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LES ASSOCIACIONS GIRONINES CREUEN QUE L'ADMINISTRACIÓ CATALANA HAURIA DE PARTICIPAR AL PROJECTE PERQUÈ SE'N PUGUIN BENEFICIAR

Els^discapacitats dubten que rassaig de
mobilitat per a paraplègics arribi a Girona
Funcionament projecte «levàntate y anda»

La Unió Europea va
presentar dilluns en .
una demostració a
Brussel·les un assaig
que va permetre a tres
paraplègics moure's
mitjançant un
mecanisme d'impulsos
elèctrics.

Suprimir
les barreres

CRISTiNA TARTERA
GIRONA'-

D La presentació del programa Le- .
vàntate y anda de la setmana passada, encaminada que persones paraplègiques recuperin la mobilitat
mitjançant impulsos elèctrics, ha
estat rebuda amb un cert escepticisme a Girona tot i que les associacions dedicades a la integració
de persones amb discapacitats han
destacat que qualsevol primer pas,
en la investigació representa una
-esperança per al col·lectiu.
' - El vicepresident de Mifas, organització per a diminuïts físics
d'autoajuda i formada per 2.000
socis, Quim Bonaventura, desta-ca que les investigacions només
afecten un sol col·lectiu entre els
discapacitats, les persones amb paraplegia, i que «no deixa de ser un
programa». Per Quim Bonaventura, «aquest tipus de notícies air
xequen molta expectació i molta
gent en queda pendent». A més,
pel vicepresident de Mifas, seria bo
que «Espanya col·laborés en el projecte» per tal que els possibles
avanços arribessin a les comarques
de Girona. «Ens agradaria que Tadministració catalana s'hi impli-^
qués» sentencia.
Amb tot, Quim Bonaventura no
amaga que el programa Levàntate
y anda pot significar una certa esperança per als discapacitats. «Potser anirà arribant i avançant i per
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aquest motiu val la pena apostarhi». Tot i això, destaca que «no és
una tècnica destinada a la rnajoria dels discapacitats perquè no són .
els que predominen».
Vint anys d'experiència

Mifas és una organització que
compta amb 20 anys d'existència
i que es dedica a donar serveis i feina als socis de la pròpia entitat. Tot
i estar a les comarques de Girona
és una de les organitzacions d'aquestes característiques més destacables. Mifas té seus a les ciutats
de Figueres, Olot i Blanes i grups
de treball a Ripoll, Puigcerdà i la
Bisbal d'Empordà. Actualment
també hi ha una miniresidència per
a nou persones al carrer Emili
Grahit de Girona i han adquirit
nou pisos més al barri de Sant Narcís amb l'objectiu d'adaptar-los per
a aquesta funció. A Riudellots de

la Selva, Mifas també hi té un taller ocupacional per a disminuïts.
La tècnica presentada en el programa Levàntate y anda, encaminat al fet que els paraplègics recuperin la mobilitat mitjançant impulsos elèctrics, ha estat finançada
per la Comissió Europea i hi han
participat empreses i científics de
França, Itàlia, Alemanya, Holanda, Gran Bretanya i Dinamarca. En
la demostració a Brussel·les tres
invàlids van posar en moviment les
cames -dos cormectats amb un ordinador es van aixecar, i un tercer, amb un xip implantatya moure la cama dreta-.
La>tècnica en què es basa el projecte té com a objectiu substituir
les ordres que normalment arriben del cervell als músculs de les
cames per uns senyals artificials
procedents d'un ordinador o d'un
xip. Aquesta centraleta implanta-
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da a l'abdomen, envia els senyals
a través d'uns elèctrodes cap als
nervis i els músculs. I és que els paraplègics poden tenir els músculs
de les cames en bon estat, però les
lesions en la columna vertebral els
impedeixen rebre l'òrdre cerebral
necessària perquè es moguin i perquè reaccionin.
Amb tot, perquè el pacient es pugui sometre a l'operació ha de tenir un bon estat de salut en general i la seva lesió ha d'estar entre les
vèrtebres 4 i IL La resta del sitema
nerviós ha d'estar intacte i l'aparell
muscular en bon estat. És en aquest
sentit que el vicepresident de Mifas, Quim Bonaventura, insisteix
en la relativitat de la campanya perquè no tots els discapacitats se'n
poden veure beneficiats encara que
sigui a llarg termini i qUan la tecnologia presentada dilluns a Brussel·les avanci.
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• La supressió de les barreres arquitectòniques és una
de les principals reivindicacions dels col·lectius de discapacitatsfísics.El grup Mifas destaca que la integració no serà possible si no se
suprimeixen les barreres arquitectòniques que impossibiliten el dret de tota persona a utilitzar edificis i espais ]
La reivindicació de suprimir els obstacles arquitectònics és una lluita constant
per l'accessibilitat, i l'any
1992 es va signar un conveni de col·laboració entre el
Real Patronato de Àtención
y Prevención a Personas con .
Minusvalía, Benestar Social
de la Generalitat i Mifas per
oferir a qualsevol entitat, comerç ò persona interessada,
l'asssessorament d'un arquitecte en el tema de la supressió de barreres arquitectòniques.
En aquest sentit, la Noemí,
una noia de 21 anys disçapacitada què col·labora en l'Associació de discapacitats per
a la integració social -Adisexplica que a Girona per a
molta gent desplaçar^se cada
dia és molt difícil. «A Girona diuen que volen solucionar les barreres arquitectòniques però ara per ara la s i ^
tuació està molt malament»
destaca la Noemí. La principal reclamació què fa la No. emí és que la ciutat tingui
«més guals i. més rampes» i
afegeix que ho demana «no
només per a mi sinó per bastant més gent que ha d'anar
amb cadira de rodes».
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