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La Generalitat pagarà ajuts de la Llei
de la dependència a familiars de difunts

CiU es reuneix
amb membres del
sector agrícola i
ramader del
Ripollès

Es tractarà de casos que ja van ser valorats però encara no se sap quants seran

DdeG, Girona.

El curs de la llei a Girona
Valoracions
Grau III i II *
Resolucions enviades
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L.F.G., Girona.

El Departament d’Acció Social i
Ciutadania té previst pagar els
ajuts de la Llei de la dependència als familiars de persones
que, havent estat ja sotmeses a
la valoració i havent adquirit el
dret a rebre l’ajuda, han mor t
abans de beneficiar-se’n. Segons va avançar El País i va confirmar el director del programa
per a la Dependència de la Generalitat, Jordi Tudela, en
aquests casos s’actuarà com si
la persona no s’hagués mort, entregant als hereus la suma de diners que li corresponen a partir
de la valoració. «L’Administració
complirà amb el que es va comprometre», va assenyalar Tudela, «ja que el consum de recursos
es va produir igual».
Serrells per tancar

Tot i això, aquesta és la primera vegada que es troben en
una situació d’aquestes característiques i per això encara hi ha

DdeG

Mifas ho veu una «burla» i demana puntualitat
L.F.G., Girona.

El president de l’associació de
discapacitats gironins Mifas,
Pere Tubert, va considerar ahir
una «burla» aquests pagaments
«amb efectes retroactius», al considerar que la Generalitat hauria de garantir els pagaments
puntuals de les ajudes. Tubert
va deixar clar que no és «ningú»
per valorar si s’han de donar
ajues o no a les famílies, però
defensar que l’administració
s’hauria d’afanyar a fer les valoracions, elaborar els Progracasos que són difícils d’abordar.
De fet, la Generalitat encara no
sap exactament quanta gent es
troba en aquesta situació, ja que
l’únic cert, de moment, és que
entre 4.000 i 5.000 persones de
tot Catalunya han experimentat
alguna mena d’«incidència»,
que pot ser des de mort fins a al-

mes Individuals d’Atenció
(Pias) i pagar a temps als beneficiaris de la llei.
Sense gastar els diners

Segons Tubert, el fet que les
ajudes triguin tant a arribar porta problemes als afectats, ja que
«la gent no es pot gastar els diners si no sap si després els rebrà». També va afegir que coneix alguns casos, aquí Girona,
de gent que s’ha mort abans de
rebre l’ajuda de la llei.
De la mateixa manera, el restres qüestions com per exemple
canvi de domicili o de residència, falta de dades, etc. De tota
manera, en cas que la sol·licitud
s’hagués realitzat però no hi hagués encara la valoració feta
serà molt difícil atorgar l’ajuda,
va afegir Tudela. En tot cas,
sempre es demanarà un justifi-

ponsable de Mifas demana més
informació sobre el tipus d’ajuda que s’han entregat, per a conèixer si han anat a col·lectius
de gent gran o de discapacitats,
per exemple, per saber quines
actuacions s’han fet realment.
D’altra banda, Tubert també
va manifestar sentir-se «enganyat» per la publicitat de la Llei
de la Dependència, ja que el tipus de persones a qui es dirigeix l’ajuda són persones en
unes condicions físiques molt
difícils.
cant de què la persona ha estat
valorada com a beneficiària de
la llei.
En aquests moments, a les
comarques gironines s’han realitzat ja 3.296 valoracions, de les
quals 2.667 han resultat de Grau
3, és a dir, el de dependència
més elevada.

