22 Comarques

DIUMENGE, 9 DE NOVEMBRE DE 2003 Diari de Girona

ELS PARES DIUEN QUE MOLTES FUNDACIONS HAN SIGNAT EL DECRET DE LES RESIDÈNCIES SENSE INFORMAR-LOS

La Plataforma de Discapacitats vol
que es «fiscalitzin» els centres
Els partits es comprometen a portar a la pràctica un document consensuat per les entitats
C.T.T.

C.T.T.
SARRIÀ DE TER

La Plataforma Catalana de Discapacitats es va reunir ahir a Sarrià de Ter on va consensuar un manifest en què es demana que en
la propera legislatura es tractin
tres temes sobre els serveis socials
prestats als discapacitats. Totes les
formacions polítiques s’han compromès a portar a la pràctica
aquests punts, entre els quals hi
ha la derogació o modificació del
decret 394/96 o decret de preus
que obligarà les famílies de persones amb discapacitats físiques o
psquíques a pagar part del seu ingrés en una residència. El segon
punt del document reclama l’establiment d’un conjunt de mesures que garanteixin la qualitat
dels serveis que es presten als discapacitats. Sobre aquest aspecte,
les entitats que ahir es van reunir
a Sarrià, van demanar que es «fiscalitzin» els diners públics que reben els centres.
La tercera petició de la Plataforma Catalana de Discapacitats
és que s’articuli una representació
del sector que garanteixi una comunicacio entre l’Administració
i els usuaris o els pares per evitar
situacions com l’actual. Sobre el
decret de preus, els representants
de les entitats van explicar ahir que
«molts pares no sabien la notícia
i algú havia signat per ells una cosa
que els obligava econòmicament».
La denúncia de la plataforma va
anar més enllà, ja que, segons va
explicar el portaveu Jordi Sistach,
gairebé totes les fundacions o centres o representants de pares havien mostrat el seu acord al decret
sense comentar-ho abans als progenitors afectats.
Ahir a la sala del Patronat de
l’Ajuntament de Sarrià de Ter es
van reunir unes tretze associacions
o federacions que es poden veure
perjudicades per l’aplicació del decret de preus. Representen més

Turisme de
Catalunya presenta
les estacions de
Girona al Saló Nàutic
GIRONA.- Turisme de Catalunya
va presentar dijous l’Associació
d’Estacions Nàutiques de Catalunya en el marc de la 42 edició del Saló Nàutic on es preveu que s’arribi a la xifra de
165.000 visitants. L’Associació
d’Estacions Nàutiques de Catalunya té com a objectiu prestar els serveis necessaris per la
promoció turística de les estacions nàutiques, entre elles dues
de les comarques gironines i representa més de 350 empreses
del sector.
Actualment, són quatre les
estacions nàutiques en funcionament a Catalunya: l’EstartitIlles Medes i Palamós-Sant Antoni de Calonge, Salou-Cambrils-Montroig Miami Platja i
Vilanova i la Geltrú.
El Saló Nàutic estarà obert
fins al 9 de novembre i compta amb més de 500 expositors
de 32 països. Es calcula que gairebé el 70% de les vendes es realitzen en aquest certamen.
E.PRESS/DdeG

Familiars. Membres de la Plataforma Catalana de Discapacitats després de la reunió a Sarrià de Ter.

d’un 60% de les entitats però els
organitzadors van destacar que
la urgència amb què s’ha tramitat el decret els ha obligat a actuar
amb precipitació i potser no s’havia pogut informar a tothom.
El compromís de CiU

Tot i que la Conselleria de Benestar i Família de la Generalitat
s’ha compromès a modificar el sistema de taxes perquè només paguin els usuaris de residències per
a discapacitats físiques o psíquiques i no les seves famílies, ahir en
la trobada es va constatar que de
moment aquest és el marc legal.
Amb tot, CiU també és un dels
partits que ha donat suport al document consensuat ahir a Sarrià.
La Plataforma Catalana de Discapacitats va assegurar que els sabia greu fer públiques les seves

queixes quan només falten pocs
dies per a les eleccions autonòmmiques perquè «qualsevol paraula pot ser malinterpretada». Amb
tot, van afegir que «la signatura
d’uns concerts amb data 1 de novembre, amb poc temps i per
urgència, és un calendari que ha
marcat la mateixa administració».
Els membres de la plataforma van
defensar que no volen cap protagonisme i que «darrere nosaltres
només hi ha els nostres fills».
La Plataforma Catalana de Discapacitats té previst reunir-se dijous amb la directora general de
l’ICASS, Montse Cervera. El delegat de Benestar i Família a les comarques gironines, Josep Maria
Solé, va tornar a defensar ahir el
decret de preus i va destacar que
«no significa cap canvi de cara als
usuaris sinó que el canvi és pro-

