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Iura demanarà al conseller Chakir El Homrani que es defensin
els drets de les persones amb discapacitat
Setembre 2019

Nota de premsa
Girona, 2 de setembre de 2019

Iura demanarà al conseller Chakir El Homrani que es
defensin els drets de les persones amb discapacitat
L’associació, formada per 10 entitats gironines, té cita demà amb el conseller
de Treball, Afers Socials i Famílies
El grau de discapacitat del 33%, la mercantilització dels serveis d’atenció a les persones, els
mòduls congelats des de fa 10 anys i la llista d’espera, d’entre els punts que tractaran

Representants de l’associació Iura, el passat juliol a la presentació a Girona

L’associació Iura, formada des del juliol passat per 10 entitats gironines en defensa dels drets de les persones amb
discapacitat intel·lectual, es reunirà demà, dimarts dia 3 de setembre (16.30 h) a Barcelona, amb Chakir El
Homrani, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies. A la reunió a la seu del Departament de Treball, Afers
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Socials i Famílies hi participaran, per part d’Iura, Salvi Amagat, president; Jesús Candel, tresorer; i Jordi Sistach i
Casilda Gómez, vocals. L’objectiu d’aquesta trobada és demanar el compromís de la Generalitat de Catalunya en
afers que afecten el sector de la discapacitat intel·lectual.

Referent als centres especials de treball Iura defensa que no es canviï el concepte de discapacitat intel·lectual que
sempre ha sigut a partir del 33%. Darrerament, en algunes ocasions, per part de la Generalitat s’ha modificat
incrementant aquest percentatge. Aquest fet no és menor i té efectes directes en el model de Centres Especials de
treball molt negatius. En segon lloc, davant d’una sèrie de canvis legislatius des del sector de la discapacitat intel·lectual
demanen una llei d'acció concertada reservada només a entitats sense ànim de lucre i que eviti l’entrada d’empreses
de caràcter mercantil.
Els serveis d’atenció a persones tenen els mòduls congelats des de fa 10 anys i des d’Iura també demanaran a El
Homrani un pla urgent que contempli una actualització i increment de pressupost per aturar la pèrdua continuada del
finançament de l’última dècada. En quart i últim lloc, en relació a les places per als serveis d’atenció a les persones
amb discapacitat intel·lectual exigiran que es desbloquegi la llista d’espera per a què es pugui a optar amb més agilitat
a llocs en serveis diürns i d’acolliment residencial.

Sumar-se a la tasca que fa DINCAT a Catalunya
Iura vetlla per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i de les seves famílies i s’ha
creat aquest estiu per consolidar-se com a entitat de referència a les comarques gironines. Les entitats sense ànim de
lucre que hi formen part són les següents: Fundació Ramon Noguera i Fundació Astrid 21 de Girona i Fundació Els
Joncs de Sarrià de Ter (Gironès); Fundació Altem de Figueres (Alt Empordà); Fundació Vimar de Palamós (Baix
Empordà); Fundació Aspronis de Blanes i l’Associació Montseny Guilleries d’Arbúcies (la Selva); l’Associació Integra
d’Olot (Garrotxa); Fundació Tallers de la Cerdanya de Puigcerdà (Cerdanya); i Fundació MAP de Ripoll (Ripollès).

Iura, que significa dret en llatí, té com a objectius assumir la representació institucional a la província de Girona per
col·laborar amb l’administració en el diagnòstic de les necessitats, la planificació i l’avaluació dels serveis. La intenció
és exercir d’interlocutor amb l’administració territorial en la defensa de les persones i sumar-se a la tasca que fa
DINCAT a Catalunya com a entitat de segon nivell que agrupa a les entitats que ofereixen suports a les persones amb
discapacitat intel·lectual. L’associació gironina també vol generar opinió pública en el territori, informant i assessorant.
La suma de les 10 entitats d’Iura -oberta a acollir-ne més- ocupa a més de 1.000 persones, de les quals la meitat tenen
dificultats especials, i atén a més de 2.000 persones en els seus centres d’adults i de nens.
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Més informació

Web: www.iura.cat
Facebook: facebook.com/associació.iura.5
Contacte de premsa
Lluís Ribera
lluis@comunica.cat
679 767 400
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OFICINA DE PREMSA I COMUNICACIÓ
616 490 616 · C/ Ramon Turró, 7 · baixos · 17005 Girona
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Iura reclama al conseller El Homrani que Catalunya torni
a ser capdavantera en vetllar pel sector de la discapacitat
L’associació gironina es reuneix amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

