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Comarques

Pere Tubert accepta seguir a Mifas com
a vocal sense càrrec de representació
GIRONA | R.V.E.

La Junta Directiva i Patronat de
la Fundació MIFAS celebrada el
passat 5 de desembre va acceptar
la dimissió del ﬁns ara president de
l’entitat, Pere Tubert, tot i que els
membres de l’equip directiu li van
demanar que segueixi vinculat
com a vocal durant la resta d’aquesta candidatura. Des del Grup
van explicar que és important que
Tubert pugui seguir a la Junta d’aquesta manera per poder aportar
la seva experiència després de
tants anys al capdavant de Mifas.
El ﬁns ara president, per la seva
banda, va acceptar aquesta proposta sempre i quan fos sense representació política.
Tubert va presentar davant dels
membres de la Junta la seva dimissió, que va ser acceptada i que
serà efectiva a partir del pròxim 1
de gener. El vicepresident de Mifas, Albert Carbonell, que a partir
del gener serà qui ocupi el càrrec
de president, va voler agrair «tot el
temps» que Tubert ha dedicat durant la presidència de l’entitat en
els darrers 26 anys.
L’històric president va anunciar la setmana passada que deixava la direcció de Mifas principalment per l’empitjorament de les
relacions amb les administracions,
tant amb l’Ajuntament de Girona
com la Generalitat de Catalunya.
«És d’un cansament de veure com
des de la política es menysprea les
persones tant en la salut, com
l’ensenyament com els serveis socials», explicava Tubert en unes de-

Primer aniversari
del Casal Popular
Independentista
del Pla de l’Estany
BANYOLES | DdG

El Casal Independentista del
Pla de l’Estany ha preparat per al
cap de setmana del 20 al 22 de desembre un seguit d’activitats per
celebrar el primer aniversari de
l’entitat. En l’acte d’inauguració, es
presentarà el llibre Perspectives,
una publicació anual que consisteix en un recull d'escrits de pensament i anàlisi crítics elaborats
per diversos activistes, un acte
que comptarà amb la presència del
professor, escriptor i periodista
Jordi Martí. El dissabte 21 hi haurà una exposició de fotograﬁes titulada Aquí nací y aquí me muero,
a més d’una lectura de contes infantils, una xocolatada popular i un
homenatge al lluitador banyolí
Miquel Boixó. També hi haurà un
recital de poesia a càrrec de David
Caño i David Castillo, seguit de l’actuació musical de Jaume Arnella,
cantant i folklorista que va començar amb el conjunt Grup de
Folk.

claracions recollides per Diari de
Girona.
D’una banda, el ﬁns ara president va aﬁrmar que la relació amb
l’Ajuntament s’ha deteriorat per la
pèrdua de la gestió de la zona

blava de la ciutat, mentre que
amb la Generalitat va aﬁrmar que
considera un «menyspreu» que
uns drets pels quals es va haver de
lluitar tant sembli que es donin per
«caritat».
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Pere Tubert va presentar la seva dimissió a la Junta dijous passat.

