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MINUSVALIDS FISICS ASSOCIATS NO ACCEPTA COBRAR ALS FAMILIARS LES DESPESES D’ATENCIO ALS DISCAPACITATS

MIFAS diu que el Govern la margina
per no acceptar el decret de preus
L’entitat denuncia que la Generalitat no dóna ajudes econòmiques per a la seva residència
DdeG

DdeG
GIRONA

La Fundació Minusvàlids Físics
Associats (MIFAS) va denunciar
ahir que la Generalitat de Catalunya l’està marginant per no haver signat el conveni per aplicar
el decret de preus als familiars de
les persones disminuïdes que estan en una residència. L’entitat afirma que «s’està veient perjudicada econòmicament» per no acceptar la proposta del departament
de Benestar i Família ja que, segons asseguren, el Govern català
no ha donat ajudes durant aquest
any per a la instal·lació que l’agrupació gestiona a Girona..
MIFAS va ser la única entitat que
no va voler signar el conveni en
el seu moment, cosa que tampoc
va fer les associacions de pares, donat que l’entitat considera «un pas
enrera sense precedents» el fet de
que els familiars hagin de fer-se càrrec de forma parcial de les despeses que suposa que una persona greument disminuïda tingui
que ser atesa en un centre especialitat.
L’associació de minusvàlids, que
disposa d’una residència al barri
gironí de Sant Narcís inaugurada
l’any passat on hi està atenent un
total de 22 persones, critica que
la Generalitat no li doni ajudes per
mantenir obertes les instal·lacions
i continuar donant servei a les persones discapacitades.
«El govern català no ha pagat
ni un cèntim d’euro en el que portem d’any i segurament tardarem
alguns mesos en rebre alguna
quantitat, provocant un seriós problema econòmic a l’entitat», asseguren els responsables de la Fundació.
Davant la situació de marginació denunciada, Minúsvàlids Físcics Associats ha demanat als partits polítics que es pronunciïn «de
forma clara i contundent» sobre
aquest problema «ja que la passa-

Denúncia de MIFAS. La Fundació acusa la Generalitat de no donar ajudes per a la seva residència.

PROPOSTA

Decisió ràpida i rebuig del sector
■ L’anterior govern de la Generalitat va decidir obligar a les famílies de persones amb discapacitats físiques i psíquiques a pagar part del seu ingrés en una
residència. Les associacions de
pares i les principals fundacions
del sector a Girona la van rebutjar perquè consideraven que era
una discriminació. La decisió va
sorpendre els afectats per la
urgència amb què es va trami-

da campanya electoral tots els partits van comprometre’s a suprimir
aquesta normativa».
Des de l’entitat gironina es mos-

tar i perquè la que era consellera de Benestar i Família, Irene Rigau, va assegurar verbalment a
responsables de Mifas i de la Fundació Ramon Noguera que no
s’aplicaria.
En decret imposa als pares el
finançament de 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
tren convençuts que no hi ha voluntat seriosa de resoldre aquesta
situació, «especialment després
que hagin passat les eleccions i al

renda no arriba a un mínim establert–, aquesta obligació passa
als germans dels minusvàlids. A
part de la quota exigida a la família, que pot arribar a ser de 900
euros, el decret també preveu que
l’ingressat aporti el 80% de la seva
pensió. El Decret de Preus ja
s’aplica als geriàtrics de Catalunya
des del 1996, però la seva extensió als de disminuïts va quedar
aturada.
departament de Benestar i Família li preocupa molt poc els problemes que tinguem les entitats»,
afegeixen.

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA CONDEMNA L’AJUNTAMENT A PAGAR 2.835 EUROS

Palafrugell haurà d’indemnitzar un veí
lesionat després de caure en una sèquia
XAVIER VALLBONA/INTRA–ACN
BARCELONA

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha condemnat l'ajuntament de Palafrugell a indemnitzar amb 2.385 euros un veí
d’aquesta localitat baixempordanesa que va patir diverses lesions
en caure en una sèquia quan abandonava un recinte d'atraccions firals a la població el 27 d'agost de
1997.
Aquest litigi va començar amb
la interposició d'un recurs contenciós administratiu per part del
perjudicat contra la resolució del
23 de desembre de 1998 en què l'Ajuntament de Palafrugell li dene-

gava una indemnització per danys
i perjudicis arran d'una caiguda en
una sèquia.
Segons la sentència emesa per
l’alt tribunal català, les lesions de
la persona recorrent han de ser
atribuides a dos focus causals d'igual entitat.
Ajuntament i afectat, responsables

