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Mifas es col·lapsa amb més
de 1.400 demandants d’un
lloc de treball a Girona
 L'associació de minusvàlids dobla la seva pitjor xifra històrica i li

retallen un 30% en subvencions per inserir treballadors discapacitats

«

de formar grups de treball.
El president de l'associació insisteix en l'obligació que tenen les
empreses de més de 50 treballadors de tenir un 2% del seu personal de persones amb discapacitat a les seves plantilles, tal i
com marca la llei. A més, destaca
la boniﬁcacions a la Seguretat Social de les que gaudeixen les empreses que contracte a minusvàlids.

econòmics i subvencions per part
de l'administració. En aquest sentit, Tubert ha remarcat que «Mifas
encara no ha rebut la subvenció de
l’any passat pel retard generalitzat
del pagament de la Generalitat
en subvencions, i hauran d’escurçar el pressupost per aquest 2013».
Per altra banda, L'Associació
de discapacitats està treballant en
la formació de les persones que no
troben feina per tal de millorar la
seva situació laboral i poder incorporar-se-e al mercat laboral,
però és veuen subjectes a les limitacions econòmiques i a les característiques de les persones que
busquen feina, les quals han de tenir el mateix perﬁl laboral per tal

Accés al mercat laboral
Només 2 de cada 10 discapacitats
catalans en atur van aconseguir
una entrevista de treball l’últim trimestre. Això és el que es desprèn
de l’informe «Discapacitat i Formació en temps de crisi» presentat per la Fundació Adecco. Segons
el document, la formació s'ha convertit en un recurs essencial pels
aturats catalans per accedir al
mercat laboral. Un 66,2% està
apostant per incrementar els seus
coneixements per tal de poder
torbar feina, front a un 51,6 d'aturats catalans a nivell general.
Tot i que els últims anys l'evolució en la contractació de treballadors amb discapacitat ha estat
favorable a Catalunya, la seva penetració al mercat laboral continua
essent insuﬁcient, lluny d'apropar-se a les dades desitjades de
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L'associació de minusvàlids Mifas es troba desbordada per la
gran demanda de feina dels discapacitats de les comarques gironines que, a causa del context de
crisi econòmica, han vist com les
empreses s'han vist obligades a
prescindir dels seus serveis. Enguany, la llista d'espera de Mifas és
de 1.426 persones, doblant la pitjor xifra històrica de l'associació
que havia estat de 700 persones, i
l'empresa no pot absorbir la gran
demanda de feina per part dels
seus associats.
Així mateix, el passat exercici
2012 l'associació va veure com li
retallaven un 30% de les subvencions que rebia per inserir discapacitats en empreses ordinàries.
Tot i això, Mifas va aconseguir
formular 343 contractes laborals
durant el 2012 a les comarques gironines, dels quals 159 van ser a
l'empresa ordinària i 184 a l'empresa protegida, i d'aquests 117 van
ser de llarga durada.
Segons el seu president, Pere
Tubert, les dades del 2012 són un
bon resultat tot i el context de crisi i les retallades en subvencions,
però no permeten reduir gaire la
demanda de feina dels associats.
És per això que l'entitat ha posat de
manifest la manca de recursos
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El 2% dels treballadors
de les empreses de més
de 50 empleats han de ser
discapacitats, com marca la llei»

«

Ens han retallat un 30%
en subvencions i no podem
absorbir la demanda de feina i
formació dels nostres associats
amb tan pocs recursos»

Tres educadores creen un centre
d’oci per a gent amb discapacitats
GIRONA | ACN/DdG

Anar al cinema, de colònies, sortir de festa, gaudir d'una obra de
teatre o d'un bon àpat, fer manualitats o trobar-se amb els companys a Girona ja és una realitat per
aquelles persones que pateixen
alguna discapacitat física o psíquica. Des del passat abril, l'empresa Somnis CROAC realitza tota
mena d'activitats basades en l'educació en el lleure que potencien
l'autonomia dels discapacitats físics
i psíquics, la seva autoestima, benestar i felicitat. «Volíem que fos
un punt de trobada per a persones
amb discapacitats, trencar les barreres arquitectòniques o els tòpics. Un lloc on poguessin fer tot
allò que volen, s'ho passessin bé i
fessin amics», explicava una de
les creadores, Gemma Pagès.
Actualment, tenen 50 usuaris
amb una edat mitjana de 30 anys
que pateixen alguna deﬁciència
psíquica o física. La gran majoria
dels usuaris han patit paràlisis cerebral i tenen mobilitat reduïda. «El

