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Comarques

La CUP demana
mesures contra
l’enverinament
de més animals
a Banyoles

Benestar admet càlculs erronis
en el copagament a residències

BANYOLES | DdG

GIRONA | P.T.V.

La CUP de Banyoles, a l’oposició
municipal, va reclamar ahir mesures per evitar nous casos d’enverinament d’animals a la via pública, tal com ha passat en les últimes setmanes. En concret, set
gossos han mort víctimes d’enverinament a la zona del Pla de l’Ametller. Entre les seves peticions,
hi ha una legislació municipal i comarcal.
La CUP va demanar, mitjançant un comunicat, que es despleguin tots els mitjans disponibles
per tal d’evitar que més animals siguin enverinats a la ciutat. També
va reclamar que es posin en les
mesures necessàries per a la creació d’un protocol d’actuació i de
coordinació amb tots els agents –
administració, veterinaris o associacions de defensa dels drets dels
animals, entre d’altres– per a la detecció i la prevenció de casos de
maltractament, abandonament i
de recollida d’animals morts a la
via pública.

La Generalitat va reconèixer ahir
a Mifas que part de l’encariment
del copagament que s’aplica als
usuaris de la seva residència es deu
a un càlcul erroni de la quota, ja
que si bé l’administració ha tingut
en compte la pensió cobrada el
2015, a l’hora de computar les
rendes ha utilitzat la declaració
d’Hisenda de 2013. L’associació
de discapacitats va protestar perquè els rendiments bancaris han
disminuït notablement els últims
anys i Benestar va accedir a revisar el càlcul a partir d’una declaració actualitzada.
Aquest punt d’acord es va produir ahir, en la reunió que la directora territorial de Benestar Social i Família de Girona, Montserrat Roura, va prometre a Mifas el 8
de gener, quan un grup de residents li va demanar explicacions
pel sistema de càlcul del nou copagament, ja que estaven segurs
que hi havia errors. L’encarregat
d’aclarir els dubtes va ser el subdirector general de Prestacions
Socials, Rafael Arderiu, al costat de
la mateixa Roura –que a principis
de mes es va comprometre a fer arribar a Barcelona les queixes dels
afectats gironins.
Ahir, el president de Mifas, Albert Carbonell, usuaris de la residència, la treballadora social i familiars van escoltar el representant
de la Generalitat que, segons va lamentar l’entitat, els va deixar clar
que no podia fer res per augmentar els diners de butxaca que els
deixa el copagament –és a dir, l’aportació de l’usuari al ﬁnançament d’una residència concertada
per l’administració. Aquests diners de butxaca són els que queden a disposició dels residents
per cobrir la resta de les seves
despeses i que després de baixar
de prop de 300 euros mensuals a
199, ara es podria reduir a 132.
Arderiu es va comprometre
amb els representants de Mifas a
revisar de manera temporal les se-

 La Generalitat admet que no complirà diversos compromisos adquirits per Neus Munté
MARC MARTÍ

Programes de conscienciació
La CUP també va sol·licitar que es
desenvolupin programes especíﬁcs de conscienciació per tal d’evitar que casos com aquests es tornin a repetir. Aquest partit de l’oposició banyolina també va instar
que cal evitar que els animals siguin maltractats sense cap motiu
aparent.
La CUP de Banyoles va demanar «una legislació municipal i
comarcal que posi ﬁl a l’agulla
davant la problemàtica del maltractament animal, cosa que sempre s’ha defensat i se seguirà defensant des de la Candidatura
d’Unitat Popular» –van remarcar.
A banda del cas dels gossos enverinats, la CUP també es va referir a una colònia de gats al carrer
Pere Alsius que, sumada a l’anterior, «apunten a una voluntat intecionada cap a l’eliminació física
d’aquests animals» –tal com van
considerar.
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Reunió d’usuaris de la residència de Mifas amb la directora territorial de Benestar a Girona, el 8 de gener.

EL PRESIDENT

Lluita contra «un
copagament abusiu»
 El president de Mifas, Albert Carbonell, va assegurar, després de la
reunió mantinguda ahir amb representants de Benestar (ara a la Conselleria de Treballs, Afers socials i
Famílies), que l’associació seguirà
«lluitant contra un copagament
abusiu, que deixa les persones amb
discapacitat física que viuen a una
residència en una situació molt precària i lluny de la integració en la societat». Malgrat això, Carbonell va

ves quotes mensuals si certiﬁquen amb un pressupost que han
tingut alguna despesa important,
en qüestions com ara ajuts tècnics,
visites al dentista o la compra d’ulleres i audiòfons, entre d’altres. Tot
i això, el subdirector general va dir
que no podia garantir que aques-

Cornellà desmantella els pals
de fusta de telefonia del centre
CORNELLÀ DEL TERRI | DdG

Cornellà del Terri ha tret els pals
de fusta de servei de telefonia que
creuaven el centre del poble. Part
de la línia s’ha soterrat, aproﬁtant també per passar-hi la ﬁbra
òptica. L’Ajuntament va destacar
que aquest fet millora la imatge del
centre de Cornellà, i més concretament de la carretera de Medinyà.
Cornellà del Terri disposa de ﬁbra òptica al 99% de tot el municipi

des del desembre i, segons va assegurar el Consistori, és un dels
primer pobles de la demarcació en
tenir la ﬁbra òptica estesa a la
major part del territori. Des de
l’Ajuntament es va valorar positivament la millora del servei d’internet, que va considerar clau tant
per a les empreses del municipi
com per als particulars, que en
moltes ocasions teletreballen des
de casa.

valorar positivament la trobada perquè, així, els usuaris van saber de
primera mà d’on ve el nou copagament i com poden demanar una revisió, si no hi estan d’acord.
D’altra banda, ahir Mifas tampoc
va aconseguir cap resposta a una
pregunta que realitza a tots els dirigents polítics i responsables tècnics
que han visitat l’entitat al llarg dels
últims mesos. Aquesta pregunta és
la quantitat de diners que la Generalitat s’estalvia a tot Catalunya amb
el copagament. «Ningú ens ho ha
sabut dir», va manifestar Albert Carbonell. P.T.V. GIRONA

ta revisió del copagament sigui
possible.
Compromisos incomplerts
D’altra banda, Rafael Arderiu va
admetre a Mifas que la Generalitat no complirà el compromís que
l’any passat va adquirir la vice-

presidenta Neus Munté, consistent
en augmentar els diners de butxaca ﬁns a 370 euros al mes. La raó
és que el Govern no aprova uns
pressupostos nous sinó que, amb
tota probabilitat, prorrogarà els
actuals. Malgrat tot, el subdirector
general de Prestacions Socials va
explicar ahir a Girona que el seu
Departament es compromet a impulsar una disposició al llarg del
primer trimestre de 2016 perquè la
puja reclamada sigui possible.
En canvi, Arderiu va informar
als afectats que el Govern no es pot
comprometre a complir una altra
possibilitat mencionada per Munté –tal com li va recordar Mifas en
la reunió d’ahir–, aquesta consistent a posar un topall de 1.860 euros al mes, equivalent al 60% del
seu cost, per a les places residencials.
Després de la reunió, el subdirector general va escoltar els problemes particulars de quatre usuaris, als quals va informar que els
seus casos es revisaran.
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Els pals de fusta estesos al terra ahir al matí, en el procés de retirada.

