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Mifas afirma que ningú ha cobrat ni rebut
els serveis de la llei de la dependència

Catac-IAC
convoca una vaga
de psicòlegs,
treballadors i
educadors socials

L’associació de discapacitats físics ja ha presentat dotze recursos contra la norma

DdeG, Girona
DdeG, Girona.

La Llei 39/2006 de 14 de desembre de 2006, de Promoción
de la Autonomía personal y Atención a las personas en situación
de dependencia, més coneguda
com la llei de la dependència, va
entrar en vigor l’1 de gener del
2007. Gairebé un any després,
Minusvàlids Físics Associats
(Mifas), considerada l’entitat
d’aquestes característiques
amb més pes, denunciava ahir
que ningú ha cobrat ni rebut cap
dels serveis que la llei estableix.
El president de Mifas, Pere Tuber t, va explicar en declaracions a la Cadena SER que l’organització està cursant dotze recursos contra aquesta norma.
Es tracta de casos en què la persona pateix discapacitats molt
severes i en canvi se li han
reconegut dependències menors.
L’objectiu de la llei és regular
les condicions bàsiques de pro-

Els recursos
són de casos en
què la valoració
de la dependència
no es creu correcta
■

DdeG

FA 8 MESOS. Ja fa vuit mesos que la norma es va presentar a Girona.

En vigor des de l’1 de gener del 2007
La llei de la dependència va entrar en vigor a tot l’Estat espanyol el primer dia d’aquest any. La
norma considera titulars dels
drets establerts a la llei aquells
espanyols que compleixin els requisits següents: En primer lloc,
trobar-se en situació de dependència en alguns dels graus
establerts (encara que durant el
2007 només es preveia el grau
III). I en segon lloc, residir al territori espanyol i haver-ho fet durant cinc anys, dels quals dos

hauran de ser immediatament
anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
Pel que fa als graus de dependència, n’hi ha tres amb relació a la necessitat d’ajuda que té
una persona per dut a terme les
activitats bàsiques. El Grau III de
Dependència, que és l’únic que
la llei contempla al llarg d’aquest
2007, fa referència a persones
que necessiten ajuda diverses
vegades al dia i l’atenció continuada d’una altra persona.

moció de l’autonomia personal
i l’atenció a les persones en situació de depenència mitjançant la creació del Sistema
per a l’Autonomia i l’Atenció de
la Dependència (SAAD), en què
hi par ticipen tant l’Estat, com
les Comunitats Autònomes,
com les administracions locals.
Pel que fa a Catalunya, Tubert
va criticar ahir el retard en la implantació de la llei i també les
campanyes de la Generalitat,
que prometien que el 2007 uns
30.000 catalans es beneficiarien
dels ajuts. De moment, no han
arribat.
També va denunciar que no
s’estan duent a terme correctament les valoracions de la dependència. De fet, d’entre els 30
associats de Mifas als quals ja
s’ha fet aquest examen, una dotzena recorreran l’expedient, segons va dir Tubert. El president
de l’associació va atribuir bona
part dels problemes al fet que
«aquesta llei sigui igual per avis
que per discapacitats». Tubert
va subratllar que no es pot equiparar la situació d’una persona
gran a qui li queden cinquanta
dies de vida a la d’una persona
amb discapcitats física, que encara ha de viure cinquanta anys
més.

El sindicat Catac-IAC ha convocat una vaga de treballadors dels cossos específics de
psicòlegs, treballadors i educadors socials per dilluns vinent i els dies 18 i 20 de desembre, de 12 del migdia a 3
de la tarda, per defensar els
principis d’igualtat i el dret a
la mobilitat en l’accés llocs de
treball de la funció pública.
La darrera convocatòria de
concurs de mèrits per a
aquests cossos publicada el
15 de novembre al DOGC ha
blindat posteriorment, fentles desaparéixer mitjançant
una correcció d’errades, una
sèrie de places adscrites als
centres penitenciaris de Catalunya de manera que –segons el sindicat– «professionals experts i formats que actualment presten serveis en altres depar taments, no hi poden tenir accés a aquells
llocs».
Aquests professionals van
accedir a la funció pública a
un sol cos, transversal i amb
titulació idèntica per a tota la
Generalitat. La formació Catac-IAC va afegir que aquest
personal té una titulació que
els permet treballar en qualsevol àmbit.

INFRAESTRUCTURES

Salt demana a la Generalitat i Acesa
que se soterri un tram de l’autopista
Sarrià s’oposa a una sortida d’emergència del TAV al seu municipi
DdeG, Salt/Sarrià

L'alcaldessa de Salt, Iolanda Pineda, es va reunir amb la Generalitat i Acesa per reclamar el soterrament d'un tram de l'autopista AP-7 al seu pas per Salt. El
nou projecte d'ampliació de l'autopista preveu augmentar de 2 a
4 carrils un tram que va de Fornells de la Selva a Sant Julià de
Ramis. A la zona de Salt, el nou
traçat s'acosta molt a una zona
edificada i per això l'Ajuntament
demana el soterrament.
Pineda va plantejar aquest
tema davant el Secretari General de Mobilitat, Manel Nadal i
dels màxims responsables de la
concessionària de l'autopista,

Acesa. El projecte d'ampliació
de l'autopista ja ha estat aprovat
pel Ministeri de Foment i qualsevol canvi dels plantejaments
inicials suposaria una modificació del projecte.
L'alcaldessa, després d'aquesta primera reunió, va valorar molt positivament la predisposició demostrada tant per
part de la Generalitat com d'Acesa. Els tècnics redactors del
projecte visitaran Salt els propers dies per estudiar, juntament amb els tècnics municipals, les possibles alternatives
al projecte inicial. Pineda també
té previst reunir-se aviat amb el
secretari d'Estat d'Infraestruc-
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tures i Planificació de Foment,
Víctor Morlán, per demanar-li la
modificació del projecte a Salt.
D’altra banda, l’alcalde de Sarrià, Roger Torrent, i el primer
tinent d’alcalde, Lluís Aymerich, es van reunir dimecres
amb els responsables d’expropiacions d’ADIF a la seva seu de
Madrid. En la reunió, els representants de Sarrià van expressar als responsables de l’ens
gestor de les infraestructures
ferroviàries diferents preocupacions respecte les obres del
TAV. En primer lloc, van reafirmar la seva posició contrària a
la construcció d’una sortida d’emergència a la plaça de Can Na-

ANIOL RESCLOSA

IOLANDA PINEDA. L’alcaldessa de Salt demana soterrar un tram d’autopista.

dal de Sarrià de Dalt. Tal i com
ja s’havia apuntat a l’al·legació
presentada pel mateix consistori, la ubicació d’aquesta sortida
en aquest espai pot inutilitzar un
paratge d’ús públic i d’alt interès
històric per al municipi, a més
de dificultar enormement la comunicació amb dos altres espais

importants. Aquesta preocupació va ser recollida pels responsables d’ADIF i serà considerada en els tràmits posteriors del
projecte. I per tant, els responsables municipals van explicar
que esperen que els enginyers
responsables de l’obra es posin
en contacte amb l’Ajuntament.

