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ELS SOCIALISTES RECLAMEN TRANSPARÈNCIA EN LA PROPERA CONCESSIÓ DE SERVEIS CONCERTATS

El P3C denuncia que la rehabilitació
a Girona es concentra a la privada
Reclamen que l'ambulatori del Güell o el Trueta es converteixin en centres de referència
tació», una opció que a Marina fravalorat les possibilitats del
Geli li sembla que s'hauria de te- Santa Caterina de Girona com a
nir en compte, jiintament amb Hospital de "Dia per als afectats
D El PSC ha denunciat la «poca la potenciació de la rehabilita- o que no s'ha tingut en compte
«el potent servei de neurocirurvoluntat política» que s'ha de- ció en Hospitals Comarcals.'
Els socialistes asseguren que gia que hi ha al Trueta».
mostrat en els 'últims anys per
potenciar els serveis de rehabi- l'envelliment de la població i Servei «fonamental»
litació públics gironins i no con- l'augment d'accidents de trànsit
Per últim, denuncien que no
centrar l'activitat d'aquest sec- fan «necessari un replantejament
dels serveis de rehabilitació» a es potenciï el servei «fonamentor en mans privades.
Segons la diputada al Parla- les comarques gironines.
tal» de rehabilitació a domicili,
ment pel PSC, Marina Geli, un
A més, pensen que en el cas de un servei «estès a tot Europa i
clar exemple de la infravalora- la rehabilitació per als afectats pràcticament inexistent a Cació de les possibilitats de les em- d'esclerosi niúltiple, s'han in- talunya».
preses públiques és el tancament
a principis dels 90 de la piscina
, de rehabilitació- que hi havia a
l'Hospital Josep Trueta. «El True-.
ta hauria de ser el centre que,
com a hospital de referència, dis• El PSC ha denunciat reiteLa Mesa Tècnica de Concertasenyés la rehabilitació i recuperadament la manca de trans- ció de la Rehabilitació Ambulatòració funcional de la regió saparència en les adjudicacions ria Extrahospitalària a Catalunya
nitària a Girona», opina Geli.
de la rehabilitació a Catalun- és va constituir fa vuit anys per esya, la manca de criteris objec- tablir un nou sistema de concerL'opció del Güell
tius i. la gran contradicció que tació de la rehabilitació a Catalunya
suposa que la comissió tècnica que s'ha aplicat des d'aquell any.
De la mateixa manera que el
Trueta ha deixat de concentrar
que es va crear el 1991 per reParadoxalment, es va nomenar
el servei de rehabilitació, que ha
ordenar aquest sector tingués com a coordinador de la mesa Alpassat en mans privades -princom a coordinador la persona bert Núnez i Pérez, que consta
cipalment a la Clínica Girona-,
vinculada a les empreses que com a apoderat de les empreses
també s'ha deixat passar l'oporhavien rebut anteriorment i que que van rebre la major part dels
tunitat de potenciar l'ambulavan rebre posteriorment la ma- concerts. Núnez i Pérez està vintori del Güell i constituir-lo
jor part dels concerts.
culat empresarialment al Centre
«com a gran centre de rehabiliGIRONA

/

L'anunci de les properes concessió de serveis concertats de
rehabilitació ha disparat el senyal d'alarma entre èls socialistes,
que reclamen transparència i que
no s'adjudiquin a un sol monopoli.
El PSC vol que a diferència del
1991, en què es va crear una
mesa tècnica que va estar coordinada per l'apoderat de les empreses més afavorides per la concessió, aquesta vegada s'actuï
amb «objectivitat».

Unes concessions poc transparents
de Recuperació Funcional i Fisioteràpia,- el proveïdor que
concentra el 74% dels concerts
en rehabilitació ambulatòria i
el 100% de la domiciliària de la
Regió Sanitària de Barcelona
Ciutat.
Entre les moltes empreses de
les quals és apoderat, hi ha Fisio Girona, S.A., una empresa
de rehabilitació a domicili a Girona ciutat i que també ha gaudit de nombrosos concerts de
rehabilitació.

Mifas ha començat
a treballar en el
projecte d'una nova
residència a Girona
G GIRONA.- L'Associació Mifas de
Girona ha començat a treballar
per a la construcció d'una nova
residència amb més capacitat
d'usuaris. Tot i que l'entitat reconeix que la falta de pressupost retardarà el projecte, defensa la seva viabilitat perquè
asseguren que actualment, «els
associats estan atesos en residències inadequades de la tercera edat».
A més, asseguren que «hi ha
un desfasament important entre la capacitat de la residència
i la petició de places que es reben contínuament».
En la memòria que ha pre- •
sentat l'associació, s'anuncien
també entre d'altres projectes
la contractació d'un advocat
amb l'objectiu que «realitzi un
estudi sobre la situació dels discapacitatsfísicsa les comarques
gironines i que elabori propostes de millora a nivell legislatiu». En aquest sentit, destaca
també un projecte iniciat el 97
i en el qual hi participa també
l'Insitut Guttmann i que consisteix a formar i buscar feina
mitjançant la telemàtica. L'Associació continua amb un ritme de creixement del 12%
anual, i mentre que l'any 97 el
van tancar amb 1.717 socis, el
desembre del 98 n'hi havia inscrits 1.922. La major part dels
socis es concentren al Gironès
i a l'Alt Empordà, D.CC
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QUART, S.L.

L'HABITATGE DELS

SOMNIS!

N O ^ ^ i P R O M O C I Ó D E PISOS W

D E LA SELVA

PROPERES P R O M O C I O N S A
LLAMBILLES:
• Habitatge unifamiliar aïllat, amb parcel·la de
ó.OOO m2 aprox. amb piscina i barbacoa molt
ben equipada I enjardinada; també disposa
d'un gran magatzem.

• 3 habitacions
• cuina Office/
• menjador - estar

bany i lavabo
3 balcons
alt estànding

QUALITAT IMMILLORABLE

QUART:
• Cases unifamlllars aïllades per construir al seu
gust a la zona de Quart, amb parcel·les de 500
i 700 m2.
• Venda de local comercial a peu de carretera,
135 m2.
• Venda d e pòrquings i garatges tancats per a
diferents mides de vehicles.
• Venda de local comercial condicionat per a
despatxos. Planta baixa; calefacció central
amb terrassa de 170 m2.

GIRONA:
• Pis d'ocasió per estrenar totalment reformat al
c/ Dr, Ferran, 14 de Salt. 3 tiab., cuina,
menjador estar, bany, safareig, calefacció
central de gaS i fil musical.
• Pis d'ocasió per estrenar totalment reformat a
la plaça Poeta Marquina, 3 hab., bany, lavabo
amb plat de dutxa, cuina, menjador estar de
33 m2 i balcó galeria.
• Pis d'ocasió a Sant Narcís, 3 hab., molt
assolellat, en molt bon estat.
• Pis ocasió en venda, c/ Costa Brava, 32, zona
Hlpercor, 6 veïns, 4 habitacions, 2 banys, cuina
menjador, safareig, balcons, molt bones qualitats.
VILA-ROJA:
• Pàrquing en venda.
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