El Homrani preveu aprovar «a la tardor» una llei d'acció concertada reservada només a entitats
sense ànim de lucre i que eviti l’entrada d’empreses de caràcter mercantil

Representants de l’associació Iura han visitat el conseller Chakir El Homrani, aquest dimarts a Barcelona

L’associació Iura, formada per 10 entitats gironines en defensa dels drets de les persones amb discapacitat intel·lectual,
s’ha reunit aquest dimarts a la tarda a Barcelona amb Chakir El Homrani, conseller de Treball, Afers Socials i
Famílies. A la reunió a la seu del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies hi han participat, per part d’Iura, Salvi
Amagat, president; Jesús Candel, tresorer; i Jordi Sistach i Casilda Gómez, vocals. L’objectiu d’aquesta trobada era
demanar el compromís de la Generalitat de Catalunya en afers que afecten el sector de la discapacitat intel·lectual.

1

Contacte de premsa: Lluís Ribera · lluis@comunica.cat · 679 767 400

www.comunica.cat

Després de presentar-se a El Homrani, la delegació d’Iura ha explicat que han pogut «exposar les preocupacions del
sector» i li han reclamat que Catalunya torni a ser capdavantera en vetllar pel sector de la discapacitat: «Sempre havia
estat capdavantera, i ara, no ho és», apunten des de les entitats.

L’associació gironina afegeix que El Homrani els ha dit, referents als punts exposats, que pel què fa als Centres Especials
de Treball (CET) «són totalment necessaris i compatibles amb la inserció a l’empresa laboral ordinària». Referent a la llei
de concertació de serveis que ha d’evitar que entitats privades facin negoci amb els discapacitats intel·lectuals, el
conseller, segons Iura, ha comunicat que estan «treballant amb l’actual llei de concertació de serveis per millorar la
contractació social i de serveis» amb la intenció de «tenir-la llesta per a la seva tramitació al Govern i al Parlament per
aquesta tardor».

Defensa dels drets de les persones amb discapacitat

Durant la trobada d’aquesta tarda, la delegació d’Iura ha exposat quatre punts. Referent als centres especials de treball
Iura ha defensat que no es canviï el concepte de discapacitat intel·lectual que sempre ha sigut a partir del 33%.
Darrerament, en algunes ocasions, per part de la Generalitat s’ha modificat incrementant aquest percentatge. Aquest fet
no és menor i té efectes directes en el model dels Centres Especials de Treball (CET) molt negatius. En segon lloc, davant
d’una sèrie de canvis legislatius des del sector de la discapacitat intel·lectual han demanat una llei d'acció concertada
reservada només a entitats sense ànim de lucre i que eviti l’entrada d’empreses de caràcter mercantil.
Els serveis d’atenció a persones tenen els mòduls congelats des de fa 10 anys i des d’Iura també han sol·licitat, durant la
reunió, un pla urgent que contempli una actualització i increment de pressupost per aturar la pèrdua continuada del
finançament de l’última dècada. En quart i últim lloc, en relació a les places per als serveis d’atenció a les persones amb
discapacitat intel·lectual els representants de l’associació gironina han exigit que es desbloquegi la llista d’espera per a
què es pugui a optar amb més agilitat a llocs en serveis diürns i d’acolliment residencial.

Generar opinió pública al territori, informant i assessorant
Iura vetlla per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i de les seves famílies i s’ha creat
aquest estiu per consolidar-se com a entitat de referència a les comarques gironines. Les entitats sense ànim de lucre que
hi formen part són les següents: Fundació Ramon Noguera i Fundació Astrid 21 de Girona i Fundació Els Joncs de Sarrià
de Ter (Gironès); Fundació Altem de Figueres (Alt Empordà); Fundació Vimar de Palamós (Baix Empordà); Fundació
Aspronis de Blanes i l’Associació Montseny Guilleries d’Arbúcies (la Selva); l’Associació Integra d’Olot (Garrotxa);
Fundació Tallers de la Cerdanya de Puigcerdà (Cerdanya); i Fundació MAP de Ripoll (Ripollès).

