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19 anys de Full Informatiu
Fi d’una Etapa. Teniu a les vostres mans l’últim Full Informatiu que
editarem. S’acaba una etapa que ha durat molts anys, en concret i des
del 1996, l’hem editat trimestralment sense pausa. I anteriorment, ho
fèiem amb la revista Nova Ítaca.
Cada època té la seva manera de comunicar. I el que ahir funcionava,
avui ha quedat obsolet. En l’època dels telèfons intel·ligents, les tablets i les xarxes socials, volem la informació al minut. Hem guanyat
en moltes coses però no en paciència. És per això que des de fa uns
anys estem potenciant molt les comunicacions directes via correu
electrònic o a través de les xarxes socials.
El nostre col·lectiu està connectat a les noves tecnologies. En el núvol, poques discapacitats existeixen.
En aquest darrer full, hem volgut fer un recull de les notícies més
rellevants publicades en els 72 números editats. Una mostra que ha
de servir per homenatjar a les moltes persones que han fet possible
fer-vos arribar les notícies més importants cada trimestre.

Albert Carbonell Quer
President de MIFAS

Un recull de notícies en què informàvem als socis, sòcies i en general
als amics de Mifas, de notícies positives, de reclamacions o fins i tot
d’algunes informacions que no han sigut gaire positives per a l’entitat.
Sempre amb la voluntat d’informar sobre temes rellevants per al
nostre col·lectiu.
Com us deia, actualment tenim una relació més àgil i directa amb els
socis i sòcies, sempre tenint en compte que això no ha de fer perdre
el contacte humà que sempre ha caracteritzat MIFAS, sinó tot el contrari, ens ha d’apropar més a tots.

Primera capçalera,
amb el nom de
Nova Ítaca
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Desembre 1996

Representants de MIFAS presents a l’acte organitzat per
corcami per protestar contra les retallades

Campanya de
sensibilització per
conscienciar sobre el
bon ús de les places
d’aparcament reservades

Juny 2012

La plataforma PayPark de la Fundació MIFAS guanyadora de
la 14a edició del bDigital global congress

Juny 2012

El Grup MIFAS obre dues botigues als Hospitals de Salt i Olot

Juny 2012

Març 2015
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EDITORIAL
Injustícies
administratives

Desembre 2011

Inauguració de la
Casa de les Dunes

Desembre 1998
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Pere Tubert s’acomiada
com a President de MIFAS
Desembre 2013

MIFAS crea una
escola d’esport
adaptat per a
nens i nenes a
partir de 8 anys

Setembre 2015

MIFAS du a terme jornades de
sensibilització per als alumnes de la UdG

Fem 36 anys!

Setembre 2015

Desembre 2013
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MIFAS estrena Full Informatiu

MIFAS organitza el I Concurs de
Manualitats del Grup MIFAS
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Març 2011

Setembre 2011

El Servei d’Integració Laboral de MIFAS tanca el 2011
amb la consolidació de 290 contractes laborals

Inauguració del Centre de Dia i de
recursos Pere Llonch de Vilafant

Octubre 2008

Desembre 2011

L’Associació MIFAS ja
compta amb 4000 socis

Març 2013
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Campanya per la prevenció
dels accidents de trànsit

Desembre 2008

Primer programa RESPIR

Premi de Sant Félix

MIFAS engega el projecte
“Jo també vull ser client”
i rep un diploma de
reconeixement de la UDG
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Desembre 2013

Desembre 2008

Abril 2006

Grup MIFAS, 5 anys a
Girona, temps de flors

25è Aniversari
de MIFAS

Èxit de convocatòria de
debat “Drets i Deures
de les persones amb
discapacitat

Juny 2015

Març 2005

Primer
Full Informatiu.

Març 1998

Juny 2011
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Primera trobada
del Grup d’Oci

Juny 2003

Jornada de debat sobre l’estat del Benestar
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S’inaugura l’ampliació del
Centre Ocupacional de
Riudellots

Desembre 2003

Desembre 1996

Inauguració de la delegació de la Selva

Abril 2006

Aparcament a Figueres

Juny 2002

MIFAS ja té carnet de soci

Juny 2008
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MIFAS trasllada la seu central i unifica serveis

Juliol 2010

Final de la XXVIII copa del rei de bàsquet en cadira de rodes

Abril 2006
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