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El nou local tindrà'una cooperativa de trelDall

^

MIFAS obre la seva seu a Girona i ja
pensa en la residència de minus^Mids
L'Associació de Minusvàlids Físics de Girona (iVIIFAS) inaugurà ahir a la tarda la seva nova seu a les nostres contrades. Un. modern complex al carrer Empúries
acull totes les dependències d'aquesta agrupació, que
actualment aplega uns tres-cents minusvàlids de les comarques de Girona i que de cara al futur pretén
convertir-se en el gran nucli aglutinador de totes les persones que pateixin aquesta mena de problemes.-L'acte
inaugural fou presidit pel governador civil, Miquel Solans, i també varen participar-hi el responsable de Governçició, Xavier Soy, el cap de Cultura, Joan Saqués, així
corri la cap de serveis de Disminuïts, Maria dels Àngels
Vilaró, que ostentava la representació del conseller de
Sanitat, doctorLaporte. També estaya-anunciada la presència de l'espósa del president de la Generalitat, Jordi
Pujol, però a darrera hora excusà la seva assistència!
La nova seu de.MIFAS a Girona està equipada ainb un depaf_ tamení especialment habilitat
Pjgr convertir-se en taller de treball. El president de l'Associació,
"Pere Tubert, explicava a PUNT
DIARI que «ben aviat posarem
en marxa aquesta cooperativa
de treball que pretén donar ocupació a un bon nombre de minusvàlids de les nostres comarques.
També de cara al futur tenim el
propòsit de construir una residència per a minusvàlids que seria una fita pràcticament definitiva per a nosaltres».

UN LOCAL MOLT
COMPLET
El local ahir estrenat consta
d'un despatx per a l'administració de MIFAS, i dependències
per a la junta i l'assistent social.
Hi ha també una zona d'esplai,
una biblioteca i un local reservat
per fer-hi la cooperativa de_treball. Pere Tubert assegura que«en aquest indret podran venir a
treballar els minusvàlids que ho
desitgin. Nosaltres els buscàrem un treball manual per fer».
Les arrels de MIFAS neixen

quan un grup de minusvàlids de
les nostres comarques s'adonen
de la necessitat d'associar-se
per fer front conjuntament als
seus problemes. «Actualment
som uns tres-cénts socis d'arreu
de les comarques. No són tots
els minusvàlids de Girona hi de.
bon tros. Per això nosaltres volem que tothom estigui al corrent
de les nostres activitats per
ajudar-nos a seguir endavant».'

UN NOU SERVEI PER A
GIRONA
Una de les activitats més nçtables de MIFAS és l'esportiva.
Farri Danès, president de la federació d'esports per a minusvàlids, és alhora yice-president de
MIFAS. «Avui dia la gent s'està
mentalizant perfectament de la
necessitat de practicar alguna
mena d'esport per sortir així de
la marginació que socialment pateix. Amb l'esport es pot superar
ell mateix i sortir més de cara a la^
societat. Es fa en una paraula
més home i se sent més útil».
L'acte d'inauguració
va
començar amb mitja hora de,re-

Tots els parlaments varen girar entorn de la importància de l'acte. ^
tard perquè mancava la presència del batlle de Girona, Joaqufm
Nadal. Un cop. presents tots els
previstos v a jniciar-se el torn de
parbmènts. En primer lloc va fer
ús de la paraula el president de.
M I F A S ; "'«Aquesta és una
instal·lació oberta a tots els minusvàlids de Girona sense cap
mena de distinció». Va fer també referència a les diferents dependències del centre i explica
que «estem treballant perquè,
aviat puguerh tenir una residència de minusvàlids». Maria À n gels Vilaró, cap de disminuïts,,"
assegurà que «no hà de mancar
mai el suport de la Generalitat en
la vostra tasca. Estic especial-;
ment contenta d'haver pogut
ÇQntribufr des del departament a

Nadal, Vidal/Qulntanas i Díez hi eren

Els alcaldables de Girona se citaren
en la inauguració d'ahir
E:l desenvolupament de la
• campanya electoral va fer que la
major part dels candidats als escons de l'Ajuntament de Girona
ahir es donessin cita a la inauguració de la nova seu de MIFAS. A
part del batlle, Joaquim Nadal,
que ocupà la presidència d'acord
amb el seu càrrec també hi eren
presents el candidat de CiU,
Joan Vidal i Gayolà, el del CDS,
Martí Manel Díez, i el del PSUC
Josep Quintanas.
D'altra banda, també un bon.
nombre de candidats a regidors
hi eren presçnts. Així, i amb
l'evident perill d'oblidar-se algun
nom cal fer esment d'Enric Xutglà, Núria Arnall, Francesc Francisco, Joana Oliveda, etc, etc.

aquesta important realització».
Finalment el governador, Miquel
Solans, va destacar la importen-ci,a de l'acte assegurant que «el
Govern està a la vostra disposir
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Ajuntament^!^de Girona
ANUNCICOBRANÇA
IMPOST MUNICIPAL SOBRE CIRCULACIÓ
DE VEHICLES - ANY 1983
Últim dia de pagament amb voluntària: 30 d'abril 1983
Últim dia de pagament amb recàrrec de pròrroga del 5%: 15
de maig de 1983
Lloc de pagament:
Vehicles domiciliats a Girona: C / . Albareda, 3—5
Vehicles domiciliats a Salt: C / . Major de Salt, 165.
Vehicles domiciliats a Sarrià: C / . Major de Sarrià, 73 .
• Girona, abril de 1983
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LA CAMPANYA
AL CARRER
Ha estat molt freqüent els darrers dies trobar-se gran nombre _
de candidats a l'Ajuntament de
Girona en qualsevol acte o inaug u r a c i ó que s ' o r g a n i t z a v a .
Aquesta nova forma de copsar
vots s'ha estès especialment i
sobretot al Partit Socialista,
Convergència Democràtica i el
Centro Democràtico l'han posat
en pràctica en repetides ocasions. En' ia inauguració d'ahir
Entre el públic, molts aspirants als
dels nous locals de MIFAS els reescons de l'Ajuntament de Girona'
gidors que potencialment s'hauran d'ocupar de l'àrea sanitària en
el futur Ajuntament gironí van dernostrar un interès molt especial
per conèixer els problemes que
pateix aquest grup de ciutadans.

ció per ajudar en tot el que calgui».

ELS ALCALDABLES, CARA A CARA
GIRONA
Dijous, dia 28 d'abril dell^983
TEATRE MUNICIPAL
a 2/4 de nou del vespre

DEBAT PÚBLIC
Pel P . S . C :
Per CiU:
Pel P . S . U . C :
Pef A . P . , . "
Ped C.D.S.
Pel P.C.C,
Per U.E.N. - E.R.C.,
IVIoderador:
Presentaran:

HI INTERVINDRAN
J o a q u i m Nadal
. ' J o a n Vidal i Gayolà
Josep Quintanas
Emili Caula
M a r t i IVlanel Díez
Àngel Serradeil
J o a q u i m Jubert
"

Rarrion Rovira
Josep Collelldemont^
director del Punt.Diari
J o a n Albert Argerich,
''
director de Radiocadenà a Girona
Amb la col·laboració de Ràdio Olot

