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Benestar no preveu més places El TSJC anul·la la
per a discapacitats al Gironès construcció de 43
El director de l’Icass creu que «Mifas no perilla» per la manca d’ajut
J. Badenes, Girona.

El director general de l’Institut
Català d’Assitència i Serveis Socials (Icass), Martí Masferrer,
va assegurar ahir que «no és correcte que Mifas digui que estan
desatesos». Masferrer va explicar que s’han celebrat tres reunions en el darrer any –una de
les quals fa menys d’un mes– i
«no es pot dir que l’entitat perilla pels projectes de futur, i més
quan tenen 25 anys d’història a
darrere». El Depar tament de
Benestar i Família va respondre
ahir a les crítiques del col·lectiu
de Minusvàlids Físics Associats
(Mifas), que veien com una
amenaça la manca d’ajuts del
govern català. L’Icass troba
«sorprenent» la reacció de Mifas.
El responsable de l’Icasss va
recordar «que hi ha un contacte
fluid amb l’entitat i s’ha de mantenir». Masferrer va assenyalar
que «tots els temes que tenen pendents són projectes de futur i no
podem parlar de desaparició perquè tenen una llarga trajectòria
que els avala». Segons el representant de Benestar, «en la reunió del 5 de gener es va arribar
a quatre acords, que encara s’estan treballant».
Un dels quatre punts de con-
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Martí Masferrer

sens afectaria les ajudes que ha
de rebre l’entitat per la residència del Gironès. Masferrer va
assenyalar que «se’ls va demanar un informe sobre les pèrdues,
pero encara no ens l’han fet arribar i no podrem avançar en
aquest punt».
Martí Masferrer va assegurar que «en principi, no tenim
previst crear més places de residència al Gironès, perquè no
volem sobredimensionar-ho i
s’està mirant d’ordenar-les». Va
recordar que a més de Mifas, hi
ha altres entitats que també en

disposen. «Si es fan moltes places al Gironès, es pot perjudicar
l’Alt o el Baix Empordà o a altres
comarques», va reiterar.
Mar tí Masferrer va indicar
que «com a entitat, Mifas és un
grup de pressió, com en qualsevol sistema democràtic, que compleix la seva funció, però el Depar tament ha d’administrar el
bé comú».
Va explicar que «sobre el centre ocupacional i la residència de
l’Alt Empordà, el Departament
reconeix que aquesta comarca té
una manca d’oferta per als discapacitats físics, però vam acordar que es creuarien les dades del
llistat de Mifas, del cens de la delegació de Benestar a Girona i
dels serveis d’Atenció primària,
per conèixer la possible demanda». «La posada en marxa d’un
equipament suposa una gran inversió, però el més costós és mantenir-ho i no farem un servei que
després no té demanda», van assenyalar.
El responsable del Govern va
afirmar que «respecte a la creació de llocs de treball, s’estan seguint els tràmits perquè pugui
ser realitat, però els aparcaments
del Trueta i de l’aeroport són projectes que estan encara en
marxa».

És una programació de:

apartaments tutelats

El tribunal diu que no es pot fer l’edifici
ACN/DdeG, Calonge.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha decidit estimar un recurs presentat per l'entitat Lemoc XXI
contra l'acord de govern de l'Ajuntament de Calonge del gener del 2001 on s'entregava
una llicència per a la construcció de 43 apartaments tutelats
a la zona de la Masoveria del
Collet de Sant Antoni de Calonge. El Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya considera «il·legal» la llicència municipal que autoritza vials d'accés als habitatges sense que es
tinguin en compte en els plans
municipals urbanístics.
El tribunal també considera
que la finca on és vol construir
no «mereix la consideració jurídica de solar», prèvia a l'obtenció de la llicència per construir. La sentència del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya també explica que en cap
cas els plans generals municipals ni tampoc el Pla Parcial
Collet Est, parlen de vials d'accés a aquesta zona que es vol
urbanitzar.
Tampoc creu el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

que el municipi pugui ampararse en cap estudi de detall per
autoritzar la construcció, ja
que no poden subordinar-se a
un pla urbanístic.
Sentències urbanístiques

Aquesta no és l’única
sentència relacionada amb temes urbanístics a Sant Antoni
en què darrerament s’ha vist
involucrat l’Ajuntament de Calonge. De fet, el consistori ha
hagut de fer front a quatre
sentències per les quals s’han
d’enderrocar edificis aixecats
en el terme municipal. En el
darrer cas es tractava de dos
edificis situats a Torre Valentina.
Tot i això, el cas més significatiu és el d’un bloc d’apartaments, situat a l’illa de l’avinguda de la Unió, els carrers Tapers i Vermell i el passeig de
Sant Antoni. El TSJC va resoldre el 5 de febrer de 2004 que
l’Ajuntament havia de tramitar
un nou pla especial per determinar el desenvolupament urbanístic de la zona. En aquest
conflicte hi està involucrat el
llavors conseller de Política
Territorial, Artur Mas.
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