Iura, que significa dret en llatí, té com a objectius assumir la representació institucional a la província de Girona per
col·laborar amb l’administració en el diagnòstic de les necessitats, la planificació i l’avaluació dels serveis. La intenció és
exercir d’interlocutor amb l’administració territorial en la defensa de les persones i sumar-se a la tasca que fa DINCAT a
Catalunya com a entitat de segon nivell que agrupa a les entitats que ofereixen suports a les persones amb discapacitat
intel·lectual. L’associació gironina també vol generar opinió pública al territori, informant i assessorant.
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La suma de les 10 entitats d’Iura -oberta a acollir-ne més- ocupa a més de 1.000 persones, de les quals la meitat tenen
dificultats especials, i atén a més de 2.000 persones en els seus centres d’adults i de nens.

Més informació
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ENLLAÇOS RÀDIO
•

Ràdio Girona-SER (Soroll Girona)

https://play.cadenaser.com/audio/ser_girona_sorollgirona_20190904_133000_140000/

•

Ràdio Palamós

http://www.palamoscomunicacio.cat/web/hemeroteca.php?p=1

|

24 Comarques Gironines

| GIRONÈS / PLA DE L’ESTANY

EL PUNT AVUI
DIMARTS, 3 DE SETEMBRE DEL 2019

Porten al conseller les
demandes dels discapacitats
a Iura, l’associació de deu entitats gironines per a la defensa dels drets dels discapacitats, avui es
presenta al conseller de Treball, Afers Socials i Famílies a Li exposaran les principals reivindicacions

Iura es va presentar a la societat el 2 de juliol passat en una roda de premsa al Col·legi de Periodistes ■ URE COMAS

Ure Comas
GIRONA

L’associació Iura, creada
ara fa dos mesos per deu
reconegudes entitats gironines per defensar els
drets de les persones amb
discapacitat intel·lectual,
portarà avui al conseller
Chakir el Homrani, de
Treball, Afers Socials i Famílies, les seves principals
demandes. Aquesta reunió, que se celebrarà
aquesta tarda a Barcelona, era un dels objectius
que es va marcar l’associació amb la seva creació
perquè les entitats gironi-

nes tinguessin veu pròpia
per defensar els seus interessos davant el govern català.
Així, i segons va explicar ahir el president d’Iura, Salvi Amagat, l’objectiu de la trobada és presentar-se al conseller “i explicar-li de primera mà qui
som”. Així mateix, aprofitaran per recordar quines
són les principals demandes d’aquestes entitats,
com ara que als centres especials de treball “es recuperi tot el que es va anar
perdent”. En aquest sentit, demanen que es mantingui el concepte de dis-

La xifra

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
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entitats gironines formen Iura, una associació per defensar els drets dels discapacitats intel·lectuals.

capacitat intel·lectual a
partir del 33% i no s’incrementi, com pretén el govern català, cosa que afecta directament el salari
mínim que perceben les
persones amb discapacitat.

La frase

La data

“El que ens mou és
fer que el discapacitat
intel·lectual tingui
una vida digna”

02.07.19

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Salvi Amagat

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Dia en què es va presentar a
la societat la nova associació
de reconegudes entitats.

PRESIDENT D’IURA

Una altra de les demandes reivindicades des de fa
uns mesos és que s’eviti
l’entrada d’empreses de
caràcter mercantil “per
fer negoci” amb els serveis
als discapacitats. Aquesta
situació, fruit de canvis le-

gislatius, ha fet que Iura
demani una llei d’acció
concertada reservada només a entitats sense ànim
de lucre, de manera que
tots els diners vagon destinats als usuaris.
Iura també recorda que

