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TEMA DEL DIA

CONTRA LES CORDES 4 Mifas, l’associació que dóna suport a persones amb discapacitat física a les comarques gironines, està en una situació
complicada. El seu funcionament depèn d’unes subvencions que ja han estat retallades, i que poden seguir-ho estant l’any vinent. Els seus
responsables afirmen que una nova tisorada impedirà que els serveis que donava l’entitat (i la gent que els feia possibles) puguin mantenir-se.

Mifas alerta que una nova retallada d’ajuts
obligarà a tancar serveis i ajustar plantilles
 L’entitat de suport als discapacitats físics diu que la reducció de les subvencions d’enguany els deixa en una situació difícil
GIRONA | F.BENEJAM

El grup Mifas de Girona preveu
una retallada de prestacions i de
personal si les subvencions que reben per funcionar segueixen disminuint. Aquesta entitat de suport
a les persones amb discapacitat física de les comarques gironines
posa de manifest que la baixada
d’ajuts provinents de la Generalitat que hi ha hagut quest any els
deixa en una situació realment
complicada de cara al 2012. El president de Mifas, Pere Tubert no es
mostra gents optimista i lamenta
que el Govern hagi trencat els
acords per les subvencions que hi
havia d’haver per al 2011.
De fet, al llarg d’aquest any l’entitat ja s’ha hagut d’estrènyer el cinturó en diverses àrees ja que les
administracions han tancat l’aixeta
de les subvencions, uns ajuts que
aquestes entitats necessiten per tirar endavant. L’ofec de Mifas es tradueix en l’aturada o la diﬁcultat de
posar en marxa els projectes i
programes que desenvolupa.
Tubert explica que on s’ha notat més la baixada de subvencions és als centres especials de
treball, és a dir a les empreses
que compten amb un 70% o més
de la plantilla amb una discapacitat física. En aquests espais, aﬁrma, el Govern ha retallat un 30%
per empleat i empresa. Això els
deixa amb una diﬁcultat afegida,
ja que Mifas dóna servei a 300 treballadors en aquests centres de
treball.
Pel que fa al programa d’integració laboral, Tubert assegura
que «de moment es manté», tot i
aﬁrmar que «el volum de persones
que vénen demanant una feina
s’ha multiplicat per quatre i si seguim a aquest ritme i no s’estabilitza, es col·lapasarà i no podrem
continuar».
La retallada de subvencions
també ha posat en perill l’assistència a aquelles persones amb

discapacitat que són en una residència. Fins ara els ajuts per sufragar el manteniment a una residència es pagaven a mitges els
usuaris i la Generalitat a través d’una partida de subvencions.
Menys ajuts per residències
Segons Tubert, aquest any l’aportació que han fet els usuaris no ha
variat, però en canvi el Govern ha
reduït un 3% la seva part. Això, lamenta, s’ha fet malgrat que Mifas
i la Generalitat van arribar a un
acord «signat» per ﬁxar els mòduls
(la quantitat que li pertocava a
cada afectat) «que després no s’ha
complert». En aquest sentit, unes
noves retallades l’any 2012 deixarien aquest servei en una situació
més compromesa ﬁns al punt
que s’hauria d’acabar cancel·lant:
«Esperem que amb el tema de la
residència no hi haurà més retallades, perquè si és així, pot esdevenir fatal per a Mifas. Espero
que no haguem d’arribar a aquest
punt, perquè si no, no ens en sortirem», respon Tubert.
Si bé hi ha alguns serveis que estan a la corda ﬂuixa, d’altres que
ﬁns ara oferia s’han deixat de fer
enguany. És el cas del programa
Respir, un projecte de lleure que
Mifas desenvolupava en una residència adaptada. Aquest estiu no
es va fer per qüestions econòmiques, com a conseqüència de la
falta d’ajuts provinents de les caixes d’estalvi.
Menys ajuts de les caixes
I és que la manca d’ajuts econòmics no només prové del sector
públic. La crisi ha fet que les entitats bancàries també hagin hagut
de retallar subvencions, un fet
que aquest últim any ha notat
Mifas. Davant d’aquest panorama,
els responsables de l’entitat afronten el futur amb més dubtes que
certeses. Tubert remarca que «no
em ﬁo del que pugui dir un Go-
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Una més en la cua
d’entitats en perill
La irrupció de la crisi econòmica ha acabat posant, de retruc, les entitats socials i sense
afany de lucre en perill. Les arques
de les administracions s’han anat
buidant, i això ha provocat que tots
aquells organismes que depenen
de subvencions per sobreviure estiguin en una situació crítica. A Girona Mifas no és la primera a donar
l’alarma sobre la seva situació. El
passat 23 d’octubre Acas, l’única
entitat antisida de les coamrques
gironines va anunciar una situació
similar per una rebaixa considerable de les subvencions que rebia
per continuar funcionant. Aquest
cas segueix el mateix patró que el
de Mifas, i es pot repetir en els propers mesos en altres associacions
d’aquest tipus a la demarcació, si
les administracions no hi posen remei. GIRONA | DdG
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LA XIFRA

30%
Menys subvencions per empleat
Les retallades aplicades aquest
2011 a les subvencions de Mifas es
tradueixen, segons fonts de l’entitat,
en un 30% menys d’ajuts per treballador.
Els despatxos de l’entitat Mifas.

vern que primer acorda i signa
unes subvencions i després les
retalla», tot i que creu que «esperem poder continuar sense haver
de retallar cap de les 410 persones
que treballen a la nostra entitat».
Més taxatiu es va mostrar el
vicepresident de Mifas, Albert
Carbonell. En declaracions a Ra-

dio Girona, va dir que «aquest
2011 ens estan afectant bastant les
retallades, i ara estem programent el 2012, en el qual es preveuen més retallades i algun altre
programa s’haurà de retocar una
mica, com també potser variar
una quantitat de treballadors».
Així mateix, a partir de l’any vi-

nent les retallades també es poden
estendre a aquelles entitats que
ofereixen serveis per als discapacitats psíquics. Tubert reconeix
que de cara al 2012 «poden patir
de cop les retallades que nosaltres
ja hem patit enguany i les que es
faran l’any vinent. Tenen motius
per estar preocupats també».
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RENOVACIÓ-OBTENCIÓ PERMÍS CONDUIR, ARMES...
(Inclosa tota la tramitació i fotografia del seu permís s/c)

Tarifa especial conducció (juvenil, majors 70 anys, família nombrosa, atur acreditatiu)
Altres certificats: seguretat privada, animals perillosos, grues, patró d’embarcació, pesca submarina, esportius, ordinaris, etc.
Gran Via Jaume I 41, BAIXOS (Edifici de Trànsit)
Telèfon 972 20 10 61 · Fax 972 22 77 51

Horari: de dilluns a divendres de 8.30 a 13.30
PÀRQUING GRATUÏT (EDIFICI DE LA GENERALITAT)

