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SOCIETAT

Quatre imatges extretes del llibre
Coneguem-los, que vol apropar els
ciutadans al món dels minusvàlids.
Fotos: ANNA PONS

als psíquics.
Aquest servei ofereix informació i formació per a aquelles persones que es volen integrar en
el món del treball. «Tenim una
borsa de treball oberta a qualsevol
discapacitat i oferim assessorament, des de classes de català
fins a la redacció d'un currículum», explica Maria Rosa Ferrer,
la psicòloga que s'encarrega d'aquesta iniciativa.
La incorporació dels discapacitats al món del treball és una
de les preocupacions principals de
Mifas, un cQp s'han solucionat els
problemes més immediats d'accesibilitat. «En els últims anys s'ha
fet molta feina, però encara hi
ha molt camí per fer», explica
Carbonell.
El responsable de l'associació
recorda que els minusvàlids físics
tenen els mateixos problemes que
qualsevol altre ciutadà per trobar
feina, però a més a més amb la
dificultat afegida de la seva discapacitat.
Potenciar les residències
Un altre dels temes que preocupen és la situació de .les persones amb - grans minusvalies.
«S'han de potenciar les residències on aquestes persones, que
no es poden valdré -per elles mateixes, puguin rebre Tatenció personalitzada que necessiten. A Girona funciona una residència d'aquest tipus i esperem que a mitjà
o llarg termini poguem disposar
d'una altra a la Garrotxa», assegura Carbonell.
L'associació Mifas també organitza diferents activitats lúdiLa conviència, l'accessibilitat, la integració laboral i els esports adaptats són els protagonistes del llibre Coneguem-los, un
ques i festives per als seus socis.'
«Muntem parades durant les fesrecull de fotografies realitzades per la fotògrafa Anna Pons que ha estat editat per celebrar el desè aniversari de l'associació
tes importants, com la diada de
Mifas a la Garrotxa. Aquesta asssociació, que treballa per a la integració social i laboral dels discapacitats, aplega actualment
Sant Jordi o les Fires de Sant
140 socis, tots ells discapacitats físics.
Lluch. Cada any celebrem la Diada del Soci, que està oberta a
tothom qui ens vulgui acompanyar. També fem excursions, campionats d'escacs i de butifarra»,
explica Ferrer.
La major part dels socis de Mifas són persones que han quedat
discapacitades arran d'algun accident. «Hi ha sobretot persones
IRENE CASELLAS
rrotxa, la dècada de funcionament el títol Coneguem-los, combinà les dels discapacitats. Pons els pre- grans, però també tenim una vinM Olot.— «Han estat deu anys d'aquesta entitat. Per celebrar l'a- imatges amb cites que porten el senta en situacions quotidianes: tena de socis més joves», indica
molt positius, sobretot pel que fa niversari, l'associació ha editat un lector a reflexionar sobre allò que nedant, passejant, dormint o con- la psicòloga. Arreu de les comara l'accesibilitat. Vam començar recull de fotografies amb la visió veu. L'objectiu és trencar les ba- versant. Coneguem-los va ser pre- ques gironines, Mifas compta amb
des de zero i es pot dir que en més humana i propera de les per- rreres —no només arquitectòni- sentat ahir al vespre a l'Ajunta- 1.600 socis.
ques— que impedeixen la plena ment d'Olot, en el mateix acte
aquests moments el 80% dels edi- sones discapacitades.
Al marge de lluitar per l'eliintegració dels discapacitats en la de celebració del desè aniversari minació de les barreres arquitecficis públics els tenim adaptats.
Imatges i cites
societat. «La minusvalidesa co- de Mifas a la Garrotxa.
També hi ha hagut lína important
tòniques —l'eiítitat té el suport
millora en la percepció que tenia
En 10 anys, la delegació ha d'un arquitecte— i de potenciar
Les imatges de la fotògrafa mença en els ulls dels altres», és
la societat, de les persones dis- •Anna Pons també s'han pogut una de les frases que l'autora del aconseguit consolidar serveis tan la integració social i laboral, Mifas
capacitades.» D'aquesta manera veure en una exposició itinerant recull recorda en la introducció interessants com el SIL (Servei també ofereix als seus socis els
resumeix Josep Maria Carbonell, que ha recorregut diferents lo- del llibre.
d'Integració Laboral), adreçat serveis .d'assistents socials i de
responsable de Mifas a la Ga- calitats catalanes. El llibre, amb
Per oferir la visió més humana tant als discapacitats físics com psicòlegs.

Una dècada superant barreres

La delegació de Mifas a la Garrotxa celebrà el desè aniversari editant un recull de fotos
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DE DILLUNS A DIVENDRES:
6,20'-7,00.8,00-9,00-.
10,00-11,30-13,30'-14,3016,00'-17,30-19,30
DISSABTES: 9,00-12,0017,30-19,30
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