fa deu anys que tenen els
mòduls congelats, però
que, a més, segons Amagat, l’any 2011 encara hi
va haver un retrocés en els
ingressos, de manera que
“estem fins i tot pitjor que
el 2010”. Segons el president de Iura, “això no es
pot aguantar si volem donar un servei digne”. A
més, els representants
d’Iura també aprofitaran
per demanar al conseller
que es desbloquegi la llista
d’espera a les places per
als serveis d’atenció a les
persones amb discapacitat intel·lectual perquè es
pugui optar amb més agilitat a llocs en serveis diürns i d’acolliment residencial. “El problema és
que les demandes dels discapacitats intel·lectuals
queden diluïdes quan arriben a l’administració perquè és l’únic col·lectiu que
no es queixa; per tant, ens
pertoca als pares fer-ho”,
hi va afegir Amagat, que
assistirà a la reunió acompanyat del tresorer, Jesús
Candel, i dels vocals Jordi
Sistach i Casilda Gómez.
Les deu entitats
Les entitats sense ànim de
lucre que formen part
d’Iura són la Fundació Ramon Noguera i la Fundació Astrid 21, de Girona; la
Fundació Els Joncs de Sarrià de Ter, la Fundació Altem de Figueres, la Fundació Vimar de Palamós, la
Fundació Aspronis de Blanes, l’associació Montseny
Guilleries d’Arbúcies, l’associació Integra d’Olot, la
Fundació Tallers de la Cerdanya de Puigcerdà i la
Fundació MAP de Ripoll.
Aquestes deu entitats
que formen Iura –i que està oberta a integrar-ne
més– ocupa més de 1.000
persones, de les quals la
meitat tenen dificultats
especials i atén més de
2.000 persones en els seus
centres d’adults i nens. ■

Sumem Banyoles es queixa del
mal estat de part dels carrils bici
R. Estéban
BANYOLES

El grup municipal de Sumem Banyoles ha denunciat a l’opinió pública l’estat en què estan els trams
de carril bici urbà del passeig Constans –entre les
cruïlles del passeig de la Indústria i l’estany–, el del
front de l’estany fins al

Club Natació Banyoles, i
entre aquestes instal·lacions i la Caseta de Fusta.
En la seva opinió, el
ferm en aquests sectors
està deteriorat, amb bots i
esquerdes que fan difícil
circular-hi, i no s’hi fa
manteniment, tot i ser
–els dos primers– dels
trams de carril bici urbans
que més es fan servir (mil

bicicletes al dia, de mitjana), segons s’indica en la
diagnosi del pla director
de la bicicleta que es va
presentar fa més d’un any.
Les obres del club
D’altra banda, aquest grup
de l’oposició es mostra en
desacord amb el desviament provisional del carril
bici que s’ha fet arran de

les obres d’ampliació del
club natació, que qualifiquen d’obra “mal dimensionada i mal dissenyada”.
“Caldria haver projectat
una infraestructura provisional que afectés el mínim possible, i apressem
els responsables que facin
els canvis necessaris de
manera urgent”, demanen. ■

Un dels sectors del carril bici de la vora de l’estany que
Sumem Banyoles posa d’exemple per a la seva crítica ■ EPA
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La violència masclista centra
una conferència a Sant Pere
La psicòloga Alba Alfageme fa la xerrada el 5 de setembre, al Casal Cultural
REDACCIÓ SANT PERE PESACADOR

Alba Alfageme i Casanova és
psicòloga especialista en violències masclistes i ha centrat la seva
vida professional i personal en la
lluita i defensa dels drets de les
dones. Aquest  de setembre, a
les  de la tarda, serà al Casal Cultral de Sant Pere Pescador per fer
una xerrada contra la violència
masclista.

Ha treballat al Departament
d’Interior coordinant polítiques
públiques de seguretat en l’àmbit
de l’atenció a les víctimes. Imparteix docència en diferents graus i
màsters universitats en l’àmbit de
la victimologia i l’atenció psicològica en situacions d’emergència.
És supervisora de diferents equips
de professionals que treballen en
l’àmbit de la violència i consultora

en temes de gènere.
Com a títol de la ponència, Alba
Alfageme llança una pregunta: «I
tu, ets masclista?». Alhora, formula aquest plantejament: «Mirades,
paraules, gestos, bromes sexistes,
gelosia, insistència, menyspreu,
insults, control, humiliacions...
quantes situacions d'aquest tipus
passen al nostre poble? I a les nostres festes?».
AJUNTAMENT DE GARRIGÀS

Garrigàs Neteja
i desbrossament dels
marges dels camins

Breus
AVINYONET DE PUIGVENTÓS

REDACCIÓ EL PORT DE LA SELVA

Taller de reciclatge per
a nens de 7 a 12 anys
El Futbol Club Avinyonet anima
tots els nens, entre  i  anys,a participar dilluns i dimecres d’un taller de reciclatge, de les  de la tarda
a les  del vespre, des d’aquesta primera setmana de setembre. Les
activitats, que són gratuïtes, s’han
organitzat a les instal·lacions esportives del club. Els monitors ensenyen els joves participants a
construir objectes i decoracions
utilitzant materials reciclats.

