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El govern revisarà les quotes
dels residents de Mifas
a Els usuaris van arrencar al representant del Departament d’Afers Socials el compromís de refer

els càlculs amb dades més actualitzades en una trobada que van mantenir dimarts a Girona
Núria Astorch

Voluntat d’apujar
els diners
de butxaca

GIRONA

Els usuaris de la residència de Mifas van arrencar
al sotsdirector de la direcció general de Prestacions
Socials del Departament
de Treball, Afers Socials i
Famílies, Rafael Arderiu,
el compromís de recalcular les quotes que han de
pagar per la seva plaça –i
que els residents consideren que són abusives– i
augmentar els diners de
butxaca fins als 370 euros
al mes. En una trobada
que van mantenir dimarts
a la seu de la Generalitat a
Girona, Arderiu va explicar als assistents que les
quotes del copagament
s’havien calculat a partir
de la pensió percebuda el
2015 i les rendes (rendiments bancaris) corresponents de la declaració de la
renda del 2013. El president de Mifas, Albert Carbonell, present a la reunió,
va explicar ahir que els
usuaris de la residència
van mostrar el seu desacord amb la fórmula utilitzada per calcular les
quotes, adduint que els

—————————————————————————————————

En la reunió, el representant
d’Afers Socials va expressar
la voluntat del govern d’aprovar, en el primer trimestre de
l’any, una disposició per augmentar els diners de butxaca
i passar dels 199 euros al mes
als 370. Els escassos diners
de butxaca de què poden disposar els discapacitats va ser
el principal motiu de protesta
de la mobilització de principi
de gener que van protagonitzar els usuaris de Mifas, que
asseguren que amb aquesta
ajuda no poden fer front a totes les despeses que habitualment tenen.
Usuaris de la residència de Mifas, en l’acte de protesta a la seu de la Generalitat ■ J. SABATER

rendiments bancaris han
baixat molt des del 2013. I
li van demanar que s’utilitzin dades més actualitzades. Segons Carbonell, el
sotsdirector de Prestacions Socials es va mostrar obert a revisar els càlculs amb els certificats
bancaris amb data de gener del 2016. I també es va

comprometre a estudiar
una revisió temporal de la
quota si a algun usuari li
sorgia una despesa important, prèvia presentació
d’un pressupost.
Carbonell va valorar
ahir molt positivament la
reunió mantinguda dimarts amb Arderiu, que
va tenir lloc després de

l’acte de protesta que els
usuaris de la residència de
Mifas a Girona van protagonitzar el 8 de gener al
davant de la seu de la Generalitat de Girona.
Aquell dia, la directora
territorial,
Montserrat
Roure, va atendre els
usuaris i es va comprometre a traslladar la seva pre-

El banc de perruques d’Oncolliga
arriba a Olot i Palamós
a El servei que

ofereix Oncolliga
s’estén als dos
hospitals comarcals

N.A.
GIRONA

El servei de banc de perruques solidàries del programa Guapes i valentes de la
Fundació Oncolliga Girona ja està disponible a Olot
i Palamós, gràcies a un
acord entre l’entitat i els
hospitals comarcals de les
dues poblacions. Aquest
servei, que posa a l’abast
de les pacients sotmeses a
tractaments oncològics
perruques a preus assequibles, es va crear l’abril

del 2015 a la seu de l’Oncolliga a Girona, però amb la
previsió d’externalitzar-lo
als diferents hospitals comarcals. Gràcies a l’acord
assolit amb l’hospital de
Palamós i l’hospital d’Olot,
les pacients del Baix Empordà i la Garrotxa respectivament ja no s’hauran de
desplaçar fins a Girona
per gaudir d’aquest servei.
En el cas de Palamós, el
servei de banc de perruques s’ofereix a la perruqueria del centre sociosanitari Palamós Gent Gran,
cada dilluns de les tres a
les sis de la tarda. A Olot, el
servei s’ofereix a la perruqueria del mateix hospital, cada dimecres, també
en hores concertades en-

