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e Castanyes i artesania a Amer. Un concurs
de torradors de castanyes
i una mostra d’artesania
van ser els actes centrals
de la jornada festiva d’ahir
a Amer. Concretament, es
va celebrar la trentena edició de la castanyada popular i la fira de Sant Martí. A la plaça de la Vila
s’hi van instal·lar tot de
parades d’entitats i botigues del poble i es van
poder visitar diverses exposicions. A la tarda, es
va fer un tast popular a
càrrec dels restauradors
amerencs i una castanyada
popular. / A.P.

e Fira de l’intercanvi d’Iaeden a Figueres. La
plaça del Gra de Figueres va ser ahir l’escenari de
la fira de l’intercanvi de l’Iaeden, la Institució Alt-empordanesa de Defensa de la Natura. Desenes de persones
hi van participar. / EUDALD PICAS

e Fi de l’exposició ornitològica de Palafrugell.Ahir va acabar a la Bòbila Vella de Palafrugell la 17a
edició del concurs i exposició d’ornitologia, en què es
van poder contemplar durant tota la setmana passada
prop de 2.000 ocells, majoritàriament canaris. / O.M.

opinió X IRENE RIGAU. Diputada de CiU al Parlament

Mifas: reivindicació,
conscienciació i acció

M

ifas és una entitat que ha aconseguit ser
una clara referència en el mapa associatiu
i cívic de les comarques gironines, més enllà
de la representativitat indiscutible del sector de
la discapacitat física. Mifas compleix 25 anys i
arriba a aquesta fita gràcies a la perseverança
i el treball d’un conjunt de persones que al llarg
de tot aquest temps han tirat endavant l’entitat,
amb Pere Tubert al capdavant, i ho han fet adaptant-se als diferents moments i aconseguint una
gran unitat de tot el col·lectiu i una bona entesa
amb les administracions. Temps enrere a causa
de la poliomielitis i en l’actualitat, malauradament,
a causa dels traumatismes provocats sobretot per
accidents de trànsit, la discapacitat física pot irrompre en la vida de les persones i canvir-los radicalment les condicions de qualitat de vida i
integració social. Des de Mifas no s’ha exigit
simplement resposta a les necessitats que genera
aquesta realitat, sinó que des de Mifas s’han fet
propostes i actuacions i s’han pres compromisos
per garantir orientació, formació, treball, atenció
domiciliària i residencial a les persones afectades.
Parlar d’integració laboral és parlar d’autonomia
personal i és per això que hem d’aprofitar aquest
aniversari per fer una nova crida a les empreses
i institucions perquè confiïn en les possibilitats
laborals de les persones amb discapacitat i estiguin
predisposades a promoure les adaptacions de l’entorn físic i/o organitzatiu de l’empresa amb l’objectiu que la integració laboral no trobi obstacles.
Vint-i-cinc anys de dificultats i limitacions han
esdevingut també 25 anys d’abnegació, esforç,
fermesa personal, capacitat d’entesa i, per sobre
de tot, confiança en les possibilitats de totes les
persones. Aquesta és una de les grans lliçons
que ens dóna Mifas. Per molts anys i moltes
gràcies.
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