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L’ALT EMPORDÀ

El Govern deu tres mesos a Mifas i
l’entitat es planteja retallar personal
 La Generalitat els diu que s’intentarà resoldre aviat part del pagament de 60.000 euros
CONXI MOLONS
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Peralada celebra
la Processó de la
Verge dels
Dolors, amb 800
anys d’història

VILAFANT | C.V

El centre de dia Pere Llonch de
Mifas a Vilafant haurà de retallar
personal si la Generalitat no paga
aviat els 60.000 euros que els deu
dels darrers tres mesos, a banda
d’altres retards. Els responsables de
l’entitat veuen amb preocupació el
futur del centre si la situació d’inestabilitat es manté. De moment
esperen que compleixin amb el
compromís que ha adoptat el Govern de resoldre, almenys una
part del pagament, abans de dos
mesos. Si no és així, asseguren
que s’haurà d’acomiadar personal.
Les retallades econòmiques també estan retardant l’ingrés de tres
persones més al centre.
«En aquest moment no se’ns ha
pagat res de tot aquest any», ha
conﬁrmat el president de l’entitat,
Pere Tubert, que està en converses
amb la Generalitat. El conseller de
Benestar i Família Josep Lluís Cleries s’ha compromès a buscar una
solució per resoldre-ho al més
aviat possible. Segons ha explicat
Tubert, un dels problemes és que
encara no hi ha signat un conveni pels serveis que es presten al
centre de Vilafant i això diﬁculta els
tràmits a l’hora d’abonar els pagaments. Tubert diu que no es
poden esperar que la Generalitat
faci el nou pressupost, que s’han de
rebre els diners abans de dos mesos o hauran de començar a prendre mesures que passarien per
retallar personal. «No ho podrem
suportar econòmicament», admet Tubert.
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El centre de dia de Mifas a Vilafant que es va inaugurar el 2008.

Tubert diu que si no es paga
una part abans de dos mesos
l’associació no ho podrà
«suportar econòmicament»

El Centre atén 28 persones amb
discapacitats, 8 de les quals són
persones que s’han quedat a l’atur
i que han estat derivades des de
l’administració a Mifas. Una part de
les places que dóna el centre són
les que deriva el Govern. en aquest
moment hi ha places vacants pendents que la Generalitat els doni el

vistiplau per poder ser ateses. Per
aquest any també esperen adequar
un terreny annex al centre per a
l’ús dels interns.
El Centre de Dia i de Recursos
Pere Llonch es va inaugurar el juliol de 2008 i es va posar en funcionament cinc mesos després
com una prova pilot d’un nou
model d’atenció diürna per a persones amb discapacitat física de
Catalunya del departament d’Acció Social i Ciutadania. L’objectiu
és atendre les persones de l’Alt Empordà, des de l’assessorament en
ajudes tècnics, a l’orientació laboral

o les activitats formatives. Entre els
fons per a la construcció del centre hi havia l’herència de Pere
Lloch, un soci que dóna nom al
centre, que va permetre pagar el
20%.
A banda dels problemes econòmics pel retard als pagaments,
des de l’entitat ja van valorar negativament fa uns mesos l’anunci
de posposar les ajudes previstes a
les persones amb menor grau de
dependència i la retirada de les
ajudes personals a domicili per a
les persones amb discapacitat de
grau dos.

Desat’Art, comerciants i veïns de l’Estació de
Figueres creen una ﬁra per promoure el barri
G.T

