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LA PLATAFORMA REMARCA QUE EL DECRET OBVIA EL TEMA DEL FINANÇAMENT

Entitats de discapacitats creuen
que Benestar oculta el conflicte
Reclamen al Parlament que canviï la normativa de preus de 1996
P.T.V.
GIRONA

La Plataforma Catalana de Discapacitats veu manca de claredat
en l’actuació del Departament de
Benestar i Família amb el decret
sobre els serveis d’acolliment residencial per a persones amb discapacitat. Les diferències entre el
text exposat al públic a l’estiu i el
que va publicar el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya
–DOGC– dimecres han provocat
malestar. El primer recollia l’obligatorietat dels familiars d’usuaris
de residències a pagar, cosa que va
generar les protestes dels afectats.
Aquesta condició s’omet en el decret 271/2003 que s’ha publicat
aquesta setmana.
Així, en els apartats on es descriuen el dret i l’accés als serveis
d’acolliment residencial s’explica
que està subjecte a contraprestació. El projecte de decret deia que
«es tindrà en compte la capacitat
econòmica de la persona usuària
així com, en el seu cas, la dels parents de primer grau per consanguinitat que la representin»; al redactat final, però, el tema de les
contraprestacions se simplifica
dient que s’aplicarà «la normativa vigent en aquesta matèria». Pel
que fa a l’accés al servei, el document que es podia consultar a l’estiu deia que «es prioritzarà en funció de criteris (...) en els quals es
considera l’estat de necessitat de
la persona usuària, l’entorn familiar i la capacitat econòmica»; això
ha desaparegut del redactat final.
La inclusió d’aquests punts en
el projecte de decret que la Gene-

Exposició pública. Fragment del document exposat l’estiu passat.

ralitat va treure a exposició pública
–tal com informava el DOGC el
3 de juliol– va encendre les alarmes de col·lectius com la Plataforma Catalana de Discapacitats,
la Fundació Ramon Noguera o Mifas. Tots ells reivindiquen que les
seves pressions i les dels pares i mares dels usuaris han determinat
el canvi de la Generalitat. En canvi, Benestar i Família manté que
el sistema per concertar places
–aquest és el motiu del decret,
obrir les portes al concert– no té
res a veure amb l’obligatorietat de
les famílies a pagar les residències.
Ahir, tant des de la Plataforma
de Discapacitats com de la Fundació Ramon Noguera van insistir que continua vigent la normativa que preveu el pagament de les
famílies. El delegat de Benestar i
Família a Girona, Josep Maria Solé,
ha reiterat que el cobrament no

s’aplicarà i la normativa es modificarà. Des que van sorgir les
crítiques, Solé ha insistit en desvincular el concert de les places residencials de l’obligatorietat de les famílies a pagar i
considera que s’han barrejat els
temes. En el concert, tots hi estan d’acord.
El cert és que tant el decret
sobre els serveis d’acolliment
residencial que el DOGC publicava dimecres com els convenis que han signat els equipaments parla d’aplicar «la normativa vigent», que continua
essent una de 1996 que inclou
el decret de preus amb el pagament dels familiars. La Plataforma Catalana de Discapacitats va reclamar que el Parlament aprovi una nova llei que
formalitzi el compromís de Benestar i Família.

LA SUPRESSIÓ DE L’IMPOST D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES FA PERDRE 54.000 EUROS

Quart apujarà un 40 per cent la
taxa d’escombraries de l’any vinent
Afirma que el servei continua essent deficitari per a l’Ajuntament
P.T.V.
QUART

La taxa per a la recollida i la gestió d’escombraries a Quart s’apujarà un 40 per cent, seguint una
tònica generalitzada als ajuntaments gironins. L’alcalde de Quart,
Pere Cabarrocas –PSC–, va assegurar que aquesta puja no permet
cobrir tot el servei, que «tot i així
continua essent deficitari».
Les noves ordenances fiscals de
l’Ajuntament de Quart per a 2004
recullen l’encariment de les taxes
municipals que graven la deixalles,
tal com es ve repetint en els consistoris aquest últim trimestre de
l’any. Els arguments de l’equip de
govern de Quart coincideixen amb
els d’altres consistoris, que es refereixen a l’entrada en vigor d’un
nou cànon per part de la Generalitat –que grava el procés amb 10
euros per tona de residus– o l’encariment dels serveis que ofereix
l’abocador de residus. El 40% és
una puja considerable, ja que a la

majoria de municipis del Gironès
se situa al voltant del 20 per cent
–tot i que a Cassà de la Selva supera el 50 per cent–. L’alcalde va
explicar que, fins ara, les taxes municipals de deixalles estaven molt
per sota.
Dubtes per la compensació de l’IAE

