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Comarques

RIPOLLÈS

COOPERACIÓ

Caja Madrid dóna
700.000 € a projectes
assistencials gironins
La Fageda i Mifas, els principals beneficiaris
DdeG, Girona.

DdeG

VISITA A RIPOLL. El conseller de Governació, Xavier Sabaté, i la delegada, Pia Bosch, a la capital del Ripollès.

El 80% de catalans tindran accés
al padró telemàtic a finals d’any
El conseller de Governació visita Ripoll, Camprodon i Ribes
DdeG, Ripoll.

El conseller de Governació i Administracions Públiques de la
Generalitat, Xavier Sabaté, va visitar ahir els municipis de Ripoll, Ribes de Freser i Camprodon i es va reunir amb representants dels ajuntaments. Sabaté es va deplaçar fins a Ripoll
on va signar un conveni de
col·laboració amb el Consorci
Administració Oberta de Catalunya –AOC– i el Consell Comarcal del Ripollès. La intenció
del departament és que a finals
d’aquest any, el 80% dels cata-

OPINIÓ

IMMIGRACIÓ

lans tinguin accés al padró telemàtic.
El conveni, amb un import de
17.000 euros, permetrà que els
ajuntaments tinguin una persona de l’Administració Oberta i
també recursos per impulsar les
noves tecnologies a la comarca.
Xavier Sabaté va destacar el fet
que al Ripollès, catorze dels dinou ajuntaments ja presten serveis telemàtics. A Ripoll, el conseller va recordar que el 15 de
setembre s’acava el termini per
presentar
al·legacions
al
PUOSC i va animar l’alcaldessa,

Teresa Jordà, a presentar-ne per
poder destinar uns diners dels
fons Feder que havien de ser
per a unes naus industrials a
unes altres. Sabaté també va visitar el futur museu de Ripoll.
A Ribes de Freser es va demanar al conseller poder destinar uns diners que havien de ser
per a un aparcament al cobriment de la pista poliesportiva.
Xavier Sabaté també va visitar
Camprodon on es va desplaçar
fins a la colònia Estabanell i va
rebre la petició de més subvenció per al passeig Maristany.

L’Obra Social Caja Madrid, a través de les convocatòries d'ajudes a projectes socials, contribuirà aquest any amb 707.600
euros a impulsar programes assistencials a la demarcació de Girona. En concret, els ajuts es
destinaran a quinze projectes de
diferents entitats socials sense
ànim de lucre que desenvolupen
la seva activitat en les següents
àrees: discapacitat; desigualtat i
exclusió social; alzheimer i parkinson; majors; immigrants; països en vies de desenvolupament;
i col·lectius vulnerables sense
ocupació. Les aportacions revertiran en benefici de 30.396
persones.
Entre tots els programes als
quals s'ha adjudicat les ajudes,
destaca l’aportació que es dóna
al centre de persones amb discapacitat intel·lectual que l'entitat La Fageda té a Santa Pau.
Caja Madrid hi farà una aportació de 160.000 euros que es destinarà a ampliar el seu Centre Especial d'Ocupació. D’aquesta
manera, més de 50 persones es
beneficiaran directa i indirectament de la instal·lació d'una planta de compostatge de dejeccions
ramaderes i la creació de tres
llocs de treball, actuacions a les
quals es destinarà l'import assignat.
També s'ha assignat una
apor tació de 110.000 euros a
Minusvàlids Físics Associats
(Mifas). Aquesta entitat de Vilafant comptarà amb aquest suport econòmic per construir un
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ES DIU que «gaudeixen de tots
els serveis públics com la resta
de ciutadans , no paguen les cuotes o taxes que corresponen a alguns d’aquets serveis i a la vegada moltes de les despeses particulars són pagades per l´administració» , és a dir amb els diners de tots. Hi ha persones que
expliquen que gent de tota confiança ha vist sortir dels supermercats immigrants amb carros
carregats, sense passar per caixa, caixes de bolquers per mainada, que «dones immigrades
que tenen un fill reben un cotxet
de franc i les nostres no» i altres
exemples semblants.
Mai apareix la persona que
ho ha vist, sempre són històries
escoltades que a mesura de repetir-se la gent acaba creient.

