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DIARI DE GIRONA

MIFflS/uiia associació que Iluita pels drets
deis minusválids gironins
Els minusválids físics Associafs (IVlIFASrés una entltat
d'ámbit provincial que va néixer fa 6 anys per revitalitzar el
moviment associatiu de les persones amb impediments
físics. Enguany han obert un stand al certamen gironí per
popularitzar rassociáció, segpns ens comenten en Pere
Coderch (membre de la directiva) i en Josep Moreno (assistent social).
'
. . . .
— En quins ámbits treballa MIFAS?

.,

— Nosaltres intentem cobrir tot él ventall de necessitats
.deis dismlnuíts físics. Per ais menors de 25 anys, el mes Interessant son les actívit^ts esportives i de lleure, a partir d'aquesta edat el tema prjoritári és la integrado laboral; finalment, pels jubiíats o majors de 55 anys, tehtm un servci d'assessorament per aconseguir p^nsioñs.
— Pariem del temps Iliure...

•

'

— Nosaltres hem creat equips de básquet i altres esports sobreviure, pero nosaltres Iluitarem per unaactivitát laboral
per a disminu'itsf isics, a mes intentem cultivar les arts plásti-. normal de tots els minusválids.
~
ques per ais moments d'pci. A través de la hostra xarca de
— Compteii amb la cdl.laboració d'algun organisme per a
delegacions i la residencia que es construirá al carrer Ernili
les vostres aqtivitats?
Grahit, posem locáis a dísposició d'aquells minusválids que
vulguin aplegar-se per'discutir els seus problemas corriuns.
— Hem d'agrair la col.laboració de la Caixa de Barcelona, i
Peró'creiem que aixó no els ha d'impedir fer la seva vida nor- properament esperem ajuts de la Generalltat a través de
mal i relacionar-se amb qualsevol ambient.
l'lnstitut Cátala d'Assisténcia i Servéis Socials.
— El tema del treball...
^
'
— Veieu un canvi en l'actitud de lia societat enfront deis
— Nosaltres Iluitem contra la discriminació laboral deis disminuíts físics?
minusválids, que poden realitzar prácticament tots els treballs d'una societat avangada com la nostra. Tenlm un taller
— Si. Ara estem extenent la idea que el nostre col.lectiu es
compost per gent normal que té alguns problemes molt con(TADIFI, SA) en el qual els minusválids poden aportar les
seves capacitats. Amb tot respecte, hem de dir qué nosaltres crets peralguña incapa.citat física i que s'agrupa i Iluita per
defensar els seus drets, no per prémer^a fibra sensible de la
no organitzarem mai rifes ni sorteígs, comprenem que pera
resta de la societat.
algunscol.lectius aqüestes activitats son necessáries per
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