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Albert Carbonell President de Mifas

“La demanda principal
del soci és tenir feina”
RETALLADES · Lamenta que la situació de crisi ha fet que algunes famílies hagin de viure de la
pensió que cobren els discapacitats INTEGRACIÓ · Demana que les administracions tinguin més
sensibilitat envers els col·lectius de discapacitats a l’hora de convocar els concursos públics
Va néixer a Girona l’any 1978. El
1996, un any
després de patir
un fatídic accident de moto,
va entrar com a
soci a Mifas. El
2012 va assumir
el càrrec de la
vicepresidència
fins que a primers d’any, va
ocupar el lloc
d’un dels històrics de l’associació, Pere Tubert,
que va plegar.
Dirigeix una entitat que ja té
3.800 socis.
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s va fer càrrec de la
presidència de l’associació a principi
d’any, després de la
dimissió de Pere Tubert, que va ser-hi al capdavant
durant vint-i-sis anys.

El seu antecessor en el càrrec va
dir que el deixava, cansat d’haver d’aplicar retallades. És el
que li toca fer ara a vostè?
Com a associació, retallem d’on
podem, però hi ha unes línies
vermelles que no podem traspassar. No es pot tornar a la situació que el discapacitat es quedava a casa, una situació que
malauradament torna a passar
perquè hi ha uns copagaments
que no es poden assumir.
Per què es dóna aquesta
situació?
Hi ha gent que té una bona pensió i podria pagar un bon servei
en un centre residencial, però
moltes famílies es mantenen
amb aquesta pensió, de manera
que el discapacitat acaba renunciant a la plaça residencial. Són
pocs casos, però està passant. I
amb els que estan en una residència, hi ha un altre problema.
El gran discapacitat mai no ha
tingut una gran pensió. Estem
parlant d’entre 300 i 500 euros
al mes. Quan vas a una residència, hi ha copagament, però
sempre hi ha hagut uns diners,
mínims, que deixaven per a ús
propi. Eren molt minsos, de 197
euros al mes, però és que ara volen rebaixar-los fins als 113 euros. I no es té en compte que els
discapacitats tenim les nostres
despeses. Se’ns incita a portar
una vida normalitzada i, en canvi, se’ns retallen els ajuts.
Quina és la situació dels centres
especials de treball?
Continuem apostant pels centres especials de treball propis,
per donar feina al col·lectiu i perquè, en el cas que hi hagi beneficis, els destinem als serveis assistencials. Però ara ens trobem
que hem de competir amb grans

Quina és la relació amb l’Ajunta-
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Se’ns incita a
portar una vida
normalitzada i en
canvi se’ns retallen
cada dia més els ajuts

ment de Girona, després de perdre les zones blaves?
Ni bona ni dolenta. He parlat
amb l’alcalde de Girona i hi ha
bones intencions. Però res més.
Tot plegat és una qüestió de voluntat política. A Palamós, ens
vam presentar a concurs competint amb les mateixes empreses
que en el seu moment es van
presentar a Girona i vam guanyar. La diferència és que en
aquest Ajuntament es va posar
un límit en l’oferta econòmica
per evitar ofertes temeràries.
S’han sobreposat, de la situació
que es va generar amb la pèrdua
d’aquell concurs?
Sobreposar-nos no, perquè ha
estat un pal fort, però estem
buscant noves línies de negoci.
Una d’aquestes és l’ampliació
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La policia local de Tossa de
Mar ha alertat a la ciutadania d’una possible estafa.
Divendres passat un veí
del poble que regenta un
negoci va donar l’avís en
rebre una trucada on li demanaven 400 euros per
haver posat publicitat en
una revista policial inexistent. L’home, preocupat,
es va dirigir a la comissaria
i allà va descobrir que es
tractava d’una enganyifa.
Aquesta no és la primera vegada que es produeixen estafes d’aquestes a
Catalunya. Fa poques setmanes hi va haver un cas
semblant amb la policia local de Palamós, i fa uns
anys la Policia Municipal
de Girona també va detectar un home que es feia
passar per agent del cos i
intentava engalipar empresaris per posar publicitat en una suposada revista policial que no existia.
Per donar a conèixer
l’estafa, la policia local de
Tossa de Mar ha difós diversos missatges a les
xarxes socials alertant
d’aquest fet i demanant a
tots els ciutadans que els
avisessin si rebien una trucada en què els oferien sortir en la publicitat d’una
revista policial. ■

Mor el senglar
que causava
problemes al
Port de la Selva

Carbonell a la seu que el grup Mifas té a la ciutat de Girona ■ JOAN SABATER

empreses que abans ni es miraven els concursos als quals ens
presentem. I no podem competir amb l’oferta econòmica que
fan. Seria bo que alguns concursos es protegissin una mica i estiguessin enfocats per als centres especials de treball.

Alerta d’estafa
per una falsa
revista policial
de Tossa

de l’aparcament de consultes
externes del Trueta. Les noves
línies de negoci són difícils de
trobar perquè no podem fer
grans inversions ni tampoc
tenim crèdits de la banca. I
cada dia hi ha gent que ve a
apuntar al servei laboral.
Quina és la llista d’espera?
El 31 de desembre del 2013 teníem una llista de 1.180 persones amb discapacitat que volien
treballar. La demanda més important del soci de Mifas és la feina. El 90% dels nous socis que es
venen a apuntar (entre 70 i 90
altes cada dos mesos) ho fan
amb aquesta demanda. L’any
passat vam aconseguir fer unes
200 insercions. I la perspectiva
és continuar picant pedra per
fer-ne moltes més. ■
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Els Agents Rurals van abatre divendres un senglar
d’uns 70 quilos que feia
mesos que es presentava
a menjar cada vespre a
una zona urbana del Port
de la Selva i que generava
nombroses queixes i tensió entre els veïns.
A causa de la contínua
proliferació d’aquests animals, alimentats per gent
que incompleix la normativa, els Agents Rurals han
hagut d’acudir en els últims mesos a almenys una
desena de localitats per
tal d’eliminar-ne exemplars que es passegen per
les zones urbanes. ■

