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El centre Mifas de Vilafant
lliga el seu futur a les
ajudes a la dependència
 Si en 8 mesos no cobreix

les 20 places pactades amb
la Generalitat, el servei no
serà viable econòmicament
VILAFANT | YOLANDA FALCÓN/ACN

El president de Mifas a les comarques gironines, Pere Tubert, ha
alertat que si d’aquí set o vuit mesos el centre de dia Pere Llonch de
Vilafant no cobreix les vint places
pactades amb l'Administració, el
seu funcionament es veuria greument perjudicat. Tubert ha expressat el seu temor que una possible reducció de les ajudes a les famílies previstes per la Llei de la dependència perjudiqui la posada en
marxa del servei. En aquests moments, hi ha vuit usuaris al centre
i quatre més es troben en llista d’espera. Amb tot, si no es cobreixen la
vintena de places, el centre no es
podrà autofinançar i passaria a tenir unes despeses que no podria
assumir i entraria en una «profunda crisi».
Segons Tubert, Mifas no podrà
mantenir durant molt de temps el
centre de dia i de recursos Pere
Llonch, que s’ha construït recentment a Vilafant amb un nombre
inferior de vint places i entrarien,
tant el centre com l’entitat, «en un
profunda crisi». Amb tot, el president de Mifas s'ha mostrat optimista i creu que no s’arribarà a la
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CIU S’OPOSA
ALS SEUS
PROJECTES
L’articulista parla de
l’actitud de CiU i ICV als
plens; uns, diu, oposant-se a
projectes seus i els altres,
portant sempre la contrària

A

les acaballes del ple
d’aquest més d’octubre
al consistori escalenc, la
Maribel (la dos del grup
independent) estava àvida de preguntes i sense quasi donar-nos
temps a asseure’ns va dir: «No et
descol·loquen les actituds i mitges
veritats d’alguns grups a l’hora de
debatre alguns punts de l’ordre del
dia?». «I en el cas de la ronda del Pedró em sembla recordar que és un
projecte que van proposar (CiU) en

situació sempre i quan les administracions no posposin ni retallin
les ajudes a la dependència.
El centre de Vilafant es va inaugurar aquest estiu i ofereix dos
serveis. Una part serveix com a
centre d'atenció diürna, on s'atenen vuit persones amb discapacitat física i per l'altra, com a centre
de recursos, per formar-les i orientar-les laboralment.

L’ALT EMPORDÀ
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Figueres estudia crear un
parc tecnològic a la ciutat
 L’Ajuntament proposa que l’espai, encara per definir, aculli empreses

avantguardistes en noves tecnologies i energies alternatives
DIARI DE GIRONA

FIGUERES | G.T

Ajudes personals a domicili
D’altra banda, Pere Tubert ha valorat de forma negativa l'anunci de
la consellera d'Acció Social, Carme
Capdevila, de posposar les ajudes
previstes a les persones amb menor grau de dependència i ha denunciat la retirada, aquest any,
de les ajudes personals a domicili per a les persones amb discapacitat de grau dos. Segons ha explicat Tubert, l'Administració va retirar les ajudes en el programa de
discapacitat preveient que s’inclourien en el programa de la dependència, però finalment aquestes ajudes també s’han anul·lat
amb les conseqüències que això
comporta.
En aquests moments, les persones amb discapacitat de grau
dos s’han quedat sense cap mena
d’ajuda d’atenció personal a domicili. «M'agradaria saber on han
anat a parar aquests diners que es
destinaven a les ajudes», es preguntava Tubert.

L’Ajuntament de Figueres estudia crear un parc tecnològic a la
ciutat –o a la seva àrea urbana–
amb l’objectiu que aculli empreses
que estan a l’avantguarda en noves
tecnologies i energies alternatives. El regidor de Medi Natural,
Richard Elelman (ICV), s’ha adreçat al Departament de Treball de
la Generalitat de Catalunya per tal
que s’impliqui en la proposta i, segons el consistori, s’ha aconseguit que es faci càrrec de les despeses de redacció dels estudis sobre
la viabilitat del projecte i de la
seva possible ubicació. En total, el
departament finançarà els dos
documents, que tenen un cost de
. euros cadascun.
El projecte, a més, ha aconseguit
altres socis, com ara la ciutat de
Leicester i la Universitat de Loughborough, d’Anglaterra. Segons Elelman, aquests «socis» es van sumar
a la idea del govern municipal
després de les converses que es
van dur a terme a Figueres, en el
marc de la trobada internacional
al castell de Sant Ferran Figueres
Conference.
«És molt important –diu Elelman– que en un context on existeix una preocupació per l’Alt Empordà i el futur de la indústria en
aquesta zona, des de les adminis-

El parc tecnològic de Girona, l’únic de les comarques gironines.

tracions treballem en projectes
com el parc tecnològic. Un projecte
en què des de la nostra àrea treballem per portar una indústria diferent a la zona, més neta i que treballi amb la investigació i el desenvolupament».
Segons va explicar Elelman, la
idea és que l’espai que ocupi
aquest parc compti amb la presència d’empreses que estiguin
«a l’última» pel que fa a les noves
tecnologies i, també, en aspectes
relacionats amb les energies alternatives.
El regidor d’ICV confia tenir

els estudis enllestits durant la propera primavera.
«Després serà el moment de
trucar a la porta de la Comissió Europea de la mà de Leicester i de la
Federació Altempordanesa d’Empresaris –que també ha demostrat
interès en la iniciativa– per aconseguir el finançament necessari»,
va insistir Elelman.
Amb tot, la setmana vinent el regidor de Medi Natural traslladarà
la proposta a la Xarxa Mediambiental de l’àrea Urbana de Figueres per tal que valorin el projecte.

