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Comarques

BENESTAR

XERRADES

Mifas reclama una llei exclusiva de
protecció a les persones amb disminució

La Fundació
Caixa Sabadell
porta a Cassà un
cicle de salut per
a la gent gran

Critiquen que la normativa de serveis socials de la Generalitat planteja el copagament

DdeG, Cassà de la Selva.
C.T.T., Girona.

L’associació Mifas –Minusvàlids
Físics Associats– reclama a la
Generalitat que elabori una nova
llei de protecció de les persones
amb disminució. Els membres
de Mifas consideren necessària
una llei específica per a aquest
col·lectiu i apunten que hauria
d’abarcar des de la integració escolar del disminuït fins a la integració laboral, les prestacions o
l’atenció residencial en els darrers anys de vida. La demanda de
Mifas arriba pel desencís de l’entitat amb el desenvolupament de
les noves bases de la Llei de Serveis Socials que impulsa el Departament de Benestar i Família
de la Generalitat. Aquest va ser
un dels temes tractats en l’Assemblea General de Compromissaris que Mifas va celebrar
aquest cap de setmana.
El president de Mifas, Pere
Tubert, explicava ahir que el nou
document que està treballant la
Generalitat deixa molts aspectes
pendents de definir, com el finançament de la nova llei o el
traspàs de competències als
ajuntaments. Amb tot, la màxima
preocupació de Mifas és el concepte de copagament que establiria, segons sembla, la nova
llei. En aquest sentit, Pere Tubert explicava ahir que quan l’anterior govern de CiU va plantejar
«el decret de preus de residència,
els grups d’esquerres es van posar
al nostre costat, però ara que governen fins i tot han passat de pro-

Aprova
contribuir a pagar
residències però
no que ho hagin
de fer els familiars
■

OPINIÓ

POLÍTICA

TAPI CARRERAS

ANIVERSARI. Mifas celebrava l’any passat el seu 25è aniversari i va organitzar com a acte central una festa.

posar un decret a una llei».
Aquesta crítica de Tubert el porta a concloure que «no podem donar suport a una base de llei que
no aclareix res».
Pagament de residències

Mifas assegura que no posen
problemes a que les persones
amb disminució hagin de contribuir al pagament dels ser veis
que els ofereixin –relacionat
amb les residències–, però, en
canvi, no estan d’acord amb que
els familiars hagin d’assumir els
pagaments. «L’aplicació d’aquest
decret de preus, que ara podria ser
una llei, és injusta per a la gent
amb disminució, i a més és una
clara contradicció amb les promeses electorals dels partits que

avui governen Catalunya», manifesten des de Mifas.
El president de Mifas, Pere
Tubert, també criticava ahir que
la Generalitat no hagi convocat
les associacions gironines per
donar a conèixer i debatre les línies de treball de les Noves Bases de la Llei de Serveis Socials.
Mifas considera aquesta llei molt
important i, per això, reclama
que es parteixi de zero i que es
consideri l’opció d’elaborar una
llei de protecció de les persones
amb disminució similar a la que
hi havia el 1982, segons va dir
Tubert.
A l’Assemblea General de
Compromissarisde Mifas es va
aprovar l’informe de gestió del
2004 i el programa de pressu-

postos del 2005. La reunió va
comptar amb l’assistència de 80
delegats que representen les
vuit comarques gironines. Mifas
tenia a finals de l’any passat un
total de 2.400 persones amb disminució física.
Diari de Girona es va posar
ahir en contacte amb la Conselleria de Benestar i Família de la
Generalitat per conèixer-ne l’opinió, però no va rebre resposta.

L’entitat manté
que el Govern
actual incompleix
les promeses
electorals
■

EDUARD Berloso*

Mal es fira, Sr. Piqué, amb els decebuts d’Unió
m sembla molt
bé que el senyor Piqué es
mobilitzi de cara a
les properes comteses electorals.
Em sembla molt bé
que tracti d´imitar
els socialistes creant una entitat
cívica a l´estil de Ciutadans pel
Canvi. El que trobo exagerat i
fora de lloc és que vulgui nodrir
únicament amb els decebuts
d’Unió. Mal va el senyor Piqué
si es refia d’aquestes persones
per constituir la segona marca
del PP.

