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Els efectes del coronavirus

Demanen a
l’administració
que centralitzi la
compra d’EPI

a Mifas ha hagut d’adquirir directament a la Xina material

de protecció per als professionals que atenen els
discapacitats físics, i alerta de la situació de vulnerabilitat
Ure Comas
GIRONA

“Em pregunto si la Generalitat, la Diputació,
l’Ajuntament, els consells
comarcals, no ho sé, algú,
podria fer de central de
compres. Seria ideal que
algú que tingués expertesa pogués fer de mitjancer
perquè nosaltres no hi entenem i, per exemple, en
aquest cas, ens va costar
dies trobar un proveïdor
per comprar el material.”
Així s’expressava fa uns
dies Albert Carbonell, president de Mifas, una entitat de més de 5.300 socis
amb discapacitat física,
que disposa d’una residència a Girona i centres assistencials a Riudellots de
la Selva i Vilafant i que s’ha
hagut d’espavilar per poder adquirir equips de protecció (EPI). A banda de
rebre suport d’empreses
voluntàries, a Mifas es van
“veure abocats a comprar
directament a la Xina per
poder tenir material de
protecció”, explicava Carbonell. Però no només ha

Adaptar-se a la
nova situació de
confinament
—————————————————————————————————

Una altra de les tasques imprescindibles que es fan des
de Mifas és l’atenció constant a les 88 persones que
assistien diàriament als centres assistencials, a Riudellots de la Selva i Vilafant, i
que actualment són a casa
seva. En aquest cas, Mifas
s’ha hagut de reinventar per
mantenir el contacte i l’assistència, atenent les necessitats que les famílies no poden
resoldre, com per exemple
acompanyaments mèdics,
anar a comprar o donar-los
suport psicològic. Així, entre
altres, es fan visites a domicili, activitats en línia o videoconferències grupals.

estat la qüestió d’entrar en
el desconegut procés de
comprar a l’estranger, sinó també haver de pagar
75 euros per una garrafa
de 5 litres de gel hidroalcohòlic que, en condicions

normals valia 5 euros, o 80
euros per termòmetres digitals que normalment en
valen 40. Concretament,
fa dues setmanes, Mifas va
tramitar la compra de
2.000 mascaretes FPP2
per 8.000 euros, i ha hagut
d’avançar
la
meitat
d’aquests diners abans de
rebre el carregament, que
“esperem que arribi i a
veure com”, hi afegeix.
Tot, per protegir el personal i també les persones
ateses. “Vèiem que érem
persones d’alt risc i que
quedàvem exclosos”, assenyala Carbonell, que explica que van decidir blindar
totalment la residència
amb 29 persones que l’entitat té al barri de Sant
Narcís de Girona per protegir-se des dels moments
inicials. Per por i perquè,
explica, sabien que els
centres sanitaris “no estan del tot preparats per
atendre els discapacitats
físics”, fent referència, per
exemple, a les grues per
ajudar-los a moure’s o lavabos accessibles, entre
altres qüestions.

Cinc morts més pel virus
a la demarcació
E.A.
GIRONA

La jornada d’ahir va estar
marcada per cinc defuncions confirmades com a
conseqüència de l’epidèmia de la Covid-19 a les comarques gironines –tres
de les quals en centres
hospitalaris i dues en residències–. A banda, segons

la informació del Departament de Salut, hi va haver
tres morts més amb positiu per contagi però sense
confirmació que fossin directament per causa del
virus. A la regió sanitària
també es van diagnosticar
ahir 18 casos nous amb
proves PCR, amb un total
de 5.410.
El nombre de persones

ingressades en estat greu
era ahir de 47, dues menys
que el dia abans; el total de
persones hospitalitzades
era de 440, també a la baixa, amb 11 persones menys en cures intensives
respecte a 24 hores abans;
i els professionals sanitaris confirmats per coronavirus eren 232, 18 menys
que en les dades oficials fa-

Residents i treballadors de la residència de Mifas a Girona, al barri de Sant Narcís, on estan
confinats des de mitjans de març, en unes imatges de fa una setmana ■ MANEL LLADÓ

L’esforç, però, ha valgut
la pena perquè fins ara cap
dels residents ha contret
la malaltia i tampoc s’havia confirmat cap cas entre el personal. De fet, fins
fa més d’una setmana no
es van començar a fer
tests al personal.
Vulnerabilitat
El president de l’entitat
també posa en relleu les dificultats que hi haurà un
cop acabi el confinament
en un context de crisi en
què hi haurà moltes persones en una situació econò-

cilitades pel departament
la nit del dia 1 de maig.
Bona notícia a Els Cirerers
Enmig de les notícies sobre impactes mortals de
l’epidèmia en geriàtrics,
els responsables de la residència Els Cirerers, a Medinyà, confirmaven ahir
que els 53 interns, després
que voluntaris d’Open
Arms els sotmetessin dijous a proves PCR, havien
donat negatiu. La direcció
de la residència avançava
que demà els alcaldes, policies locals, Mossos, Bombers i l’ADF faran aplaudiments amb els usuaris. ■

mica i social molt crítica,
amb un gran risc de vulnerabilitat, que necessitaran els serveis de les entitats. Carbonell recorda
que durant la crisi del
2007 hi va haver un gran
nombre de persones discapacitades que buscaven
feina i que són aquestes les
que són expulsades del
mercat laboral quan hi ha
una baixada de contractes. “Una de les maneres
d’empoderar-te en la societat és tenir feina i hi ha
molta gent amb discapacitat que no té cap pensió”,

explica Carbonell, “per això demanem que la Generalitat no retalli en polítiques per a persones discapacitades”.
De fet, l’entitat ja està
fent un esforç molt important per poder pagar les
nòmines dels seus més de
350 treballadors ja que
des que es va decretar l’estat d’alarma han caigut un
90% els ingressos. Tot i així, per evitar la pèrdua de
capacitat econòmica dels
treballadors, es va pactar
la no aplicació d’un ERTO. ■

Dos detinguts per
haver fugit d’un cotxe
estimbat a la C-63
Redacció
LES PLANES D’HOSTOLES

Els Mossos d’Esquadra van
detenir ahir el conductor
d’un vehicle, de 36 anys, i
una acompanyant de 41
que anaven en un cotxe accidentat que va caure per
un pont a les Planes d’Hostoles. La policia, després de

rebre l’avís que un vehicle
s’havia estimbat a la C-63,
sobre el riu Brugent, va trobar que no hi havia ocupants i va activar un dispositiu de cerca per esbrinar
qui l’ocupava, en ple confinament. Quan van trobar
els ocupants, el conductor
presentava
símptomes
d’anar begut. ■

