Diari de GIrona DIVENDRES, 31 D’OCTUBRE DE 2003
CONXI MOLONS

■ EL VENT FA CAURE UN ARBRE SOBRE UN COTXE A L’HOSPITAL DE FIGUERES- El
fort vent que bufava ahir a la tarda a l’Empordà va fer caure un arbre d’uns cinc metres d’alçada sobre
un vehicle aparcat davant de la zona d’urgències de l’hospital de Figueres. L’arbre es va precipitar sobre
la part posterior del vehicle i va trencar el vidre de darrere i va malmetre el maleter. La policia va confirmar que cap persona va resultar ferida pel sinistre. DdeG

Presenten a Girona
un inventari per
promoure productes
tradicionals rurals
GIRONA.- El director general
d'Indústries i Qualitat Agroalimentària del Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, Enric Segarra, va presentar
ahir a Girona l’Inventari de Productes de la Terra. L’acte es va
dur a terme durant la 42a edició de la Fira de Mostres de Girona. Segarra va destacar que
l’objectiu de l’inventari és promoure els productes agroalimentaris tradicionals de la cultura rural catalana. L’Inventari de Productes de la Terra és
el resultat d’un conveni que van
signar l’any passat la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i
Pesca i el Grup d'Estudis Alimentaris de la Universitat de
Barcelona, dirigit pel doctor Jesús Contreras. El seu objectiu
és protegir i promoure el patrimoni agroalimentari de Catalunya. L'Inventari de Productes de la Terra recopila exhaustivament els productes
agroalimentaris típics i tradicionals de la cultura rural catalana. La majoria només són
coneguts localment. ACN/DdeG

Un cotxe s’accidenta
en xocar contra un
senglar a Vidreres
VIDRERES.- Un vehicle va xocar
contra un porc senglar la matinada d’ahir, cap a les 5.30 hores, a la carretera C-65 a Vidreres. El sinistre es va desenvolupar a l’alçada del
quilòmetre 8, quan l’animal va
irrompre a la via i el conductor,
que va resultar il·lès, no el va
poder evitar, segons va indicar
el Servei Català de Trànsit. Durant la jornada, a l’autopista A7 a Hostalric, es va incendiar un
automòbil que estava circulant.
El foc va començar al motor.
No va haver-hi ferits i els bombers van apagar les flames. DdeG

EL GOVERN DIU QUE ARA NO POT ATURAR EL DECRET

Benestar promet treure
la quota de les famílies
per a les residències
Mifas no concertarà les places fins que es
compleixi el compromís de la Generalitat
PILI TURON
GIRONA

El Departament de Benestar i
Família, de la Generalitat ha adoptat el compromís polític de modificar el sistema de taxes perquè
només paguin els usuaris de residències per a discapacitats físiques o psíquiques i no les seves famílies. El delegat d’aquesta conselleria a Girona, Josep Maria Solé,
va explicar ahir que el decret de
preus que ha indignat les entitats
gironines no augmenta la quota de
les famílies als centres i va afegir
que a la propera legislatura, si CiU
guanya, «el decret es millorarà perquè no hi hagi cap altra contraprestació d’ingressos que no siguin
de l’usuari».
El decret que s’aplica demà i que
pares de la Fundació Ramon Noguera i Mifas van qualificar de discriminatori suposa la concertació de les places residencials. El decret es va aprovar el 1996 i també
amaga l’obligatorietat que els familiars abonin una quota. Josep
Maria Solé va insistir en els avantatges de la concertació –garantint
un llit per a tots els discapacitats,
augmentant l’aportació econòmica i la millora assistencial– i va explicar que ningú pagarà més que
ara, però va admete que el decret
s’ha de millorar i això es troba en
el programa electoral de CiU. Malgrat aquesta intenció, el delegat de
Benestar i Família va afirmar que
el decret ara no es pot aturar.
La Fundació Ramon Noguera
ahir va acceptar signar el conveni
necessari per a la concertació de
places, mentre que Mifas continuarà amb l’actual sistema de subvenció fins que desaparegui l’obli-
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Josep Maria Solé.

gatorietat de pagar per part de
les famílies. El president de Mifas, Pere Tubert, considera que
el concert de la Generalitat pot
ser positiu però va refermar que
«no podem signar un conveni
que implica això».
El PSC censura la consellera

La primera secretària del PSC
a Girona, Marina Geli, va reclamar ahir l’aturada del decret
de preus i que l’assumpte es deixi a mans del proper Govern de
la Generalitat. Afegint-se al que
ja van dir des de la Fundació
Ramon Noguera i Mifas, Geli
va recordar el compromís verbal de la consellera de Benestar
i Família durant la inauguració
de la residència Oxalis assegurant que el decret de preus no
s’aplicaria. La dirigent socialista també va retreure a Irene Rigau «que en 4 anys no hagi promogut una nova llei per al finançament dels serveis socials,
tal com havia promès».

Comarques 19