el seu mandat, no? I com és possible que hi hagin votat en contra? Volíem, però..., vols dir que ho han fet
per les modificacions? O veritablement estan molestos perquè s’han
tret els xiprers (centenaris), els murs
(històrics) o per què hi fan voreres
convencionals?».
La Maribel és com un terratrèmol
i quan s’embala no hi ha qui la pari, i
va continuar preguntant: «No crec
que ho hagin fet pels “molts” aparcaments que es volen treure o perquè no s’hagi tingut en compte fer
un aparcament soterrat, no creus?».
Per fi vam poder respondre per explicar-li: «Mira, tal com hem dit en el
ple, els xiprers en el projecte inicial
també els treien, els murs d’històrics
no en tenien res, ja que no feia tants
anys que estaven fets. Pel que fa a les
voreres, també ho hem explicat, és
un encert que es facin convencionals, però més encert és eixamplar
el carrer». La Maribel ens va tallar
per dir: «Al cap del dia passo força
vegades amb el taxi per aquest carrer i quan em creuo amb un autobús
em dóna la sensació que el cotxe i jo
ens encongim; i no en parlem si alguna persona va caminant o en bici,
perquè llavors t’has de parar, o no?».
Vam assentir i va seguir explicant:
«Pel que fa als aparcaments no entenem res, ja que potser no se’n guanyen, però tampoc se’n perden i pel
que fa a un aparcament soterrat, vàrem guardar l’opinió perquè el poble
no està per tantes alegries. No pot

ser que parlin d’aparcament com si
parlessin de sorra a la platja, ja que
ningú ignora, i ells encara menys, el
cost econòmic. La prova està que no
en tenim cap i només per puntualitzar, estem parlant de fer un carrer,
que si demà o d’aquí a uns anys es
vol fer el dit aparcament, el terreny
no desapareix?».
La nostra Maribel va comentar
(rient per sota el nas) que les intervencions són el que els polítics de
«carrera» anomenen, «fer demagògia?». I va recordar-nos el que havíem acordat el grup Independent a
principis de legislatura no era res
més que el compromís de no posar
pals a les rodes i de nou va preguntar: «Això volia dir no fer comentaris, demanar explicacions i/o donar
opinions dins dels plens?». Li vam
respondre que per nosaltres no és
una qüestió de comentar, opinar o
pedalejar dintre dels plens, ja que
hem comprovat que és més efectiu
demanar informació abans als tècnics sobre els punts a tractar, perquè
així dóna temps de comentar, aportar, arranjar. I no tinguis cap dubte
que els plens són una posada en escena d’una petita obra de teatre de
què tots en som els actors, amb la diferència que uns volen tenir més
protagonisme (que no raó, solució,
sentit comú) que altres. Per tant, la
nostra millor aportació és escoltar,
anotar, votar i si algú se surt del
«guió» puntualitzar. La Maribel, tot
assentint, va afegir: «Tampoc deu ser

fàcil aportar quelcom de nou quan
arriba el nostre torn, ja que quasi tot
està dit». No és casualitat que sovint
parlem de la ronda del Pedró, però
és una via important per al poble i
no podem suportar que es critiqui la
feina. I va seguir preguntant: «Què
en penses dels comentaris dels
companys d’Iniciativa? T’ho pregunto perquè mai t’he sentit rebatre’ls». «Caram amb la pregunta (és
evident que no està en el nostre
ànim suscitar susceptibilitats)!», li
vam dir: «Els xicots, en les seves
al·legacions, esgrimeixen pocs i repetits arguments, tant en el cas que
ens ocupa de la ronda del Pedró
com en totes les urbanitzacions».
Ells diuen: «l’Ajuntament hauria de
pagar més, els ciutadans haurien de
pagar menys, però aquest discurs el
diuen tant si el tant per cent és un o
altre, o si l’obra està bonificada o
no». Els joves regidors estan assabentats que tots els carrers es fan
amb contribucions especials i que
difícilment el govern (sigui el que sigui) ho podrà canviar. Per tant, la
nostra modesta opinió és que siguin
ells qui canviïn el discurs, ja que serà
més comprensible, diligent, efectiu i
entenedor per als seus simpatitzants
i seguidors, o no? Excepte que sigui
una estratègia per «portar la contrària». La Maribel ja no va escoltar ni
preguntar res més, es va aixecar i va
dir, un altre dia més, ara me’n vaig
de vacances, prou de política, feina i
«emprenyamentes».

L’Ajuntament
envia a Costes 331
al·legacions pel
procés dels canals
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CASTELLÓ D’EMPÚRIES | DdG

L’Ajuntament de Castelló d’Empúries va fer arribar ahir al servei
provincial de Costes de Girona
del Ministeri de Medi Ambient i
Medi Rural i Marí de l’Estat un total de  al·legacions en contra de
la delimitació de l’espai de domini públic, de la marina d’Empuriabrava.
Dilluns va acabar el termini per
presentar les al·legacions a la delimitació de l’espai de domini públic o atermenament de la marina.
Les al·legacions es podien presentar del  al  d’octubre a les oficines de l’Omac de l’Ajuntament de
Castelló d’Empúries. D’altra banda, . propietaris han presentat per altres vies al·legacions al
procés.
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