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COMARQUES

PATIMENT AL 2012 I ANGOIXA PER AL 2013

Pere Tubert
PRESIDENT DE MIFAS

«És hora que es demani el
compliment de les lleis,
l’establiment de les normes
clares, la seriositat en els
compromisos de pagament»
scriuré avui sobre el
que ha estat l’any
2012, i explicar què
esperem del 2013 no
és fàcil. En primer lloc ens surt
parlar de crisis, corrupció i deutes de l’administració envers les
entitats... Tot això és ben cert i ha
diﬁcultat molt el treball de qualsevol organització i com no, de la
nostra, MIFAS.
Hem d’esmentar també una
falta de reivindicació de les entitats que ens hem acostumat a
viure a expenses d’aportacions i
programes de l’Administració i
ens anul·la a l’hora de demanar i
exigir el que pertoca als col·lectius o usuaris que pretenem representar. La cosa és especialment
greu quan aquestes són agrupacions d’entitats, Federacions,
Confederacions, Taules de Representació, gremis, sindicats...
que igual que les entitats o associacions també viuen d’aportacions de l’Administració i les seves exigències són quasi de supervivència de sí mateixes.
Un desgavell en les lleis, ens té
a tots en confusió sobre les normes que regeixen en qualsevol
tema i les informacions del que
està en processos d’aprovació
ens confonen amb les lleis en vi-

E

gor. El resultat és una total manca de seguretat. El mateix passa
amb el futur del que esperem les
persones, el que ahir era una llei
estrella que salvaria l’univers,
avui està semi derogada i parlem
de quatre anys, sense haver-se
desenvolupat del tot. Per fer-se
una idea, us exposaré dos exemples: un, la supressió de barreres
arquitectòniques. En aquests
moments, hi ha la Llei Catalana i
l’Espanyola i com no, una tercera
que fa quasi dos anys que és un
projecte de llei per aprovar de la
Generalitat. Tot això per accedir
als trens d’alta velocitat, no sé si
AVE o TGV, mitjançant una plataforma assistida com en els
anys setanta del segle passat.
La Llei de la Dependència,
aprovada a ﬁnal de l’any 2006 i
entrada en vigor l’1 de gener del
2007, fou la llei estrella del govern espanyol que es va aprovar
en campanya electoral i que havia de resoldre el problema de
totes les persones amb discapacitat i grans, creadora de llocs de
treball, places de Residència,
Centres Diürns, nocturns, teleassistència, gran nombre de cuidadors professionals que es donarien d’alta a la Seguretat Social...
No sóc exagerat, hi ha molts documents i l’hemeroteca dels diaris que avalen el que dic i van dir
molts polítics i partits «el 20102011 estaria a la plenitud del seu
desenvolupament». Avui està estancada a mitges sense diners,
sense acabar de valorar els possibles usuaris, sense data de ﬁnalització, i sí amb l’esperança de
l’anul·lació de la llei i de fer-ne
una altra d’autonòmica que serà
la Glòria. El mateix va passar
amb la LISMI del 1982, el problema és que d’això ja fa més de 30
anys i molts no tenen memòria,
uns per interès polític i altres
perquè ja no hi són.
No és el moment de marxar,
els que vam néixer fa anys, hem
viscut el suﬁcient per haver co-

