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Comarques

Pere Tubert deixa la presidència de Mifas
«cansat d’una política que menysprea»
 Reconeix que seva renúncia té a veure amb la pèrdua de la gestió de les zones blaves de la ciutat de Girona
MARC MARTÍ

GIRONA | F.BENEJAM

L’històric president de l’entitat
Mifas de suport als discapacitats físics, Pere Tubert, ha decidit abandonar. La renúncia del que ha estat el dirigent d’aquesta associació
des de la seva fundació fa 25 anys
es farà efectiva l’1 de gener de
2014 i ve motivada principalment
per un deteriorament de les relacions amb l’Ajuntament de Girona i la Generalitat.
Segons va exposar a través d’un
escrit a la pàgina web de Mifas, Tubert va anunciar que els motius de
la seva dimissió «no són ni de família, ni de salut, és d’un cansament de veure com des de la política es menysprea les persones
tant en la salut, com en l’ensenyament i en els serveis socials».
El president sortint va explicar
que la pèrdua de la gestió de la
zona blava de Girona ha estat un
dels motius cabdals de la seva renúncia. En aquest sentit, reconeix
que era una aposta que va proposar i que va fracassar segons ell per
una falta de compromís per part
del consistori.
A més, també va lamentar l’actitud «de menyspreu» del Govern
català davant de les entitats socials.
Tubert va manifestar que està cansat «de veure com els nascuts en
uns anys que en diuen tristos i grisos, hem lluitat per aconseguir

El que fins ara era el
vicepresident de l’entitat,
Albert Carbonell, serà qui
ocupi la presidència de Mifas
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La pèrdua de les zones
blaves de Girona és l’únic
detonant de la seva renúncia?
No és l’únic però sí que hi té
R: molt a veure. Vaig assumir
unes responsabilitats que no he pogut portar a terme. L’alcalde de Girona personalment em va donar expectatives sobre les zones blaves i
aquestes no s’han complert. Llavors
em sento desautoritzat i incapaç de
parlar amb un govern que no ens
dóna suport.
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uns drets que ara es converteixen
en caritat. No em queden forces
per demanar en un programa de
televisió o al súper... Que se’m pagui el medicament o l’aparell per
poder caminar.».
En la seva carta de renúncia, Tubert va adreçar-se als socis de l’entitat per dir-los que «durant tants
anys han donat suport a la meva
gestió, que des de l’anonimat de
soci de la Mifas que tant estimo,
continuaré treballant». També va
voler donar les gràcies als tècnics,
directius i altres treballadors de l’associació «per haver-me fet l’honor
que representés una organització
que és un referent a l’Estat Espanyol».
A partir de l’any nou el ﬁns ara
vicepresident de l’entitat, Albert
Carbonell, serà qui ocupi la presidència. Tubert va demanar que es
continuï donant suport a Mifas, a
la Junta i el Patronat i al nou president, Albert Carbonell. «Som
persones amb molta capacitat per
gestionar i hem de tenir present
que només la unitat pot guanyar el
moment actual», va concloure.

L’Ajuntament de Girona és
l’únic govern que segons
vostè no ha donat suport a Mifas?
No. Fa dos anys que intentem
R: parlar amb la consellera de
Benestar i Família i encara no ens ha
donat hora. No ens havíem trobat
mai en aquesta situació amb cap altra consellera del ram.
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L’actual situació de crisi hi
té alguna cosa a veure?
Més que res la política actual
R: en tema de serveis socials.
Sembla que tot es resolgui mitjançant la caritat. Estem tornant molt
enrere, a un temps del qual molts
hem lluitat per deixar-lo enrere.
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classificats per la seva xifra final
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Aquests premis caduquen passats tres mesos,
comptats a partir del dia següent del sorteig.
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El president sortint de Mifas, Pere Tubert.
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