nostre objectiu era crear una cosa
diferent, no ens agradava res del
que hi havia perquè tots els centres
estan massiﬁcats, hi ha pocs educadors i no són prou individualitzats», comentava Pagès. Per aquest
motiu, els pilars bàsics són oferir
serveis de lleure individualitzats i
trobar noves formes d'oci que els
usuaris no hagin provat mai. «Durant la setmana fem tota mena
d'activitats a la sala polivalent com
manualitats, estimulació, jocs de
taula o teràpia amb animals, entre
molts d'altres» explicava la creadora.
Segons l'educadora social, moltes vegades la principal diﬁcultat és
crear i organitzar activitats pensant
en les característiques de cada
usuari i com pot participar-hi sense que se senti exclòs. «Amb una
mirada ja sabem què volen, és increïble com es comuniquen amb
nosaltres, sembla que tenim telepatia. Dia a dia es crea un vincle
molt especial amb tota la colla» assegurava Pagès. De moment, l'em-

presa compta amb tres educadores socials que s'encarreguen que
tot funcioni correctament.
Pagès ressaltava que a més de les
barreres arquitectòniques que segueixen existint a les ciutats i a Girona, els usuaris també s'enfronten
a diverses barreres socials. «La
gent s'estranya quan veu persones
discapacitades fent activitats d'oci com qualsevol altre ciutadà,
sempre hi ha la visió de 'Ai pobrets'
o la sobreprotecció» assegurava.
De moment, els usuaris i els
membres de l'equip es mouen
d'un cantó a l'altre de la ciutat utilitzant el transport públic o a peu,
i organitzen activitats segons les estacions. Actualment, l'empresa
manté relació amb el Club de Boccia de Girona i dues persones de
l'entitat ajuden a practicar als usuaris en el centre de Somnis CROAC
situat al carrer Pare Coll de Girona.
«De cara al proper any nosaltres
també tenim un somni, oferir els
nostres serveis a tothom qui ho necessiti» assegurava Pagès.

La seu de Mifas a Girona.

normalització.
Amb tot, el catalans amb minusvalidesa han ﬁrmat 24.349
contractes laborals el últims 3
anys, tot i la crisi, vers els 23.131 del
trienni anterior, fet que suposa
un increment del 5,2%, però lluny
del màxim històric del 2007, amb
8.718.
En aquest sentit, més d'un 19%
de discapacitats catalans han dei-

xat de formar-se per tal de dedicar
tot el seu temps a la recerca de treball,i les principals motivacions per
formar-se són: la millora de les seves competències per optar a feines, així com que el seu sector habitual està en crisi i necessiten
orientar la seva carrera professional i la concepció de la formació
per mantenir-se ocupats i no caure en el desànim, segons l'estudi.

Duien una roda punxada, els
fan l’alto i abandonen 11.500
paquets de tabac dins el cotxe
GIRONA| DdG

Circulaven per un pas fronterer
de Puigcerdà amb una roda punxada, cosa que va cridar l’atenció
d’una patrulla de la Guàrdia Civil,
que els va fer l’alto. El conductor del
vehicle amb problemes i el del cotxe que circulava darrere, tots dos
de matrícula andorrana, van frenar
bruscament, van sortir dels cotxes
i van arrencar a córrer. Així va ser
com la Guàrdia Civil va comissar,
el passat 23 de febrer, 11.500 paquests de tabac de contraban al
camí de la Tour de Querol. Els
dos contrabandistes, però, es van
fer fonedissos. El carregament està
valorat en 52.000 euros, segons va
informar la benemèrita.
D’altra banda, l’altre cos estatat,
el Cos Nacional de Policia, ha fet
un total de 109 detinguts durant el
2012 a l’aeroport de Vilobí. El
2011 havien estat 116. Els motius
dels arrestos, però, són els mateixos any rere any: principalment, intentaven sortir o entrar d’Espanya

LA XIFRA

109

DETINGUTS

a l’aeroport durant 2012
Són els comptes del Cos Nacional de
Policia i corresponen bàsicament a
afers de falsificació de documents o
suplantació –dur paper d’un altre–,
però també crides judicials.

amb documents d’identitat falsos. Se n’han comissat 115. Del total de detinguts, 68 ho van ser per
falsiﬁcació de document o per ús
indegut de document autèntic, 39
perquè eren reclamats per la justícia, bàsicament espanyola, i dos
per afavoriment de la immigració
il·legal. Dels 68 detinguts pels documents d’identitat que no eren
correctes, pràcticament la meitat,
una trentena, portaven un document autèntic, però que no era seu.

