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Benestar apuja
encara més el
copagament de
residències per
a discapacitats
 Les quotes es multipliquen perquè un nou

càlcul té en compte indemnitzacions o estalvis
 Els usuaris de la residència de Mifas a Girona

exigeixen l’anul·lació del darrer encariment
GIRoNa | PILI TURON

La quota mensual dels usuaris
de residències assistencials concertades, com la que mifas gestiona a Girona per a persones amb
discapacitat física, s’ha disparat
aquest 2014 per dues decisions del
Departament de benestar social i
Família: la primera va ser augmentar el copagament del servei
i l’última, recalcular els preus tenint
en compte indemnitzacions, estalvis o patrimoni dels residents.
tal com l’institut d’Assistència i
serveis socials (icAss) ja ha notiﬁcat als afectats, a un usuari de mifas la Generalitat li reclama tot el
cost d’una plaça que la mateixa administració ha valorat en 3.095,20
euros –ﬁns ara, aquesta persona en
pagava 1.076,41–.
L’encariment de les quotes per
les places residencials que entitats
privades sense ànim de lucre ofereixen, amb un concert econòmic del Govern, és la darrera mala
notícia per al col·lectiu. L’anterior
es va saber a l’abril, quan benestar
social va aprovar una ordre que reduïa la quantitat de diners de la
pensió que cobren els usuaris i que
poden utilitzar per a les seves despeses. Aquests «diners de butxaca»
–tal com es coneixen al sector– van
passar de 197 a 132 euros mensuals.

La mateixa ordre ha canviat la
fórmula amb la qual es calculaven
els copagaments ﬁns ara i que, en
consideració del president de mifas a Girona, Albert carbonell,
«penalitza» sobretot les persones
amb discapacitats físiques, perquè
la quota es ﬁxa en funció de les indemnitzacions que hagin pogut
cobrar, dels estalvis que hagin reunit al llarg de la vida o del patrimoni que vagi al seu nom. carbonell també va acusar l’administració de desemparar les entitats «en un moment de greu crisi».
Estalvis penalitzats
«Algunes persones han treballat i
estalviat durant molts anys per
fer front a un futur incert», va explicar Albert carbonell, qui va lamentar que es penalitzi aquestes
persones quan els estalvis ja tributen en la declaració de la renda.
el fet que el barem inclogui
unes indemnitzacions que estan
directament relacionades amb l’origen de la seva discapacitació és
especialment greu pel president de
mifas, qui va aﬁrmar que «totes les
persones que han cobrat una indemnització, de ben segur que la
retornarien a canvi de no tenir la
discapacitat».
els 28 usuaris de la residència
assistida de mifas a Girona ratiﬁ-

«Volem que ens ho expliqui, perquè no ho entenem»
 Els usuaris de la residència de Mifas per a persones amb discapacitat física a Girona han escrit una carta a la consellera
de Benestar Social i Família, Neus Munté, en la qual expliquen la seva realitat i les seves necessitats eco-nòmiques –de
manera que detallen les seves despeses habituals–. Els afectats pel nou copagament de la Generalitat volen entregar la
carta en persona a la directora territorial de Benestar Social, Montserrat Roura. Mifas ja ha demanat la cita.
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quen les opinions del president de
l’entitat i, ﬁns i tot, van més enllà
en una carta que dirigeixen a la
consellera de benestar social i
Família de la Generalitat, Neus

DdG

munté, i que volen entregar a la
seva representant territorial, montserrat roura. Perquè això sigui
possible, mifas ja ha sol·licitat una
entrevista amb la directora terri-

