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Puigdemont i Tubert, al centre, en una visita del consistori al centre de dia de Mifas ■ D.V.

Pere Tubert deixa
de presidir Mifas
després de 26 anys
a La pèrdua de la gestió de les zones blaves de Girona ha

estat la gota que ha fet vessar el got de la paciència
N. Astorch / D. Vilà
GIRONA

L’última estocada
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Després de 26 anys al capdavant de l’associació de
discapacitats físics Mifas,
Pere Tubert ha presentat
la seva dimissió “cansat”
d’haver de batallar pel
manteniment dels drets
de l’anomenat estat del
benestar. “És un cansament veure com des de la
política es menysprea les
persones tant en la salut
com en l’ensenyament i en
els serveis socials. Cansat
de veure com els nascuts
en uns anys que en diuen
tristos i grisos hem lluitat
per aconseguir uns drets
que ara es converteixen en

El grup Mifas, a través de
l’empresa Giropark, ha gestionat les zones blaves de Girona en els últims 24 anys. El
nou concurs ha adjudicat la
gestió a Setex Aparki, mal-

grat que Mifas va guanyar en
l’apartat tècnic, però va perdre en l’econòmic. El consistori va acordar al setembre
una subvenció de 350.000
euros per a Mifas.

La frase

La xifra
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“M’hauria agradat
deixar l’associació
encarrilada. Però m’he
cansat d’haver de
retallar”
Pere Tubert

EXPRESIDENT DE MIFAS

—————————————————————————————————

350.000
euros de subvenció va acordar donar el consistori gironí
a Mifas per garantir els serveis que presta als associats.

caritat”, explica en un comunicat. Amb tot, el que
ha fet vessar el got de la paciència de Tubert ha estat
quedar-se sense la gestió
de la zona blava d’aparcaments de Girona. Segons
va explicar ahir, s’havia arribat a un acord verbal
amb l’alcalde de Girona,
Carles Puigdemont, perquè Mifas pogués mantenir la gestió de la zona blava. Però, veient que finalment això no ha estat possible, Tubert creu que
Puigdemont podria desencallar algunes actuacions
que tenia pendents amb
l’associació, com ara l’ampliació de l’aparcament de
l’hospital Josep Trueta i el
rescabalament dels parquímetres vells que no
han estat amortitzats. Tubert afirma que sobre el
primer tema no hi ha una
posició clara de l’equip de
govern, i, pel que fa al segon, no han rebut cap tipus de resposta. De manera que, en vista dels resultats, i “cansat ja d’haver de
retallar”, Tubert va decidir
presentar la seva renúncia
a la presidència en la darrera junta i patronat de
Mifas, que es va dur a terme el dia 5. La voluntat de
Tubert era esgotar aquest
mandat –que s’acabava
d’aquí a un any i mig– deixant l’associació encarrilada, i la gestió de la zona
blava representava “un
baló d’oxigen, una garantia”, segons paraules seves.
La renúncia al càrrec
serà efectiva l’1 de gener
del 2014 i Albert Carbonell, que fins ara ocupava
el càrrec de vicepresident,
serà el nou president. No
obstant això, Tubert ha
expressat la intenció de
mantenir-se vinculat a
l’associació, de la qual va
ser membre fundador,
l’any 1979. ■

LA GALERIA

Joan
Ferrerós
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Dones empordaneses,
suficients?

