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Mifas denuncia discriminació de persones
amb discapacitat als centres de salut pública
 L’entitat recull queixes d’usuaris que no poden pujar a lliteres, fer-se radiografies o que han marxat sense fer-se proves
MIFAS

GIRONA | PILI TURON

La impossibilitat d’estirar-se a
una llitera, d’accedir a una màquina de radiograﬁes o de col·locar-se en la posició adequada per
sotmetre’s a una revisió oftalmològica són problemes quotidians
de les persones amb discapacitat
física que acuden als centres de salut pública gironins. Per aquest
fet, l’associació que els representa,
Mifas, denuncia que el col·lectiu
està discriminat i reclama al Departament de Salut de la Generalitat que corregeixi la situació.
Mifas ha posat en marxa una enquesta entre els seus usuaris per tal
de demostrar i concretar les barreres físiques que els impedeixen
rebre una bona atenció sanitària.
De vegades, aﬁrmen que la situació és més greu perquè hi ha persones amb mobilitat reduïda que
ﬁns i tot han hagut de marxar del
centre de salut sense poder-se fer
la prova per a la qual hi havien
anat.
Amb la seva consulta, Mifas vol
que els ciutadans amb algun tipus
de discapacitat física, orgànica o
sensorial expliquin les mancances
amb què es troben als centres sanitaris públics de les comarques de
Girona i expressin les seves queixes. L’entitat entregarà tota la informació que reculli al director
territorial de Salut a Girona, Miquel

LA XIFRA

4.289 SOCIS
cridats a respondre l’enquesta
Mifas va tancar l’últim any amb
4.289 socis. L’entitat gironina espera que tots ells responguin una enquesta amb la qual volen identificar
els problemes d’accessibilitat existents als serveis de salut pública a
les comarques de Girona. El formulari
es pot respondre a través del web de
l’associació, www.mifas.cat.

Carreras, amb qui el 19 de maig va
mantenir una primera reunió. La
vicepresidenta de l’organització,
Anna M. Guillén, i el soci Josep Planiol van ser els encarregats de
transmetre-li «el seu malestar» pel
«greuge comparatiu que pateixen
les persones amb mobilitat reduïda a l’hora de ser ateses en un
Centre de Salut Públic de la demarcació de Girona».
Els greuges als quals es refereix
Mifas són lliteres massa altes que
impedeixen sotmetre’s a una simple revisió, problemes a la consulta ginecològica, impossibilitat d’accedir a la màquina de radiograﬁes
o d’apropar prou la cadira de rodes
a un aparell –«nou», va apuntar
Guillén– per realitzar una prova a

Instituts de Banyoles, Olot
i Girona formen part d’una
xarxa d’innovació en FP
GIRONA | EFE/DdG

Vuit nous instituts s’han sumat
per al pròxim curs 2016-2017 a la
xarxa de centres InnovaFP, formada per uns 60 centres educatius de tot Catalunya, i en els quals
es desenvolupen projectes d’innovació per a empreses i organitzacions pròximes a aquests.
La consellera d’Ensenyament,
Meritxell Ruiz, ahir va presentar la
incorporació dels nous centres a la
xarxa InnovaFP, l’objectiu de la
qual és «potenciar la innovació i la
transferència de coneixements
dels centres a les empreses», va indicar. Des de 2011, aquesta xarxa
d’instituts de FP ha desenvolupat
312 treballs diferents, en els quals
han participat 38 centres amb projectes, 178 empreses, 617 alumnes,
245 professors i s’ha aconseguit
una facturació de 224.086 euros.
Entre d’altres iniciatives, s’han
realitzat actuacions en col·laboració amb organitzacions no governamentals, com la creació d’u-

na escola professional al Senegal,
orientada a formar joves en la
construcció i també d’un grup de
formació musical. També s’ha dissenyat una màquina per a una
empresa del sector agrari, que
permet realitzar un tractament ﬁtosanitari de forma innovadora i
que han patentat l’alumne i el
professor que l’han creat.
A les comarques gironines, formen part de la xarxa els instituts Josep Brugulat, de Banyoles; La Garrotxa, d’Olot; Montilivi i Narcís
Xifra Masmitjà, de Girona. La resta estan ubicats a Barcelona, Lleida, l’Hospitalet de Llobregat, Sant
Sadurní d’Anoia, el Vendrell, Reus,
Molins de Rei, Tarragona, Granollers, Sabadell, Badia del Vallès,
Tortosa, Mollet del Vallès, Terrassa, Vic, Reus, Cambrils, Cornellà de
Llobregat, Vilanova i la Geltrú,
Sant Vicenç dels Horts, Valls, Montcada i Reixac, Rubí, Manresa, Sant
Boi de Llobregat, Mataró, Amposta i Mollerussa.