Membres del grup de CiU a
la Diputació de Girona es van
reunir dimecres amb representants de cooperatives agrícoles i ramaderes del Ripollès, així com amb representants de la criança del poltre,
la vedella bruna i el xai per
traslladar-los la voluntat de
continuar treballant a favor
d'aquests sectors, tal com va
fer quan governava l'ens suparmunicipal. La reunió de
treball va tenir lloc a la Cooperativa Agrícola de Sant Joan
de les Abadesses.
Els diputats que van participar en la reunió van ser Xavier Soy, Miquel Calm, Albert
Piñeira i Pere Maluquer, i es
van comprometre a seguir especialment la continuïtat de
les accions que CiU va iniciar
en la criança del poltre i la vedella bruna. En aquest sentit,
va recordar que precisament
una de les accions que van
proposar per ser incorporades al pressupost de la Diputació va ser la creació d'un
programa específic de recuperació de races autòctones.
Tant els diputats de la federació nacionalista com els
representants del sector agrícola i ramader del Ripollès
van acordar que la trobada de
dimecres s’anirà repetint periòdicament.
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PROPOSTA D’ERC

ERC de Girona vol que es respectin les competències
de la Generalitat en matèria d’immigració

Fornells debatrà
una moció per
reservar zones
per a caravanes

Considera que la gestió del Govern espanyol en aquesta matèria ha estat un fracàs
R.R.B., Fornells de la Selva.
L.F.G., Girona.

ERC considera que la gestió estatal de la immigració ha estat
«nefasta», i proposa una gestió
més «àgil i eficaç» de la matèria,
un major respecte per a les competències de la Generalitat –per
exemple en acollida–, i millorar
les inspeccions de Treball, amb
un reforç dels efectius i ampliant les competències per lluitar contra l’economia submergida i la vulneració dels drets.
Aquestes van ser les propostes presentades ahir pels candidats republicans per Girona,
Francesc Canet i Joan Puig, que
van recordar que es tracta de la
quar ta demarcació de l’Estat
amb un major percentatge de
població estrangera. Puig va recordar que va ser ERC qui va
proposar la creació d’un fons d’imigració, que va començar amb
força durant els primers anys
del govern però, a partir del moment en què els republicans van
començar a discrepar dels pres-

ANIOL RESCLOSA

PUIG I CANET. Els dos candidats d’ERC, davant la Subdelegació del Govern.

supostos socialistes, la dotació
d’aquest fons s’ha estancat.
«D’això se’n ressentiran els ajuntaments i les comunitats autònomes», va advertir el número 2 republicà.
Canet, per la seva banda, va
recordar que en els últims anys
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han arribat entre 800.000 i
900.000 nouvinguts, de manera
que és una situació que cal
afrontar. El candidat d’ERC considera que l’Estat ha «fracassat»
en temes d’immigració i creu
que s’haurien d’augmentar les
transferències a la Generalitat.

De la mateixa manera, va criticar el «discurs demagògic sobre
fer prevaldre els drets individuals
per sobre els col·lectius», i va destacar que la llengua per a la cohesió social és la catalana. «Qui
parla i entén el català és català,
deixa de ser immigrant», va assegurar, i tot seguit va afegir
que «si no, a l’escola hi hauria
d’haver 200 llengües vehiculars,
la qual cosa és impossible». Així
doncs, va rebutjar la proposta
d’immersió lingüística del PP.
Els republicans, finalment,
també proposen incorporar la
immigració com a criteri de finançament, per tal d’ajustar la
previsió econòmica de la població empadronada al territori. En
la seva opinió, la política d’immigració en el futur ha de ser
«realista, justa, descentralitzada
i de futur», per la qual cosa és necessari un finançament adequat
i una gestió per part de la Generalitat de tots els fons estatals
europeus.

L’únic grup municipal a l’oposició de l’Ajuntament de Fornells, ERC, al capdavant del
qual hi ha Jordi Vicens, proposarà al ple que se celebra
aquest vespre reser var una
parcel·la o un terreny municipal per a la creació d’una àrea
per a l’aparcament d’autocaravanes. A la sessió també es
debatrà sobre el cabal del Ter
i sobre la titularitat d’un camí
públic del municipi.
En concret, un dels punts
de l’ordre del dia fa referència
a la sol·licitud a la Diputació
de Girona d’assumpció de la
titularitat del camí públic que
enllaça Riudellots de la Selva
i Sant Andreu Salou. I, d’altra
banda, es decidirà si se sol·licita a l’Agència Catalana de
l’Aigua que garanteixi als municipis de la conca del riu Ter
un cabal d’aigua raonable. L’equip de govern de Fornells
està integrat per sis regidors,
tots ells de CiU, i encapçalat
per Gabriel Casas.

