S O C I E TAT

EL PUNT | Divendres, 19 d’octubre del 2007

Mifas i Guttmann volen obrir un
centre de neurorehabilitació a Girona
El servei evitaria els desplaçaments de discapacitats gironins fins a Badalona
NÚRIA ASTORCH/ Girona

La Fundació Mifas i l’Institut
Gutmann treballen en el desenvolupament d’un projecte per apropar els
serveis de neurorehabilitació als dis●

El president de la Fundació Mifas, Pere Tubert, va
explicar ahir que l’obertura d’aquest centre de neurorehabilitació té com a
objectiu evitar als associats de les comarques gironines les molèsties que
comporta haver-se de desplaçar fins a l’Institut Gutmann, amb seu a Badalona, quan han de ser sotmesos a una intervenció o han
de seguir un tractament
llarg de neurorehabilitació. Segons Tubert, almenys 1.800 dels 2.600
socis que Mifas té a la demarcació es podrien beneficiar de la posada en marxa d’aquest centre. I dins
del col·lectiu de discapacitats que podrien aprofitar
els nous serveis hi ha els
400 afectats per l’anomenada síndrome postpolio
(SPP), nom sota el qual
s’agrupen les seqüeles de
diferent tipus de la polio.
L’Institut Gutmann disposa, des de fa 10 anys, d’una
unitat especialitzada en el
tractament d’aquesta síndrome, que ahir es va abordar en una jornada que es
va celebrar a Girona amb
participació de professionals i de representants de
tres associacions de discapacitats. Segons va reconèixer el gerent de l’Institut Gutmann, Josep Maria
Ramírez, en aquest centre
hi van «molts pacients i
amics procedents de les
comarques
gironines».
«Ens agradaria apropar els
nostres serveis als gironins», va afirmar Ramírez.

capacitats físics de les comarques gironines. El projecte es concreta en
l’obertura d’un centre a la ciutat de
Girona o rodalies que oferirà un seguit de serveis mèdics, que gestiona-

ria l’Institut Gutmann, i uns serveis
de caràcter social, responsabilitat de
Mifas. El projecte es va fer públic
durant la jornada sobre la síndrome
postpolio que es va fer a Girona.
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Mig miler d’alumnes de Puigcerdà
rebran 30 euros per comprar llibres
Més de mig miler d’alumnes de primària de les dues escoles de Puigcerdà rebran una subvenció de 30 euros per a la compra de llibres de text.
L’ajut a les famílies prové de l’Ajuntament de
Puigcerdà, que destina uns 15.000 euros per fer
front a aquesta ajuda. És el tercer any que s’aplica la
mesura, que poden rebre tots els alumnes matriculats entre primer i sisè de primària. El consistori té
la intenció que l’ajut a les famílies pugui estendre’s
als alumnes d’ESO en els pròxims cursos. La regidora d’Educació, Immigració i Habitatge, Lurdes
Porta, ha assenyalat que el consistori «fa un gran
esforç ja que aquestes subvencions surten directament del pressupost municipal i no estan compensades per cap altra administració. L’Ajuntament i
les pistes d’esquí de la Molina han renovat el conveni perquè els alumnes del municipi tinguin el forfet gratuït durant la celebració de la setmana blanca. Es calcula que uns 1.500 estudiants podran
aprofitar-se de l’acord i, a canvi, el consistori inclourà propaganda en els fullets promocionals que
editin les dues institucions. L’acord també el subscriurà el Consell Comarcal de la Cerdanya amb les
pistes d’esquí perquè puguin aprofitar-se dels
avantatges els alumnes de les escoles de la resta de
la comarca. L’objectiu és promocionar la pràctica
esportiva entre els alumnes. / ACN

● Puigcerdà.