El gestor de l’aigua municipal
del Port de la Selva, Sorea, informava a finals d’agost que s’ha detectat que els nivells de clorurs
han superat el valor de referència
( mg/l) per a l’aigua de la xarxa
de distribució. Tot i que l’aigua és
apta per a tots els usos, per bé que
es pot percebre un cert gust de salat en boca, segons l’informe de
Sorea, s’aconsella no fer ús d’aigua
d’aixeta en biberons per a lactants
i en persones amb hipertensió arterial, amb problemes al cor i a les
artèries, amb úlceres d’estómac o
amb afectació dels ronyons.

VILAMALLA

VILAFANT

REDACCIÓ AVINYONET DE PUIGVENTÓS

REDACCIÓ VILAMALLA

REDACCIÓ VILAFANT

Les persones interessades a rebre formació en algun dels cursos
d’idiomes que organitza l’Ajuntament de Vilamalla ja es poden inscriure. Tenen temps fins al  de
setembre. Els grups han d’integrar un mínim de sis i un màxim
de deu alumnes. Les classes que
es proposen són d’anglès (nivells
A, A. i B.); francès (B.) i
també francès inicial primària i
anglès inicial primària.

Els operaris de la brigada de
l’Ajuntament de Vilafant han
col·locat un sistema de desguàs
que absorbeixi l’aigua que s’acumula quan plou a l’aparcament
de vehicles que hi ha a tocar la
plaça Major. Amb aquesta solució, es preveu que no es formin
els grans bassals que acostumen
a aparèixer al terra de l’aparcament cada vegada que hi ha fortes pluges.

L’hospital de
Figueres ja no usa
paper per avisar
de visites i proves

OPINIÓ

Montserrat Mauné
PRESIDENTA DEL FOMENT DE LA SARDANA PEP VENTURA

LES SARDANES, SEMPRE EN POSITIU

A

Els nivells de clorurs
de l’aigua s’eleven

Inscripcions obertes
Solució per als grans
per als cursos d’idiomes bassals del pàrquing

 La campanya de manteniment
i millora dels camins del terme
municipal de Garrigàs s’ha completat amb la neteja i desbrossament
dels marges. L’Ajuntament de
Garrigàs ha fet una crida als veïns i
les veïnes perquè tinguin cura dels
espais públcis i els ha demanat que
s’eviti llançar deixalles als camins.
L’objectiu, d’aquesta manera, és
que els camins es puguin conservar
en bon estat.

Figueres, acabem de
cloure el cicle de sardanes d’estiu, que
com cada any des d’en
fa més de trenta i de quaranta, se
celebren a la Rambla els divendres de juliol i agost en horari
nocturn, quan a la nostra plaça
central s’hi està més bé. Han estat un èxit: l’assistència de públic
continua la tendència a l’alça
dels últims cinc anys. I per això,
aprofitem per donar les gràcies
als socis que sustenteu aquestes
ballades amb la vostra aportació
econòmica, gràcies als que –socis i no socis─ col·laboreu comprant els números per a les rifes i
molt especialment, gràcies als
comerços que amb la vostra
aportació generosa ens ajudeu a
tirar endavant. Evidentment,
gràcies a tots i totes els que hi assistiu i gaudiu del so de la cobla i
del plaer de ballar sardanes.
Dit això, des del Foment de la
Sardana Pep Ventura ens agradaria fer una reflexió sobre el que representa la sardana, avui en dia,
en la vida cultural de la nostra ciutat i, ja posats a fer, de tot Catalunya. Aquesta reflexió ve a tomb
d’una entrevista recent en què un
regidor del nostre Ajuntament,

