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TOTS ELS GRUPS DEL CONSISTORI VAN ACORDAR CEDIR UNA ZONA SITUADA A LES FORQUES PER CINQUANTA ANYS

Vilafant cedeix uns terrenys per a un
centre de formació per a discapacitats

Mifas construirà
el segon centre
que disposa
a la demarcació

JAUME PURCALLAS

C.VILÀ
VILAFANT

L’Ajuntament de Vilafant ha
acordat per unanimitat de tots els
grups al consistori la cessió per cinquanta anys d’uns terrenys per a
la construcció d’un centre ocupacional per a persones amb disminucions físiques.
Fins avui només existeix a Girona un centre per atendre les necessitats d’aquestes persones i està
situat a Riudellots. Això condiciona l’accés a moltes persones per
les dificultats en el desplaçament,
tot i que des de Mifas recull part
dels seus usuaris de la comarca, alguns dels quals han de realitzar
quatre viatges al dia.
Des de Vilafant, però, conscienciats de la importància del centre i de les mancances actuals, van
oferir un terreny municipal per
construir el primer d’aquestes característiques a la comarca. L’alcalde, Paulí Fernández, va explicar aquesta setmana en el ple extraordinari que l’Ajuntament
cedeix un solar qualificat com a
equipament públic de 1.581,64
metres quadrats. Els terrenys estan situats a l’Olivar Gran-Les Forques i se cediran per un període de
50 anys. Una vegada transcorregut
aquest temps el solar tornarà a ser

Futur centre ocupacional. El nou centre de Mifas es construeix en aquests terrenys entre l’Olivar Gran i les Forques.

de propietat municipal, a menys
que s’estableixi un nou conveni.
L’entitat que es fa càrrec de la
construcció del nou centre ocu-

pacional és Mifas.
Fernández va explicar que, a
banda de realitzar les funcions dels
centres ocupacionals, està previst

que s’hi doni informació. En
aquest sentit va informar que les
persones amb qualsevol tipus de
disminució física podran adreçar-

se al centre si tenen algun problemes per tal de conèixer les possibles solucions.
L’alcalde de Vilafant ja havia manifestat anteriorment la voluntat
de l’equip de govern de dotar la
comarca del servei que ofereixen
els centres ocupacionals, conscients que permeten millorar la
qualitat de vida de les persones.
Aquesta proposta es va sotmetre a votació i va rebre el suport
unànime de tots els membres que
formen part del consistori.
El president de Mifas, Pere Tubert, va explicar fa uns mesos que
el centre de Riudellots de la Selva
està actualment saturat i per aquest
motiu es va demanar a diferents
ajuntaments la col·laboració per
tal de construir-ne un de nou.
Aquest disposarà del servei de Centre de Dia, des de les nou del matí
a les cinc de la tarda, però també
acollirà les oficines de l’entitat a la
comarca, que ara estan ubicades
en un local de lloguer al centre de
Figueres.
La tercera de les activitats que es
realitzarà des del nou espai de Mifas seran els cursos de formació.
Les classes permeten que els alumnes disposin de més recursos per
accedir al món laboral o en qualsevol tasca que realitzin a la societat.
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