|

38 Comarques Gironines

| GIRONÈS

EL PUNT AVUI
DIMARTS, 4 DE NOVEMBRE DEL 2014

Malestar a Mifas per la puja
de les quotes de la residència
a Els usuaris del centre han escrit una carta a la consellera Munté en què li demanen que no apliqui els
nous preus a El president de l’entitat adverteix que alguns discapacitats hauran de deixar el centre
Núria Astorch
GIRONA

Els usuaris de la residència que l’associació de discapacitats físics Mifas té a
Girona han escrit una carta a la consellera de Benestar Social i Família. Neus
Munté, en què li expressen el seu rebuig a l’increment de les quotes que paguen per la plaça residencial –que són concertades–i li demanen que aturi
el canvi de preus. Segons
expliquen en la carta, que
està signada pels 28 usuaris del centre, el copagament màxim establert ha
anat augmentant en els
darrers anys fins a arribar
als 2.324 euros al mes, xifra que representa un 75%
del seu valor, que és de
3.095,20 euros. Amb la
nova ordre de copagament, vigent des del maig,
el preu podria incrementar-se fins a arribar a cobrir al 99% del cost total de
la plaça. “Encara que algú
tingui els diners, no hauria
de pagar tant per viure en
una residència quan no té
més opció que viure-hi”,
s’exposa en l’escrit. A més,

Alguns dels usuaris que viuen a la residència de Mifas a Girona, en una imatge d’arxiu ■ JOAN CASTRO/ICONNA

els usuaris li recorden a
Munté que aquest any ja
han patit la retallada dels
diners que poden disposar
per a les despeses personals, que han passat dels
199 euros al mes als 132.
“Senyora consellera, estem convençuts que vostè
és una persona humanitària que té un mínim de

La xifra
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3.095

euros és el cost que té una
plaça de la residència de Mifas. L’usuari podria arribar a
pagar-ne el 99%.

Cassà pot recuperar la
inversió en dos anys
a De moment aquest

any ja s’han invertit
100.000 euros en
carrers i equipaments

Joan Trillas
CASSÀ DE LA SELVA

L’alcalde de Cassà de la
Selva, Enric Bagué, es
mostra optimista i creu
que d’aquí a dos anys el
municipi podrà ja afrontar
inversions i sortir de la delicada situació que va fer
que hagués de demanar
un crèdit de dos milions
d’euros i, a més, afrontar
un dur pla d’ajust. Segons
Bagué, que no repetirà
com a alcaldable, el pròxim equip de govern hau-

El pavelló de Cassà, una de les instal·lacions que s’ha
beneficiat de les actuacions, en una imatge d’arxiu ■ LL.S.

ria de poder ja plantejar inversions, tenint molt clar
que caldrà continuar
“sent molt meticulós a
l’hora de plantejar els projectes, però això no treu
que ja hi pot haver marge”.

L’Ajuntament en els
darrers mesos i amb recursos propis ja ha fet una
important actuació, valorada en uns 100.000 euros, per fer obres de manteniment a la via pública i

132

euros al mes és el que rep un
discapacitat per a les despeses personals. Abans, aquest
import era de 199 euros.

en equipaments municipals.
Fonamentalment
s’ha procedit a fer un rentat de cara a les instal·lacions esportives, fixant
prioritats, com ara al parquet del pavelló P-3.
L’Ajuntament també va
aprofitar una subvenció
de 10.000 euros de la Diputació de Girona per destinar-la a la gespa del camp
de futbol, per poder fer-hi
un manteniment, amb la
col·locació de nous aspersors que consumeixen
menys aigua i que són més
eficients. També s’ha actuat per millorar la senyalització horitzontal, principalment a les vies escolars. Una de les actuacions
més importants, segurament, ha estat el nou paviment dels carrers de Bonavista i de Puigcogul, que
es va fer a al llarg de l’estiu,
i també els lavabos al CEIP
Puig d’Arques, en els quals
s’hi va invertir al voltant
dels 20.000 euros. ■

La frase
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“Aquest augment del
copagament és una
vergonya i, si s’aplica,
retrocedirem vint anys
enrere”
Albert Carbonell

PRESIDENT DE L’ASSOCIACIÓ DE
DISCAPACITATS FÍSICS MIFAS

sensibilitat amb la nostra
situació. Per això li demanem que valori l’impacte
real d’aquest decret, que
aturi el canvi en les quotes
i que el decret no s’apliqui”, afegeixen en la carta,
en la qual també li fan arribar la disponibilitat a parlar-ne personalment.
El president de Mifas,
Albert Carbonell, assegura que l’augment del copagament “és una vergonya”
i adverteix que la seva aplicació obligarà alguns residents a deixar el centre.
“Tornarem a la situació de
vint anys enrere, en què
els discapacitats físics havien de quedar-se reclosos
a casa. Un país com Catalunya no es pot permetre
aquesta situació”, va manifestar Carbonell.
La nova ordre de copagament de les places residencials suposa en alguns
casos un increment de les
quotes perquè la Generalitat té en compte, a l’hora
de fer el càlcul, el patrimoni de l’usuari. En aquest
sentit, des de Benestar Social i Família se sosté que
fer-ho d’aquesta manera
és de justícia social i garanteix la sostenibilitat del
sistema. “Si paguen més
els que més tenen es garanteix l’atenció a aquells
que tenen menys recursos”, van argumentar ahir
fonts de la conselleria. Els
representants i els usuaris
de Mifas estan pendents
de mantenir una trobada
amb la directora de Benestar Social a Girona, Montserrat Roure, per tractar
d’aquest tema. ■

Francesc Triola serà
el cap de llista d’ERC
a Fornells de la Selva
a És el president de la

federació comarcal
del Gironès i ha estat
regidor al municipi

J. Nadal
FORNELLS DE LA SELVA

La secció local d’ERC a
Fornells de la Selva ha escollit Francesc Triola com
a alcaldable de la formació
en les properes eleccions
municipals de 2015.
El futur candidat assegura que els republicans
porten a Fornells “un projecte renovat i una nova
manera de fer política al
municipi”. Hi afegeix que
es tracta d’un projecte

“transversal i integrador.”
Des de la formació destaquen la seva experiència
municipal. Professionalment és cap del departament de prevenció de riscos laborals i gestor de
compres d’una empresa
càrnia. Políticament, té el
càrrec de president de la
federació comarcal del Gironès i és conseller nacional. Ha estat president de
la secció local d’ERC de
Fornells de la Selva i regidor al consistori. També
va formar part de la candidatura d’ERC en les eleccions europees del passat
mes de març. Nascut a
Salt, viu a Fornells des de
l’any 2001. ■

