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Mifas reclama a Benestar una
certificació oficial d’ajuts per al
nou centre de dia de Vilafant
La consellera presidirà l’acte de col·locació de la primera pedra
DANI VILÀ / Girona

J L’associació Mifas reclama al Departament de Benestar que executi el compromís oficial de subvenció per al nou centre
de dia que l’entitat preveu construir a ViEl president de Mifas,
Pere Tubert, va fer públic
ahir, durant la jornada a
Girona per celebrar els 40
anys de l’Institut Guttmann, el malestar de l’entitat amb el Departament
de Benestar i Família per
l’endarreriment de la subvenció que van demanar
per tirar endavant la construcció d’un centre de dia
a Vilafant. Tubert acusa
la conselleria d’haver provocat un endarreriment de
gairebé mig any en el projecte i «això suposa que
alguns associats hauran de
continuar anant de l’Alt
Empordà a Riudellots durant més temps del previst».
Mifas es va reunir al juliol amb la consellera per
exposar-li les necessitats

lafant. La consellera Anna Simó té previst
assistir el dia 3 de desembre a la col·locació de la primera pedra del centre, però
Mifas vol una resolució que comprometi
el govern a aportar-hi 125.000 euros.

de l’entitat. Malgrat el
compromís adquirit per Simó, Mifas no ha rebut encara una resolució oficial
que certifiqui la subvenció
de l’administració autonòmica. Malgrat això, la consellera Anna Simó té previst en la seva agenda participar el 3 de desembre
en la col·locació de la primera pedra de les noves
instal·lacions del que serà
el centre de dia Pere
Llonch de Vilafant.
Tot i la voluntat de la
consellera, el president de
Mifas considera insuficient aquesta implicació
personal i reclama al govern el compromís oficial
de la subvenció. «Necessitem una documentació
oficial, per si un dia canvien la consellera nosal-

tres puguem reclamar la
subvenció a qui toqui», argumenta Tubert. Mifas lamenta que el projecte segueixi encallat i que l’obra
ja porti un retard de gairebé mig any respecte al
termini previst. «Només
ens falten els diners de Benestar per poder començar l’obra», certifica Tubert.
El projecte del futur
centre de dia Pere Llonch
té un pressupost inicial que
rondarà els 700.000 euros,
una inversió que l’entitat
cobreix amb l’aportació
que fa la Fundació ONCE,
amb uns 150.000 euros,
15.000 de la Fundació «la
Caixa» i 350.000 euros que
aporta Mifas, com a resultat dels guanys extrets
de l’herència de Pere

e Quaranta anys d’Institut Guttmann.L’Institut Guttmann i Mifas van organitzar ahir a l’hotel Carlemany de Girona una jornada per tractar el tema de la
independència i autonomia de les persones
que tenen algun tipus de discapacitat. Tres
Llonch, un soci tetraplègic
de l’entitat que va cedir
els seus béns a Mifas. Fins
i tot, el Ministeri de Treball ha aprovat una subvenció de 15.000 euros per
al pròxim any, xifra que
pot anar en augment en
els anys següents.
L’endarreriment de l’obra pot provocar un en-

socis de Mifas van explicar la seva experiència d’independència i diversos experts
van parlar sobre l’autonomia en persones
discapacitades. L’acte va servir per celebrar
els quaranta anys d’existència com a centre
pioner de l’Institut Guttmann. / D.V.

cariment del projecte inicial i que el centre no es
posi en funcionament el
mes de setembre del 2006,
tal com estava previst. El
nou equipament, a més del
centre de dia per a 25 persones, incorporarà el primer centre ocupacional i
de formació per a discapacitats físics de l’Alt Em-

pordà. Amb aquest nou
centre, Mifas comença un
procés de descentralització dels serveis per als seus
associats fora de l’àrea de
Girona, on ja disposen de
centres residencials, tallers ocupacionals i diverses empreses d’inserció laboral per a discapacitats
físics.

ENTRADES
MPRA DE 2
PER LA CO

T
PLETAMEN
1 NEN COM

GRATIS!!!

Un moment de la signatura dels convenis, ahir, entre les entitats i la Fundació «la Caixa» / D.V.

L’obra social de «la Caixa» aporta
262.000 euros a onze projectes gironins
DANI VILÀ / Girona

J La Fundació «la Caixa»
destinarà un total de
262.000 euros a onze projectes d’entitats gironines
que tenen per objectiu
afavorir la integració dels
discapacitats i ajudar
col·lectius marginals.
A la signatura dels convenis, que es va formalitzar ahir, hi va assistir el di-

rector de l’obra social i de
la fundació, Josep F. de
Conrado. Les subvencions
són per a la Fundació Els
Joncs de Sarrià, amb
30.000 euros; la Fundació
Oreig de Palamós, amb
20.000; la Fundació Disminuïts Psíquics del Pla de
l’Estany, amb 20.000; la
Fundació Ramon Noguera, amb 30.000; Mifas,

amb 15.000; CC Baix Empordà, amb 30.000; l’Associació contra el Càncer i
l’Ajuntament de Ripoll,
amb 15.000; l’associació
Canaan de Banyoles, amb
27.000; l’Associació d’Ajuda a Drogodependents,
amb 30.000, i el centre sociosanitari Mare de Déu
de la Salut, també amb
30.000 euros.
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Després del gran èxit

PRORROGUEM
Fins al 13 de novembre
Noves funcions
Dijous 10 de novembre a les 18.15 h
Divendres 11 de novembre a les 18.15 i a les 20.30 h
Dissabte 12 de novembre a les 17 i a les 19.30 h
Diumenge 13 de novembre a les 12 i a les 17 h
VENDA D’ENTRADES: 609 326 330
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