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Ric
cart assegura
a que dedicarrà esforços a la
promoció i integra
ació del centrre al municip i, donant a co
onèixer la seva tasca. Tan
nmateix ha diit que
“el no
ostre govern treballarà du
ur per elimina
ar les barreres
s arquitectòn
niques que en
ncara existeix
xen al
munic
cipi”.
Montsse Ricart, cand
didata de CiU per optar a l’a
alcaldia de l’Aj
Ajuntament de Vilafant ha vissitat les
instal··lacions del Ce
entre de Dia i de Recursos Pere Llonch de
d la mateixa localitat acom
mpanyada del
número dos de la seva
s
llista, Cris
stian Ceballoss, Pepi Comala
ada, exalcalde
essa de Vilafaant i Joan Vilah
hú
regido
or del mateix ajuntament.
a
Pere T
Tubert i Albertt Carbonell, President i Vice
epresident de MIFAS respectivament i Xaavier Gelabertt,
directo
or del Pere Llo
onch, han ens
senyat les insttal·lacions a la
a comitiva i ha
an intercanviatt opinions resp
pecte
les pro
oblemàtiques que afecten el
e col·lectiu de
e persones am
mb discapacita
at. Durant la vi sita s’ha explicat el
funcio
onament i els objectius
o
del centre
c
adreçatt a les persone
es amb discap
pacitat física dde la comarca de
l’Alt E
Empordà.
Ricartt valora molt positivament
p
la
a feina feta pe
el centre i pel grup
g
MIFAS en general. Haa explicat que
dedica
arà esforços a la promoció i integració de
el centre al mu
unicipi, per donar a conèixeer la tasca de
l’organització i col·laborant, per exemple,
e
en la
a creació d’enttitats esportive
es adaptades i el compartim
ment
dels re
ecursos entre
e l’ajuntament i el centre.
L’alca
aldable ha asssegurat que “es faran campa
anyes de sens
sibilització perr mostrar als jooves la capacitat
d’adaptació de les persones
p
amb
b discapacitatss físiques” i ha
a dit que “el no
ostre govern trreballarà dur per
p
elimin
nar les barrere
es arquitectòniques que enccara existeixen
n al municipi”.