V

eig al Setmanari de l’Alt Empordà foto i referència d’un acte al qual m’hauria agradat d’assistir
però no vaig poder: Anna Teixidor, Nati Vilanova, M. Mercè Cuartiella, Montserrat Verdaguer i M.
Josep Porta fan reviure Tom Sharpe, l’autor i alguns
textos en català i anglès. Ja ho han llegit, són cinc dones. Al costat, fotos de dues corals: els molt joves
alumnes de l’Institut Ramon Muntaner i els no tan joves del casal de la gent gran, ambdues compostes
per gairebé només dones.
Res de nou: caldria ser marcià, i encara, per sorprendre-se’n, però decideixo girar els fulls del periòdic endavant i endarrere per fixar-me en el sexe predominant dels que hi surten. “Fem música”, nou adolescents dones que ballen i canten al Castell; tres noies d’una perruqueria –però això no deu ser tan estrany–; l’alcaldessa Marta apareix dues o tres vegades a les pàgines; lliuren els premis Nayra a Dones
Emprenedores, i a la foto hi surten set noies i un noi;
les passejades solidàries de la Creu Roja, moltes les
fan elles; a Castelló són les dones d’Oncolliga que preparen la xocolatada –i encara és més rellevant que
elles són la majoria d’associats–. Tinc al davant la meva dona que em demana què faig regirant la revista. Li
ho comento i em diu que no és ben bé veritat que les
dones ara siguin “pertot” perquè als llocs on es remenen les cireres polítiques, econòmiques, administratives... més aviat hi escassegen.
Potser té raó: al setmanari veig el retrat de la junta
de seguretat de Roses, composta de disset individus
–comandaments policials, etc.– dels quals només
una, l’alcaldessa, és indivídua; i també, sí, el Túnel del
Vent d’Empuriabrava té dues directores, Aida i Maria,
però l’inversor es diu Vladimir Lavrinonco. ¿El mirall
empordanès de paper que tinc a les mans, doncs, reflecteix el creixent flux femení en espais que, tot i que
majoritaris, són poc o mitjanament decisius? Vegem
en els esports. Les fotos de les moltes pàgines de futbol més l’espai discret del taekwondo presenten majoritàriament nois, però el vòlei i el bàsquet femení
semblen puixants, i la majoria de corredors figuerencs classificats a la Jean Boin són corredores. Com
quedem?
Als instituts, on des de fa uns anys passen tots el
joves, és un fet que les noies són majoria quan es
comptabilitzen premis, guardons, reconeixements,
beques... que reben els alumnes bons i actius més enllà de les obligacions estrictes dels estudis que segueixen. I, mirin, mentre escric això –dissabte al vespre–, a la tele surt el grup coral Geriona, una dotzena
llarga de noies i un noi!

POLICIAL

Estudien canviar el tribunal del
procés de selecció de l’inspector
G. Pladeveya
GIRONA

L’equip de govern de
l’Ajuntament de Girona
portarà en un dels punts
de l’ordre del dia del ple extraordinari del 16 de desembre el debat sobre la
possible modificació de les

bases de la convocatòria
del concurs per a una nova
plaça d’inspector de la Policia Municipal. El 4 d’octubre, el consistori va publicar al seu web oficial un
comunicat en què s’informava als candidats que,
per decret d’alcaldia, s’establia com a mesura provi-

sional la suspensió del procés selectiu. Segons va explicar el regidor de Seguretat, Joan Alcalà, aquesta
mesura es va establir arran de la publicació en
aquest diari de dades sobre els únics quatre aspirants que havien superat
el test psicotècnic, quan

oficialment aquesta informació no estava a l’abast
ni del tribunal ni dels candidats, que en total són 13.
Per començar de nou,
l’equip de govern es planteja ara aixecar la suspensió, tornar a fer totes les
proves i, fins i tot, canviar
tant els membres del tri-

bunal com l’empresa que
es va encarregar del psicotècnic. Les proves es van
efectuar el divendres 27
de setembre, i el dimarts 2
d’octubre els resultats que
van transcendir van ser
que havien passat el test el
sergent Joan Jou Matamala, que ja forma part de la
plantilla, una sotsinspectora dels Mossos, que és
l’única dona que s’ha presentat a l’oposició, i dos
agents de policia procedents de les comarques de
Barcelona. D’altra banda,

entre els 13 candidats, hi
ha el sotsinspector Vicenç
Ramírez, que també forma part de la plantilla de la
Policia Municipal de Girona, i el cap de la policia local d’Olot, Ignasi López
Clevillé, que el 2012 va ser
ordenat diaca.
La Policia Municipal de
Girona té una plantilla de
136 agents, està comandada per l’intendent Josep
Palouzié i, des de l’Ajuntament, es busca un inspector que assumeixi la feina
de sotscap. ■

