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COMARQUES

Els Mossos fan
trobades a Olot
 Mifas denuncia una «diferència de barems» arreu d’Espanya per establir el grau de discapacitat i Roses per a la
bonell. En aquest sentit, el viceeconòmics cap a la «població més protecció dels
L’associació Mifas ha denunciat president de Mifas considera que El vicepresident de Mifas
feble, que és la que sempre rep».
que hi ha una «diferència de ba- Catalunya és «molt rígida» amb les considera que Catalunya és
En aquesta línia, el vicepresident immigrants

Discapacitats segons la comunitat
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rems» entre les diferents comunitats autònomes espanyoles a l’hora d’emetre el reconeixement del
grau de les persones que tenen alguna discapacitat. Segons el vicepresident de l’entitat, Albert Carbonell, això crea un «greuge comparatiu» entre els diversos territoris quan, per exemple, s’han d’emetre certes ajudes com les de la
llei de la dependència.
«No sempre es fa servir la mateixa mesura i això implica que hi
hagi algunes diferències entre els
discapacitats», lamenta Albert Car-

prestacions. Segons Carbonell, tot
i que «és bo que ho sigui, també cal
veure com es fa a la resta de les comunitats» de l’Estat espanyol, reﬂexiona el vicepresident.
«Caldria que hi hagués un full de
ruta o unes valoracions molt marcades» a l’hora d’establir quin és el
grau de discapacitat de cada persona, aﬁrma Carbonell. Això serviria per garantir que els afectats de
les diferents comunitats autònomes «tinguin la mateixa valoració»,
explica el vicepresident de l’associació Mifas, l’entitat que precisa-

«molt rígida» amb les
prestacions a discapacitats
Albert Carbonell afirma que
«caldria que hi hagués un full
de ruta» a l’hora d’establir el
grau de cada persona

ment representa les persones amb
discapacitat física de les comarques gironines.
D’aquesta manera, Albert Carbonell fa una crida a la Generalitat perquè no disminueixi els ajuts

de Mifas demana que es mantinguin les prestacions com la de la
PUA, per a totes les persones que
tinguin una discapacitat igual o superior al 33%.
«Si les persones amb problemes
de mobilitat no reben les subvencions, s’hauran de replantejar la
possibilitat d’adaptar els seus vehicles o habitatges», explica Carbonell. Davant d’aquest panorama,
el vicepresident de Mifas assegura que «això implica menys qualitat de vida» a les persones que tenen alguna discapacitat.
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En el marc de la celebració del
dia internacional del Migrant, creat
l’any 2000 per les Nacions Unides,
els Mossos d’Esquadra van organitzar diverses xerrades, visites i
col·loquis a diversos col·lectius
d’immigrants dels municipis d’Olot i Roses, per defensar el respecte dels drets humans i les llibertats
fonamentals dels immigrants. Els
agents van fer un col·loqui a l’associació Jamakafo al barri de Sant
Roc d’Olot sobre seguretat ciutadana, van participar en la jornada
de portes obertes en el centre islàmic d'Empuriabrava i van ensenyar les dependències policials
de la comissaria de Roses a diversos representats de la comunitat xinesa i musulmana.
Concretament, els Mossos d’Esquadra de la Garrotxa van portar
a terme el passat 16 de desembre
una ponència, dirigida pels membres de l’oﬁcina de relacions amb
la comunitat (ORC), a l'associació
Jamakafo. Hi van assistir una trentena de ciutadanes procedents de
Gàmbia i es va debatre sobre les taques de la policia, la importància
de la seguretat ciutadana i la violència de gènere, remarcant la importància de presentar una denúncia en els casos que se sigui víctima de qualsevol delicte. El 17 de
desembre els Mossos de l'ORC de
la comissaria de Roses també van
participar en una jornada de portes obertes organitzada al centre islàmic d'Empuriabrava.

Un vehicle xoca
contra una pedra
a Banyoles, a la
carretera C-66
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Un vehicle va col·lidir contra
una pedra ahir al migdia al quilòmetre 45 de la carretera C-66 al seu
pas per Banyoles, segons va detallar el Servei Català de Trànsit. La
topada amb la pedra no va causar
cap ferit i el cotxe va ser retirat de
la calçada al voltant d’un quart de
dues del migdia.
Els Mossos d’Esquadra van haver de regular el trànsit donant pas
alternatiu als vehicles que durant
el moment de l’incident circulaven
per la carretera C-66. Una dotació
dels Bombers de la Generalitat es
va desplaçar ﬁns al lloc dels fets per
netejar la taca d’oli que va deixar
l’impacte del vehicle contra la pedra que hi havia a la via.
A dos quarts de dues del migdia,
els agents dels Mossos d’Esquadra
ja van poder restablir la circulació
completa a la carretera C-66, al seu
pas per Banyoles, just després que
el vehicle fos retirat de la calçada
que ocupava.
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