L’organització ha obert una
enquesta entre els seus
associats per fer un estudi
que entregaran a Salut
Mifas es va reunir amb el
director territorial al maig i
repetiran la trobada a finals
d’any per demanar solucions
La Regió Sanitària de Girona
assegura que vol resoldre les
mancances i que vol garantir
una atenció igualitària

la vista. Un cop hagin tancat les enquestes, Mifas elaborarà un estudi detallat de totes les necessitats
que hagin detectat i l’entregaran a
Salut, amb la voluntat que es trobin solucions.
Precisament, des de la Regió
Sanitària de Girona ahir van conﬁrmar la seva voluntat de treballar
per resoldre les mancances denunciades per Mifas i garantir una
atenció igualitària a tota la ciutadania.
Sobre la primera reunió amb el
màxim responsable del Departament de Salut a Girona, Miquel
Carreras, Anna M. Guillén va explicar que «va ser molt amable,
però acabava d’aterrar en el càrrec» –la reunió va ser al maig i el

La vicepresidenta de Mifas, Anna M. Guillén.

van nomenar l’1 d’abril–, així que
van acordar tornar-se a trobar al
cap de sis mesos. Guillén va recordar que el gerent de la Regió Sanitària de Girona els va instar a utilitzar els llibres de reclamacions
que estan disponibles a tots els
centres de salut públics, una opció
que la vicepresidenta de Mifas no
veu satisfactòria. «Quan se surt
de fer una prova i no s’ha pogut accedir a l’aparell o la llitera, l’usuari no està per demanar el llibre de
reclamacions», va explicar Guillén.
Manca de zeladors i grues
La representant de Mifas va la-

mentar la manca de recursos humans i materials –zeladors i grues,
va especiﬁcar–, que permetin superar barreres físiques com «una
llitera tan alta a la qual no pots pujar»; una situació que Anna M.
Guillén va apuntar que passa a
molts ambulatoris o a ella mateixa en la consulta del seu neuròleg,
«on mai he pogut pujar a la seva llitera». L’últim cas d’inaccessibilitat
que han explicat a la vicepresidenta
de Mifas es va produir al Centre
d’Especialitats Güell, on el peu
d’una màquina nova per fer una
prova als ulls fa del tot impossible
que una persona amb cadira de rodes s’hi pugui acostar. «Però, això,

Una tempesta elèctrica deixa
sense aigua 50 cases de Santa Pau
 L’avaria en el sistema de

subministrament ha afectat
la zona esportiva i ha durat
tot el cap de setmana
SANTA PAU | ACN/DdG

Els veïns de Santa Pau, a la Garrotxa, han recuperat la normalitat
en el subministrament d’aigua
després que una avaria produïda
per una tempesta elèctrica hagi
afectat aquest cap de setmana
una cinquantena d’habitatges. Els
llamps que van caure divendres sobre el municipi van desconﬁgurar
el sistema de telecontrol dels dipòsits del pou més important de la
vila, el que es troba ubicat a la zona
esportiva. Les alarmes no van saltar i, per tant, no es va poder detectar que els dipòsits estaven gairebé buits.
Els operaris de l’empresa concessionària, Aigües de Catalunya,
ja havien resolt la incidència ahir
al matí, però tornaran a examinar

la zona els propers dies per identiﬁcar l’origen del problema –segons va explicar l’alcalde. L’Ajuntament de Santa Pau traurà aviat a
licitació la construcció d’un nou
pou per evitar situacions similars.
Una part del poble de Santa
Pau, la que s’abasta del pou situat
a la zona esportiva, ha patit problemes en el subministrament
d’aigua al llarg d’aquest cap de
setmana.
La matinada de dissabte a diumenge, alguns veïns van veure
com la pressió d’aigua es reduïa
sensiblement i com, en moments
puntuals de la jornada de diumenge, de les aixetes no sortia ni
una sola gota.
Els operaris van posar-se mans
a l’obra per resoldre el problema,
que ha estat conseqüència de la
forta tempesta elèctrica que va
caure divendres sobre el municipi. Les alarmes que habitualment
avisen del baix nivell d’aigua dels
dipòsits no van saltar, i tampoc va
funcionar el sistema que permet

rearmar les cisternes en cas de baixada elèctrica.
A primera hora de la tarda d’ahir, la incidència ja havia estat
completament resolta, ja que els
nivells d’aigua dels dipòsits havien
remuntat. Així ho va assegurar
l’alcalde, Josep Companys, que va
aﬁrmar que el poble no ha de témer pel subministrament, malgrat que es preveu un important
augment del consum d’aigua per
l’onada de calor. «Tenim un bon
cabal dels pous i esperem que
aquest sigui un estiu normal», va
assenyalar.
Tanmateix, tècnics d’Aigües de
Catalunya revisaran a fons tot el
subministrament per identiﬁcar
l’origen del problema i saber per
què es van desconﬁgurar els sistemes de telecontrol. A més, l’Ajuntament traurà a licitació la
construcció d’un nou pou en els
propers mesos per evitar futurs
problemes d’aquesta mena i garantir, així, la sortida d’aigua a les
cases del poble.

