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Tramitats més de 2.800
informes d’estrangeria
a Més de 1.600 sol·licituds de regularització gestionades l’any passat per la

Generalitat van ser de reagrupament familiar, i 1.256 per arrelament social
Algunes de les persones que ahir van anar a les noves
instal·lacions de Mifas ■ MANEL LLADÓ

Núria Astorch
GIRONA

Nou servei d’esport
de Mifas per a
discapacitats físics
N.A.
GIRONA

Usuaris del CAP de Salt 2 esperant a recepció, en una foto d’arxiu ■ MANEL LLADÓ

nya, es van resoldre favorablement un 92% de les
peticions de reagrupament familiar i un 88% de
les sol·licituds d’arrelament social (només un 8%
van ser denegades principalment per desconeixement de la llengua). Els in-

formes de reagrupament i
arrelament són necessaris
per a la concessió del permís de residència per part
de l’Estat espanyol i, per
tant, ajuden a regular la situació administrativa de
les persones estrangeres o
a reagrupar les seves famí-

lies.
D’altra banda, i segons
les dades que el secretariat de Migracions va donar a conèixer ahir, el
Consell Comarcal del Baix
Empordà va tramitar 42
certificats de primera acollida emesos el 2017. ■

Mifas va fer ahir una jornada
de portes obertes per donar
a conèixer el nou servei de
salut i esport que ha posat en
funcionament en el número
31 del carrer Empúries de
Girona per a persones amb
discapacitat física o aquelles
que han patit un ictus, una
lesió medul·lar o una lesió cerebral traumàtiques. Segons Mifas, la jornada d’ahir,
amb sessions informatives,

visites guiades a les instal·lacions i sol·licituds d’informació, va tenir molt bon
acolliment. El centre disposa d’una bàscula adaptada
per a persones amb mobilitat reduïda que vulguin conèixer el pes (és una de les
tres que hi ha a tota la demarcació). El centre està
obert de dilluns a divendres
de les 9 del matí a les 3 de la
tarda i, per accedir-hi, s’haurà d’abonar una quota mensual que dependrà del nombre de sessions. ■
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La secretaria d’Igualtat,
Migracions i Ciutadania
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies va tramitar, l’any passat, un total de 2.874 informes d’estrangeria corresponents a les comarques gironines. La major
part d’aquests (1.601) són
informes de reagrupament familiar, seguits pels
informes d’integració per
l’arrelament
social
(1.256) i dels informes de
nacionalització (16). Respecte de l’any 2016, s’ha
registrat un lleuger descens tant en els informes
de reagrupament familiar
(n’hi va haver 1.635) com
en els informes d’arrelament (1.342).
A l’àmbit de tot Catalu-