Pere Cabarrocas va lamentar la
pèrdua d’ingressos que representa la supressió de l’Impost d’Activitats Econòmiques determinada pel govern central. L’alcalde va
explicar que Quart deixarà d’ingressar més de 54.000 euros –uns
9 milions de pessetes– el 2003, provinents d’aquest impost. Cabarrocas va posar en dubte la compensació promesa pel govern de
Madrid, que encara no ha concretat cap aportació econòmica i
no l’ha contemplat als pressupostos generals de l’Estat.
La necessitat de cobrir la retallada de l’Impost d’Activitats
Econòmiques –IAE– es troba entre els motius que justifiquen la
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puja d’alguens taxes municipals, tal com va assenyalar l’alcalde. Deixant de banda la recollida i la gestió d’escombraries, Pere Cabarroques va dir
que la puja més elevada aprovada a les ordenances fiscals de
2004 és d’un 4,8 per cent. En
concret, l’alcalde de Quart es
va referir als tributs per al cementiri municipal, que s’apujaran un 4 per cent; el mateix
índex que els preus públics corresponents a la llar d’infants.
Pel que fa a l’impost de construccions, el batlle va explicar
que l’increment oscil·larà entre el 2,40 i el 3,60 per cent.
Pere Cabarrocas va insistir
que la puja es deu a la voluntat de cobrir la pèrdua de l’IAE
i els encariments relacionats
amb la gestió de residus, però
va assegurar que la voluntat de
l’Ajuntament per als propers
anys de mandat és mantenir les
taxes al mateix nivell que
l’Índex de Preus al Consum.

LA TEVA FARMÀCIA

Compte amb la faringitis
La faringitis és un dels motius més freqüents de consulta a
l’Oficina de Farmàcia. Generalment es tracta de processos lleus,
que remeten de forma espontània o amb l’ajuda de mínimes atencions. Però no s’ha d’oblidar que en ocasions poden sorgir complicacions, o bé aparèixer de forma secundària en quadres més
greus, que han de ser degudament diagnosticats i tractats per un
metge. Per faringitis s’entén la inflamació de la faringe i és un símptoma comú a la infecció pel virus de la grip, o el del refredat
comú.
La faringitis pot ser una entitat clínica en si o ser un símptoma d’un quadre més complex. Segons la seva causa, poden distingir-se faringitis no infeccioses, per exemple deguda a un traumatisme, i faringitis infeccioses. Dins de les faringitis infeccioses
convé diferenciar entre els processos vírics i els bacterians. La sequedat de l’ambient, per la calefacció o l’aire condicionat, és una
de les causes més freqüents de faringitis. Aquesta, no només ocasiona una acció irritant, sinó que la sequetat de la mucosa redueix la seva capacitat de defensa enfront dels microorganismes.
El mateix efecte exerceixen el fum, o la respiració bucal. Aquesta
acció irritant pot estimular a més a més l’aparició de tos, també
irritant, i crear-se així un cercle viciós.
En trobar-se en permanent contacte amb l’exterior, la faringe no és un medi estèril. Una rica gamma de microorganismes hi
viuen de forma permanent i altres la colonitzen de forma eventual.
El sistema immunitari treballa perquè aquests microorganismes
es mantinguin en uns nivells no perillosos. La disminució de les
defenses de l’organisme pot afavorir la proliferació d’algun
d’aquests gèrmens que es comporten com patògens oportunistes,
apareixent símptomes que poden variar des de sensació de picor
o sequetat al coll, fins a dolor intens que impedeix engolir.
Les faringits d’aspecte vermellós són en general processos banals que es deuen fonamentalment a infeccions víriques encara
que, amb menor freqüència, poden estar causades per bacteris,
alguns dels quals suposen un risc potencial de complicacions serioses. Els pacients manifesten dolor local, sobretot en empassar,
així com febre, malestar i mal de cap. Quan la faringitis és irritativa, deguda a deshidratació, el tractament s’orienta a mantenir
una adequada hidratació i al tractament simptomàtic mitjançant
analgèsics, anestèsics locals, i substàncies que «suavitzen» la gola.
En les faringitis d’origen víric el tractament normalment es limita a l’alleujament simptomàtic de les molèsties faríngies i els símptomes generals o respiratoris associats. Per últim, la faringitis d’origen bacterià es tracta amb antibiòtics sempre sota prescripció
mèdica.

Descobertes noves
mutacions genètiques en la
malaltia d’Alzheimer
Tres mutacions en gens associats amb la malaltia d’Alzheimer s’han descrit en l’última edició de la revista The Archives of
Neurology. Investigadors de la Universitat de Florència (Itàlia) van
obtenir mostres d’ADN de 45 persones amb la malaltia d’Alzheimer en la seva modalitat familiar i van analitzar certs gens associats amb aquesta. La malaltia d’Alzheimer, una afecció neurodegenerativa que sovint afecta persones d’edat avançada i que es
caracteritza per una pèrdua gradual de memòria i declivi cognitiu, sovint ve acompanyat de certa acumulació de proteïnes o
plaques en el cervell. Des de 1991, els resultats d’estudis genètics
han permès la identificació de mutacions i variacions genètiques
que, o bé poden causar la malaltia d’Alzheimer o augmentar el risc
de desenvolupar-la. L’Alzheimer familiar, que suposa al voltant
d’entre un 5% i un 10% de tots els casos d’Alzheimer, està influït
per mutacions dels gens que codifiquen la presenilina, una proteïna que té relació amb la formació de plaques. En el present estudi, els investigadors van identificar diverses famílies portadores de mutacions de presenilina i han observat que una mutació
d’aquest gen s’associava amb l’edat variable del sorgiment de la
malaltia (entre 35 i 38 anys d’edat) en una família i van trobar dues
noves mutacions relacionades amb el sorgiment primerenc de l’Alzheimer a les edats de 49 i 54 anys en dues altres famílies italianes
no relacionades. En conclusió, segons els investigadors, els resultats d’aquest estudi confirmen i estenen el concepte que la manifestació clínica de mutacions en els gens de la presenilina PS1 i PS2
podrien ser els típics de la malaltia d’Alzheimer i també d’altres
tipus de demència similars.

