mifas@mifas.cat - 19/10/2017 08:53 - 83.56.14.153
18 DIJOUS, 19 D’OCTUBRE DE 2017

Diari de Girona

Comarques

Usuaris del Centre de Dia Pere Llonch a la nova aula multisensorial, que funciona des de l’estiu. MIFAS

Mifas estrena la primera aula
sensorial per a persones
amb discapacitat física
L’associació experimenta amb la relaxació i l’estimulació, a través dels cinc
sentits, al seu centre de dia de Vilafant L’objectiu és millorar les teràpies
PILI TURON GIRONA

■ L’estimulació del tacte, la vista,
l’oïda, l’olfacte o el gust amplia les
possibilitats terapèutiques de les
persones amb algun tipus de discapacitat, una via que Mifas està
experimentant, per primera vegada, en un dels centres que gestiona a les comarques de Girona.
Per aprofundir en aquesta línia,
l’associació ha creat una aula multisensorial al centre de dia Pere
Llonch, de Vilafant, en la qual es
treballa a partir de tècniques de
relaxació o d’estímuls controlats –
que poden ser de tipus visual, tàctil, auditiu, vibratori, gustatiu o olfactiu, entre d’altres possibilitats–
amb l’objectiu de potenciar les capacitats de cada persona.
Una aula multisensorial s’entén com un espai de relaxació i
d’exploració i es concreta en una
sala on hi ha diversos materials

La CLaU
EL PRIMER
Un recurs més per millorar
les condicions de vida
 El primer centre de Mifas
que experimenta amb una
aula sensorial, que s’afegeix a
altres recursos per millorar
les seves condicions de vida,
atén persones de 18 a 65 anys
amb un grau de discapacitat
igual o superior al 65%.

adaptats a les necessitats dels
usuaris, amb els que poden interactuar a partir de les sensacions
que percep a través dels sentits.

La instal·lació muntada al centre de dia de Mifas s’organitza en
racons i disposa de tubs de bombolles, d’una cortina de dutxa de
fibra òptica, d’un llit d’aigua i d’un
ordinador central que permet
crear móns interactius personalitzats, adaptats a l’objectiu terapèutic que pertoqui. Quan l’associació descriu aquesta aula, afirma que es tracta «d’ajudar a créixer, desenvolupar capacitats i permetre l’obertura de les persones
al món de les sensacions i les
emocions».
De la declaració de la renda
El projecte, que es va estrenar al
juliol, ha comptat amb una aportació econòmica del Ministeri de
Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
provinent de la declaració de
l’IRPF –la casella del , per a finalitats socials– del .

Càritas ratifica que les famílies amb fills
són les més perjudicades per la crisi
P.T.V. GIRONA

■ L’alerta feta per Càritas Diocesana de Girona que la crisi econòmica segueix castigant, especialment, les famílies amb fills al seu
càrrec la va ratificar ahir Càritas
Catalunya. Per fer-ho, s’ha basat
en les dades aportades per les 
organitzacions parroquials, interparroquials i arxiprestals, a més
de les  diocesanes, que té des-

plegades pel territori. Totes elles
van atendre . persones durant l’any passat, un , més que
el .
A principis d’estiu, la memòria
d’activitats de Càritas de Girona
corresponent a  va posar de
manifest les dificultats que pateixen les familiars amb menors, la
cronificació de la pobresa i la precarietat laboral amb què es troba

la majoria d’usuaris dels seus programes. Ara, Càritas Catalunya ha
confirmat la generalització de la
situació i ha informat que el ,
dels seus beneficiaris són famílies
amb fills –el ,, monoparentals. Una altra dada significativa és
que el , dels usuaris no tenen
un habitatge digne i que un ,
de les persones en edat laboral estan a l’atur o busquen feina.

