on no
hi havia delegació del Banc d’Es-
panya van ser els ajuntaments els
encarregats de reunir els diners per
lliurar-los a aquella entitat, i hi ha
casos en què es conserva més do-
cumentació del procés. Per exem-
ple a Sant Julià i a Porqueres. 

Francesc Castañer vol esperar a
tenir més informació per decidir si
porta la moció a un ple abans de les
eleccions municipals del  de
maig. «Estem en plena campanya
de les generals i no sé si podríem
tenir problemes», deia ahir, encara
que es manifestava, d’entrada, a fa-
vor de la reclamació, a l’espera de
tenir-ne un millor coneixement.

PROP DE DOS
MILIONS DE
PESSETES
L’historiador Narcís
Castells ha localitzat
rebuts i llistats de veïns

Els diners que els veïns de

Porqueres van lliurar a les

autoritats franquistes serien

avui 27,3 milions d’euros.

Porqueres també estudia reclamar
els diners coniscats pel franquisme
El PDeCAT, a l’oposició, ha presentat una moció perquè l’Ajuntament presenti una demanda similar
a la que prepara Sant Julià de Ramis L’alcalde s’hi mostra a favor, però vol tenir-ne més informació
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