brat en sobre la nòmina, passat
la ITV del cotxe, viatjat a la URSS,
haver fet la Comunió Solemne
amb un vestit nou de sastre... i
tot amb factura o sense, sempre
pagat amb esforç del treball,
aquest que segur que som molts
hem de demostrar als joves que
no tot està corcat.
És hora que es demani el compliment de les lleis, l’establiment
de les normes clares per aplicarles, la seriositat en els compromisos en el pagament dels programes de l’Administració, el rebuig a tota mena de corrupció, al
respecte a les entitats que han
estat serioses amb els seus compromisos i no crear-los més burocràcia de la necessària.
Que les agrupacions, entitats,
Federacions, Confederacions,
Taules de Representació, Gremis,
Sindicats, Polítics.... els nomenin
en llistes obertes perquè representin els interessos dels usuaris,
no canvien de representació entre eleccions, el que fa impossible saber en qualsevol moment
qui hi ha en un lloc, les altres
qualitats es donen per enteses...
Els Drets i l’esperança, el Dret
a la sanitat, a prestacions bàsiques com cadires de rodes o els
medicaments entre altres... l’ esperança de tenir un treball, a no
perdre la feina abans de l’objectiu de la pensió de Jubilació o Invalidesa i haver de dependre d’una pensió no contributiva de 400
euros/mes que no dóna per viure i menys per a una persona
amb discapacitat que té més
despeses i a vegades sense ni
aquesta prestació per no tenir no
sé quins requisits.
Ara és moment d’exigir la digniﬁcació de les ajudes pel nostre
col·lectiu.
En el que s’ha fet durant l’exercici 2012, s’ha de dir que s’ha sobreviscut, s’ha abaixat en el conjunt, en el nombre total de persones que treballaven en el Grup
MIFAS i els programes d’oci i al-

Uns particulars posen càmeres de
seguretat en un carrer de Beget
 Els propietaris del bar

que les van fer instal·lar
al·leguen que no sabien que
necessitaven permisos
RIPOLL| X.VALERI

L’alarma per robatoris ha arribat
al punt que a Beget (Camprodon)
han instal·lat càmeres de seguretat que donen a espais públics. El
problema ha estat que les càmeres
han estat posades per particulars.
La presència de càmeres al carrer
va ser exposada al ple de Camprodon pel grup d’ERC. Els instal·ladors de les càmeres van resultar ser els propietaris d’un barrestaurant que les van posar per l’efecte disssuasiu que tenen. Poste-

riirment van al·legar que desconeixien el fet que no es poden
posar sense permís. També es van
queixar que els representants
d’ERC no els diguessin res abans
de dur el tema de les càmeres al
ple. En el plenari, l’equip de govern
de l’Ajuntament de Camprodon va
aﬁrmar que ha demanat informació sobre aquesta qüestió però
que no pot fer-hi res perquè aquest
tema és competència de la Generalitat.
Beget és un punt de difícil comunicació, però molt turístic. És
un indret on han tingut lloc robatoris seguits d’abusos a les persosones propiciats per l’aïllament.
En el decurs de la setmana passada van transcendir a la llum
pública 14 robatoris al Ripollès. Se-

gons informa el Ripollès. Info, els
robatoris es van constatar a Campdevànol, Camprodon, Ribes de
Freser i Sant Pau de Segúries. Els
lladres es van dedicar a entrar de
nit a bars, locals d’equipaments esportius, ediﬁcis de l’Administració
i cases de segona residència. A
Camprodon, van entrar al local de
la Mancomunitat de la Vall de
Camprodon i al restaurant can
Jan.
Per entrar al local de la Mancomunitat van forçar una ﬁnestra. Un
cop dins van remenar-ho tot, però
no es van endur res de rellevant.
Del restaurant can Jan es van endur la màquina registradora i ampolles de licor. Per entrar van trencar un vidre.
També dins dels límits de Cam-

«Durant l’exercici del 2012
s’ha de dir que s’ha
sobreviscut, s’ha abaixat el
nombre de persones que
treballaven pel Grup MIFAS»

«És hora de demanar el rebuig
a tota mena de corrupció, el
respecte a les entitats que han
estat serioses i no crear més
burocràcia de la necessària»

