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Comarques

L’impagament de la Generalitat aboca les
entitats socials de Girona a endeutar-se
 El president de Mifas, Albert Carbonell, adverteix que «no tenim prou crèdit bancari per aguantar molts mesos»
GIRONA | PILI TURON

Els impagaments de la Generalitat posen en perill les entitats
socials, tal com el president de Mifas, Albert Carbonell, va advertir
ahir: «No tenim prou crèdit bancari per estar molts mesos en
aquesta situació». Davant l’incompliment del concert econòmic
de l’administració catalana, les
pòlisses de crèdit es presenten
com la taula de salvació per a entitats com aquesta i d’altres del tercer sector gironí, com la Fundació
Ramon Noguera.
Les alarmes es van tornar a disparar dimarts, quan l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials
(ICASS) va conﬁrmar els temors
d’aquestes organitzacions: que no
cobraran tota la subvenció que
els pertoca des d’ara i ﬁns a ﬁnal
d’any, sinó el 75%. En consideració de la directora-gerent de la
Fundació Ramon Noguera, Pepita Perich, l’únic positiu és que el
Govern «almenys ha dit què pasarà
ﬁns el desembre».
Aquesta és una de les entitats gironines perjudicades pels problemes econòmics de la Generalitat.
La Fundació Ramon Noguera integra tres entitats privades sense
ànim de lucre que treballen amb
persones amb discapacitat
intel·lectual i, ahir, Perich va aﬁrmar que l’impagament «ens afecta de manera molt directa; afecta
el capítol de personal, que és poder pagar les famílies cada mes».
La responsable de l’organització va
avançar que «s’haurà de revisar
tota la tresoreria i les pòlisses de
crèdit per buscar una solució»,
perquè «lògicament –va afegir–
necessitarem ﬁnançament extern».
Confusió sobre el pagament
A mitjan setembre, tant aquesta
fundació com Mifas van rebre una
informació conforme aquell mes
la Generalitat només els pagaria la
meitat del concert econòmic. Però
el president de Mifas, entitat sen-

se ànim de lucre centrada en gironins que pateixen alguna discapacitat física, va explicar que
l’1 d’octubre es van sorprendre
gratament perquè van cobrar la totalitat de l’import. La segona sorpresa, però aquesta desagradable, la van tenir dimarts, quan els
van notiﬁcar que tancaran el 2014
havent cobrat un 25% menys del
que els pertoca. El sistema de pagament que l’ICASS ha ﬁxat per als
mesos d’octubre a desembre és alternar una paga íntegra amb una
altra del 50%, de manera que la
mitjana quedarà en el 75%.
Albert Carbonell es va mostrar
indignat perquè «l’ICASS diu que
amb aquest percentatge es podran pagar nòmines». Aﬁrmació
que el president de Mifas va replicar preguntant: «amb l’altre 25%,
què es pensen què fem?». I la resposta se la va donar ell mateix: «pagar curadors, metges, servei de
càtering, nòmines...».
Mifas gestiona una residència
per a persones discapacitades a Girona, amb 36 usuaris; un taller
ocupacional a Riudellots de la
Selva, que atén 60 persones; i un
centre de dia a Vilafant, amb 25
usuaris. El seu president va explicar que, ara, la seva prioritat és pagar nòmines i l’IRPF, que han d’abonar el 20 d’octubre –«tenim una
vuitantena de personal i puja bastant», va remarcar–. Per fer-ho,
Carbonell va dir que «mirarem
de tirar de crèdits, però les entitats
bancàries no en donen més».
El màxim responsable de Mifas
va advertir que «aquesta situació
no es pot allargar» perquè «la facturació de la residència és alta, hi
ha molts professionals treballanthi». Per Carbonell, l’administració
«ha d’entendre que si les entitats
socials no existissin la Generalitat
hauria d’assumir el servei».
D’altra banda, el president de
Mifas va informar que el Govern
els deu més de 30.000 € pel centre
de Riudellots, ja que no ha ajustat
la seva aportació a l’augment d’u-

Mifas afegeix 10 cadires de rodes
als seus programes educatius
GIRONA | P.T.V.

