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PUNT IA PART
LA SITUACIÓ DE LES PERSONES AMB DISMINUCIÓ
El nombre de persones amb disminució
física que busquen un lloc de treball
s'ha disparat a les comarques gironines.
L'associació Minusvàlids Físics Associats (Mifas) té actualment en llista

d'espera 500 persones que demanen
un lloc de treball i els serveis de l'associació estan col·lapsats. Per a les persones amb disminució psíquica, manquen llocs de treball i places residen-

cials. A les comarques gironines, s'ha
creat ara una plataforma d'associacions
de pares d'alumnes per reclamar millores per a les persones amb minusvalideses i per protestar pel nou decret

de preus, contra el qual s'ha presentat
un recurs. Hi ha poques empreses que
compleixin l'obligació legal d'incorporar un 2% de persones amb disminucions a la seva plantilla.

Mifas té en llista d'espera 500 disminuïts
que estan buscant un lloc de treball
Els representants del col·lectiu diuen
que els serveis per a minusvàlids
físics i psíquics estan col·lapsats

Les empreses no compleixen
l'obligació legal d'incorporar un
h de persones amb disminucions

El nou decret que preveu fer pagar
als familiars dels disminuïts per
determinats serveis provoca rebuig

MÒNICA CABRUJA

H Girona.— El servei de suport
d'integració laboral de Mifas ha
passat de tenir 200 sol·licituds de
feina l'any 1995 a les més de 500
que hi ha ara. Cada any, aquest
servei aconsegueix col·locar algunes persones a les empreses gironines, però són poques en relació amb la proporció de peticions, que no para de créixer. «La
feina està malament per a tothom,
però, en. el nostre col·lectiu, la
situació s'agreuja cada dia més»,
explica el president de Mifas, Pere
Tubert.
La llei d'integració social dels
minusvàlids (Lismi) estableix diferents fites que no s'han aconseguit. Les barreres arquitectòniques segueixen existint, i pel que
fa al tema de les pensions de
les persones amb disminucions,
estan lluny d'arribar al sou mínim
interprofessional i poques empreses compleixen l'obligació legal
del percentatge del 2% de persones amb disminucions a les
plantilles. La manca de llocs de
treball va acompanyada del
col·lapse en altres serveis, com
ara residències assistides, pisos tutelats i altres recursos.
El nou decret de preus, que
preveu demanar diners als pares
o familiars d'una persona disminuïda per pagar els serveis, ha
estat la gota que ha fet Vessar
el vas. «Això suposa que el nostre
col·lectiu perd toia l'autonomia
com a persones», destaca Tubert.
Arran d'unes jornades de reflexió sobre el futur de l'estat del
benestar que va organitzar Mifas
la tardor passada, el senador Joaquim Vidal, de CiU, va defensar
una moció que va ser acceptada
pels altres grups. Aquesta moció
es refereix a la integració social
de les persones amb disminució,
i es demana, en primer lloc, l'aprovació d'un projecte de llei que
incentivi i afavoreixi la contractació, així com l'estabUment de
mesures favorables per a les empreses que compleixin l'obligació
legal del 2%. També proposa potenciar ajuts i subvencions als centres especials de treball, un increment de pressupostos per a
aquests centres i accions adreçades a la formació. La moció també
aborda les insuficiències del sistema de pensions. Antoni Vila,
professor dels estudis d'educació
social a la Universitat de Girona,
va moderar les jornades de Mifas
i va fehcitar el senador Vidal i
tots els grups de la cambra alta
per l'aprovació de la moció.
Josep Valls, gerent del grup
Aspronis de la Selva i el Maresme,
manté que aquesta moció es contradiu del tot amb la política que
actualment porta a terme el govern de CiU a Catalunya en el
tema dels disminuïts. «Èn la moció es diu que s'ha de comptar

El taller ocupacional de Mifas, amb algunes persones treballant-hi. Foto: LLUÍS SERRAT.

només amb els recursos de la persona amb disminució, i això indirectament comporta demanar la
supressió del decret de preus»,
afirma Valls. El gerent d'Aspronis
manté que el nou decret de preus
«estableix un impost antidemocràtic que trenca la igualtat de
les persones, ja que fa que el

pare d'un fill disminuït no pugui
ser igual a qualsevol altre pare».
Valls defensa que «s'hauria d'obrir un fònun de debat sobre l'aplicació de la Lismi», i recorda
que els serveis per a l'atenció a
les persones disminuïdes estan
col·lapsats.
El nou decret de preus ha imU05tWM4l
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pulsat a les comarques gironines
la creació d'una plataforma d'associacions de pares, que ja han
presentat un recurs d'anticonstitucionalitat i tenen previst fer mobilitzacions. Una de les reivindicacions que fa la plataforma és
la de recuperar els serveis i el
finançament que es donaven l'any
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1993 i la convocatòria d'inversions
urgent pel 1997, «tenint en compte que no n'hi ha des del 1993»,
segons s'afirma. Climent Pont,
portaveu de la plataforma, destaca
que «el 40% dels minusvàlids psíquics no tenen plaça en una residència ni en un taller ocupacional».
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