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Comarques
ELS PRESIDENTS DE MIFAS I LA FUNDACIÓ RAMON NOGUERA ACUSEN BENESTAR I FAMÍLIA DE DISCRIMINACIÓ

La Generalitat obliga les famílies de
discapacitats a pagar les residències
Imposa una quota a pares o germans d’ingressats per disminucions físiques i psíquiques
PILI TURON
GIRONA

La Generalitat obligarà les famílies de persones amb discapacitats físiques i psíquiques a pagar part del seu ingrés en una residència, mesura que les associacions de pares i les principals fundacions del sector a Girona consideren una discriminació.
La decisió ha sorprès els afectats
per la urgència amb què s’ha tramitat i perquè la consellera de Benestar i Família, Irene Rigau, va
assegurar verbalment a responsables de Mifas i de la Fundació
Ramon Noguera que no s’aplicaria –tal com van recordar ahir.
Imposició

Un decret de Benestar i Família imposa als pares haver de finançar part de les despeses de les
residències per a discapacitats on
estan ingressats els seus fills. I en
cas que els pares no puguin –si moren o la seva renda no arriba a un
mínim establert–, aquesta obligació passa als germans. La indignació per aquest fet creix degut a
l’ocultació amb què s’ha dut el
tema, ja que aquest punt queda
amagat entre el que semblava una
revisió dels concerts econòmics per
a aquestes residències. El Decret
de Preus s’aplica als geriàtrics i es
va aprovar el 1996, quan es va aturar la seva extensió als de disminuïts. A part de la quota exigida
a la família, que pot arribar a ser
de 900 euros, l’ingressat ha d’aportar el 80% de la seva pensió.
El president de Mifas a Girona,
Pere Tubert, va denunciar ahir que
la Generalitat comet un greuge
comparatiu amb els discapacitats
perquè els resta autonomia personal i, a més, penalitza les seves fa-

La consellera. La responsable de Benestar, Irene Rigau, inaugurant al Parc Hospitalari de Salt.

mílies. Ahir, Pere Tubert es va manifestar a títol personal perquè la
precipitació de Benestar i Família
li ha impedit reunir el Patronat de
Mifas: la notificació oficial li va
arribar dijous i avui ha de confirmar si signen el conveni necessari per desenvolupar el decret, resolució que la Generalitat aplicarà
a partir de dissabte. En la seva opinió, l’actuació del Govern suposa
un «retrocés molt important perquè el discapacitat físic passa a dependre dels familiars i perd autonomia com a persona». Tubert està
d’acord en què els usuaris paguin,
però no els familiars «que ja han
fet esforços i ara, a sobre, se’ls pe-

nalitza amb una quota. El sol fet
d’haver de declarar els ingressos
no és lògic», va afirmar.
Un pare afectat pel decret i president de la Fundació Ramon Noguera, Salvi Amagat, va coincidir
en denunciar el que considera «una
aberració» i «una discriminació
claríssima». Tant Mifas com la
Fundació Ramon Noguera ahir encara no havien decidit si signarien
o no el conveni amb Benestar i Família. Segons Salvi Amagat, «amb
aquests convenis s’estan proposant
concerts semblants als de les escoles privades». Amagat tampoc
qüestiona l’ús de les pensions dels
usuaris de les residències «perquè

DÁBALOS AFIRMA QUE MILLORARIEN ELS 80.000 CASOS QUE HI HA CADA ANY A L’ESTAT

és casa seva», però troba injustificable que es gravi les famílies i ho
va exemplificar amb aquest supòsit: una persona perd un dels seus
progenitors en un accident i l’altre en resulta paraplègic, segons el
decret el fill haurà d’abonar una
quantitat important a una residència durant tota la vida.
La Plataforma Catalana de Discapacitats ha convocat totes les enititats afectades a una reunió al local del Patronat de l’Ajuntament
de Sarrià de Ter el proper 8 de novembre. Aquesta plataforma va
acusar Benestar d’amenaçar amb
retirar les subvencions si les residències no signen els convenis.