L’EQUIP DE GOVERN VOTA A FAVOR I ELS GRUPS DE L’OPOSICIÓ EN CONTRA

dueix en la relació entre les entitats i l’administració».
Josep Maria Solé va afegir que
«el concert comporta que les places passin a ser de la Generalitat
però gestionades per cadascuna
de les entitats». De fet, ahir la Plataforma Catalana de Discapacitats
va assegurar que la figura del concert la veien positiva i van afegir
que només qüestionaven el canvi
en el marc legal. El president de
Mifas a Girona, Pere Tubert, va
destacar durant la reunió d’ahir
que «és una injustícia perquè es
penalitza els discapacitats, se’ls
prohibeix l’autonomia de persona i es culpa els familiars de per
vida». L’obligació per les famílies
va ser des del principi la queixa
que van retreure les associacions
de pares i les fundacions a l’Administració en conèixer el decret.

Ripoll proposa
al Consorci Alba-Ter
la restauració de
dues zones del riu
RIPOLL.- L’Ajuntament de Ripoll ha presentat una projecte
al Consorci Alba-Ter perquè
s’inclogui dins de l’anomenat
«Projecte de recuperació ambiental i condicionament per
a l’ús públic de diversos espais
naturals situats a la llera del Ter
i el Freser» que es presentarà
al programa Feder dilluns. El
projecte que des de l’Ajuntament de Ripoll es presenta és la
«Restauració ambiental i paisatgística a l’entorn del Ter. Zones de Can Guetes i de Tarradelles». Aquests dos trams són
considerats punts crítics per a
la preservació de l’entorn natural de les immediacions del
riu Ter. Les obres previstes suposen un cost de 100.500 euros. DdeG

DAVID ESTANY

Platja d’Aro augmenta un 5% les
ordenances fiscals per al 2004
DdeG
PLATJA D’ARO

El ple de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro i s’Agaró va aprovar les ordenances fiscals reguladores dels impostos i taxes per a
l’exercici 2004, amb el vot favorable dels set regidors de l’equip
de govern i el contrari dels grups
de l’oposició. Entre els que no es
modifiquen destaquen la taxa general de Gestió, Inspecció i Recaptació; la reguladora de les Contribucions Especials; l’impost sobre Construccions, Instal·lacions
i Obres; la taxa d’Aprofitaments
Especials a favor d’empreses de
subministrament per la Generalitat del veïna o la taxa per esta-

cionament de vehicles en les vies
públiques municipals –que es van
començar a aplicar l’estiu d’aquest
any.
Les subvencions per foment, que
afecten les llicències urbanístiques
i les d’oberura d’establiments no
es modifiquen i es ratifica el seu
contingut.
Els augments de manera general se situen a l’entorn del 5% com
ara l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, l’impost d’activitats
econòmiques, la taxa de llicències
urbanístiques, la taxa de clavegueram, la taxa de serveis de cementiris locals, la taxa per serveis de cens, vigilància i inspecció d’animals o les taxes
d’utilització paliativa de la via pú-
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blica o realització d’activitats administratives de competència local excepte l’ocupació del passeig
Marítim amb un 20% i també un
20% la llar d’infants.
L’impost sobre béns immobles
augmenta un 8%, la taxa de recollida d’escombraries, tractament
i eliminació un 15% –per finançar
el projecte de clausura i restitució de l’actual fase de l’abocador
de Solius i el cànon ficat per la Junta de residus. En relació amb la taxa
per l’obertura d’establiments
s’anul·la íntegrament i s’aprova
el nou redactat de taxa per la prestació del Servei d’Intervenció Integral de l’Administració Municipal en les Activitats Municipals i
Instal·lacions.

■ JORNADA SOLIDÀRIA PER L’ASSOCIACIÓ CONTRA EL

CÀNCER- La Sala de Ball va acollir ahir una jornada solidària a
favor de l’AECC-Catalunya contra el Càncer que va comptar amb
la participació de la coral del GEiEG i grups d’havaneres dins de
la V Gran Trobada d’Havaneres. En la segona part de la jornada van
haver actuacions especials del pianista Lucky Guri, acudits i el Grup
de Pescadors de l’Escala i el Grup Terra Endins. DdeG

