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COMARQUES

MIFAS denuncia les retallades a les entitats
que treballen per integrar discapacitats
 Els augments de plantilla no són subvencionats des del gener i s’ha reduït l’ajut al sou als Centres Especials de Treball
GIRONA | LAIA QUINTÀ

CREIXEMENT NO SUBVENCIONAT

Les retallades de la Generalitat
van en totes direccions. Un dels últims col·lectius en veure’s afectat
per les tisorades del Govern convergent ha estat el de les persones
discapacitades. El maig es va anunciar a les entitats que vetllen per la
integració de les persones amb alguna classe de disminució, física o
psíquica, que els increments de
plantilla des del gener no rebrien
cap mena de subvenció pública. A
aquesta notícia s’hi sumava la d’una reducció de la subvenció de sou
del personal dels Centres Especials
de Treball, la qual passava del
75% al 50%.
La notiﬁcació de la darrera retallada es va rebre el passat 29 de
juliol amb data d’aplicació a 1 d’agost. En aquesta carta enviada
per correu electrònic, l’Institut
Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) informa de reduccions en el que cobren els centres
per persona atesa: 3% en residències, 2% en serveis prelaborals i
4,5% a les llars residència –aquesta última aplicable a partir del dia
1 de setembre. La carta, dirigida a
totes les entitats que treballen per
a discapacitats físics i intel·lectuals, afegeix que els «nous mòduls
econòmics per a la prestació de
serveis socials es mantindran durant el 2012».
Tanmateix, la subvenció general en concepte de treballadors i
despeses d’oﬁcina que es consideren imprescindibles per poder

TREBALLLADORS DE MIFAS EL DESEMBRE DEL 2010
EMPRESES

PERSONES
DISCAPACITADES

PERSONES NO
DISCAPACITADES

Giroparck

66

23

89

Tadifi

38

4

42

Giroassist

48

12

60

Fundació

1

70

71

Associació

2

9

11

Basedi

120

3

123

TOTAL

275

121

396

TREBALLLADORS DE MIFAS EL 31 DE JULIOL DEL 2011
EMPRESES

PERSONES
DISCAPACITADES

PERSONES NO
DISCAPACITADES

TOTAL

Giroparck

79

26

105

Tadifi

49

7

Giroassist

47

12

59

Fundació

1

59

60

0

7

7

119

4

123

TOTAL

295

115

410

Font: MIFAS.
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cial i laboral de discapacitats físics,
rebrà 211.500 euros, sempre i quan
els pugui justiﬁcar, des de la Generalitat.

Els increments de plantilla
de les entitats que s’han
realitzat des del gener no
rebran subvenció pública
Els mòduls econòmics per
a la prestació de serveis a
discapacitats s’han reduït un
3% des del dia 1 d’agost

realitzar l’activitat amb normalitat
no s’ha reduït. MIFAS, entitat gironina dedicada a la integració so-

Un creixement difícil
La principal crítica que s’emet des
de MIFAS és el poc temps que es
deixa a les entitats per aplicar els
canvis: «Ens agradaria saber les coses amb temps i que la Generalitat ens tingués realment en compte». Enguany MIFAS ha vist augmentar en un 43% la quantitat de
persones que necessiten la seva
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Aquests premis caduquen passats tres mesos,
comptats a partir del dia següent del sorteig.
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Les caixes també retallen
Les retallades del Govern afecten
greument les entitats però, a més,
aquestes han vist com també baixava una altra de les seves fonts de
ﬁnançament: les ajudes ofertes
per les caixes. «Abans trobàvem
moltes subvencions a les caixes
d’estalvi, ara ja no», aﬁrma Tubert.
Segons el president de MIFAS, de
les 30 caixes on abans de la crisi i
les nombroses fusions es podien
demanar ajudes, actualment tan
sols en queden set que n’ofereixin.
«Les hem demanat a totes i de
moment totes han contestat que
no excepte una de la qual encara
estem esperant resposta». Tubert
comenta que les subvencions de
les caixes podien arribar als 30.000
euros. Tret de la subvenció pública, aquest any tan sols els han
concedit els 40.000 euros del pla
Incorpora de La Caixa, el qual no
està vinculat a les subvencions
que es poden demanar a l’entitat.

Llista acumulada de les quantitats que han
correspost als números premiats,
classificats per la seva xifra final

SORTEIG

Deu sèries de 100.000 bitllets cada una

Núm.
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Associació

SORTEIG DEL DIA
13 D’AGOST DE 2011

0

TOTAL

que als treballadors de la seva residència se’ls va dir que «mirarien
de no tocar sous» i comenta que
segons creu, «tampoc seria legal fer
el que va fer la Generalitat amb els
sous dels funcionaris, arribant a reduir-los ﬁns a un 5%». Tubert afegeix que tot i que el personal de la
residència de MIFAS està «angoixat», també «creuen en l’entitat
perquè veuen que és forta». Tot i la
situació, el president es mostra
segur dient que l’entitat té «prou
antiguitat com per tenir solvència».

mediació per tal de trobar feina. Arran d’aquest creixement excepcional l’entitat s’ha vist obligada a
augmentar l’equip de persones
dedicades a la recerca d’ofertes laborals pels demandants, passant
de sis a nou. El nombre de treballadors del grup MIFAS també ha
augmentat des de principis d’any
i entre tots sumen un total de vint
persones. Aquest increment de
personal no serà cobert des de la
Generalitat amb cap mena de subvenció tal i com anunciaven el
mes de maig, fet que des de MIFAS
es veu amb certa por tenint en
compte que són una entitat sense
ànim de lucre. Segons Pere Tubert,
president de MIFAS, el principal
problema és que l’avís va arribar el
maig amb efectes a mes de gener:
«Se’ns va dir amb efectes retroactius, com representa que hi hem de
fer front?»
La reducció dels mòduls tampoc està lliure de polèmica. El
2008-2009 van augmentar un 1,4%
segons aﬁrma Tubert però amb
l’actual reducció d’entre un 2% i un
4,5% en funció del servei prestat es
torna a nivells d’ajuda inferiors
als del 2008. El fet de rebre la notiﬁcació de reducció pressupostària dos dies abans de la seva entrada en vigor ha fet que els centres
i les entitats no hagin tingut temps
de «fer números» critica Tubert.
Una reducció del 3% en residències resulta difícil de portar a terme sense tocar sous, aﬁrma el
president de MIFAS, i assegura
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FRACCIÓ

SÈRIE

2ª

7ª

PREMI
ACUMULAT
3.000.000
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AQUEST SORTEIG ADJUDICA 3.584.100 DÈCIMS PREMIATS PER UN IMPORT TOTAL DE 42.000.000 D’EUROS

PREMI ESPECIAL
2.940.000 €
Núm. 79011
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