E

EN L’EDICIÓ D’AHIR DE DIARI DE GIRONA es deia que un dels impulsors d´aquesta campanya és un
notable col·laborador del Sr. Piqué i exdirigent d´Unió al més
alt nivell. Si recordem, aquest
senyor va deixar de ser precisament això, alt dirigent d’Unió,
perquè la militància d’UDC va
decidir que ell no era persona

adient per continuar representant-los i dirigint-los, per motius
que ara no són del cas. I amb una
inaudita rapidesa aquest senyor
deixa de creure en tot allò que
defensava aferrissadament i…
oh!, en un tres i no res es fa nacionalista espanyol i passa a
compartir la ideologia del PP,
amb tot el que aquest pas significa. La meva pregunta és si veritablement són les idees les que
poden canviar-se tan radicalment o hi ha altres raons no explicitades. També es parla, entre altres, de dos exdirigents
d’Unió que fa poc van passar-se
a les files del PP. Un era secretari de política municipal i en una
pirueta politicocircense el tro-

➾ «Són les idees les
que poden canviar-se
tan radicalment o hi
ha altres raons?
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bem al cap de pocs dies de vicesecretari d’organització dels populars gironins. A Unió s’han
viscut, i encara s’està en fase de
solució, moments de crisi en què
el funcionament del partit no era
el més adequat per engrescar la
militància, però jo em pregunto:
Qui té la responsabilitat del funcionament d´un partit, si no els
seus dirigents? Dirigents com el
senyor que ens ocupa, que un
dia defensa els ideals catalanistes i demà s’aixeca pensant
tot el contrari. Aquest comportament deixa palès que els principis i els compromisos amb el
país, els ciutadans i el partit els
va posar al servei només del desig de notorietat i poltrona. Finalment, vull referir-me a una
exdiputada d’Unió que també ha
passat a militar al PP, que ràpidament li ha donat un càrrec de
relleu a les comarques de Girona. Quan l’electorat la va apartar
de la seva responsabilitat li va
desaparèixer el seu compromís

i ha acabat cercant un nou espai
on podrà tornar a brillar, oblidant-se de tot allò que defensava i deixant de ser l’obvi referent
per a la militància que tot càrrec
públic representa. Aquest comportament és un clar exemple de
servir-se i no de servir. Amb tot,
hi ha un aspecte molt positiu. La
marxa d´aquestes persones amb
el seus egoistes comportaments
polítics ha deixat de crear malestar a Unió, i això permeterà
treballar per a allò que és la nostra vocació: Catalunya i els seus
ciutadans, sense personalismes,
ni fites posades en beneficis personals o poltrones. Sr. Piqué, té
una mala peça al teler amb
aquestes persones i amb ells,
amb els decebuts d’Unió, no
podrà construir cap projecte.
Continuï amb els de sempre i altres sincers convençuts si vol fer
alguna cosa pel país.
*President local d´Unió
Democràtica a Girona

La Fundació Caixa Sabadell
tornarà a fer a Cassà de la Selva el cicle dedicat a la gent
gran des d’avui i fins al 27 d’abril amb la col·laboració de
l’Ajuntament. El curs Salut i
qualitat de vida donarà consells per viure millor als avis.
La Fundació Caixa Sabadell
organitza la sisena temporada
dels cursos, dedicats a la millora de les condicions de vida
de la gent gran i pensats per
ser adaptats a les necessitats
de les diferents poblacions catalanes.
A Cassà de la Selva efectuarà les seves quatres sessions al Casal de Jubilats avui
i els dimecres 13, 20 i 27 d’abril, sempre de dos quarts de
sis i fins a les set de la tarda.
El cicle està organitzat amb la
col·laboració de l’Ajuntament
de Cassà de la Selva. La participació és gratuïta i per informar-se’n cal acudir a l’Oficina d’Atenció Ciutadana.
El programa està orientat
cap a la millora de la vida quotidiana de la gent gran, però
els responsables consideren
que també pot interessar a un
públic de totes les edats. La
primera sessió es farà avui
amb el tema Activitat física.
Envelliment saludable, a càrrec de la fisioterapeuta Loreto González, que parlarà de
l’activitat física com a eina eficaç per mantenir la independència i farà un repàs de
les capacitats que són susceptibles de millorar i de la intensitat més convenient per
fer els exercicis.

SERVEIS

La Fundació Emma
fa un cicle de
cinema-fòrum
sobre la gent gran
DdeG, Sant Joan de les Abadesses.

La Fundació Emma de Sant
Joan de les Abadesses ha organitzat un cicle de cinema-fòrum per fomentar i debatre a
través d’una pel·lícula aspectes
i temes que envolten la vellesa
i les relacions intergeneracionals. Així, durant tots els dijous
del mes d’abril, tindrà lloc el cicle a la Sala Tosca del Palau de
l’Abadia de Sant Joan.
L’objectiu d’aquest cicle de
cinema és tractar diferents
temàtiques que poden ser d’interès per a aquest col·lectiu de
persones. Les pel·lícules que es
projectaran són Paseando a
Miss Daisy , on es tractarà la
temàtica de la gent gran i les limitacions, Tomates verdes fritos
, on es comentaran les relacions humanes, Qué hacemos
con la abuela, on el fil conductor serà la família, i Harold i
Maude, que se centrarà en la
sexualitat. Cada pel·lícula
comptarà amb una presentació
i una persona que en aquell àmbit farà una proposta de debat i
col·loqui.