EL PORT DE LA SELVA

per il·lustrar la contraposició entre la realitat social de la Figueres
d’avui i la de fa trenta anys, utilitza
la sardana amb un matís que
apreciem despectiu. Els sardanistes, en general, estem una mica
tips que s’utilitzi la sardana com a
imatge d’un passat més aviat carrincló. I per això, volem aprofitar
aquesta avinentesa per mostrar
per què la gent del Foment i el sardanisme en general pensem que
la sardana és present i futur, a Figueres i arreu.
Per anar al present, permeteunos que ens remuntem un moment al . Algú se’n recorda,
dels actes de la Capitalitat de la
Sardana?  actes (ballades,
però també conferències, concerts, presentacions de llibres, representacions escèniques) en 
mesos, amb ple total, organitzats
entre l’Ajuntament, la Confederació Sardanista de Catalunya, el
Foment i un gran nombre d’entitats figuerenques, i un aplec de la
sardana amb més de . assistents, molts d’arreu de Catalunya.
I això és sardanisme. Sardanes.
A l’aplec d’enguany hi hem
anotat uns . assistents. De Figueres, l’Alt Empordà, la Catalunya del Nord, i de molts altres

llocs. Sardanes.
A les ballades d’estiu hi assisteixen setmanalment entre  i 
persones. Amb presència de la colla de competició Mediterrània
Dansa (dansaires d’entre  i 
anys), joves de casals d’estiu i amb
classes gratuïtes i improvisades
per a qui tingui ganes d’aprendre
a ballar-ne. És curiós que l’experiència agrada molt als visitants
estrangers, i des del Foment intentem potenciar-la. Sardanes.
El Dia del Soci, enguany el 
d’octubre, ha hagut de canviar el
lloc de realització dels Caputxins
a la Carpa de Vilatenim perquè
se’ns ha fet petit. Sardanes.
Quatre dades generals sobre la
sardana a tenir en compte (dades
de la Confederació Sardanista): Hi
ha  cobles, algunes de les quals
són ocasionals, i tenint en compte
que alguns músics toquen en més
d’una cobla, però tot i així multipliqueu per  i tindreu una idea
quants músics es dediquen a la
sardana; hi ha  agrupacions sardanistes;  colles sardanistes de
competició; i  compositors de
sardanes: , la meitat dels quals
(aproximadament) són vius, i
moltíssims d’ells joves i en actiu.
El nombre d’actes sardanistes

«Els valors que encarna la dansa
nacional són solidaritat, igualtat
i amistat. Ballem donant-nos la
mà. Què hi ha més bonic que això?

que s’organitzen al llarg de l’any
arreu de Catalunya és gairebé incomptable! I són sardanes!
Permeteu-nos encara un mot
per als valors (en paraules ben actuals) que encarna la nostra dansa
nacional: la solidaritat, la igualtat,
l’amistat. Ballem donant-nos les
mans. Què voleu més bonic que
això?
Per acabar, us volem mostrar
en què ens estem ocupant al Foment entre ballada i ballada: d’un
cantó, de buscar totes les sinergies
possibles per integrar la sardana
a l’educació dels nens i nenes,
nois i noies de Figueres. I de l’altre,
d’impulsar la recerca i la creació
literària al voltant de la sardana (ja
que la musical és ben viva) i de donar relleu a la tasca de les dones
en el món de la sardana. Creiem
que aquests aspectes són patrimoni, són cultura: són present i
futur. Parlem doncs de les sardanes, utilitzem-les en les metàfores, però si us plau, sempre en positiu.

REDACCIÓ FIGUERES

Des d’aquest estiu, l’hospital de
Figueres envia als pacients l’avís
de programació de visites i proves
només en forma de missatge de
text al mòbil i per correu electrònic. Des del  ja s’enviaven
SMS, però només com a recordatori. Ara aquest sistema es consolida com a única via de comunicació per a tots els pacients, a més
d’oferir la possibilitat de rebre les
notificacions a una adreça electrònica concreta. Als usuaris que
declinin aquestes dues opcions,
l’hospital de Figueres continua
enviant les comunicacions en paper i per correu postal.
PETICIÓ

Iura demana defensar
els drets de discapacitats
REDACCIÓ FIGUERES

L’associació Iura, formada per
Fundació Altem de Figueres i nou
entitats gironines més de defensa
dels drets de les persones amb
discapacitat intel·lectual, es reuneix aquest dimarts dia  de setembre amb Chakir El Homrani,
conseller de Treball, Afers Socials
i Famílies, per demanar el compromís de la Generalitat en afers
que afecten el sector de la discapacitat intel·lectual.

