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Una banyolina amb síndrome de postpòlio
reclama ajudes per a habitatges adaptats
Inma Blanco ha obert una petició a la plataforma virtual Change.org adreçada al responsable de Programes d’Habitatge
Social de la Generalitat, que ahir havia reunit prop de 700 firmes També demana una borsa de pisos condicionats a Banyoles
PILI TURON BANYOLES

■ Una banyolina de  anys afectada per la síndrome de postpòlio,
que l’obliga a desplaçar-se amb
una escúter i en cadira de rodes,
recull firmes a través de la plataforma virtual Change.org per demanar a la Generalitat ajudes perquè persones com ella puguin accedir a pisos adaptats. Es tracta
d’Inma Blanco, una llicenciada en
Criminologia que fins el  treballava en l’atenció directa a persones grans, i que també reclama
una borsa d’habitatges de lloguer
social per a ciutadans amb problemes de mobilitat.
Blanco va patir la poliomelitis
quan era una nena i li van diagnosticar la síndrome de post-pòlio el , quan ja portava tres
anys de baixa. Tot i haver patit la
malaltia, la dona podia caminar,
però el caràcter neurodegeneratiu de la seva afecció li va perjudicar les dues cames, els braços i,
amb el temps, la capacitat de deglució. A la feina, va recordar que
cada vegada es veia més limitada,
patint «un cansament i uns dolors
que et deixen esgotada».
Intolerància al fred
Les limitacions físiques derivades
de la síndrome de postpòlio li van
complicar la vida fa tres anys,
quan va haver de canviar el tercer
pis sense ascensor on vivia per
una planta baixa amb rampes, espais amples i comandaments
elèctrics, ja que va perdent la força. També ha hagut d’adaptar el
labavo i ha de tenir la calefacció
engegada sempre, perquè la intolerància al fred és un altre element

«Ja no és només per
mi, sinó per qualsevol
persona que tingui la
desgràcia de tenir un
accident o una afecció»

de la malaltia i, tal com va detallar,
«puc acabar convulsionant en un
hospital».
Des del  cobra una pensió
d’incapacitat total de  , gairebé la mateixa quantitat que el lloguer del pis (), que ha demanat al jutjat que revisi perquè li
concedeixin l’absoluta; ja que «no
puc treballar en res més», va lamentar. La petició li van denegar
el març de  i el judici se celebrarà al juliol. Inma Blanco fa tres
anys que demana sense èxit una
ajuda econòmica per cobrir el
cost l’habitatge però, i pel que fa a
les comarques de Girona, la normativa en limita la concessió a lloguers inferiors als  euros. En la
seva petició a Change.org, adreçada al director de Programes Socials d’Habitatge de la Generalitat,
Joan Batlle i que ahir sumava 
signatures, critica que no es tingui
en compte «que en el meu cas no
puc escollir, necessito un pis
adaptat en el que pugui moure’m
amb la meva cadira de rodes» i denuncia que, «per aquest motiu,
se’m discrimina i se’m penalitza».
En ser preguntada per aquesta
qüestió, Blanco va subratllar que

LeS CLaUS
LA PÒLIO
El virus va afectar prop de
35.000 persones a l’Estat
 La vacunació sistemàtica a
partir de 1963 ha permès eradicar la poliomelitis, gairebé
en la seva totalitat, des de finals de la dècada dels anys
seixanta. Es tracta d’una malaltia neurològica causada pel
virus de la pòlio, que a l’Estat
van patir prop de 35.000 persones. Segons informa l’Institut Guttmann, l’últim cas
d’aquesta afecció es va descriure el 1988.

Inma Blanco amb cadira de rodes, en una imatge recent a Banyoles. DdG

«ni canvien la llei ni entenen que
hi pugui haver excepcions»; tot remarcant que «ja no és només per
mi, sinó per qualsevol persona
que tingui la desgràcia de tenir un
accident o una afecció com la nostra».
D’altra banda, la banyolina va
lamentar la manca d’habitatge
adaptat a la seva ciutat i que l’úni-

ca oferta de lloguer social sigui un
sol pis de l’Obra Social La Caixa,
per al que porta un any en llista
d’espera. A tot això, Inma Blanco
–que és sòcia de Mifas, va presidir
l’Associació de Pòlio i Postpòlio de
Catalunya–, va apuntar que ella té
el suport del seu company en «el
viacrucis» que per a ella representen fer gestions a Habitatge.