Més de 50 entitats, a la VII Fira
d’Entitats de Voluntariat de Girona
● Girona. Un total de 55 entitats de voluntariat de di-

Tubert, Geli, Pagans i Pedrerol, abans de l’acte d’inauguració de la jornada./ LLUÍS SERRAT

En aquests moments,
Mifas i Gutmann treballen
en la recerca de l’espai
més idoni per instal·lar-hi
aquest centre –confien en
aquest sentit que l’Ajuntament de Girona els cedeixi
o bé uns locals o bé uns terrenys on obrir el nou equipament– i després necessitaran l’autorització del
Departament de la Salut
per a la seva posada en
marxa, que calculen que
podria ser una realitat entre el 2008 i el 2009.
Pel que fa a les persones
que pateixen la síndrome
postpolio, el gerent de
l’Institut Gutmann va manifestar, en l’acte d’inauguració, que els afectats

tenen dues preocupacions
bàsiques. Segons Ramírez, hi ha, d’una banda,
una necessitat de trobar
una sortida entre aquelles
persones que no poden
continuar treballant per la
síndrome i hi ha una necessitat urgent i general
entre tots els afectats de
poder disposar de més
ajuts socials.
La consellera de Salut,
Marina Geli, present també en la inauguració, va indicar que a Catalunya el
nombre de persones amb
la SPP supera les 7.000, i
va explicar que el seu Departament, en estreta collaboració de l’Institut Gutmann, ha elaborat un pro-

tocol per a l’atenció dels
afectats que està en procés
de validació abans de la seva generalització. «No volem fer una guetització
d’aquests malalts sinó un
procés
d’acompanyament», hi va afegir la consellera de Salut.
El portaveu de la comissió de discapacitats del
Partit Popular al Congrés,
Francisco Vaños, que va
assistir a la jornada, va declarar que el PP de Girona
està preparant un informe
en què s’especificaran les
barreres existents a la ciutat per tal de prendre mesures i normalitzar la vida
quotidiana dels discapacitats.

ferents àmbits de les comarques gironines participaran demà en la VII Fira d’Entitats de Voluntariat
de Girona, organitzada per la Federació Catalana
de Voluntariat Social (FCVS). La fira s’instal·larà a
la plaça Salvador Espriu, de les 10 del matí a les 2
de la tarda. A la 1 del migdia es farà el sorteig de dos
lots de Sopar i Bany a les Termes Magma de Santa
Coloma de Farners, a partir de les butlletes que
s’han distribuït en les dues últimes setmanes a la
plaça del Mercat. El coordinador territorial de la
FCVS, Xavier Ribas, va destacar que en aquesta
edició es batrà el rècord d’entitats participants i que
una desena procedeixen de fora de la demarcació
de Girona. / N.A.

El sector de l’anxova de l’Escala dóna
700 euros a l’AECC
● L’Escala. Un representant del sector de l’anxova de

l’Escala, Martí Callol, va lliurar dimarts a la presidenta de la secció local de l’associació Catalunya
contra el Càncer (AECC), Mercè Tarrés, els 761
euros que es van recaptar el dia de la Festa de l’Anxova. Els diners es van obtenir en una parada representativa del sector anxover, en la qual es van vendre pots cedits per totes les fàbriques pertinents a
l’associació i amb una etiqueta general d’anxoves
de l’Escala. / N.A.

L’escola d’adults de Girona es torna a
mobilitzar per reclamar més mestres
DANI VILÀ / Girona

Els alumnes de l’escola
d’adults de Girona es van
tornar a mobilitzar ahir al
matí en una protesta que
van dur fins al davant del
Departament d’Educació
a Girona. La protesta, en
què van participar uns 150
alumnes i docents, va servir per mostrar el malestar
de l’escola d’adults de Girona, que reclama un nou
mestre a Educació.
●

La directora de l’escola,
Elisenda Alcaraz, va explicar ahir que de moment
els mestres supleixen amb
torns rotatius la falta
d’aquest nou professor a
mitja jornada, «però la situació pot ser insostenible
si s’allarga gaires setmanes».
Representants
dels
alumnes i l’equip directiu
van entregar al director
d’Educació a Girona, An-

dreu Otero, un manifest en
què reclamen una revisió
de l’oferta del centre amb
l’objectiu de cobrir la demanda existent i de mantenir el model del centre
amb cursos en diferents
barris de la ciutat. La breu
trobada també va servir
per acordar una futura reunió per parlar del problema. Els alumnes van anunciar noves aturades dijous
que ve a la tarda si no s’ha
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resolt el conflicte.
A la concentració, hi
van participar diversos representants
sindicals
d’Ustec-Stes, Comissions
Obreres i UGT. Dimecres,
el consell escolar municipal va aprovar un acord en
què demana a Educació
poder replantejar l’oferta i
adequar-la millor a les demandes dels ciutadans en
la formació bàsica que imparteix l’escola d’adults.

Els alumnes de l’escola d’adults, ahir, en la protesta. / D.V.