GIRONÈS

EL PUNT AVUI
DIMECRES, 4 DE SETEMBRE DEL 2019

Guanyem vol un pla
estratègic per Girona
a Presenta una moció perquè aquest mandat es faci un
pla de treball per enllestir un projecte a deu anys
L.A.
GIRONA

Guanyem Girona presentarà una moció a la pròxima sessió plenària de
l’Ajuntament de la ciutat
per impulsar un pla estratègic que pensi la ciutat i
l’àrea urbana amb una previsió de deu anys. En concret, segons va fer públic
ahir la formació, el text que
es debatrà dilluns que ve a
la sessió plenària proposa
desenvolupar un pla de treball entre el 2020 i el 2023
que culmini amb la publicació, a finals de mandat,
d’un pla estratègic anomenat Girona 2030. La idea
és que el document estableixi punts de treball comuns amb els municipis de
l’àrea urbana immediata
(Salt, Sarrià de Ter, Celrà,
Fornells de la Selva, Vilablareix, Quart i Sant Gregori) en matèries claus com
l’habitatge, el model econòmic, la cultura, la mobilitat
i la gestió de residus. El procés proposat per Guanyem
inclou un debat ciutadà, un
diàleg amb agents socials,
econòmics, culturals i ambientals de la ciutat i, finalment, una taula de treball

Lluc Salellas i Cristina Andreu, números 1 i 2 de Guanyem
Girona, en una imatge d’arxiu ■ EPA

oberta als municipis veïns
que s’hi vulguin afegir.
Com a mesura concreta
per avançar en el projecte,
la moció inclou el compromís per part de l’Ajuntament de dedicar-hi una
partida del pressupost de
l’any que ve i remarca la necessitat de comunicar la voluntat d’endegar el pla de
treball als municipis veïns i
a les institucions supramunicipals.

El portaveu de Guanyem, Lluc Salellas, considera clau que Girona exerceixi la seva capitalitat: “La
ciutat i els municipis que
ens envolten comparteixen problemàtiques i, per
tant, també solucions. Girona ha d’exercir un lideratge que permeti de trobar
àrees de treball comunes
per imaginar la ciutat i
l’àrea urbana que volem
per la pròxima dècada.” ■

Iura trasllada les seves
demandes al conseller
a Les entitats creuen

que Catalunya ha
perdut el lideratge del
camp del discapacitat

U.C.
GIRONA

Un moment de la trobada amb el conseller ■ EPA

representants de les reconegudes entitats gironines va servir perquè l’associació, creada al juliol, es
presentés al conseller i li
exposés les seves princi-

pals demandes. El conseller va dir que es preveu
aprovar a la tardor una llei
d’acció concertada reservada només a entitats sense ànim de lucre. ■

181677-1203263L

Catalunya sempre havia
estat capdavantera en el
camp de les discapacitats i
ara ja no ho és. Aquesta és
una de les consideracions
que l’associació Iura, formada per deu entitats gironines que defensen els
drets dels discapacitats intel·lectuals, va traslladar
ahir al conseller de Treball,
Afers Socials i Famílies,
Chakir El Homrani. La reunió entre el conseller i els
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La querella col·lectiva
contra les càrregues de
l’1-0 a escoles gironines
investiga sis policies més
 La causa iniciada pels consistoris de Girona,

Sant Julià de Ramis i Aiguaviva havia admès
fins ara investigar 22 policies nacionals
ACN/DdG GIRONA

El Jutjat d'Instrucció  investiga
sis policies nacionals més per les
càrregues de l'-O a Girona. El mateix jutjat ja havia citat a declarar
com a investigats  agents entre
els mesos de juny i juliol però, finalment, es van suspendre a petició de la defensa dels policies. Els
advocats voluntaris van recórrer
la interlocutòria del jutjat perquè
consideraven que hi havia sis policies que van participar a les càrregues de l'escola de Taialà que
també havien de constar com a investigats. Ara, el jutjat els ha donat
la raó i ha resolt imputar-los, tot i
que encara no ha fixat data per a
les seves declaracions. El Jutjat
d’Instrucció  sí que ha assenyalat
les declaracions de  dels agents
investigats per als dies , ,  i 
d'octubre.
L'abril passat, el Jutjat d'Instrucció  de Girona va dictar una interlocutòria en què imputava  policies nacionals per les càrregues
de l'-O a diferents col·legis de la
ciutat. La majoria dels agents investigats van actuar al col·legi Verd
però també n'hi havia que van intervenir al Servei Municipal d'Ocupació, al Dalmau Carles, a la biblioteca Ernest Lluch o al Bruguera. A més, hi havia alguns policies
investigats per actuar en més d'un
centre. La mateixa interlocutòria
recollia, però, que en aquell moment de la instrucció no s'havien

