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L’Alt Empordà
ACTUALMENT DIVERSES PERSONES HAN DE DESPLAÇAR-SE DES DE FIGUERES EN AMBULÀNCIA QUATRE COPS AL DIA

Mifas farà un nou centre a Vilafant
perquè el de Riudellots està saturat
CONXI MOLONS

C.V
VILAFANT

Després de sol·licitar-ho a diferents ajuntaments, finalment Vilafant ha decidit cedir a l’entitat
Mifas un terreny per construir el
segon centre per a disminuïts físics de les comarques gironines. La
saturació del centre ocupacional
de Riudellots de la Selva i les dificultats de desplaçament pels disminuïts de la comarca han convertit el projecte en una necessitat immediata.
Un espai de 1.500 metres quadrats a tocar el geriàtric es convertirà en el futur centre ocupacional de Mifas a la comarca on
s’espera poder oferir atenció a una
vintena de persones. El president
de l’entitat, Pere Tubert, ha explicat que la situació actual del centre de Riudellots i les necessitats
de diverses persones han portat a
buscar un espai a Mifas per construir un nou centre.
A Girona «quan es va construir
s’atenien 40 persones però ara són
més de 50 i no es dóna l’abast»,
constata Tubert. A banda del problema de la saturació, un dels in-

Futur centre. Els terrenys a tocar el geriàtric on se situarà el nou centre.

convenients és la manca de més
centres dispersos. Això obliga a
persones de l’Alt Empordà a desplaçar-se quatre vegades al dia en
ambulància fins a Riudellots de
la Selva per poder rebre l’ajuda del
centre de Mifas. Davant de la demanda i la manca d’infraestructures, l’entitat va decidir intentar
obtenir un terreny i ajudes per tirar endavant el projecte de cons-

trucció d’un nou centre a l’Alt Empordà.
Diversos ajuntaments del voltant com Figueres van rebre les
sol·licituds. Vilafant va acceptar de
seguida la petició i ofereix un terreny que des de Mifas consideren
molt ben situat per estar en una
zona dins les línies de transport
públic. Aquest fet permetrà que
determinades persones a qui la in-

capacitat física no impedeix desplaçar-se amb certa autonomia puguin viatjar fins al centre amb el
transport urbà de Figueres que el
president de Mifas destaca que està
adequat per a les persones amb minusvalies.
Per fer front a les despeses de
construcció del nou centre disposen d’una subvenció de la Caixa de Pensions, una altra de la Fundació ONCE i vendran una propietat heretada. També esperen la
implicació d’altres administracions.
El president de Mifas ha explicat que el nou centre oferirà el servei de Centre de Dia, des de les nou
del matí a les cinc de la tarda, però
també acollirà les oficines de l’entitat a la comarca, que ara estan
ubicades en un local de lloguer. La
tercera de les activitats que també es realitzarà al nou espai seran
els cursos que com les oficines,
s’han de realitzar en espais llogats.
L’alcalde de Vilafant, Paulí Fernández, es mostrava satisfet de poder oferir el terreny a Mifas per
considerar que és una necessitat
per de terminades persones. S’espera enllestir l’obra pel 2005.

Serà la segona
instal·lació d’aquestes
característiques
a Girona
CENTRE DE DIA

Formació
■ El Centre de Dia ofereix una
part de la jornada a les teràpies de rehabilitació. Una segona part del dia es destina a
la formació. El president de
Mifas, Pere Tubert, posa com
a exemple, els cursos d’informàtica que molt sovint serveixen per donar una alternativa a persones que tenen
dificultats de parla. L’altra activitat que es realitza és la dedicada a les arts manuals. Els
alumnes, o bé fan creacions
pel centre o també treballs per
empreses a través de contractes assistencials. El centre també disposa d’un jardí pel lleure. Tubert destaca la importància d’un centre per a
aquestes persones, o bé per rebre l’ajuda necessària per reïnserir-se al món laboral o simplement per mantenir un contacte amb altres persones.
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EL PORTAVEU PARLAMENTARI INSISTEIX EN EL RETARD EN INFRAESTRUCTURES DE GIRONA

Joaquim Nadal demana un
pacte polític per al TAV, A-7 i N-II
El PSC denuncia la situació actual de les comarques gironines
H.B
FIGUERES

El portaveu parlamentari del
PSC, Joaquim Nadal, ha proposat un gran pacte per a les infraestructures consensuant els projectes de tercer carril de l’A-7 fins
a la frontera, el traçat del TAV i el
desdoblament de la N-II.
Per Nadal, Catalunya pateix un
retard intolerable en totes les infraestructures viàries i ferroviàries
que «només es pot redreçar trencant actituds partidistes i formant

un gran bloc». Això és el que proposa Nadal des del PSC per tal de
donar l’impuls definitiu a tres
grans projectes pendents a la comarca. A banda d’això, per Nadal cal potenciar l’eix nord-sud Figueres que ha de servir com a
«força regeneradora i transformadora». L’objectiu de les demandes és aconseguir que les comarques gironines tinguin el mateix nivell d’infraestructures que
la resta de l’Estat. Un exemple de
les deficiències, per Nadal, és la
manca de trams d’autovia.

EXPENEDORES DE TABAC

En la seva visita a diversos municipis de l’Alt Empordà, Nadal es
va aturar a Figueres on va abordar
les qüestions relacionades amb les
mancances en l’ensenyament. El
PSC es compromet, segons Nadal,
a abordar le tema del mapa escolar i «acabarà amb els centres provisionals». Per al parlamentari,
«ensenyament no ha sabut gastar
el seu pressupost en el tema d’ensenyament i no ha estat capaç d’administrar l’adquisició de solars que
els han cedit» en referència a municipis com Roses o Figueres. En

A tocar el TAV. Joaquim Nadal a la zona per on volen que passi el TAV.

aquesta darrera població s’espera
des de fa més de quatre anys que
se substitueixin els barracons de
l’IES Olivar Gran i ja s’ha advertit des de l’inici del curs que es pateix una saturació a les aules que
s’incrementarà amb l’arribada de
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nous alumnes durant el curs escolar. Això va generar un enfrontament amb Ensenyament que
atribueix la manca d’una nova escola a la no cessió d’un solar de Figueres qui va voler demostrar la
falsetat de les acusacions.

