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Comarques

Albert Carbonell
President de l’Associació Mifas. Aquest gironí nascut el 1978 presideix Mifas des del desembre de 2013, quan Pere Tubert va dimitir de manera
inesperada del seu càrrec. Un any i quatre mesos després, els socis de l’entitat que representa els interessos de les persones discapacitades a Girona han
escollit Carbonell com a nou president, al costat d’una junta renovada que es va presentar el 18 d’abril i que treballarà durant els propers quatre anys.

«Els drets del discapacitat encara no es
compleixen, en barreres o en inserció laboral»
PILI TURON | GIRONA

L’acaben d’escollir president,
tot i que assumeix el càrrec des que
Pere Tubert va dimitir. S’afronta diferent quan són els socis els que
l’han escollit?
R Sí. Necessitava arribar a aquestes eleccions i que els socis em donessin la seva conﬁança, perquè l’altre càrrec em va venir inesperadament. Ara, m’he presentat amb una
candidatura on jo he triat la gent,
mantenint persones amb uns
quants anys a la casa i incorporantne de noves.
P El 8 de maig, organitzen una jornada sobre drets i deures de les
persones amb discapacitat a Girona. Estan poc reconeguts?
R Aproﬁtem per fer una jornada
conjunta amb l’institut Guttman, un
referent a nivell de la discapacitat
que, a més, celebra 50 anys. Els drets
de les persones s’han millorat però,
a vegades, en ple segle XXI encara
no es compleixen; per exemple, en
barreres arquitectòniques o en inserció laboral.
P I els mateixos afectats, els coneixen i els fan valer prou?
R Em fa la sensació que moltes
persones amb discapacitat, i sobretot des del seu entorn, s’acaben
conformant. Hem de seguir lluitant
per anar millorant i hem de ser
crítics amb tothom, amb l’administració, les entitats i les mateixes
persones amb discapacitat.
P Com avança la recollida de signatures per demanar canvis a la
Llei de Dependència?
R Bé, a nivell intern de Mifas en
portem unes 400. Per Temps de
Flors i gràcies a voluntaris de la UdG,
tindrem gent recollint ﬁrmes per
aquesta causa a tot Girona. I a nivell
estatal, se n’han reunit unes 200.000.
P

Seguirem lluintant per aconseguir
les 500.000 signatures que hem de
recollir, sí o sí, al juliol.
P Mifas preveu altres accions?
R No, ara ja ens afegim a aquesta
campanya. Hem sigut i som molt
crítics amb aquesta llei i ja hem anat
a parlar amb tothom. A més, en
temps d’eleccions, segur que tothom ens dirà que sí...
P A causa dels nous copagaments,
les condicions de vida dels seus
usuaris ja han empitjorat?
R No, perquè encara no s’han aplicat. Han començat a arribar notiﬁcacions, però només les favorables. Per tant, a dia d’avui, els usuaris tenen la mateixa economia que
l’any passat, que ja era minsa.
P Quina seria la manera més justa de ﬁnançar els serveis?
R El que diu la Iniciativa Legislativa Popular: el que cobra menys de
1.200 € no hauria de pagar res, perquè necessita recursos econòmics
per intergrar-se a la societat. S’hauria de ﬁnançar via impostos i amb
una bona gestió. No s’ha de mirar
l’economia pura i dura, que la residència sigui la més econòmica per
a l’administració.
P Com s’ha de fer?
R S’ha de buscar l’equilibri entre les
residències ben gestionades i que
donin una alta qualitat a l’usuari,
perquè hi està per obligació. Una residència de gent discapacitada és
molt diferent a una de la tercera
edat, perquè poden entrar-hi amb
18 anys i sortir-ne amb 65.
P El deute de les administracions
els continua castigant?
R El 30 d’abril hem cobrat un dels
programes més importants del Departament d’Empresa i Ocupació,
i això ens deixarà bastant bé de tresoreria. També cobrem el que pertoca del centre ocupacional i de dia.
Aquest mes, doncs, els pagaments