Mifas disposa de 10 cadires de
rodes noves per als seus programes
de sensibilització als centres educatius de les comarques de Girona, un material que l’entitat ha
comprat amb la col·laboració econòmica de l’Obra Social «la Caixa».
Mifas crearà circuits amb obstacles perquè l’alumnat els recorri amb les cadires de rodes i comprovi les diﬁcultats que les perso-

nes amb discapacitat han de superar cada dia. L’Associació Mifas
va signar un acord amb l’Obra
Social La Caixa al juliol i demà presentarà oﬁcialment –a la seu de Girona– les noves incorporacions a
la seva ﬂota de cadires de rodes.
Les campanyes de sensibilització
a escoles i instituts es van iniciar el
2002, amb la voluntat d’incidir en
el primer grup de risc en accidents de motocicleta.

Els primers compradors de la gran botiga social, que va obrir ahir al matí. MARC MARTÍ

La Fundació Ramon Noguera
obre el quart «Shopp Out» solidari
GIRONA

La iniciativa compta amb
31 marques de moda i
l’organització vol superar els
20.000 visitants del 2013
DdG | GIRONA

La Fundació Ramon Noguera
va obrir ahir una nova edició del
Shopp Out, una gran botiga social
innovadora a l’Estat que vol difondre i donar suport a la tasca de
l’organització. Fins dissabte, 31
primeres marques de moda oferiran descomptes de ﬁns al 70%
i el 5% dels beneﬁcis que s’obtinguin amb les vendes serviran

per impulsar projectes socials
de la Fundació Ramon Noguera.
Les portes es van obrir ahir a
les 10 del matí i ja hi havia prop
d’un centenar de persones que
poder entrar. Durant tot el matí,
es va mantenir una bona aﬂuència de visitants, que van recòrrer
els 4.000 metres quadrats que
ocupa la quarta edició del Shopp
Out. L’alcalde de Girona, Carles
Puigdemont, va presidir l’acte
d’inauguració, que es va celebrar al migdia i que també va
comptar amb les intervencions
del director general d’Economia
Social i Cooperativa i Treball Autònom de la Generalitat, Xavier
López; del vicepresident de la Di-

putació de Girona, Xavier Soy; i
de la directora-gerent de la Fundació Ramon Noguera, Pepita
Perich. Els representants de les
administracions van felicitar la
Fundació Ramon Noguera per la
seva tasca i per aquesta iniciativa, que van qualiﬁcar de «gran esdeveniment social».
Perich es va mostrar convençuda que se superaran els 20.000
visitants de l’any passat, quan
van comptar amb una vintena de
marques de moda. Shopp Out
està obert, des d’ahir i ﬁns dissabte a la seu de la fundació al número 22 del carrer Indústria del
Polígon Mas Xirgu de Girona, de
les 10 del matí a les 9 del vespre.

El Banc dels Aliments busca voluntaris
GIRONA | P.T.V.

El Banc dels Aliments de Girona
necessita 4.000 voluntaris per al
Gran Recapte 2014, que se celebrarà el 28 i el 29 de novembre i tindrà més de 300 punts de recollida
de menjar. L’objectiu dels promotors d’aquesta iniciativa solidària
és revalidar la xifra de 470.000
quilos de productes recollits el
2013 a les comarques gironines.
Quan falta un mes i mig per a la
sisena edició del Gran Recapte, el
Banc dels Aliments de Girona ja

compta amb 274 punts de venda
de cadenes de supermercats que
col·laboren amb el seu projecte, als
quals s’afegeixen petits comerços.
La majoria d’aquestes botigues,
67, estan situades al Gironès; en
nombre, a aquesta comarca li segueixen la Selva, amb 59 establiments col·laboradors; el Baix i l’Alt
Empordà, amb 56 i 53, respectivament; la Garrotxa i el Ripollès,
amb 13 cadascuna d’elles; el Pla de
l’Estany, amb 9 comerços; i la
Cerdanya, amb 4.

La ﬁnalitat de la campanya és
recollir productes nutritius de llarga durada –llegums secs, conserves de peix, oli i llet– per a les persones més necessitades i, per organitzar la logística, el Banc dels
Aliments de Girona busca 4.000
voluntaris i coordinadors, que es
repartiran per tots els establiments
de la demarcació, en grups de 3 a
5 persones que cobriran torns de
3 hores. Els interessats es poden
inscriure al web www.bancdelsalimentsgirona.org.

