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Comarques

Benestar encareix el copagament de
les residències per a discapacitats
 Els residents de Mifas reclamen saber com s’han fet els càlculs de la quota mensual perquè consideren que hi ha errors
MARC MARTI

GIRONA | RAQUEL GIRONÈS

Els usuaris de Mifas ja han rebut
la temuda carta on el departament
de Benestar i Família de la Generalitat els notiﬁca de la pujada
del copagament de residències
per a discapacitats. La quota mensual dels usuaris de residències,
com la que Mifas gestiona a Girona per a persones amb discapacitat, s’ha disparat aquests darrers mesos.
Motiu pel qual ahir el col·lectiu
de discapacitats es va reunir amb
la directora territorial de Benestar
i família, Montserrat Roura, a la
seu de la Generalitat a Girona per
tal de fer-li arribar les queixes
personals dels usuaris de Mifas.
Una situació que ja es va viure
el 2014 quan el govern va notiﬁcar
la nova mesura que no s’ha aplicat ﬁns ara. Des de llavors la situació no ha fet més que empitjorar. Els usuaris de Mifas reclamen ara que els hi expliquin com
s'han fet els càlculs de la quota
perquè consideren que hi ha errors. «Haurem de revisar-ho, no
dic que hi hagui errors però revisarem els càlculs de la quota de
tots aquells que ho reclamin», va
aclarir Roura.
Entre el col·lectiu de discapacitats es respira preocupació perquè cada vegada veuen la seva capacitat econòmica més reduïda.
Davant d’això, Roura va prendre el
«compromís» de fer arribar al Departament de Benestar i Família
de la Generalitat les queixes dels
usuaris, ja que és des de Barcelona on es fan els càlculs de les
quotes per les places residencials
que entitats privades sense ànim
de lucre ofereixen amb un concert

Els usuaris de la residència de Mifas abans d’entrar a l’edifici de la Generalitat a Girona.

econòmic del Govern.
La raó de l'encariment de la
quota residencial ha estat la implementació d'una nova fórmula
de càlcul amb la qual es calculen
els copagaments. Ara, 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.
«Nosaltres no hem dit mai que
no estiguem d'acord a aportar
part del nostre patrimoni. Una
altra cosa és quina part creiem que
s'ha d'aportar i com s'ha de fer», va
exposar Pere Tubert, expresident
de Mifas. El fet que preocupa més
al col·lectiu és que en aquest nou

càlcul s'incloguin les indemnitzacions que estan directament
relacionades amb l'origen de la
seva discapacitat. «No sabem si
des del govern s'han parat a pensar en aquest aspecte», recrimina
Tubert.
L'encariment de la quota, però,
s'ha executat de manera desigual.
Mentre que uns usuaris l'increment els va arribar el novembre,
altres encara no els ha arribat.
«L'increment s'ha aplicat el dia
que a cada un li ha tocat el rebre»,
es va queixar Tubert.
Tot i que Montserrat Roura va
prometre als usuaris de Mifas que
traslladaria les seves queixes a la
Generalitat, el col·lectiu no es

mostra gaire optimista. «En aquest
moment creiem que no hi haurà
cap canvi per part de la Generalitat, haurem de fer pressió als partits polítics», van exposar.
Menys «diners de butxaca»
La reducció de la quantitat de diners de la pensió que cobren els
discapacitats i que poden utilitzar
per a les seves despeses, també ha
aixecat polèmica entre els residents de Mifas. Aquests «diners de
butxaca» -com es coneixen entre
el col·lectiu- han passat de 300 a
132 € mensuals.
«Vull conﬁar i creure que la situació canviarà, perquè això és inhumà. Amb 120 € al mes no puc

