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L'associació Mifas promou la construcció d'un
nou centre residencial per a discapacitats físics
amb una capacitat per a 28 persones, que
estarà situat entre els carrers Empúries i Valladolid de Girona. Les obres ja han començat

i és previst que el centre es pugui inaugurar
l'any 2002. El president de Mifas, Pere Tubert,
va reconèixer ahir, durant la presentació pública del projecte, que en aquests moments
només està garantit el 50% del cost que su-

posarà la construcció del centre —^pressupostat
en 175 milions— i va reclamar a la Generalitat
una concreció dels seus ajuts. El delegat de
Benestar Social, Josep Maria Solé, va prometre
una subvenció de 25 milions per al 2001.

•_i^

Mifas Gonsbiíeix a Girona una nova rosiaencia
per a disminuds físics amb 28 places
• Les obres ja han començat i és previst que el nou centre,
el segon de la demarcació, es posi en marxa l'any 2002

• El president de l'associació diu que només està garantit
el 50% del finançament i reclama l'ajut de la Generalitat
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• La nova residència per
a discapacitats físics de Girona oferirà un servei d'acolliment residencial, de
caràcter permanent o temporal, a 28 persones que
tinguin una gran discapacitat i escassa autonomia
i que, per diferents motius,
necessiten d'un lloc per
viure. El president de Mifas va explicar que actualment hi ha quinze persones amb discapacitat física,
d'entre 20 i 40 anys, que
han d'estar en residències
de la tercera edat a causa
de la manca de places adequades a les seves necessitats. Aquesta oferta de
28 places s'afegirà a les 9
ja existents a la ciutat de
Girona, en una residència
situada al carrer Emili
Grahit.
El projecte compta amb
tres subvencions del Ministeri de Treball i Afers
Socials, que sumen un total de 65 milions i qué procedeixen de les aportacions del 0,5% de l'IRPF
dels anys 1998,1999 i 2000,
segons va indicar la directora general d'Acció Social dél Ministeri, Teresa
Mogín, present a l'acte de
presentació. «El Ministeri
va decidir de prioritzar
aquest projecte perquè
reuneix tots els requisits

Solé diu que
l'Estat retorna als
gironins menys
del 40% del que
aporten
N.A.

Alguns dels associats de M i f a s reblen ahir les explicacions sobre l a futura r e s i d è n c i a . / M I Q U E L R U I Z .

de qualitat de vida i d'integració que es requereixen», va manifestar Mogín. Tubert va explicar que
l'associació Mifas aportarà entre 30 i 40 milions
i va demanar al Departament de Benestar Social
que definís la seva apor-

tació. El delegat de Benestar Social va assegurar
que el compromís del govern català en aquest projecte es concretarà en una
subvenció per al 2001
—que després de l'acte de
presentació va especificar
que se situaria en 25 mi-

El perfil de l'usuari

lions— i va recordar que
el manteniment del centre,
que superarà els 75 milions
anuals, anirà a càrrec de
la Generalitat. Tot i aquestes declaracions, el president de Mifas va admetre
que, en el cas que la falta
de finançament es conver-

PLATJA D'ARO
N.A.

• Tubert va admetre que, amb la demanda actual,
les 28 places de què disposarà la nova residència
es cobriran fàcilment. Quant al perfil de l'usuari,
el president de Mifas va indicar que, en la seva
majoria, són persones que van quedar afectades
per una minusvalia arran d'un accident de trànsit.
Tubert va destacar que la ubicació cèntrica de
la residència, al sector de Sant Narcís, permetrà
als usuaris fer els desplaçaments de manera autònoma i fer ús dels equipaments i serveis de
la ciutat. L'edifici, projectat pel gabinet d'arquitectes Francesc Ragolta, Sebastià Figuerola i Joaquim Murias, tindrà planta babca i quatre pisos.
El projecte preveu 26 habitacions individuals i
2 de dobles completament adaptades. També preveu la creació d'una plaça pública.
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3 habitacions, menjador, bany
complet, cuina equipada, safareig,
terrassa. BON ESTAT. MOLT
. ASSOLELLAT EDIFICI PETIT
ï P r e u : 12.000.000 PTES.

tís en un obstacle per a
la reahtzació del projecte,
l'associació s'hauria de
plantejar vendre la residència d'Emili Grahit.
«Em sabria greu haver d'arribar a aquest límit i suposo que aquesta situació
no es produirà», va dir.

• El delegat de Benestar
Social a Girona, Josep Maria Solé, va voler subratllar
ahir, després de l'acte de
presentació del projecte
de Mifas, que les subvencions que el govern espanyol ha destinat a aquesta
residència procedeixen, de
fet, de l'aportació que els
gironins fan a altres finalitats d'interès social quan
fan la declaració de la renda. Solé va assegurar que
la demarcació de Girona
«és una aportadora nata
al fons del 0,52% de
l'IRPF, mentre que l'Estat
retorna a les comarques
gironines menys del 40%
del que aquestes aporten».
El delegat de Benestar Social va aprofitar per reclamar, per al govern català,
la gestió del 0,52% de
l'IRPF «per poder adequar aquests fons amb les
polítiques de serveis socials de la Generalitat de
Catalunya i poder compaginar tots els recursos per
fer-los més eficients».
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iMàster en Direcció
de Màrqueting
Títol de la Univenüat de Girona (UdC)
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Aquest és un curs destinat a formar directius capaços de prendre
decisions, marcar objectius, dissenyar estratègies i aplicar-^es en
l'àmbit del màrqueting.
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