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GIRONÈS

SOCIETAT

El PSC, a favor de posar fi al
copagament dels discapacitats
Representants de Mifas van
expressar ahir a la portaveu
del grup municipal socialista,
Sílvia Paneque; al diputat del
PSC per Girona, Rafel Bruguera, i al portaveu d’afers socials
i famílies del PSC al Parlament, Raúl Moreno, la seva
preocupació per les conseqüències que ha tingut l’encariment de la quota de copagament a les residències de la

Generalitat per a persones
amb discapacitat. En resposta
a la preocupació de Mifas, el
PSC va avançar que en el pròxim ple monogràfic del Parlament sobre emergència social, els dies 9 i 10 de març,
demanarà que el govern retiri
l’ordre de copagament del
2014 i que es pacti un nou catàleg consensuat amb les forces polítiques i el tercer sec-

tor, que sigui assumible pels
usuaris. Mifas reclama que el
criteri de copagament s’estableixi a partir de la despesa
dels usuaris. D’aquesta manera es podrà avaluar la concessió de serveis a partir de situacions econòmiques reals
que evitin, per exemple, que
l’Ajuntament de Girona denegui bonificacions de la targeta
de bus urbà. ■ N.A.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

MANEL LLADÓ

SALUT

Girona serà el marc del II Congrés de Cardio Alianza
Els dies 22 i 23 de setembre
es farà a Girona el II Congrés
de Cardio Alianza, una entitat
que aixopluga totes les
associacions de l’Estat
espanyol que com Gicor tre-

ballen a favor dels malalts del
cor. Va anunciar-ho ahir el
president de Gicor, Tomás Fajardo, en la presentació de la
xerrada que l’excap del servei
de cardiologia del Trueta, Ra-

fel Masià, va fer a la biblioteca
Carles Rahola de Girona. La
xerrada, sobre les malalties
del cor, va ser una iniciativa
del Col·legi de Metges de Girona. ■ N.A.

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————
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QUART

Debat de l’ANC
amb Lluís Llach i
Dolors Bassa

Botifarrada
reivindicativa de
l’escola 9de4t
La Plataforma per la Continuïtat del 9de4t ha organitzat
per diumenge, dia 28, una botifarrada popular per reclamar
que l’escola 9de4t pugui fer
estudis de secundària. El dinar reivindicatiu, que se celebrarà amb el lema Ens mengem la botifarra per l’ensenyament dels nostres fills, tindrà
lloc a les dues del migdia a la
plaça de l’Ajuntament de
Quart. La plataforma ja va
anunciar que continuaria fent
actes reivindicatius després
de la trobada, sense els resultats esperats, que van tenir
amb representants d’Ensenyament a Girona. ■ N.A.

—————————————————————————————————

AIGUA

Reconeixement
europeu per a
l’ICRA
L’Institut Català de Recerca
de l’Aigua (ICRA), que té la
seu al Parc Científic i Tecnològic de la UdG, ha rebut el reconeixement europeu HR excellence in research, una distinció de la Comissió Europea
que reconeix l’esforç del centre de recerca per millorar la
contractació i els drets dels
investigadors. ■ L.A.

SALUT

Visites guiades
pels laboratoris
de l’Idibgi
La Fundació La Marató de
TV3 ha organitzat una sèrie
de visites per donar a conèixer a la població alguns dels
projectes que es desenvolupen en centres de recerca
d’arreu de Catalunya, entre
els quals hi ha els que es duen
a terme a la seu de l’Institut
d’Investigació Biomèdica de
Girona (Idibgi), al parc hospitalari de Salt. Les visites es faran entre els mesos de març i
juny. Les persones interessades a visitar les instal·lacions
d’aquest centre de recerca
poden fer la inscripció al web
de La Marató, que és
www.tv3.cat/marato. ■ N.A.

173092-1124293w

ENSENYAMENT

La sala de lectura Miquel Pairolí de Quart serà el marc demà a les 20 h d’una xerrada titulada De l’acord a la sobirania.
Parlem del procés constituent.
Hi intervindran la consellera de
Treball, Afers Socials i Famílies,
Dolors Bassa, i el diputat al
Parlament Lluís Llach. ■ EPA
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