Quan es miren les llistes de beneficiaris dels ajuts socials als diferents municipis es desmentiexen aquests rumors. Fa uns
anys una acaldessa d´un municipi del Maresme va arribar a fer
pública la llista de persones del
seu municipi que havein rebut
ajudes socials per desmentir els
rumors.
No és tan freqüent que una
persona faci aquestes denúncies
des d´un mitjà de comunicació i
més essent responsable polític
d´un partit amb representació a
totes les institucions del país, sobre tot si la majoria d´aquestes

➾ «Les
manifestacions falses
de qualsevol persona,
i més si tenen
notorietat pública
o política, que posin
en perill la
convivència mereixen
ser sacionades»
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Uns quatre milions a tot Catalunya

En l'àmbit de convocatòries
de col·lectius vulnerables sense ocupació, també destaca l'ajuda concedida per Obra Social
Caja Madrid a Fundació Privada Onyar-La Selva. Aquesta entitat disposarà d'un total de
96.000 euros per renovar i actualitzar equips i instal·lacions
del centre especial d’ús que tenen a Quart. De la realització
d'aquest projecte se’n beneficiaran directament 61 persones, més un col·lectiu de 244
que ho faran de manera indirecta.
En total, Obra Social Caja
Madrid contribuirà en el 2006
amb 3.834.600 milions d'euros
a impulsar programes assistencials en les comunitats de
Catalunya i Balears. L'import
destinat es concedirà a 112 projectes de diferents entitats socials sense ànim de lucre. L'assignació d'aquestes donacions
permetrà que un total de
111.267 persones es beneficiïn
de manera directa i que de manera indirecta arribin a un
col·lectiu de 364.386 persones.

SUCCESSOS

ANTONI Agustí Martí*

Una nena de Crespià
mor ofegada quan
volia salvar la
vida d’un gosset

Drets, deures i responsabilitats
es de fa molt
temps al voltant de la immigració es fan córrer molts rumors i
mentides denunciant un tracte favorable des de les administracions
públiques cap als nouvinguts.

centre de dia i de recursos per
a persones amb discapacitat física. Arran d’aquesta iniciativa,
es beneficiarà un centenar de
persones que podran gaudir de
la construcció, adquisició, ampliació o reforma de centres de
recursos, residències, centres
de dia, habitatges tutelats, unitats de convivència o centres
de rehabilitació.

acusacions no són certes.
Els comptes de les administracions són públics i de lliure
accés a tot ciutadà interessat en
conèixer-los però a més el responsable d´un partit polític amb
representants en el govern municipal d´una ciutat té totes les
facilitats per estar-ne al corrent.
L´efecte de les declaracions
d´un càrrec polític denunciant
una suposada mala utilització
dels recursos públics és major
que les opinions que pugui donar un particular. També la responsabiltat d´aquestes opinions.
No es tracta d´impedir la llibertat d´expresió de ningú, sinó de
mesurar les conseqüències de
l’exposició de fets falsos o no
contrastats.
Per tant al meu entendre no
és un acte de cara a la galeria ni
una «querella a la catalana» –tal
com el qualificava el senyor
Jose Luis Torres, col·laborador del Diari de Girona, el passat dissabte– el fet que el senyor
Pere Casellas, regidor de Seguretat Ciutadana i Covivència
presenti una querella davant les
declaracions del senyor Diego

Borrego, president del PP a Figueres en les que acusava
aquest ajuntament d´un tracte
afavoridor vers els immigrants.
De la mateixa manera que si
a algú se li acudeix cridar foc en
mig d´un cinema o un concert
ple de gent posant en perill la seguretat i la integritat física de
molta gent comet un acte irresponsable i punible, les manifestacions falses de qualsevol persona, i més si tenen notorietat
pública o política, que posin en
perill la convivència mereixen
ser sancionades.
No es posa en el punt de mira
al senyor Diego Borrego presentant una querella davant les
seves declaracions si no que és
aquest qui, amb afirmacions falses i poc riguroses, posa en el
punt de mira l´administració municipal, un col·lectiu de la ciutat,
i tota la nostra societat.

*Regidor de serveis socials i
immigració de l’Ajuntament
d’Olot

DdeG, Girona.

La nena de dos anys que es va
ofegar dilluns en una piscina
de Crespià va morir perquè va
intentar salvar-li la vida a un
gosset. Segons sospiten els
investigadors, l’animal hauria
caigut primer i la nena li hauria anat al darrere per intentar rescatar-lo. La menor va
morir ofegada, i el cadell hauria mort per esgotament, després d’intentar sor tir sense
èxit de la piscina durant una
bona estona.
El succés va passar a mitja
tarda de dilluns i els membres
de la família que acollia la
nena van telefonar la mare de
la menor per donar-li la mala
notícia. Posteriorment van
por tar la nena cap a Blanes,
on viu la seva mare. Per raons
que encara no s’han pogut
aclarir van carregar la nena al
maleter, segons van confirmar els Mossos, i van fer camí
cap a la Selva. La nena no va
arribar a l’hospital fins a la
matinada, quan els metges
van certificar la mort.