LA SÍNDROME POSTPÒLIO
Debilitat i atròfia
muscular, fatiga i dolor
 Amb el pas dels anys, les
persones afectades per la poliomelitis poden desenvolupar
complicacions en l’aparell locomotor, derivades de la malaltia neurològica, com ara escoliosi, insuficiència respiratòria o fractures per osteoporosi. El mateix Institut Guttmann
especifica que un petit percentatge d’aquestes persones
desenvolupen la síndrome
postpòlio, que consisteix en
debilitat muscular acompanyada de fatiga, atròfia muscular, miàlgies (dolor als músculs) i pèrdua de funcionalitat.

El Consell del Pla de l’Estany rebutja el L’avaluació de 4t d’ESO es
MidCat amb l’únic vot a favor de la CUP manté al febrer encara que
L’equip de govern format

pel PDeCAT i ERC s’abstenen
en la votació de la moció
del partit de l’oposició
P.T.V. BANYOLES

■ El grup de la CUP, amb un sol
representant a l’oposició del Consell del Pla de l’Estany, va aconseguir que al ple comarcal rebutgés
la construcció del MidCat, el gasoducte d’interconnexió entre la
península ibèrica i França que travessarà Girona. Els «impactes paisatgístics, ambientals, socials i
econòmics» de l’obra i «la manca
de transparència, informació i
participació pública» del projecte

eren els arguments principals de
la moció contra el MidCat defensada per la CUP, que només va obtenir el vot favorable del seu conseller, Non Casadevall, ja que el
govern de PDeCAT i ERC –ahir
amb  membres– es va abstenir.
Tal com ja va fer la setmana
passada al ple de la Diputació, la
CUP va portar la moció al del Pla
de l’Estany, on l’equip de govern,
va optar per abstenir-se. Abans de
la sessió, el president del Consell,
Jordi Xargay, va avançar que s’abstindrien de la votació perquè el
MidCat «encara no ha arribat al
Pla de l’Estany». Xargay va argumentar que el projecte «es va consensuar fa deu anys en el territori
i ara és aviat per posicionar-s’hi,

sense saber per on passarà». A la
Diputació, el PDeCAT, que també
ostenta la presidència, també es
va abstenir però el seu soci al Pla
de l’Estany, ERC, hi va votar en
contra; ahir va optar per absternir-se. A l’ens provincial, el PSC i
Independents de la Selva (IdS)
van donar suport a la proposta de
la CUP.
La moció aprovada ahir al Consell dle Pla de l’Estany demana
presentar al·legacions a les diferents fases del procés administratiu del projecte, demanar a la Generalitat que «consideri invàlida
l’avaluació d’impacte ambiental»
i, entre d’altres punts, instar al Parlament que rebutgi qualsevol tràmit relacionat amb el projecte.

l’Estat la retardi un trimestre
Les proves segueixen

programades per a dimarts i
dimecres vinent, ignorant una
ordre del Ministeri d’Educació
P.T.V. GIRONA

■ Una ordre del Ministeri d’Educació, publicada dimarts al Butlletí Oficial de l’Estat, regula l’avaluació externa de quart d’ESO i retarda les proves fins al tercer trimestre del curs, quan el Departament d’Ensenyament les té programades per a la setmana vinent.
En concret, el Consell Superior
d’Avaluació del Sistema Educatiu

publicita al seu web que els exàmens es faran el dimarts i el dimecres  i  de febrer, d’acord amb les
seves condicions.
A cinc dies lectius d’aquestes
dates, ahir, en ser preguntat pel
xoc amb l’Estat, Ensenyament va
dir que «el Departament està avaluant com afectarà l’ordre ministerial en relació amb les proves
quart d’ESO». El Consell responsable de l’avaluació, que han de fer
tots els estudiants, ha previst per
dimarts els exàmens de llengua
castellana, catalana i matemàtiques; i per dimecres, els de l’àmbit
cientificotecnològic i de llengua
estrangera i aranès.