 La mostra, que comptarà

Entre la seguretat i
la transformació

amb una vintena d’estands,
també permetrà als
assistents donar sang

Aquesta zona de la ciutat ha
patit diversos robatoris i, el
mes de juliol passat, el detonant:
un home mort després de ser atracat precisament en aquesta plaça.
Els veïns asseguren que calia fer-hi
alguna cosa i, després de reorganitzar-se, van dur a terme diverses
reunions amb el consistori i els cossos de seguretat per tal de posar fi
a aquestes situacions conflictives.
Asseguren que, des de fa uns mesos, la situació s’ha dignificat i que
la gent torna a fer vida a la plaça,
un dels seus principals objectius.
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L’associació cultural Desat’Art i l’associació de veïns i comerciants del
barri de l’Estació de Figueres han organitzat per avui -coincidint amb el
Dia Mundial de la Salut- una Fira
d’art, artesania, alimentació i beguda «selecta» amb l’objectiu de promocionar i transformar aquesta zona
de la ciutat. Des de les nou del matí
i ﬁns a les sis de tarda, una vintena
d’estands de diferents productes oferiran als visitants una gran varietat de
productes. D’altra banda, també hi
haurà un espai destinat a la donació
de sang de les deu a les dues del migdia. L’associació de veïns es va reactivar pels problemes de seguretat
que es van viure al barri. Ara, asseguren que la situació ha millorat de
forma considerable i que la gent «ha

La plaça de l’Estació serà l’escenari d’aquesta nova fira.

recuperat» conﬁança. Per aquest
motiu, veïns i comerciants es van
plantejar diverses iniciatives per tal
de promocionar la zona. La primera era la organització d’una ﬁra, que,
ﬁnalment, tindrà lloc avui durant

tot el dia. De fet, els organitzadors asseguren que està previst repetir-la i
que es faci dos cops al mes. Excepte
roba, s’ho podrà trobar pintura, dibuix, escultura, artesania selecta, alimentació i beguda selecta. No s’hi

permetran objectes de revenda i,
pel què fa a l’art, caldrà que siguin
bjectes originals. Desat’Art assegura
que, com a novetat, aquesta primera edició comptarà amb nous artistes que hi participaran.

Peralada celebrarà demà la centenària Processó de la Verge dels
Dolors, que des de fa vuit segles
surt al carrer. Hi participaran una
cinquantena de persones que s’aniran alternant per portar els pesos de les imatges que per única
vegada a l’any surten de la pàrroquia de Sant Martí.
La processó començarà a dos
quarts de nou del vespre seguida
de la missa concelebrada. Començarà pels carrers del nucli antic amb sortida de la plaça de l’església, continuant per la plaça
Gran, Sant Domènec, carrer Burriana, del Forn, i per diversos
crrers ﬁns la plaça Ramon Muntaner i retorn a l’església.
La processó del silenci és seguida per centenars de persones,
entre ells la Coral de Peralada i l’Orquestra. A l’inici de la processó hi
ha la Creu processional seguida de
dos bordons, el penó dels Dolors
portat pel Prior, 7 banderes dels
Dolors que porten els nens, i el
Crist lligat a la columna del qual
s’encarreguen els joves. La creu pesant, el Crist de l’agonia, la Creu
dels improperis, el Sant Crist Negre, la Mare de Déu dels Dolors, la
priora i mullers dels comissaris i la
Clerecia. Hi ha peces d’alt valor
com la Creu Processional, una
peça gòtica del segle XIV exposada habitualment als peus del campanar, o el Sant Crist, que documents diuen que va arribar al segle X misteriosament.
ALBANYÀ

Taller al santuari del
Mont sobre la crisi
ALBANYÀ | DdG

El santuari de la Mare de Déu del
Mont, a Albanyà, acollirà dissabte un taller on es tractarà la crisi
economicoﬁnancera actual i el
seu cost humà. El taller estarà dirigit per Arcadi Oliveras, professor
titulat d’economia aplicada de la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). El taller començarà a
les onze del matí i està previst
que ﬁnalitzi a mitja tarda amb la
síntesi-cloenda.

Roses rep la subvenció per
arranjar l’accés al castell
Roses va rebre ahir la subvenció
de 243.000 euros, anunciada fa
un mes, per a ﬁnalitzar les obres
del castell de la Trinitat arranjant
els accessos.
Enquesta per programar cursos
per a empresaris a l’Escala
L’Agència de Desenvolupament
Econòmic i Turístic elabora una
enquesta per saber quins cursos
s’han de programar per a empresaris i emprenedors.

