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LA GALERIA Lluís Freixas

Perilla la continuïtat del
Trobar l’equilibri
servei d’integració laboral
P
de l’associació Mifas

——————————————————————————————————————————————————————————————————

a La Generalitat no ha rebut els fons de polítiques d’ocupació de l’Estat per
convocar els ajuts per al programa a El servei té una borsa de 1.813 demandants
Núria Astorch

“Demanem una
solució a la
Generalitat”

GIRONA

El servei d’integració laboral de l’associació Mifas,
que fa 30 anys que funciona, té els dies comptats si
la Generalitat no convoca
el programa d’ajuts per
mantenir-lo. Així ho ha advertit el president de Mifas, Pere Tubert, que ha
explicat que a hores d’ara,
i a diferència d’altres anys,
la convocatòria no s’ha fet
pública perquè la Generalitat “ni ha rebut ni rebrà
fons del govern estatal per
a polítiques d’ocupació”.
Mifas estava pendent
d’aquesta convocatòria
–que anualment representa 200.000 euros i que
té efectes retroactius– per
poder pagar les nòmines
de les deu persones que
treballen al servei d’integració laboral. Els treballadors han cobrat les nòmines d’aquest any per mitjà
d’un crèdit del qual l’associació confiava rescabalarse un cop els arribessin les
ajudes. “Estic mentalment col·lapsat perquè no
veig una sortida a aquesta
situació”, va reconèixer
Tubert, que ja ha comunicat als treballadors en
quin punt estan les coses i
les possibilitats que finalment hagin de ser acomiadats.

—————————————————————————————————

El president de Mifas considera que, tot i que el problema rau en la manca de fons
procedents de l’Estat, la Generalitat hi hauria de donar
una resposta. “La Generalitat
ha de buscar una sortida a
aquesta situació”, va dir. “Hi
ha tres pilars bàsics –l’ensenyament, la sanitat i el treball– que la Generalitat ha de
cuidar si volem tirar endavant com a societat. Es tracta
de serveis essencials als
quals, si hi ha dificultats, s’ha
posar remei”, va exposar Tubert. Mifas fa 30 anys que
treballa en la integració social i laboral del col·lectiu de
discapacitats a la demarcació.
Tubert, al seu despatx, en una imatge d’arxiu ■ LL. SERRAT

A més, Tubert destaca
la tasca que du a terme
aquest servei, un dels més
demanats en aquests moments pels socis de Mifas a
causa, justament, de la situació de crisi que es viu i
que ha deixat molts discapacitats físics a l’atur. Així, el servei d’integració laboral té una borsa de
1.813 demandants i cada
dia, per les oficines de Girona, Blanes, Vilafant i

Olot, s’hi inscriuen una
mitjana de set persones. I
en aquest sentit, el president de Mifas destaca que,
l’any passat, tot i els efectes de la crisi, la inserció de
treballadors va ser positiva i es van aconseguir 297
contractes laborals. Tubert recorda que Mifas
sempre ha estat clau en la
integració laboral dels discapacitats físics a les comarques gironines, tant a

les empreses ordinàries
com a centres especials de
treball. “Ara ens veurem
amb la necessitat d’efectuar retallades importants en tots els serveis
que presta l’entitat, i de
forma especial als centres
especials de treball i empreses d’ocupació, i la possible supressió del servei
d’integració laboral”, ha
advertit el responsable de
Mifas. ■

erdonin la ingenuïtat: potser no es tracta de
quant gastem sinó de com ho gastem, però la
llei del pèndol és inexorable. Pensàvem que seríem rics per sempre i quan vam veure que anàvem
pel pedregar vam treure les tisores. Ara que fa temps
que retallem a tort i a dret, com que l’economia se’ns
encongeix encara més, va creixent el clam a favor
d’això que en diuen “mesures expansives”. A veure si
en traiem l’entrellat. Quan es gasta més del que es té,
¿no resulta imprescindible ajustar ingressos i despeses? Ara, de maneres d’ajustar-ho també n’hi deu haver moltes, és clar. No deu pas ser el mateix reduir en
despeses sumptuàries, aturar inversions prescindibles o ajornables, augmentar els esforços contra el
frau fiscal, prioritzar les inversions que generin benefici econòmic, i racionalitzar l’administració (santa innocència!) que tirar pel dret en sanitat i ensenyament,
encara que ja s’entén que són el gruix de la despesa
pública. Acceptem ara que
això no ajuda a sortir del
Potser ni els
pou: “mesures expansives”,
que retallen ho ¿què vol dir? Perquè si vol
volen ensorrar dir estendre més quilòmetres de tren d’alta velocitat
tot, ni potser
per terres ermes, què els diaugmentar la ré.
Potser els dos extrems no
despesa és cap són irreconciliables. Potser
ni els que retallen ho volen
garantia de
ensorrar tot, com deien digaire res
marts en ple èxtasi reivindicatiu alguns que no fa gaire
remenaven les cireres i alguna responsabilitat deuen tenir en tot plegat (primer
dilapidant recursos i, després, rebaixant sous i retallant pressupostos), ni potser augmentar la despesa
és cap garantia si hi tenim el mateix encert que va demostrar el model d’inversió que totes les administracions –amb l’aquiescència de molts ciutadans– van
practicar en els darrers anys: aeroports forassenyats,
equipaments buits o de manteniment impossible, luxe i esplendor. Salvar la dignitat dels ciutadans i generar riquesa, heus aquí els únics objectius possibles.
Com que no hi ha res que no hagi estat escrit molt
abans, recorrerem a Aristòtil, que defineix la virtut
moral com el terme mitjà entre l’excés i el defecte,
tan perniciosos l’un com l’altre. Aristòtil diu també
que la virtut no és cap facultat inherent al caràcter de
la persona, sinó un hàbit que es pot adquirir amb
l’aprenentatge. Podríem començar a practicar per no
caure en els errors del passat, ni esmenar-los escanyant-nos, ni traspassar als nostres fills deutes contrets per ser rics nosaltres a compte del seu futur.

MEDI AMBIENT

Falcons i àligues a Palamós
per evitar l’excés de gavians
E.A.
PALAMÓS

L’Ajuntament de Palamós
ha contractat una empresa especialitzada per evitar l’excés de gavians mitjançant el vol de falcons i
àligues. Des de la setmana
passada està actuant en

espais públics, com ara patis d’escoles o places, perquè els ocells no hi nidifiquin. Els vols s’aniran repetint durant tot el mes i
fins al final del procés de
posta dels gavians.
Els teulats, les terrasses i els balcons esdevenen
llocs idonis per a la posta i

la cria dels polls. En aquesta època, l’espècie pot
comportar més riscos i el
comportament dels ocells
pot ser agressiu.
L’àrea de Medi Ambient
ha editat un tríptic en què
es detallen les principals
mesures recomanades a
qui detecti la presència

freqüent de gavians a la seva propietat. Si es troba un
niu, cal retirar els ous i
desmantellar-lo perquè les
molèsties no s’allarguin
durant la cria. El consistori també facilita als afectats contactes d’empreses
que retiren nius de llocs de
difícil accés. ■

Un falconer amb l’ocell que fa servir per foragitar els gavians,
ahir a la tarda, a la platja Gran de Palamós ■ EL PUNT AVUI

