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EL PUNT AVUI
DILLUNS, 21 D’OCTUBRE DEL 2013

Pere Tubert President del grup Mifas
Un grup de
prestigi
El grup Mifas es
va crear l’any
1979 i és l’associació de discapacitats més important de Catalunya. En l’actualitat, té 3.400
socis i cada any
en fa uns 200 de
nous de gent que
perd la feina o
procedents d’entitats que han
desaparegut.

DESTAQUEM

Tota la programació
de Fires de Sant Narcís
Del 25 d’octubre al 3 de novembre
www.girona.cat/firesdesantnarcis
No us perdeu la NOVA revista
“Girona emociona” per a Ipads!

El divendres 25 d’octubre, a partir
de les 16 h, Fires Solidàries:
totes les atraccions a 1 euro!
OCUPACIÓ I FORMACIÓ
Càpsula TIC: introducció a les xarxes socials
Facebook i Twitter
Divendres 25 d’octubre, de 9.30 a 13.30 h
Al Centre d’Iniciatives Locals – Girona Emprèn
Cal inscripció prèvia gratuïta:
www.girona.cat/gironaempren

Pere Tubert, a la seu que el grup Mifas té al barri de Fontajau de Girona ■ D.V.

“Hem perdut per
un feix de bitllets”

Jornada de presentació del programa de foment
de la Fórmula Cooperativa
Dimecres 30 d’octubre, d’11 a 13.30 h
Acte inclòs dins la programació
del Saló de l’Emprenedoria de Fira de Girona
Cal inscripció prèvia gratuïta:
www.girona.cat/gironaempren

CONCURS · El president de Mifas repassa què suposa per a l’entitat la pèrdua
de la gestió de la zona blava de Girona després de 24 anys SOCIS · La crisi fa
que cada any l’entitat creixi 200 socis, de discapacitats que perden la feina

A
GIRONA

vui fa just una setmana que el ple municipal de Girona va adjudicar de manera oficial a l’empresa Setex
Aparki la gestió de la zona blava,
un servei que durant 24 anys ha
gestionat Mifas. El seu president
repassa l’impacte de la decisió i del
concurs i el futur de l’entitat.
La setmana passada es va fer oficial que Mifas deixava de gestionar la zona blava. Decebut?
Perdre la gestió després de 24 anys
és un cop molt dur per a Mifas, però ara cal tirar endavant i mirar al
futur. Cal buscar altres vies de finançament per garantir-lo.
Hi ha el perill que aquest cop dur
sigui un cop mortal per Mifas?
Bé, l’Ajuntament ha concedit una
subvenció de 350.000 euros en dos
anys que garantirà que la part social de l’associació pugui sobreviure i suportar aquesta pèrdua d’ingressos que suposa.
Fa un any i mig, ja vèieu el perill
que la gestió acabés a mans
d’una gran empresa.
Sí, vèiem el perill i per això havíem

fet un gran esforç econòmic i tècnic per posar-nos al dia. En els dos
últims anys, hem rebut tres premis d’innovació amb nous sistemes de gestió de zona blava i per
avançar en ciutat intel·ligent.
De fet, la part tècnica del concurs la vau guanyar.
Sí, és així. Hem perdut perquè la
nova empresa calculem que haurà
d’invertir 1,6 milions d’euros i
700.000 els posarà el primer dia.
És indubtable que nosaltres no tenim aquesta quantitat, perquè és
una bestiesa i no es pot amortitzar
en dos anys. Podem afirmar que
hem perdut per un feix de bitllets
que van posar sobre la taula.
Tot i això, l’empresa Giropark està
consolidada en terres gironines.
Sí, gestionem les zones blaves
d’onze municipis i hem d’agrair la
confiança en nosaltres, perquè encara no han optat per empreses
multinacionals i opten per un
client de proximitat i amb clara
finalitat social.
La nova empresa, per llei, assumeix els dotze treballadors, però
pateix pel seu futur?
Bé, tots tenen algun tipus de discapacitat i teníem un servei individualitzat. Però com que són so-

Conferència: Conductes de risc
en els adolescents d’avui
[joves i alimentació], amb Josep Toro
Dimarts 22 d’octubre, a les 19.30 h
Escola Municipal d’Humanitats
- Centre Cultural La Mercè
Inscripció gratuïta obligatòria:
www.fundaciojaumecasademont.cat

cis de Mifas, part d’aquest servei
els el podrem seguir donant. Tot i
això, estarem en contacte amb la
nova empresa per veure quins
serveis podem prestar i si l’increment de plantilla que es preveu,
la pot fer amb gent de la nostra
borsa de treball.

Inauguració de l’exposició Reel-unreel
Artista: Francis Alÿs. Comissària: Carme Sais
Dimecres 23 d’octubre, a les 19 h
Al Bòlit_StNicolau
www.bolit.cat

Des de Mifas creieu que s’han fet
les coses malament?
Personalment, les administracions s’han de plantejar si en els
concursos s’ha de donar més força
a les empreses socials. Tot el grup
Èxit hem expressat la preocupació
que les multinacionals es mengin
el mercat en què competim. És
una decisió política, però cal pensar-hi, perquè el model de crear
llocs de treball per finançar serveis
socials és un bon model. Això sí,
agraïm el gran suport que hem rebut de gran part de la societat i la
ciutadania en tot aquest temps.
De quina manera evoluciona
Mifas socialment?
Ara, estem augmentant moltíssim
el nombre de socis. La gent es queda sense feina i ve apuntar-se per
inscriure’s a la borsa de treball i
poder rebre formació especialitzada per cada discapacitat. Cada
any, tenim uns 200 socis nous i
ara ja en som uns 3.400. ■

CONVOCATÒRIES - INSCRIPCIONS
Trobada amb el director artístic de la FiM_Fira
de Música al Carrer de Vila-seca
Dijous 24, a les 19 h, a l’Espai Marfà
Taller de manteniment de baix i guitarra
Dimecres 6 de novembre, a l’Espai Marfà
Més informació i inscripcions: www.girona.cat/marfa
L’Escola Municipal de Música disposa de places vacants
per a l’aprenentatge de l’instrument
Formació bàsica per a nens/es,
i Música a Mida per a joves i adults
També hi ha vacants en conjunts instrumentals i corals
Més informació: www.girona.cat/emm
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