Les comarques
gionines reben
deu premis de la
Caixa Sabadell
SABADELL.- Les comarques gironines van ser guardonades
amb 10 distincions de diferent
modalitat per part de la Fundació Caixa Sabadell, durant la
trentena edició dels Premis que
van ser lliurats al Teatre Auditori de Granollers, ahir a la tarda. Els premis que han correspost a la demarcació de Girona han tingut un ampli
repartiment comarcal. Així,
dues de les beques s’han adjudicat a Josep Coll Piferrer, de
Torroella de Montgrí, estudiant
d’ESADE, i a Jordi Santaeulària Fuster, de Girona ciutat, estudiant d’instructor de vol a
l’Escola Tadair.
En l’apartat dels Estudis, cal
destacar el premi concedit a
Mònica González, de Bescanó,
pel seu estudi «El benestar psicològic en l’adolescència: la
perspectiva de les ciències de la
complexitat». En el cas dels Programes Culturals, Olot ha concentrat tres premis, atorgats al
Centre Catòlic d’Olot, pel projecte «Recuperació cinema-Els
catòlics 125 anys»; a l’Institut
de cultura de la ciutat d’Olot,
pel projecte «Ciutats intermèdies, nous territoris, llocs emergents», i a la Delegació de la
Garrotxa de l’Òmnium Cultural, pel projecte «Concurs literari infantil i juvenil de la Garrotxa». D’altra banda, un quart
premi ha correspost a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, pel projecte «Murs de Sant
Feliu». I pel que fa als Programes Socials, se n’han beneficiat
la Fundació Privada Map, de
Ripoll, pel projecte «Transport
adaptat»; el Patronat de disminuïts psíquics Joan Sellas
d’Olot, pel projecte «Adquisició de mobiliari tècnic per a les
persones disminuïdes psíquiques», i Minusvàlids Físics Associats, pel projecte «Equipament per a la nova residència
per a discapacitats».DdeG

EL TRÀNSIT AERI PERMET CANVIAR LA CLASSIFICACIÓ

Un neuròleg del Trueta diu que l’ingrés AENA manté la categoria
urgent redueix les seqüeles dels ictus de l’aeroport per retenir les
EFE/DdeG
BARCELONA

Els 80.000 casos nous d'ictus que
es produeixen cada any a l’Estat
–accidents cerebrovasculars– es
podrien curar amb seqüeles menors si s'atenguessin als hospitals
abans de tres hores. Així ho van
advertir ahir els neuròlegs de
l'hospital Josep Trueta de Girona, Antonio Dábalos, i de la Vall
d'Hebron, José Álvarez Sabin.
Els dos doctors van presentar a
Barcelona el projecte europeu SitsMost, en el qual participen inicialment els 16 hospitals espanyols
–7 catalans– que disposen d'unitats d'ictus i que consisteix a avaluar i aplicar un nou tractament
de trombòlisi amb alteplasa.

Aquest nou fàrmac ha rebut l'autorització de l'Agència Europea del
Medicament, però condicionada
a què se subministri en Unitats Especialitzades d'Ictus –que ara només tenen 16 hospitals espanyols–
o en unitats de cures intensives.
Antonio Dábalos va informar
que uns 40 hospitals espanyols ja
s'han interessat a participar en el
projecte per poder subministrar
aquesta nova teràpia intravenosa,
que han d’administrar especialistes perquè té un risc d'entre un 4
i un 5% de provocar hemorràgies.
Per això, està contraindicat per als
ictus provocats per vessaments.
Dábalos i Álvarez Sabin van demanar als pacients i als serveis d'emergència que, al menor símptoma d'ictus –pèrdua de mobilitat,
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de parla o d'entesa o debilitat en
extremitats– traslladin al malalt
a l'hospital sense perdre temps, ja
que el tractament és molt més eficaç si s'aplica abans de transcorregudes tres hores.
Els neuròlegs van reivindicar la
creació d'Unitats d'Ictus als hospitals «que permeten reduir la
mortalitat i millorar les condicions
de tractament dels afectats per ictus des del primer moment de la
seva afecció», segons Dábalos. El
neuròleg del Trueta va anunciar la
posada en marxa del Codi Ictus
d'emergències a Catalunya, un protocol d'actuació urgent similar a
l'establert per als casos d'infart de
miocardi que obliga al trasllat urgent de l'accidentat cerebral i el seu
tractament immediat.

companyies de baix cost
DdeG
GIRONA

L’aeroport Girona-Costa Brava ha de mantenir la classificació de tercera categoria per
poder mantenir els vols amb tarifes barates i continuar fomentant l’activitat en aquest
equipament durant l’hivern.
Així ho va informar ahir l’empresa que gestiona els aeroports
espanyols, AENA, segons la qual
l’aeroport de Vilobí podria ser
de segona categoria.
AENA va explicar que la instal·lació gironina reuneix els requisits que s’exigeixen per pujar de categoria, ja que hi tran-

siten més de 500.000 passatgers i
13.000 avions a l’any. Però, el fet
de mantenir la tercera categoria fa
possible que hi continuïn operant
les companyies aèries de baix cost
com Ryanair i, així, mantenir el
trànsit aeri durant la temporada
baixa.
La gestora AENA va aportar dades sobre les tarifes d’aterratge, seguretat i passatgers que s’apliquen
a l’aeroport Girona-Costa Brava
amb les de Brusel·les, Roma i
Montpeller. A l’equipament de Vilobí d’Onyar, són un 30 per cent
inferiors a les tarifes que s’apliquen
a Brusel·les, un 45 per cent menors
que les de Roma i un 60 per cent
més baixes que a Montpeller.