tres que la seva execució no
comportava una pèrdua irreparable per l’entitat s’han deixat de
fer. La resta, residència, llar residència, centre ocupacional de
Riudellots de la Selva, Centre de
Dia i de Recursos Pere Llonch de
Vilafant, Club de Bàsquet, ajuda
a domicili, programa SIRIUS,
programa d’integració laboral,
acompanyament, oci, centres especials de treball, assistència individualitzada, USAP’s, xerrades
de sensibilització a les escoles i
els instituts i formació per adults,
sí que ha tingut continuació, tot i
que controlant la despesa.
El 2013, després d’estabilitzar
les despeses del passat exercici,
esperem endegar de nou una
campanya de sensibilització de
barreres arquitectòniques, turisme adaptat, oci per a tots, xerrades a les escoles i més activitats a
les delegacions i tornar a fer un
campus de treball de les Dunes
del programa Respir. Potenciar la
ﬁgura del carnet amic de MIFAS
a 20€/any, amb el propòsit no
sols d’aconseguir diners per a
l’entitat, sinó també arribar les
5.000 persones vinculades a l’entitat entre socis i amics que seria
una ﬁta molt important si tenim
en compte el nombre d’habitants de les comarques gironines.
El Grup MIFAS volem agrair
els que sempre ens han donat
suport, sabem que no serà fàcil,
nosaltres hi serem.
prodon els lladres van entrar a
tres segones residències de la urbanització Font Rubí.
A Campdevànol, van entrar a robar a les oﬁcines i al bar del club de
futbol. Es van endur diners, una televisió portàtil i ampolles de licors.
També van entrar al club de tennis,
d’on es van endur eines de jardineria. A Ribes de Freser van entrar
al bar del pavelló poliesportiu,
però no ha transcendit el que es varen endur.
A Sant Pau de Segúries, quan
van obrir, fa uns dies, l’oﬁcina de
correus es van trobar que algú hi
havia entrat per robar. En aquesta localitat, s’han enregistrat denúncies per robatoris a 5 segones
residències, d'on s'han endut televisors, electrodomèstics i diners.
Les puntes de petits robatoris a
les zones més turístiques del Ripollès es repeteixen en el temps.
Així a la tardor passada, es van denunciar 18 robatoris en un mes i
després d’unes detencions es van
calmar.

La Diputació i
l’Obra Social La
Caixa recuperen
pastures al
Ripollès
RIPOLL | DdG

La Diputació de Girona, l’Obra
Social La Caixa i el Consorci Espais
Interès Natural del Ripollès treballen en la recuperació de pastures
i generació de biomassa en boscos
comunals Aquest mes de març ﬁnalitzen els treballs de recuperació
de pastures i de generació de biomassa en boscos comunals del
Ripollès, un projecte que va iniciar
el passat mes de setembre de
2012.
Tres persones amb problemes
d'inserció social, seleccionades a
través del servei d’ocupació del
Consorci Ripollès Desenvolupament, han estat les encarregades
de dur a terme l'execució dels treballs. El projecte s’emmarca dins
del conveni de col·laboració entre
la Diputació de Girona i l’Obra Social la Caixa.

Turisme Garrotxa
presenta els seus
productes al
Pompidou de París
OLOT| DdG

Turisme Garrotxa, juntament
amb les empreses del sector, acaba de posar en marxa productes
turístics per gaudir d’una estada
única a la comarca. Per primera vegada, la Garrotxa disposa d’una
oferta de paquets turístics centrats en diferents temàtiques, que
es va presentat fa pocs dies a París.
Turisme Garrotxa han donat a
conèixer les experiències de la
comarca als operadors francesos
que han participat d’una trobada
al Centre Pompidou, on va tenir
una exposició dedicada al pintor
Salvador Dalí.

Ripoll presenta
sis projectes a la
convocatòria
del PUOSC
RIPOLL| DdG

L’Ajuntament de Ripoll ha aprovat les sis actuacions que presentarà a la nova convocatòra del Pla
Únic d’Obres i Serveis de Catalunya per al quatrienni 2013-16. La
proposta va ser aprovada amb el
bot favorable de CiU, el del PSC i
el de PxC.
Entre els projectes hi ha una
intervenció a l’església de Sant
Pere, millores al teatre cinema
Comtal, accions de millora a l’enllumenat públic i la pavimentació
del passeig de Sant Joan.
ERC es va abstenir perquè, segons ells, s’havien d’haver prioritzat d’altres projectes.

