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LA VISITA DELS PRÍNCEPS D’ASTÚRIES

Mifas: 25 anys potenciant l’esport com a eina d’integració
ANNA PUIG

L’èxit de la XXVIII
Copa del Rei de bàsquet
en cadira de rodes és la
culminació i el reconeixement de la gran tasca
que du a terme Minusvàlids Físics Associats, coneguts com Mifas. L’entitat va començar amb 47
socis el 1979 i ara quasi
en són 3.000 i s’han convertit en una de les associacions de discapacitats
físics més consolidades
de Catalunya.
L’esport és una de les
branques que ha desenvolupat Mifas per millorar
la qualitat de vida i la integració en la societat
dels discapacitats físics.
El màxim exponent és el
bàsquet, tot i que es potencia la pràctica d’altres
esports, com ara el tir
olímpic, l’atletisme, la
natació, el tennis i l’hoquei.
El Club Bàsquet Mifas
va néixer a principi dels
anys vuitanta, poc temps
després de la constitució
de l’associació. Era un
projecte pioner en l’accés
directe als esports per a
minusvàlids en l’àmbit
de les comarques gironines. El 6 de febrer de
1980 es va demanar la
creació a Girona d’una
delegació de la Federació
Catalana d’Esports per a
Minusvàlids, una proposta que l’any següent ja era
un fet. El novembre del
1981 es va constituir el
Club Bàsquet Mifas i
●

Els equips que van participar en la final de bàsquet es van fotografiar amb els prínceps després de l’entrega dels guardons. MIQUEL RUIZ

l’equip va participar per
primera vegada en la lliga
catalana de bàsquet en cadira de rodes. A partir de
llavors van començar a
fer partits d’exhibició, i
ara el CB Mifas Esplais
participa en la primera divisió estatal de bàsquet en
cadira de rodes. Una his-

tòria que es recull en l’exposició «Club Mifas, 25
anys», que aquests dies es
podia visitar a la Sala Gòtica de l’ajuntament de
Castelló.
El president de Mifas,
Pere Tubert, va destacar
la bona organització del
torneig d’aquest cap de

setmana: «Per primera
vegada els prínceps assisteixen a una final de la copa del Rei en cadira de rodes. Això ha fet que hi hagués més assistència i ha
estat una bona oportunitat per ser reconeguts.»
(Més informació de la copa del Rei a El 9.)

PUBLICITAT

CURSOS DE FORMACIÓ
PER A MANIPULADORS D’ALIMENTS
per a particulars i empreses
COL·LEGI OFICIAL DE
VETERINARIS DE
GIRONA
Núm. REFMA: 166/CAT

PER A MÉS INFORMACIÓ

truqueu al 972 200 062 o al 636 51 38 06
A/e: colvetgi@grn.es

817355/747246E

NUEVO TATA
GRAND SAFARI
desde 16.600 €

www.tatamotors.es

814413/748666Q

BIENVENIDO AL

902 265 266

MUNDO

Si quieres perderte. Si buscas una TATAAVENTURA, prueba el Nuevo TATA GRAND SAFARI.
Con motor turbo diesel common rail de 115 CV y aire acondicionado, desde 16.600 euros. Es la TATAEXPERIENCIA de la temporada

MÒBIL TÈCNIC GIRONA, S.L. / Tel.: 97 251 36 00 / 17600 Figueres / Tel.: 97 224 08 00 / 17180 Vilablareix / Tel.: 97 226 80 00 / 17800 Olot

Punt, El, 2006-04-03, p. 7.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

Impuestos y transporte incluidos. Tasa de matrícula, Pintura Mica, accesorios y Plan Prever NO
incluidos. Versiones 4x2 y 4x4 con reductora.
Gama GRAND SAFARI: Consumo medio 8.6 L/100 km. Emisiones media 232 g/km.

PUBLICITAT