tre les tres i les sis de la tarda. En tots dos casos, l’encarregada d’assessorar les
pacients serà Eva Robledillo, una voluntària de l’Oncolliga amb experiència
professional en estilisme i
imatge. Oncolliga Girona
continua treballant perquè en els pròxims mesos
el servei arribi a la resta
d’hospitals comarcals de
la demarcació de Girona:
Figueres, Campdevànol i
Blanes.
Des que es va posar en
marxa, un total de 45 dones han estat ateses pel
servei del banc de perruques a les instal·lacions de
l’Oncolliga a Girona, on a
més de l’assessorament
estètic se’ls ofereix suport

psicològic. “El servei ha
tingut una rebuda molt
positiva. Les dones agraeixen poder adquirir una
perruca a un preu assequible, ja que el preu de mercat és molt elevat, però
també l’acompanyament
psicològic que els oferim”,
explica Núria Agudo, psicooncòloga de l’entitat i
responsable del servei a
Girona. El banc de perruques posa a disposició de
les persones que ho necessitin diferents tipus
de productes: des de perruques noves, amb preus
a partir de 80 euros, fins
a perruques reutilitzades en préstec, amb un
dipòsit a partir de 40 euros. ■

ocupació als seus caps a
Barcelona.
Amb tot, l’entitat va
deixar clar al representant del govern català que
continuaran lluitant en
contra d’un copagament
que consideren que els
deixa en una situació precària i lluny de poder-se integrar socialment. ■

L’Espai
Gironès lliura
11.000 euros
a Càritas
N.A.
SALT

L’Espai Gironès ha lliurat
a Càritas un xec d’11.017
euros, els diners que es
van aconseguir per mitjà
de la campanya solidària
de Nadal. I també ha donat
al Banc dels Aliments els
474 productes alimentaris que es van recollir en la
mateixa campanya. La
campanya Aquest Nadal
tots hi guanyem! que l’Espai Gironès va dur a terme, en col·laboració amb
cinc clubs esportius gironins, per lluitar contra la
pobresa i l’exclusió social,
va ser un èxit. Es va arribar als 11.017 punts solidaris, que s’han transformat en 11.017 euros. El
gerent de l’Espai Gironès,
Pau Jordà, va ressaltar la
resposta social positiva
que hi ha hagut un any
més. El director de Càritas
a Girona, Ramon Barnera,
ha manifestat la seva satisfacció pels diners aconseguits, que es destinaran
al programa SIE per afavorir, a través de l’esport, la
integració de joves en
risc d’exclusió social. El
president del Banc dels
Aliments a Girona, Frederic Gómez, ha agraït a
l’Espai Gironès la iniciativa, que ja ha arribat a la
seva quarta edició. ■

L’inspector Josep
Polanco, nou delegat
d’Ensenyament
a Substituirà Albert

Bayot, que va accedir
al càrrec el 2011 per
mitjà d’Irene Rigau

Núria Astorch
GIRONA

Josep Polanco (Girona,
1967), que treballa d’inspector als serveis territorials d’Ensenyament a Girona, serà la persona que
substituirà Albert Bayot al
capdavant de la delegació.
Tot i que encara no s’ha
produït el nomenament,
tot indica que aquesta és
l’aposta que ha fet la consellera d’Ensenyament,
Meritxell Ruiz (Reus,

1978), que dins del govern
de Puigdemont va ser proposada per Convergència.
Dins dels cos d’inspectors,
Polanco ha estat el responsable dels estudis de formació professional. Llicenciat per la UAB, no ha
ocupat fins ara cap càrrec
públic. Polanco substituirà en el càrrec Albert
Bayot, que hi va accedir
l’any 2011 per mitjà de
l’exconsellera Irene Rigau.
Bayot (Barcelona, 1967),
que va deixar la direcció de
l’institut Josep Brugulat
de Banyoles per encarregar-se de la direcció territorial d’Ensenyament, té
previst tornar a fer classes
de secundària. ■

