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Els residents a Mifas insten el
govern a no apujar les quotes
a El president i tres representants dels usuaris de la residència es reuneixen amb la directora de

Benestar Social a Girona, que es compromet a fer arribar el seu manifest a la consellera Munté
Lurdes Artigas
GIRONA

El president de Mifas, Albert Carbonell, i tres representants dels usuaris
de la residència que té
aquesta associació de discapacitats físics a Girona
es van reunir ahir a la tarda amb la directora de
Benestar Social a la demarcació,
Montserrat
Roura, i amb el responsable econòmic, Carles Soler, per mostrar-los el seu
malestar per la pujada de
quotes i per demanar al govern que no s’apliqui el
nou decret que les imposa.
Els residents van entregar
a Roura el manifest en què
exposen els seus arguments i peticions i que ha
estat signat per tots els 32
usuaris actuals de la residència. La responsable gironina de Benestar Social
es va comprometre a
transmetre’l a la consellera Munté “amb anotacions pròpies que no ha detallat”, segons va explicar
Albert Carbonell després
de la reunió. El president
de Mifas, que també va demanar que es faci una no-

Un moment de la reunió de Roura amb els tres usuaris de la residència de Mifas i el president de l’associació ■ JOAN SABATER

va cartera de serveis –no
s’actualitza des del 20102011–, va assenyalar que
havien trobat “bona predisposició” però que la decisió dependrà de Barcelona –“on sembla que tenen
una altra línia”– i que per
això volen trobar-se directament amb Munté, que
és qui ha decidit l’augment

La xifra

La frase

2.000

“Hem trobat bona
predisposició. Farà
arribar el manifest a la
consellera amb
anotacions pròpies”

—————————————————————————————————

euros al mes pot arribar a
pagar de més un usuari de la
residència Mifas de Girona
amb les noves quotes.

—————————————————————————————————

Albert Carbonell
PRESIDENT DE MIFAS

de preus. Des de l’associació recorden que a València una mesura similar ha
estat aturada judicialment.
Els tres portaveus dels
usuaris –en Vasile, la Raquel i la Isabel– van explicar abans de la reunió que
pensaven exposar a Roura
que amb les noves quotes

molts dels usuaris haurien
de deixar el centre perquè
els seria impossible costejar-lo. El canvi de quotes
prové del fet que per fer el
càlcul del copagament fins
ara s’usava només la pensió que cobren els usuaris, i
amb el nou decret s’hi inclouen també els estalvis,
les indemnitzacions que
molts han rebut per accident i el patrimoni que tinguin. En alguns casos, denuncien que els suposa pagar fins a 2.000 euros més
al mes que fins ara. “Hi ha
gent amb fills i també tenim vida a part, despeses
com ara dentista, oculista...”, explicaven els portaveus, que remarcaven els
alts costos i dificultats que
es troben, sobretot en el
terreny del transport. “Només en despeses en taxi
puc gastar-me uns 48 euros a la setmana”, assenyalava una de les residents.
En aquest sentit, també
criticaven la retallada dels
diners que poden disposar
per a les despeses personals, que han passat dels
199 euros al mes a només
132: “Volem que la consellera ens expliqui com pot
viure una persona amb tan
poc al mes.”
Una trentena de persones –la majoria usuaris de
la residència amb samarretes on es podia llegir “Per
una vida digna, no al nou
copagament”– van concentrar-se a l’entrada de la
seu de la Generalitat en suport a la delegació de Mifas
que es reunia amb els responsables gironins de Benestar Social. ■

a El Temporada Alta i

el Festival de Música de
Torroella formen part
del projecte educatiu

ACN
GIRONA

Trencar les barreres entre
l’educació reglada i la creació artística. Aquest és
l’objectiu del projecte pioner Planters, que ha arrencat aquest curs en
dues escoles i tres instituts de Salt i Torroella de
Montgrí. El projecte dóna
entrada als artistes a les
aules. Un cop per setmana
músics, ballarins i actors
van als centres per impregnar-los dels valors de

la creació i hi ensenyen a
tocar l’ukelele, el violí o a
fer dansa contemporània.
Planters compta amb la
participació del Temporada Alta i el Festival de Música de Torroella. A la llarga, volen que els alumnes
participin en les cites i que
puguin presentar-hi projectes i també que artistes
“de primer nivell” visitin
els centres educatius.
La presidenta de ConArte Internacional a Girona, Gemma Carbó, és
l’encarregada de coordinar l’experiència. Segons
assegura, les comarques
gironines són “un laboratori privilegiat” per desplegar el projecte perquè disposen d’un gran nombre

de festivals, hi ha “una riquesa creativa sorprenent” i les institucions públiques, especialment la
delegació d’Ensenyament,
tenen “sensibilitat” per les
arts. El projecte està finançat per la fundació privada Daniel & Nina Carasso, que es marca com a objectiu escollir entorns on
hi hagi una elevada presència d’alumnes d’origen
immigrant.
“Molts
d’aquests alumnes només
tenen l’oportunitat de tenir contacte amb les arts a
l’escola, no van a escoles
de dansa o de música com
a extraescolar ni tampoc
assisteixen a festivals o
concerts”, justifica la presidenta de ConArte. ■
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‘Planters’ convida
els artistes a les aules

P49

El magnat
dels residus
de Lloret
declara com
a imputat al
cas Pujol
Gustavo Buesa i un
altre empresari
gironí, Josep Mayola,
són avui interrogats
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SALUT

Salut descarta tancar
el servei de cirurgia
cardíaca del Trueta
RUIZ ·El conseller va apuntar aquesta possibilitat en una entrevista
a El Punt Avui Televisió CAN RUTI · Serà el centre de referència
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El govern de
Girona
pretén
desprotegir
el garatge
Forné
Els amos reclamaven
8 milions d’euros i la
descatalogació atura
el procés judicial
POLÍTICA
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Relacionen
els feixistes
del 9-N a
Girona amb
les pintades
a Figueres

Un grup de residents a Mifas, ahir, a les oficines de Benestar Social i Família de Girona ■ JOAN SABATER

Protesta dels usuaris de Mifas a Girona
L’increment de les quotes per als usuaris
de la residència de Mifas a Girona va provocar ahir la protesta d’un grup d’afec-

tats i una reunió del president i altres representants de l’entitat amb la directora
de Benestar Social a Girona, Montserrat

Roura. Es va acordar de fer arribar les reivindicacions dels residents a la consellera Neus Munté.
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