pogut identificar «concretament»
els agents que havien actuat al
col·legi de Taialà. Els advocats voluntaris que van interposar la querella col·lectiva recollint el testimoni de fins a  ferits durant les
càrregues a Girona, Sant Julià de
Ramis i Aiguaviva han aportat
nova informació al jutjat que ha
permès identificar sis policies nacionals que van intervenir a Taialà.
En concret, segons exposa la interlocutòria, els advocats voluntaris
han aportat «documentació gràfica» i el testimoni de dues víctimes
que han servit per identificar sis
agents que van participar en les
càrregues al col·legi. Segons la resolució, hi ha indicis que cinc dels
policies nacionals van colpejar
una víctima amb un banc, la van
subjectar i arrossegar per les escales, la van colpejar al cap i li van
clavar una puntada de peu quan
ja estava a terra. El sisè, identificat
per una altra víctima, hauria llançat a terra una altra persona que
estava protegint el col·legi. Per
això, el Jutjat d'Instrucció  resol
atribuir la qualitat d'investigats a
sis agents de la Policia Nacional a
qui imputa delictes de danys i lesions i per la seva possible implicació en delictes de tortures i desordres públics. El jutjat també ordena que se'ls citi a declarar properament. Ara, el jutjat ha fixat per
al , ,  i  d'octubre la declaració de  policies nacionals.

El santuari del Collell
acollirà una nova romeria
L’Arxiprestat del Pla de
l’Estany preveu que aplegui
uns cent cinquanta pelegrins
dels municipis de la comarca

DdG SANT FERRIOL

El santurari del Collell, situat al
terme municipal de Sant Ferriol,
acollirà una nova romeria per part
de les parròquies del Pla de l’Estany, comarca que hi limita geogràficament. La iniciativa es va recuperar en aquest indret fa quatre
anys arran de la suggerència del
papa Francesc l’any  de pelgrinar a santuaris marians. El rector de l’Arxiprestat del Pla de l’Estany, Ramon Pijoan, va explicar

que preveuen una assistència
d’entre  i  pelegrins, una xifra que es manté estable des que
s’ha recuperat aquesta antiga tradició. Enguany l’organització ha
triat com a lema «Ets Llum», al
voltant del qual giraran totes les
activitats de la jornada. Una de les
particularitats de la pelegrinació
és l’assistència de grups de joves
d’entre  i  anys que organitzen
un concert que tanca cada any la
jornada.
A la romeria hi participen les
parròquies que formen part de
l’Arxiprestat del Pla de l’Estany,
d’entre els quals el gran gruix d’assistents pertany a Banyoles, però
també aplega pelegrins de Fontcoberta, Cornellà o Porqueres.

Treball preveu una llei per
evitar que es faci negoci amb
persones amb discapacitat
L’associació d’entitats gironines en defensa dels drets de les persones

amb discapacitat intel·lectual, Iura, es reuneix amb el conseller El Homrani
DdG GIRONA

■El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, va afirmar dimarts, en una reunió amb l’associació Iura, que el
Departament tindrà llesta per
aprovar «aquesta tardor» la llei de
concertació de serveis reservada
a entitats sense ànim de lucre, que
ha d’evitar que les entitats privades facin negoci amb les persones
amb discapacitat intel·lectual.
Iura és una associació creada
aquest juliol i formada per  entitats gironines en defensa dels
drets de les persones amb discapacitat intel·lectual. L’objectiu de
la trobada amb el conseller va ser
exposar les preocupacions del
sector de la discapacitat intel·lectiual a la Generalitat i reclamar
que Catalunya torni a ser «capdavantera» per vetllar pels drets de
les persones amb discapacitat.

Representants de Iura visiten el
conseller Chakir El Homrani. DDG

Segons les entitats, sempre ho havia sigut, «i ara no ho és».
A més, entre altres punts, Iura

ha demanat que es mantingui a
partir del  el concepte de discapacitat intel·lectual als centres
especials de treball, ja que darrerament s’havia incrementat
aquest percentatge amb efectes
molt negatius.

Xarxes socials

