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La nova residència de discapacitats de Girona
ha rebut 60 sol·licituds per a 28 places
La consellera de Benestar i Família, Irene Rigau, inaugurarà diumenge les instal·lacions
NÚRIA ASTORCH / Girona

J Una seixantena de discapacitats físics d’arreu de les comarques gironines han presentat
una sol·licitud per accedir a alguna de les
19 places que quedaran lliures a la nova reLa nova residència per a
discapacitats físics de Girona ocupa una part del
bloc d’habitatges que s’ha
aixecat al solar de l’antiga
Comexi, al barri de Sant
Narcís. En concret, la residència inclou nou pisos,
repartits entre la planta
baixa, l’entresòl i tres plantes. La planta baixa s’ha
habilitat com a zona d’esplai per a residents i no
residents. A l’entresòl, hi
ha dues aules formatives,
una d’elles per fer-hi cursos d’informàtica. A la primera planta, hi ha la sala
d’estar, el menjador i una
cuina industrial. I a les altres dues plantes hi ha, respectivament, 13 habitacions individuals, 1 habitació doble, les cambres de
bany i una sala de descans
per als cuidadors. Totes les
instal·lacions —i el personal que treballarà en
aquesta residència— estan
pensades per respondre a
les necessitats dels seus
usuaris: disminuïts físics
amb un alt grau de dependència per a la realització d’activitats quotidianes, com per exemple aixecar-se del llit i dutxar-se,
però en canvi suficientment autònoms per sortir
i entrar del centre les vegades i a l’hora que vulguin. El personal estarà
format per una quinzena
de professionals, entre cuidadors, ATS, personal per
al servei de la cuina i el
menjador i de la neteja.
Dos milions d’euros
Aquesta obra ha representat una inversió de 2,10
milions d’euros (350 milions de pessetes), diners
que han aportat, en la seva
major part, el Ministeri de
Treball (757.200 euros); el
Departament de Benestar
i Família (504.800 euros);
Diputació de Girona
(180.300 euros); l’ONCE
(96.160 euros) i Mifas
(300.500 euros). A més,
Mifas ha aconseguit el suport d’una quinzena de patrocinadors per moblar les
habitacions: 5.500 euros a
canvi d’assignar, amb una
placa, el nom del patrocinador a l’habitació. Tot
i això, el president de Mi-

sidència de Mifas, al barri Sant Narcís de
Girona. Nou de les 28 places disponibles les
ocuparan les persones que ara viuen a la
residència d’Emili Grahit, que deixaran en
el termini de quinze dies. Les noves instal·la-

cions, modernes i adaptades a les necessitats
dels discapacitats, s’inauguraran diumenge,
a les 12 del migdia, en un acte que serà
presidit per la consellera de Benestar i Família,
Irene Rigau.

LES IMATGES

e Un lloc cèntric.La nova residència es troba situada en un lloc
cèntric de la ciutat: ocupa una part
d’un bloc d’habitatges que s’ha

aixecat en l’antic solar de la Comexi, al barri de Sant Narcís. És
un edific amb llum, les obertures
del qual donen a una plaça pública,

també de nova construcció, la plaça
Empúries. I molt a prop de la seu
de Mifas, al mateix carrer Empúries. / N.A. / Foto: EUDALD PICAS

Ser.gi convoca el
primer concurs
de fotografia
sobre
convivència i
diversitat
J Girona.

La Fundació
Ser.gi ha convocat, en
el marc de la 13a Setmana Intercultural, el
primer concurs de fotografia sobre la convivència i la diversitat
a la comarca del Gironès. L’objectiu d’aquest concurs és reunir
imatges que il·lustrin la
convivència diària entre autòctons i immigrants. El període de
presentació de les fotografies acabarà el 30
de juny i el lliurament
dels premis —el primer
està dotat amb 450 euros— tindrà lloc el 6
de setembre. D’altra
banda, demà, en un
acte que tindrà lloc a
les vuit del vespre a la
Casa de Cultura de Girona, es donarà a conèixer el nom de l’alumne de secundària de
Girona que ha guanyat
el concurs de dibuix
convocat per Ser.gi i
amb el qual s’il·lustrarà
el tríptic del programa
de la Setmana Intercultural. En aquest acte,
l’escriptor camerunés
Inongo Vi Mhakome
farà una xerrada, i el
lliurament de premis
anirà a càrrec del pintor
Vicenç Huedo. / N.A.

L’Institut
Oftalmològic
Grimaldi recollirà
ulleres usades
e Aula d’informàtica.Tot i que no es preveia en
el projecte, de resultes d’una inclinació que presentaven els terrenys van sortir uns espais extra que
han estat aprofitats per fer-hi dues aules. Una d’elles
és la d’informàtica. / N.A. / Foto: E.P.

fas, Pere Tubert, assegura
que encara els falta equipament, com per exemple
les grues per aixecar els
residents, i en aquest sentit
reitera la seva crida per
captar més patrocinadors.
A més, un cop adjudicades les places, Tubert té
previst visitar els ajuntaments i els consells comarcals d’on procedeixin els
interns per recordar-los
que, a pesar de viure a Girona, aquestes persones
van néixer i créixer al municipi, i que l’administració local s’hi hauria d’implicar d’alguna manera.

e Habitacions adaptades.Les habitacions, 26 d’individuals i 2 de dobles, estan equipades amb llits
adaptats als disminuïts físics. Les habitacions tenen
els mobles bàsics però, per manca de diners, n’hi
ha algunes que estan per equipar. / N.A. / Foto: E.P.

El preu de cada plaça
N.A.

J L’ICAS està fent la valoració de les
61 sol·licituds que s’han presentat per
accedir a les places de la nova residència. Un cop s’hagin traslladat a
la nova residència les 9 persones que
viuen a Emili Grahit, a partir del juny,
entraran els altres residents de forma
esglaonada, tres de nous cada mes,
per facilitar la seva adaptació i la dels
cuidadors. Els discapacitats que finalment aconsegueixen una plaça a Sant
Narcís hauran d’abonar, mensualment,
a Mifas —que és qui gestionarà la
residència— el 75% de la seva pensió,
que se situa entre les 40.000 i les
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100.000 pessetes. I Mifas paga la resta
fins a cobrir despeses. Mifas està negociant amb la Generalitat el mòdul
que els pagarà anualment per cada
intern i que ha d’anar d’acord amb
el grau de discapacitat.
Pel que fa a la gent que no pugui
entrar a la residència, Tubert va indicar
que el nombre de 28 places es podria
ampliar fins a 35, perquè hi ha una
opció de compra d’un pis de la quarta
planta. També va recordar que al sector
de Sant Ponç s’està construint una residència per a persones amb paràlisi
cerebral, on també hi podrien tenir
cabuda els discapacitats físics.

J Girona. La Fundació
Grimaldi d’Oftalmologia ha començat, per
tercer any consecutiu,
una campanya de recollida d’ulleres usades
amb l’objectiu de fer-les
arribar a països menys
desenvolupats. A Girona, la recollida començarà el pròxim dia 2 de
juny a la seu de la clínica
de l’IOG, a la plaça Catalunya, 15. Tothom qui
vulgui pot contribuir a
la campanya portant
ulleres velles que no utilitzi fins al pròxim dia
30 de juny. La campanya de recollida d’ulleres usades es fa en
col·laboració amb
ONG ja implantades als
països d’acollida, que
s’encarregaran de distribuir les ulleres segons
les necessitats de cada
pacient. / N.A.