Cassà rep alumnes
d’intercanvi d’un
institut de Suècia
CASSÀ DE LA SELVA | DdG

El passat 29 d’abril, l'alcalde de
Cassà de la Selva, Enric Bagué, va
rebre a la Casa de la Vila els alumnes d'intercanvi de la població de
Karlstad (Suècia).
Aquests alumnes van arribar el 25

d’abril i van estar-se ﬁns al dia 1 de
maig a casa de famílies del municipi.
L’intercanvi es realitza amb
alumnes de 4t d’ESO de l’Institut
de Cassà dins del projecte Comènius. La llengua vehicular amb

ANIOL RESCLOSA

«Hem de fer que les
contractacions públiques
vagin per a entitats gironines
que treballin per al col·lectiu»
«Convido qui vulgui a deixar-li una cadira i que volti
per Girona: només 1 de cada 3
carnisseries és accessible»

El president de l’Associació Mifas, Albert Carbonell.

duen normalitat, però encara hi
ha un deute important.
P A les portes de dos processos
electorals, què demanaria als futurs governants?
R A nivell local, que facin una ciutat per a tothom i no només per al
turista. I això passa per seguir amb
la campanya d’eliminació de barreres arquitectòniques, que a Girona ja ha fet una gran avançada.
També en la inserció laboral de
persones amb discapacitat. Hem de
fer que les contractacions públiques
vagin per a entitats gironines que
treballin pel col·lectiu, perquè som

les que aguantem les residències, els
centres ocupacionals i atenem les
persones.
P I a nivell autonòmic?
R Que pensin en un país on cal cuidar-nos entre tots. No pot ser que
sempre carreguem esforços als
col·lectius més dèbils, i no parlo només dels discapacitats. Els dirigents han de pensar quin país volen i per a qui: per a tothom o només
per a l’elit.
P Per llei, el desembre de 2017 els
habitatges han de ser accessibles
per a gent amb discapacitat...
R Sí, la nova llei de barreres arquiDIARI DE GIRONA

Enric Bagué, al centre, amb els alumnes suecs a la Casa de la Vila.

tectòniques va sortir al novembre,
però falta el decret. I ja hauria d’estar, perquè s’ha anat posposant al
llarg dels últims any.
P Hi ha molts deures per fer?
R Sí. Convido qui vulgui a deixar-li
una cadira i que faci una volta per
la ciutat de Girona: només una de
cada tres carnisseries és accessible.
P Aquesta situació és extensible a
les comarques gironines?
R Sí, sí. Hi ha molta cosa adaptada,
però el problema està en el dia a dia
perquè molts establiments i moltes
botigues no ho són.
P Quines són les prioritats de la
nova junta que vostè presideix?
R Volem reforçar serveis i sobretot
els d’inserció laboral, perquè quedin com a ﬁxos. I seguir sent un referent a les comarques gironines, curosos amb la despesa però molt
creatius amb les idees. També ens
agradaria tornar als orígens. Mifas
ha crescut molt, som més de 4.000
socis, però molts només vénen
quan necessiten algun recurs i ens
agradaria tornar a quan la gent estava a Mifas per la sensació de pertànyer a un col·lectiu, per compartir experiències i idees, per parlar. Hi
ha un projecte al barri de Sant Narcís, a l’antiga seu de Mifas, per fer un
local més social. Estem buscant ﬁnançament.
què es comuniquen els alumnes és
l'anglès, ja que el centre suec és un
institut de secundària bilingüe
anglès-suec i on també s'estudien
altres llengües com l'espanyol o el
francès.
La Internationella Engelska Skolan, centre d’intercanvi, va ser
qualiﬁcada per segon any consecutiu el 2013 millor escola de secundària de la província de Värmland, on està situada. Aquest rànquing es fa a partir dels resultats de
les proves d’avaluació externa dels
nivells corresponents a 1r i 4t
d’ESO. A Suècia els resultats d’aquests tests són públics.

