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Mifas critica la congelació
de places assistencials
per a discapacitats

MARC MARTÍ

 El president de l’entitat diu que «molta gent es veu abocada a quedar-se
a casa»  El nombre d’inscrits a la borsa laboral creix un 11,3% en un any
GIRONA | PILI TURON

el president de l’associació mifas, Albert Carbonell, lamenta la
impossibilitat d’ampliar el nombre
de places en residències i que,
per aquest fet, «molta gent es veu
abocada a quedar-se a casa sense
una bona cura personal». el màxim responsable de l’associació,
dedicada a l’atenció de persones
amb discapacitat física de les comarques de girona, denuncia
aquesta mancança en la memòria
d’activitats de mifas corresponent
a 2014 i que l’entitat acaba de publicar.
la queixa de Carbonell obre el
document i, a més de denunciar
que «la crisi social i econòmica ha
seguit colpejant amb duresa a les
persones amb més vulnerabilitat», explica que la manca de places assistencials afecta «persones
que necessiten l’ajuda d’un tercer,
però que no poden accedir al recurs adient». Alhora, el president
demana a les administracions públiques que comprenguin «el valor afegit» d’entitats com mifas
per –segons remarca– «totes les demandes que canalitzem i a totes les
persones que atenem». l’0rganització gestiona una residència assistida al barri de Sant narcís, amb
40 places per a persones de 18 a 65
anys; durant el 2014, hi van passar
63 persones.
en l’actual context de crisi, la feina és una de les prioritats de l’associació –encara que el seu Servei

LES XIFRES

4.028 SOCIS
de Mifas el 2014
L’any passat, 364 persones noves
es van associar a Mifas. L’entitat va
tancar l'any passat amb un total de
4.028 socis.

1.830 ESTUDIANTS
en programes de sensibilització
Les activitats per donar a conèixer la
discapacitat física als centres educatius i sensibilitzar els estudiants
(1.830 l’any passat) inclouen esport
en cadires de rodes, xerrades sobre
barreres arquitectòniques i discapacitat o sobre accidents de trànsit.

27 VOLUNTARIS
han col·laborat amb l’associació
Una trentena de persones voluntàries han participat en tasques socials
d'atenció i d’acompanyament personal dels usuaris dels seus centres assistencials.

327 TREBALLADORS
en plantilla de Mifas
L’associació té contractades persones amb discapacitat i sense discapacitat, a la seu de la mateixa entitat i als seus diferents centres especials de treball.

d’integració laboral funciona des
del 1994. l’últim any, mifas ha
aconseguit treball per a 434 discapacitats: 231 a l’empresa ordinària i 203 en els centres especials
de l’entitat.
mifas també gestiona una borsa laboral, que ara mateix té 1.508
inscrits; xifra que ha crescut un
11,30% en un any. Aquest fet consolida un augment que és una
conseqüència directa de la crisi
econòmica. Del miler i mig d’usuaris de la borsa, mifas n’ha pogut atendre poc més de la meitat:
783, en concret; 418 dels quals ho
ha fet a través d’un programa propi que ﬁnança exclusivament l’entitat –el Portal de la feina– i els 365
restants mitjançant programes
subvencionats.
A aquestes persones, se n’hi
afegeixen 433 que el Servei d’ocupació de Catalunya (SoC) ha derivat a mifas, dintre de dos programes del Departament d’empresa i ocupació per a persones
sense discapacitat física.
i encara relacionat amb l’objectiu de facilitar la inserció laboral del col·lectiu que representa,
l’associació fa de mitjancera amb
empreses. D’aquesta manera, el
2014 mifas va captar 513 llocs de
feina de 163 empreses que els van
fer ofertes.
la formació completa aquesta
línia de treball, amb cursos a girona, Vilafant, olot i Blanes en els
quals han participat 257 persones.

Albert Carbonell baixant una vorera adaptada, en una imatge d’arxiu.