torial, per a la qual esperen data.
en aquesta carta escrita la setmana passada, els residents mostren la seva estupefacció per la puja
que els ha notiﬁcat l’icAss i que,
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tal com aﬁrmen, els «suposa un minen amb crosses o tenen un
equilibri precari necessiten amb
perjudici tan gran».
Aquestes persones denuncien assiduïtat. Tampoc es cobreixen els
l’encariment del copagament en audífons o les ulleres que han de
els últims anys, ﬁns que ha arribat comprar els que pateixen alguna
a un màxim de 2.324,32 euros al disfunció auditiva o ceguesa parmes –quan el 2010 era de cial; ni la totalitat de la despesa que
1.809,47–. En vistes de la xifra ac- l’aparició de llagues o els probletual, els signants de l’escrit diuen mes en els òrgans interns generats
a la consellera que «encara que en els usuaris de cadires de rodes.
Pel que fa al transport adaptat,
algú els tingui, no hauria de pagar
tant per viure en una residència, els residents assenyalen que les
quan no té més opció que viure- persones de mobilitat reduïda han
de pagar per desplaçaments «que
hi».
Alhora, alerten que, amb els ﬁns i tot les persones més pobres
nous càlculs, a la residència de Mi- poden fer gratuïtament». El mafas a Girona «aquestes quotes po- terial ortopèdic i el seu manteniden arribar al 99% del cost total de ment són altres despeses habitula plaça». Aquest seria el cas de l’u- als per a discapacitats: per exemsuari al qual, ara, l’administració li ple, de la cadira de rodes només els
reclama 3.095,20 euros mensuals en paguen una part i –segons
i que –segons dades facilitades apunta el president de Mifas–
per l’entitat– disposa d’uns in- aquesta pot costar 4.000 euros.
Però a aquestes despeses especígressos de 1.501,12.
ﬁques encara se n’hi han
Altres situacions especiald’afegir d’altres que tement complicades que
nen el comú dels ciues desprenen de les
tadans, de les quals
notiﬁcacions de l’Idestaquen la roba,
CASS són les d’un
EUROS
el calçat, els prousuari que percep
ductes d’higiene
tenen els usuaris de re1.800 euros al mes
personal, el densidències concertades
i, amb el copagatista, teràpies espeper a les seves
ment nou, n’hi toca
cíﬁques, el rebut del
despeses
pagar 2.009,83 per
telèfon mòbil, l’ordila seva plaça a la resinador, la connexió a Indència de Mifas; o un alternet, l’oci, un vehicle protre que en cobra 548,90 i
n’ha d’abonar 1.326,21. Albert Car- pi o tot el que comporta dur a terbonell va remarca que aquestes si- me uns estudis.
«Estem segurs que és impossituacions es deuen a la incorporació de les indemnitzacions, els es- ble viure amb dignitat amb uns ditalvis i el patrimoni en els nous càl- ners de butxaca tan ridículs», denuncien els sotasignants de la carculs de Benestar Social.
ta, just abans de plantejar dues preguntes a la consellera de Benestar
«Diners de butxaca»
La reducció de la quantitat míni- Social: «Què voleu que fem amb
ma garantida per a despeses per- tan pocs diners? Quin estil de vida
sonals, els «diners de butxaca», és espereu que tinguem?».
L’escrit també qualiﬁca d’injusuna altra mesura per a la qual els
usuaris de la residència de Mifas ta l’exigència de «pagar per tenir
exigeixen una explicació dels res- uns diners que provenen d’una inponsables polítics. A la carta, ex- demnització» i que els ajuden a
pressen el seu rebuig a una rebai- «compensar la manca de diners de
xa que els ha deixat amb 132 euros butxaca».
al mes per fer front a una sèrie de
«despeses que no estan cobertes ni Els usuaris reclamen l’anul·lació
pel centre ni per la Seguretat Social D’altra banda, els usuaris de la
ni per ningú». Entre elles hi situen residència assistida de Mifas a Gil’ortopèdia, el transport adaptat, les rona demanen que es tingui en
activitats pròpies d’una integració compte jurisprudència com l’asocial normalitzada o els costos nul·lació del copagament al País
mèdics per problemes de salut Valencià, per part del seu Tribunal
associats a la discapacitat física. Superior de Justícia, a persones
Per exemple, entre aquests úl- grans i amb discapacitat perquè ha
tims hi ha les «cures intensives» del considerat que «vulnera principis
podòleg que les persones que ca- legals».
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Preguem que disculpin les molèsties que
els puguem ocasionar.
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L’estructura del geriàtric de la Vall d’en Bas, començada el 2010, sobresurt rere els camps de moresc.