D'una banda, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya atribueix el 50 per cent de la responsabilitat a l'ajuntament baixempordanès en considerar que hauria
d'haver mantingut la zona en condicions de seguretat i haver col·locat els senyals i aparells d'il·luminació addients per tal d'indicar
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quines eren les vies d'accés correctes al recinte d’atraccions. Segons la resolució del TSJC, el consistori va percebre les corresponents taxes pel permís.
Per altra banda, l'alt tribunal
atribueix el 50 per cent restant de
responsabilitats al recurrent en
considerar que disposava de vies
més segures per portar a terme el
camí de tornada.
Per aquests motius, el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya
ha estimat en part el recurs contenciós administratiu i decidit repartir responsabilitats. D'aquesta
manera, l'Ajuntament de Palafrugell haurà d'indemnitzar l'home a
2.385 euros.

LES CLAUS

■ CAIGUDA EN UNA SÈQUIA. El

veí de Palafrugell es va lesionar després de caure en una
sèquia quan abandonava una
zona d’atraccions firals l’any
1997. L’Ajuntament es va negar a indemnitzar-lo l’any
1998.
■ CONDEMNA DE 2.835 EUROS.

El TSJC ha condemnat ara el
Consistori a pagar una indemnització. El tribunal considera que l’Ajuntament té
el 50 per cent de responsabilitat per falta de seguretat.

Palafrugell crea una
comissió per dirigir
els ingressos a la
residènca geriàtrica
PALAFRUGELL.- L’Ajuntament de
Palafrugell ha aprovat la composició de la Comissió Tècnica
d’Ingressos a la residència geriàtrica municipal, així com els
criteris i barems d’admissió. La
comissió estarà integrada per
sis persones, tres representants
de la residència, dos de l’àrea de
Benestar Social i un del Centre d’Assistència Primària. Els
seus objectius són la gestió de
la llista d’espera per a l’ingrés
a la residència, confeccionada
d’acord als criteris i barems de
puntuació acordats. A la llista
d’admissió podrà incloure’s
qualsevol persona, empadronada a Palafrugell, que hagi fet
els 65 anys d’edat, amb una
puntuació mínima de dependència física de 2 punts. La
llista d’espera serà única i inclourà tots els casos atesos des
de l’Àrea de Benestar Social, tat
els de l’ICASS com els que es
presentin en l’àmbit privat, per
si hi ha alguna situació d’urgència. DdeG

Palamós adquireix
una nova màquina
per descarregar
ciment al port
PALAMÓS.- Palamós ha adquirit una nova màquina per descarregar ciment al port que permetrà el traspàs directe d’aquest
material als camions de transport mitjançant un circuit intern. La màquina arriba a Palamós després que, l’any 2003,
ports de la Generalitat signés
un acord amb l’empresa Cimencat per a la instalació
d’aquest aparell al port del municipi. L’objectiu principal ès
garantir la qualitat de vida dels
habitants del nucli de població més proper al port així com
compatibilitzar les difererents
activitats que comparteixen el
mateix espai. Aquesta millora
permetrà al port operar amb
vaixells de fins a 10.000 tones.
ANNA AGUSTÍ

Llagostera reclama
que s’arxivi el cas
dels detinguts per
l’Operació Estany
LLAGOSTERA.- L'Ajuntament de
Llagostera ha manifestat el seu
suport als encausats en l’Operació Estany i s’ha posicionat
a favor que els òrgans jurisdiccionals arxivin les diligències
sobre aquest cas. A més, el Consistori gironí ha demanat «l'alliberament immediat» de Youb
Saoudi, Mohamed Benaboura
i Djamel Boudjelthia, que es denegui la seva extradició a Algèria i que se’ls hi concedeixi l’estatut de refugiat polític. L’Ajuntament també s’ha mostrat
indignat per «la situació generada i per la constant criminalització de la immigració». Els
acords han estat comunicats a
la Taula Intercultural de Llagostera i a la Plataforma «Aturem la Guerra» de Girona. DdeG

