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Menjador de la residència de la plaça Empúries.
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«Mifas ha augmentat el 2009 en una vintena els
seus llocs de treball tot i haver estat un any difícil»

JOSEP M. BARTOMEU

CÈLIA ROCA | GIRONA

Amb 31 anys d’història, MIFAS és
una entitat que representa les
persones amb discapacitat física de les comarques gironines i
busca solucions a les demandes que planteja el col·lectiu. El
seu president, Pere Tubert, explica les principals novetats de la
darrera assemblea de l’entitat,
celebrada el passat 17 d’abril.
P Mifas ha crescut en nombre de
socis. Com ha estat això ?
R
Estem molt satisfets perquè
tenim 100 socis més que l’any
passat i hem arribat a la xifra de
2.930 socis. Tots ells amb discapacitat física i amb ple dret. A
més, tenim 780 socis col·laboradors i a les comarques de Girona
representem 4.000 persones. Som
una de les entitats més importants
a Girona pel que fa al volum de socis.
P Quina tasca es fa des de Mifas?
R Actualment, tenim 387 treballadors en platilla, 20 més dels
que teníem. Per a nosaltres això és
molt important, sobretot en el
temps de crisi econòmica que estem vivint.
P Quin tipus de feina fan aquestes persones?
R Des de Mifas gestionem zones
blaves d’aparcament, també vigilem recintes concrets, i altres persones treballen com a cuidadors
en els nostres Centres de Dia de
Riudellots de la Selva i Vilafant, per
exemple. També hi ha personal
que es dedica a l’ajuda a domicili. En aquests moments estem
atenent 112 persones i n’hi ha 32
que viuen a la nostra residènca de
Girona, 58 són usuàries dels Centres de Dia i d’entre 20 i 25 més reben ajuda a domicili o atenció personal.
P Quins són els altres serveis
que ofereix la seva associació?

R Doncs, club d’esports, assessorament sobre supressió de barerres arquitectòniques, oci i formació. A més de la de Girona, també disposem de delegacions a Figueres, Blanes i Olot, i tenim locals
cedits a Palamós, Ripoll, Banyoles
i una petita delegació a la Cerdanya.
P I programes especíﬁcs?
R Hi ha un programa d’integració
laboral, que ara intentem recuperar, que estava adreçat a persones amb discapacitat que buscaven feina. Els darrers dos anys la
borsa de treball ha crescut molt.
Com deia, aquest programa, anomenat SIL, se’ns va anul·lar, però
ara esperem que se’ns renovi dins
el programa d’Igualtat d’oportunitats del Departament de Treball
de la Generalitat de Catalunya. Es
tracta de què les persones discapacitades puguin trobar feina a
l’empresa ordiària, és a dir, que les
empreses compleixin la quota del
2% amb llocs de treball destinats
a aquest col·lectiu de persones.
P Quin és el principal problema
que afecta Mifas en aquests moments?
R Tenim una manca important de
places de residència per a discapacitats. Voldríem que la conselleria d’Acció Social s’impliqués
més en la creació de places per a
persones amb discapacitat física. Hi ha alguns ajuntaments
–com ara Roses, Palafrugell i Lloret– que s’han ofert per cedir-nos
un terreny per a la creació de noves residències, però aquests projectes estan parats.
P Per a l’associació que vostè
presideix és molt important donar a conèixer el creixement del
nombre de socis....
R Sí. Volem destacar que aquests
darrers anys hem potenciat l’atenció personal als nostres socis,
més de 2.900. A més, des del pas-
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Façana de la Residència de Mifas a la plaça Empúries de Girona.

sat febrer comptem amb un diplomat més en treball social per
atendre les seves demandes. En
aquest apartat, la part més important de la seva tasca és la tramitació de les ajudes a les quals tenen dret.
P Com valora el programa d’Atenció a la Dependència?
R Tot i que els polítics van anunciar el programa amb molt rebombori, el que estem veient és
que aconseguir les ajudes signiﬁca per als nostres usuaris fer un
llarg peregrinatge per la burocràcia per aconseguir, al ﬁnal, ajudes
molt minses. En ocasions, si no
se’ls concedeix l’ajuda, haurem de
reclamar-ho davant un jutge.
Un altre problema que hem tingut,

però que ja hem solucionat, és la
diﬁcultat en què les empreses del
grup Mifas es van trobar amb diverses entitats bancàries per obtenir crèdits, hipoteques, i avals.
Per sort, i després d’una reunió
amb el president de Caixa de Girona, el tema ja està desencallat ja
que aquest ens va oferir facilitats.
P Quants diners aporten les pròpies empreses de Mifas?
R Rebrem 247.000 euros per al
nostre programa social. Des d’aquí, però, vull fer palès que cap de
les tres administracions no ens
dóna suport suﬁcient ni tampoc
cap reconeixement. En els 31 anys
d’història de Mifas, només hem rebut un reconeixement, aquest ha
estat un premi que ens va conce-

dir el bisbat de Girona. La nostra
independència política és pública i notória, és de suposar que això
sigui a causa del temps en què vivim. També vull afegir que hem
presentat propostes a la Diputació
de Girona i al Patronat de Turisme
perquè es promocioni el turisme
per a persones amb discapacitat,
ja que les nostres comarques tenen moltes possibilitats: esquí
adaptat a la Molina, bicicletes
adaptades, busseig adaptat, paracaigudisme adaptat, platges
amb vehicles anﬁbi... A més, el
nostre territori compta amb balnearis i hotels que promocionen
la salut. Pensem que això portaria
un goteig important de clients,
però no ens han fet cas.