Dos geriàtrics estan
aturats a la Garrotxa
per manca de recursos
 La Vall d’en Bas i Sant Feliu de Pallerols tenen començats des de fa

anys dos projectes que en total sumaran 113 places de residència
VALL D’EN BAS | X.V.

La Vall d'en Bas va començar les
obres del geriàtric el 2010 i Sant Feliu de Pallerols va comprar les
dues ﬁnques on preveu construirlo el 2008. Ara, els dos municipis
disposen d'empreses privades disposades a acabar les obres i a ferse càrrec de la gestió dels centres.
Això no obstant, la falta de recursos de la Generalitat per la creació
de places concertades manté els
dos projectes congelats.
Joan Casas (alcalde de Sant Feliu de Pallerols per CiU) precisa:
«En realitat és un centre de serveis
a la gent gran que té 65 places de
residència, de les qual 20 són concertades». Els 20 llocs a ocupar que
disposen d'ajut públic, segons ell,
formen part del concurs. Això fa

que mentre el ﬁnançament de les
places no estigui garantit el centre
no tira endavant. Per fer-ho, Casas
no estalvia esforços pel setembre
va portar el tema davant del president Artur Mas i en els propers
dies preveu tornar a la Generalitat
per trobar una solució.
Per la seva part Miquel Calm (alcalde de la Vall d'en Bas) ha exposat a Olot Televisió la seva conﬁança en què el geràtric de la Vall
d'en Bas, un dia o un altre s'acabarà. No s'apenedeix d'haver impulsat el projecte i haver començat les obres, perquè -segons el seu
criteri- si no l'haguessin començat
en els temps bons, la Vall d'en
Bas no hauria tingut mai possibilitat de cap geriàtric.
Es tracta d'una residència de 48
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ELÈCTRICA DE JAFRE SA
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als seus clients i al públic en general que,
amb la finalitat de continuar invertint i de
millorar la qualitat del servei elèctric, caldrà interrompre el subministrament d’energia als clients següents:
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–Cash de carns

al tall–

BONES FIRES!

Horaris carns Damià:
MERCAT LLEÓ:
OBERT dimarts matí, dijous matí, divendres matí i tarda,
i no tanquem al migdia.
GIRONA, SARRIÀ I SALT: OBERT dijous, divendres de 10 a 21h. Dissabte dia 1 OBERT
de 10 a 16h.
PLATJA D’ARO:
OBERT dijous, divendres, dissabte i diumenge.

OFERTES: llata, filet de vedella, entrecots, xai i cabrit

Av. de França, 179 - 17840 SARRIÀ DE TER
T. 972 17 16 26
Pol. Ind. Mas Xirgu Pl. de Salt, 9 - 17005 GIRONA
T. 972 23 03 13
BOTIGA MERCAT LLEÓ - GIRONA
T. 972 22 70 54

Av. S’Agaró, 89 - 17250 PLATJA D’ARO
T. 972 82 98 25
C/ Ramon Sambola - 17190 SALT
T. 972 24 26 02
C/ Canonge Beranera - 08911 BADALONA
T. 93 464 67 16
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PASTISSERIA - BOMBONERIA

Calderers, 13
Sèquia, 24
Rutlla, 151

Tel. 972 20 24 34
Tel. 972 21 10 22
Tel. 972 21 13 91
17004 GIRONA

places situada en un indret de
privilegi i que ja té l'estructura i la
teulada acabades. «El problema segons ha dit Calm- és que les famílies no poden pagar els més de
2.000 euros mensuals que costa
una plaça de geriàtric privada».
Així, el problema de la concreció dels dos geriàtrics és la manca
de capacitat de cobrir les places
privades.
En canvi, ateses les dades del
Consorci de Benestar Social de la
Garrotxa. La necessitat de geriàtrics cada vegada és més gran. En
concret, la població envellida de la
Garrotxa representa el 16,5% de les
corves d'edat. Està un 3,5% per sobre de la mitjana de Catalunya i hi
han comptades 2.821 persones
soles de més de 65 anys.