Un total de 423 de 633
botigues de la ciutat de
Girona són inaccessibles
Mifas completa la segona
fase d’un projecte contra les
barreres arquitectòniques
als establiments comercials
P.T.V. | GIRONA

la lluita contra les barreres arquitectòniques és una part important de la feina de mifas,
que durant el primer semestre
d’aquest any ha ampliat l’estudi
d’accessibilitat a les botigues de
la ciutat de girona que va iniciar
el 2013. els resultats de la segona fase del projecte –per al qual
ha tingut la col·laboració de la
universitat de girona– mostren
un clar predomini dels establiments inaccessibles: 423 dels
633 que s’han visitat (66,82%).
«jo també vull ser client» és el
nom de l’estudi iniciat el 2013
amb l’objectiu de comprovar i informar dels comerços accessi-
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Un despreniment a la cinglera
de Castellfollit provoca un ensurt
 L’Ajuntament reclama

ajuda a les administracions
per al manteniment i la
neteja de l’espai natural
CASTELLFOLLIT DE LA ROCA | ACN/DdG

els veïns del carrer Pau Casals de
Castellfollit de Roca, a la garrotxa,
van patir, ahir al migdia, un ensurt
en escoltar un fort soroll i notar
com el terra tremolava. l’alcalde de
la localitat, miquel Reverter, va
explicar que pels volts de dos
quarts de tres de la tarda es va produir un despreniment de la cinglera de basalt. les pedres van
caure al riu Turonell.

Fins al lloc dels fets es van desplaçar dues dotacions dels Bombers i dues més dels mossos d’esquadra, que van analitzar els desperfectes ocasionats i si l’esvoranc posava en perill la seguretat
dels habitatges propers. Reverter
va explicar que no hi havia ferits i
que tampoc va fer falta desallotjar
cap ediﬁci.
els Bombers van rebre l’avís
d’alerta pels volts de dos quarts de
tres de la tarda. els veïns de la zona
van alertar que havien sentit un
gran estrèpit i que havien notat
com el terra tremolava. Fins al
lloc dels fets es van desplaçar dues
dotacions dels Bombers i dels
gRAe, que amb una corda es van

llançar entremig dels arbres per
veure les dimensions de l’esvoranc
i comprovar que el despreniment
no havia causat cap problema estructural ni suposava un perill per
als veïns que habiten prop de la
zona. en principi, està previst que
demà un tècnic del Parc natural de
la Zona Volcànica de la garrotxa es
traslladi ﬁns al lloc per analitzar en
profunditat l’incident.
De moment, l’alcalde va explicar que el despreniment s’ha produït a la zona menys coneguda o
vista de la vila. Segons Reverter, els
despreniments de part de la cinglera basàltica de banda i banda de
Castellfollit de la Roca –tant el
sector que dóna al riu Fluvià com

bles per a les persones amb mobilitat reduïda. els resultats de la
primera fase van ser que 82 de
606 botigues visitades eren
«practicables» –això vol dir que
hi ha un petit graó–, en 156 «s’hi
pot accedir» i 368 són inaccessibles. Durant la primera meitat
de 2015, s’ha comprovat 633 establiments més –de tipologia
diferent als de la primera fase–,
amb el resultat que 171 són accessibles, en 39 s’hi pot accedir
i 423 són inaccessibles.
D’altra banda, l’entitat compta amb una comissió especíﬁca
«de barreres», que es reuneix periòdicament per fer un seguiment de l’accessibilitat a les comarques gironines i vetllar perquè es compleixin les normatives. A més, mifas disposa d’un
servei d’assessorament per a la
supressió de barreres arquitectòniques, que està a càrrec d’una arquitecta que l’any passat va
informar 33 persones.

Els Bombers analitzant que els pisos propers no estiguessin en perill.

a la ribera del Turonell– són fets habituals després d’episodis de pluja intensa com el que es va produir
la nit de divendres a dissabte.
no obstant això, l’alcalde va
aproﬁtar la incidència per reclamar
més suport de les administracions
comarcals i nacionals a l’hora de
mantenir i restaurar aquesta cin-

glera basàltica que, tal com va assegurar, es troba en una situació
«lamentable». «l’Ajuntament no es
pot fer càrrec del seu manteniment
ni de la neteja, per això fem una crida a les administracions perquè
aquest monument nacional de
Catalunya es cuidi d’una vegada
per totes», va reclamar.

