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"L'ensenyament no ens pertocaria a nosaltres, sinó al MEC"

28 de desembre
del 1979
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"Cada tarda, al MIFAS, un grup de mestres imparteix classes als minusvàlids associats"

Al marge dels organismes oficials, partits o sindicats

MIFASy la primera associació de
minusvàlids físics a Girona
Els minusvàlids físics de Girona compten des de fa poc
amb una associació pròpia: MIFAS. Aquesta associació,
que fa tot just tres mesos que està aprovada, n o depèn de
cap organisme oficial, partit polític o sindicat, encara que
en els seus estatuts hi hagi el sol·licitar i acceptar d'aquests
fes ajudes que els ofereixin.
La relació que mantenen amb
el SEREM és purament burocràtica, com ells mateixos ens han
afirmat. Aquest organisme oficial, que està exclusivament dedicat a assessorament d'aquest tipus, canalitza totes les consultes
i subvencions que s'els fa en
aquest camp. "Les dificultats
més grans.que hem trobat en
aquest sentit —ens ha dit el president de l'Associació— és que les
sol.licituds que s'els fa triguen
molt a arribar, i per altra part si
els demanes ün duro n'has de tenir dos. Es a dir, abans de donarte uns diners et-demanen l'import de les factures, i, és clar,
primer has d'haver fet la despesa.
El que passa més. sovint és que
no tens les peles necessàries per
gastar..."
Els diners de l'Associació provenen bàsicament, al marge del
, SEREM, del treball que un grup
de minusvàlids ve fent des de ja
• fa temps en «Is aparcaments de
la Platja d'Aro i Sant Feliu. "Nosaltres ens fem càrrec d'uns aparcaments d'aquestes dues pobla^
cions costeres —ens continuen
explicant— com ho faria qualsevol empresa privada. No tenim
pas cap tracte de favor. Fem els
tractes amb l'Ajuntament com
ho faria qualsevol altre persona".

L'ensenyament,
la principal activitat
__—
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De moment, la principal activitat que porta à terme aquesta
associació, la MIFAS, és l'ensenyament. Un grup.de mestres es
fa càrrec de diversos nois i noies
que no havien pogut fins ara rebre cap tipus de classe. Durant
unes hores de la tarda s'els dóna
classe de formació plàstica i de
lectura i escriptura. Més endavant pensen també incorporar diversos esports per ajudar més a
integrar el minusvàlid a la societat.

l'Ajuntament tindrà la darrera
paraula.
Les finalitats d'aquesta associació són diveises i comprenen
en els seus estatuts diferents
punts:
* Mentalitzar la societat i els
mateixos minusvàlids físics de
forma necessària per aconseguir
la seva integració a la societat.
* Adoptar les mesures necessàries per solucionar els problemes,
necessitats i aspiracions dels minusvàlids en l'ordre cultural* laboral, econòmic, social i humà,
tant individualment com col.lectivament.

* Demanar als organismes Estatals i Municipals les normes protectores necessàries per solucionar els problemes dels minusvàlids físics.

Una associació oberta
Poden associar-se a la MIFAS
tots els minusvàlids físics de les
comarques gironines que voluntàriament ho sol.licitin, aportant
només fatocòpia dels certificats
o la documentació que acreditin
el seu estat. Una altra modalitat
de socis són els col.laboradors de
la MIFAS, que tant poden ser

persones com entitats, i poden
aportar ajuda tècnica o econòmica a aquesta associació.
De moment, després d'un
curt període de provisionalitat,
els socis de MIFAS intenten fer
més extensiu el nombre de socis.
Amb aquesta finalitat diumenge
passat es va fer una primera gran
assembtea, de la qutí sórtf elegida la nova junta general. La tasca
que els associats els resta per fer
a Girona és molt gran, i hom espera que trobin el suport de lés
entitats públiques corresponents.-

Isabel Juanola
FotQs: Sergio Biondí

"L'ensenyament és feina del
ME i no nostre. El cas és —ens
afirmen uns membres de l'Associació— que els minusvàlids físics
no tenen cap lloc on anar. Per
exemple, quina escola hi ha a Girona on puguin ésser atesos? En
una escola normal és impossible
que puguin seguir".

Local Social provisional
El local que de moment té
l'Associació és provisional i el
termini finalitza el darrer dia de
l'any. Hom espera que sigui, però, definitiu. En tot cas, però,

"l',Is locals de l'Associació de minusvàlids físics són, de moment, provisionals"
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Lajes i Torres Gran Rouge
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j F E L I C r r A T S ! i una animada festa de CAP d'ANY,
amb reveillon
Per a reserves, truqueu als telèfons:
36 43 12 i 36 42 16 - LLORET DE MAR
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