LA 2a SETMANA DE LA COMUNICACIÓ

Pere Tubert. PRESIDENT DE MIFAS

«Mifas ha demostrat que els
discapacitats som capaços
d’autogestionar-nos»
Va ser un dels fundadors el 1979 de Minusvàlids Físics Associats,
que el 2004 va celebrar els 25 anys d’història
DANI VILÀ / Girona

J Què suposa estar entre
els candidats a Gironí de
l’Any?
—«És un reconeixement de la societat per la
tasca que hem desenvolupat a Mifas en 25 anys de
treball. De fet durant tot
aquest temps Girona i les
seves comarques en conjunt ens han donat sempre
molt de suport, i aquesta
candidatura confirma que
els ciutadans creuen que
hem fet una bona feina.»
—Hi ha algun secret per
explicar la unitat que sempre ha presidit l’entitat en
aquest quart de segle?
—«Més que secret, crec
que totes les persones que
hem format part de Mifas
hem intentat mantenir
molta coherència. Una de
les coses importants és
que tothom ha treballat
per l’entitat, i mai pensant
en el protagonisme personal, sinó procurant ajudar
les persones amb discapacitat, que som nosaltres
mateixos. És clar que hem
tingut alts i baixos com
tota entitat viva, però mai
s’han produït escissions
per crear altres entitats.»
—Com definiríeu els 25
anys d’història?
—«Els definiria com un
esforç de les persones amb
discapacitat per demostrar que som capaços d’autogestionar els serveis i les
nostres pròpies reivindicacions; en definitiva, de
ser autosuficients.»
—Quan mireu enrere i
repasseu tots aquests anys
de servei, què és el més
gratificant?
—«El més gratificant és
anar pel carrer, que et saludi algú que coneixes, i
que et digui que també és
de Mifas i que el vam ajudar en un moment concret
de la seva vida. Fets com
aquests són els que et fan
sentir, i en especial comprovar, que els associats se
senten orgullosos de formar part de Mifas. Són petits detalls però reconforten, i més ara que ja som
més de 2.300 associats i

Ampliaran la denúncia contra l’alcalde de
Palafrugell si retira més obstacles d’un camí
ALBERT VILAR / Palafrugell

J La societat Actividades
Inmobiliarias Acisa SL
ampliarà la denúncia contra l’alcalde de Palafrugell,
Lluís Medir, i l’Ajuntament, si retira els pals amb
cadenes i el rètol que hi ha
al camí del Jardí Botànic.
Acisa ja té una denúncia
per treure sis blocs de formigó del camí. La societat
considera que és un camí
privat i l’Ajuntament diu
que és públic.

Un esforç col·lectiu
J Pere Tubert va ser un dels cofundadors de Mifas
ara fa més de 25 anys amb l’únic objectiu que persones discapacitades treballessin en favor de persones discapacitades. Des del 1987, Tubert s’ha erigit com el president de l’entitat, però sempre recalca
l’esforç col·lectiu per tirar endavant els projectes.
Mifas s’ha caracteritzat per ser una entitat molt gironina i arrelada al territori, i manté després d’un
quart de segle la voluntat de treballar en favor dels
discapacitats d’arreu de les comarques gironines.
que, per tant, hi ha molta
gent que no coneixem.»
—Quan s’arriba als 25
anys suposo que també es
mira cap al futur. Quins
són els nous reptes que
preveuen haver d’afrontar?
—«Tenim reptes de futur molt importants, i encara més amb els canvis
que s’estan produint en la
societat. Sobretot ens
preocupa la dependència.
Ara la discapacitat ja no es
produeix només per un accident o una malaltia; el
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fet de viure molts anys fa
que tothom, en un moment o un altre de la vida,
acabi sent discapacitat,
pel fet de ser gran o per altres motius. En aquest
context, hem d’aconseguir
que es reconegui que la
discapacitat forma part de
nosaltres tota la vida, i no
pas de manera temporal.
Per això, un dels objectius
és explicar a les administracions la nostra realitat,
i que ho tinguin en compte
en la llei de dependència
o de serveis socials.»
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L’ampliació de la denúncia va ser anunciada
per l’advocat de la societat,
Juanjo Liria, després de
rebre el comunicat del decret d’alcaldia en què li exposa que també ha de treure aquests elements que
barren el pas. A més, el decret recorda l’acord que va
adoptar la junta de govern
en el mateix sentit.
Liria va recordar que no
pensa retirar els elements
perquè consideren que es

troben en un camí privat.
Per aquesta raó, quan l’Ajuntament va treure els
blocs, la societat va denunciar l’alcalde i l’Ajuntament pels delictes de «prevaricació, usurpació, coaccions i furt». I ara l’ampliació seria per un delicte de
danys, va dir Liria, que
abans presentarà un recurs
davant l’Ajuntament. El
govern raona l’acció per
fer-se sense permís i en un
camí d’ús públic.

