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CiU de Girona ara vol ajudar
Mifas amb 350.000 euros
a El president del grup de serveis socials diu que “és beneficència” i que preferirien guanyar-se els
diners a Giropark, empresa del grup, va perdre al juliol el concurs de zones blaves a la ciutat
Jordi Nadal
GIRONA

L’Ajuntament de Girona
votarà dilluns l’atorgament d’una subvenció
d’entre 340.000 i 350.000
euros –encara per concretar amb exactitud– al grup
Mifas, després que una
empresa del grup, Giropark, hagi perdut el concurs per a la gestió de les
zones blaves de la ciutat.
La regidora d’Hisenda
de Girona, M. Àngels Planas, assegura que l’ajuda
que es vol concedir no és
una compensació per la
pèrdua de la concessió, sinó que respon a la constatació que “Mifas passa un
mal moment econòmic
des de fa temps i que cal
ajudar-los pel servei social
que ofereixen”. Planas explica que el conveni que se
signarà amb el grup “no és
diferent” dels que s’han
signat amb altres entitats
sense ànim de lucre. La regidora va més enllà, i recorda que “Mifas no va
perdre el concurs de les zo-
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nes blaves perquè ni tan
sols hi va participar”. La
responsable de l’àrea d’Hisenda ho justifica dient
que “qui hi va participar és
Giropark, que és una empresa normal, no una entitat sense ànim de lucre.
Una altra cosa és que llavors doni part dels seus beneficis a una entitat sense

ànim de lucre”, considera.
Planas afegeix que el concurs de les zones blaves es
va fer “seguint estrictament la legalitat i complint la normativa de contractació pública”.
Mifas discuteix el fons
El conveni que se signarà
tindrà una durada de 24

La xifra
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24
anys feia que Giropark tenia la
concessió de les zones blaves
de Girona. Mifas depenia en
bona part d’aquests ingressos.

mesos, i el consistori pagarà mensualment una part
corresponent a la totalitat
de l’acord. Tot i que l’entitat necessita els ingressos,
el president de Mifas, Pere
Tubert, deia ahir que ho
considera “una beneficència” i hi afegia que preferirien guanyar-se els diners
“fent una feina”. Els di-

ners seran benvinguts per
ajudar a respondre a les
despeses que l’entitat ha
d’assumir, però a Tubert
no li agrada la manera
d’obtenir-los. En aquest
sentit, es detecta un cert
ressentiment cap a l’equip
de govern: “Des de Mifas es
va fer una gran inversió
per adaptar-se a les exigències del consistori pel
que fa a l’adaptació tecnològica de la gestió de les zones blaves, i a l’hora de la
veritat van prioritzar els
criteris econòmics.” Tubert diu que la pèrdua de la
concessió tindrà conseqüències
econòmiques
per a l’entitat, tot i la subvenció que l’Ajuntament
els vol atorgar: “Hem de
pagar la gran inversió tecnològica que vam fer creient-nos el que l’Ajuntament ens deia”, assegura.
Altres costos que s’hi afegiran seran la reestructuració de personal que caldrà fer dins Mifas, i el cost
financer que suposarà no
tenir, a l’hora de negociar
amb bancs, l’aval d’un contracte de serveis com el
que han tingut els últims
vint-i-quatre anys amb les
zones blaves de Girona.
Quan va saber que Giropark no podria renovar la
concessió de les zones blaves, el president de Mifas
va assegurar que la pèrdua
d’ingressos posaria en risc
diversos serveis socials
que l’entitat ofereix [vegeu El Punt Avui de l’1
d’agost]. ■

Primers àpats a domicili
per a gent gran a Roses
a El servei que

s’iniciarà dilluns serà
a càrrec de la
residència Pi i Sunyer

Esteve Carrera
ROSES

Roses posarà en funcionament a partir de dilluns
que ve un servei d’àpats a
domicili per a la gent gran
del municipi. La residència Pi i Sunyer serà l’entitat encarregada de preparar un àpat diari al migdia
(format per dos plats i
postres) i de repartir-lo al
domicili de les persones
beneficiàries del servei de

dilluns a diumenge, incloent-hi els dies festius.
L’Ajuntament –que ja havia anunciat l’obertura imminent d’aquest nou servei– va donar ahir el vistiplau definitiu al dispositiu
amb la signatura d’un conveni de col·laboració amb
la Cooperativa August Pi i
Sunyer de Roses per posar-ho a la pràctica, mitjançant el qual l’entitat rebrà una subvenció de
5.000 euros anuals.
Dilluns el servei començarà els primers repartiments a tres beneficiaris
rosincs, i s’ampliarà progressivament a mesura
que l’àrea de Benestar So-

cial del municipi vagi detectant les necessitats.
El conveni entre l’Ajuntament de Roses i la Cooperativa Pi i Sunyer vol
facilitar i fomentar una alimentació equilibrada i
adequada a aquelles persones grans del municipi
que viuen soles o en parella però que, per les seves
circumstàncies personals
o familiars, econòmiques,
d’edat, de salut o de mobilitat, tenen especials dificultats per cobrir de forma
adequada la seva alimentació diària.
L’alcaldessa de Roses,
Montserrat Mindan, i el
regidor de Benestar So-
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cial, Marc Danés, valoren
molt positivament la posada en marxa d’un servei
que, juntament amb la
propera obertura del centre de distribució d’aliments, ha de donar res-

posta “a dues de les necessitats més importants de
Roses”.
La Cooperativa Pi i Sunyer SCCL de Roses proporciona serveis residencials (112 places) i de cen-

tre de dia (25 places) per a
la gent gran; el seu servei
de menjador elabora àpats
adaptats a les necessitats
de la gent gran i controlats
pels serveis mèdics de la
residència. ■

