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MIFAS RECLAMA A LA GENERALITAT QUE LES FAMÍLIES NO HAGIN DE PAGAR ELS SERVEIS PER ALS DISMINUÏTS

LA CAPACITAT

Oxalis inaugura a Girona la nova
residència per a discapacitats
LAURA FANALS

L. FANALS
GIRONA

El president de Mifas, Pere Tubert, va demanar ahir «aprofitant
l’any electoral» que els serveis per
a discapacitats «siguin finançats
per les administracions i els mateixos usuaris, de manera que els
familiars no hi hagin de posar diners». «Ja en tenim prou amb la
nostra discapacitat com per a sobre haver de ser una càrrega per
als nostres familiars», va afirmar
Pere Tubert. La consellera de Benestar i Família, Irene Rigau, va
inaugurar la residència Llars de
l’Amistat Chesire-Oxalis de Girona i l’ampliació del centre de Mifas a Riudellots de la Selva.
Aquests dos nous centres ampliaran fins a 73 les places per a
discapacitats a Girona. Segons el
president de les Llars d’Amistat
Chesire, Albert Trias, «aquest increment del nombre de places per
a discapacitats fa que el nivell de
les comarques gironines sigui acceptable». A més a més, Mifas ja
està construint un nou centre a Vilafant que obrirà les seves portes
l’any 2005. La nova residència de
Sant Ponç compta amb un jardí,
pati, gimnàs i piscina. Les habitacions tenen capacitat per a tres persones.

Inauguració. La consellera Irene Rigau, talla la cinta en companyia de l’alcaldessa de Girona, Anna Pagans.

La consellera Irene Rigau va explicar que, a partir d’ara, «s’anirà
consolidant l’equip directiu, es faran entrevistes amb cada família
i els seus usuaris podran començar

a viure-hi al més aviat possible».
Els dos centres funcionaran amb
una gestió concertada. Rigau també va destacar la gran importància de Mifas a les comarques gi-

Comarques 13

ronines i va recordar que «durant
25 anys han estat donant resposta a tot tipus de situacions relacionades amb la discapacitat física».

Unes 60
noves places
■ La Llar de Chesire-Oxalis,
situada al barri de Sant Ponç,
comptarà amb 60 places destinades a persones amb una
menor capacitat de mobilitat autònoma i dificultats de
comunició. El cost del projecte ha superat el milió i mig
d’euros, un terç del qual ha
anat a càrrec d’Oxalis.
El president de l’Associació Gironina de Discapacitats
Físics, Jordi Sistachs, va agrair
ahir la col·laboració dels empresaris, administració local
i familiars per construir el
centre. Aquest centre acollirà
totes les persones que acabin
l’escolarització al centre espacial de Palau.
El president de les Llars
d’Amistat Chesire, Albert
Trias, va explicar que «aquesta ha de ser la casa de les persones que hi conviuen, i per
aquest motiu s’ha optat per
fer un centre petit».
L’ampliació del centre de
Mifas, per la seva banda, té
capacitat per a més de 50 persones i, segons Pere Tubert,
«se seguirà treballant per millorar els recursos». L’alcaldessa de Riudellots, Montserrat Roura, va assegurar que
«s’intentarà fer més fàcil l’accés entre Mifas i el centre del
poble».

FUNDACIÓ LLARS DE L’AMISTAT CHESHIRE

CONSTRUCCIONS I REHABILITACIONS CAIBA SA I BASSEGODA CONSTRUCCIONS SL UTE
HAN CONSTRUÏT LA RESIDÈNCIA I CENTRE OCUPACIONAL PER A PERSONES
AFECTADES DE PARÀLISI CEREBRAL

Tècnics directors:
FALCÓ HUGUET / ARQUITECTES
JOAN M. GELADA / APARELLADOR
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