cobrir ni les despeses fora de la residència ni assumir el cost dels
tractaments de la meva discapacitat», explicava la palafrugellenca Isabel Juscafresa, resident a
Mifas. A banda, el col·lectiu va demanar a la directora de Benestar
i família de Girona la voluntat de
fer convocatòries per als usuaris
per explicar totes les mesures que
afecten els discapacitats i donar
més informació pel que fa a l'actualització de les obligacions econòmiques, ja que segons els usuaris de Mifas el comunicat escrit
que els ha arribat des del govern
del nou increment de les quotes
de residència «no és aclaridor».
Un acte particular
Tot i que a la reunió hi van assistir gairebé tots els usuaris de Mifas, aquest era un acte particular
i no institucional. El president de
l’entitat, Albert Carbonell, va explicar a Diari de Girona que «des
de Mifas donen suport al col·lectiu» però que no van assistir a la
reunió perquè «els usuaris volien
fer arribar al departament les seves queixes personals sobre el
que els representa a ells aquest encariment del copagament».
En l’àmbit institucional, Mifas
també s'està movent per aturar la
pujada de les quotes de residència. «El copagament ens afecta directament perquè si els nostres
usuaris no poden pagar les quotes, això suposa un deute per a
nosaltres que pot acabar fent inviable la residència», exposa Carbonell, preocupat perquè fa pocs
mesos que s'ha apujat el copagament i ja ha tingut més d’un impagament.
ANIOL RESCLOSA

L’escola 9d4t fa una «ﬂashmob» per
demanar la Secundària al centre
GIRONA | ACN/DdG

L'escola 9d4t de Quart continua
amb les mobilitzacions per reclamar al Departament d'Ensenyament que els permeti fer Secundària al mateix centre. Després
de gravar una ﬂashmob fa dues setmanes i iniciar una recollida de signatures, ahir van repetir-la amb pares i alumnes davant l'ediﬁci de la
Generalitat a Girona.
La portaveu de la plataforma,
Eva M. Trias, va recordar que 9d4t
és una «escola lenta» on es respecten els ritmes de cada nen i que
el que reclamen és aconseguir
que els alumnes que ara fan sisè
puguin continuar la Secundària al
mateix centre sense haver d'anar

a l'institut de Vilablareix, on se
segueix el sistema educatiu tradicional. Des de l'Ajuntament i l'escola defensen que només caldria
un nou barracó que servís d'aula
i dos mestres més. El pròxim 18 de
gener hi ha una reunió amb el director dels serveis territorials d'Ensenyament a Girona, Albert Bayot,
per parlar-ne.
La ﬂashmob es va fer a dos
quarts de dues de la tarda davant
de l'ediﬁci de la Generalitat a Girona al ritme d'una cançó de Bruno Mars i amb acrobàcies d'alguns
estudiants. L'acte reivindicatiu va
comptar amb una setantena de
persones, entre alumnes i familiars, i va acabar amb una tela de

grans dimensions de colors on
deia «Volem 3-16».
L'escola, que té 212 alumnes des
de P-3 ﬁns a 6è, té un model educatiu diferent basat en el moviment
slow on es respecta el ritme d'aprenentatge de cada alumne. No
hi ha assignatures i es treballa per
projectes i racons de forma molt
més personalitzada.
Tants les famílies com el consell
escolar donen suport a aquesta
idea com també l'Ajuntament de
Quart. El regidor d'Ensenyament,
Carles Gutiérrez, també present a
l'acte, va assenyalar que aquesta és
una «escola única amb un projecte
únic» que ara es vol allargar dos
anys més. I fa afegir que actual-

Alumnes de l’escola 9d4t durant la «flashmob».

ment hi ha famílies de Cassà de la
Selva i Girona que han decidit
portar els seus ﬁlls a aquesta escola
perquè hi ha aquest mètode.
Calculen que faria falta un altre
mòdul per utilitzar-la d'aula per
uns 25 alumnes. També caldria te-

nir dos mestres. Esperen que la reunió que tenen amb el director
dels serveis territorials d'Ensenyament a Girona serveixi per
aconseguir el compromís del Govern de que es podrà tirar endavant.

