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Mifas demana
al govern català
més diàleg
a El vicepresident Pere Aragonès va participar ahir en la

cloenda de la celebració del 40è aniversari de l’entitat
Núria Astorch
SALT

323511-1219527Q

El president de Mifas, d’esquena, escoltant els ponents de la taula rodona ■ QUIM PUIG

El president de Mifas, Albert Carbonell, va reclamar ahir al vicepresident
del govern català i conseller d’Economia i Hisenda,
Pere Aragonès, “parlar
més” de les polítiques envers les persones amb discapacitat “tot i la divergència d’opinions”. Carbonell va adreçar aquestes
paraules al titular d’Economia, que va assistir a
l’acte de cloenda de la celebració del 40è aniversari
de Mifas, a la Factoria Coma Cros de Salt. Aragonès
va assegurar que el govern
català treballa a favor dels
drets de les persones amb
discapacitat de manera
transversal, des de tots els
departaments, i va ressaltar que el futur d’aquest
sector està en una aliança
entre tothom: entitats, administracions públiques i
sector mercantil. Una par-

ticipació, aquesta última,
que ha aixecat polseguera
entre les entitats del tercer sector en el marc de la
polèmica llei Aragonès.
Carbonell va tancar el seu
discurs assegurant que
Mifas “seguirà treballant
per ser actors i no espectadors” de les decisions polítiques que es prenguin
amb relació al col·lectiu
que representa l’associació.
Passat i futur
La jornada d’ahir, que va
omplir l’auditori de la Coma Cros, tenia com a objectiu reflexionar sobre els
40 anys d’història de Mifas, la situació actual de les
persones amb discapacitat física i les línies de futur. Aspectes que es van
abordar en una taula rodona que va tenir com a convidats l’exalcalde de Girona Joaquim Nadal, l’exdiputat del Congrés dels Diputats Carles Campuzano

Reflexió sobre
el periodisme a
La Catosfera
a El punt de trobada

de la internet catalana
té lloc avui a l’auditori
Josep Irla de Girona
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La Catosfera, el cicle de debats en profunditat i xerrades sobre les novetats
tecnològiques i del món
d’internet i la comunicació a Catalunya, arribarà
avui a la seva onzena edició a l’auditori Josep Irla
de Girona. Les jornades es
van suspendre fa un mes a
conseqüència de les mobi-

Mariola Dinarès, de
Catalunya Ràdio, moderarà
una de les xerrades ■ ARXIU

i l’exconsellera de Benestar Social Anna Simó. Els
tres van reconèixer el paper que Mifas va jugar a
l’hora d’obrir el camí en la
lluita pels drets dels discapacitats i com l’administració sempre havia anat a
remolc. “Mifas ha estat el
mascaró de proa de les entitats del tercer sector”, va
afirmar Simó. Els tres van
reconèixer que, en matèria de política envers els
discapacitats, Catalunya
ha perdut el paper de referència que havia tingut a
l’àmbit de l’Estat. “Cal retornar l’optimisme a totes
les associacions de tot el
territori en tots els àmbits”, va manifestar Nadal,
partidari també que el govern català escolti més els
plantejaments que formulen les entitats. “El que necessita el sector social és
que hi hagi pressupostos”,
va declarar Campuzano,
aprofitant la presència
d’Aragonès. ■

litzacions de rebuig per la
sentència condemnatòria
dictada pel Tribunal Suprem en relació amb el
procés i la vaga general del
18 d’octubre.
El paper del periodisme
en l’era del clickbait és una
de les taules rodones programades. En aquest sentit es reflexionarà sobre la
qualitat del periodisme
quan els clics que fan els
usuaris de les xarxes socials en les edicions digitals signifiquen més diners. La immediatesa de
les xarxes socials s’ha apoderat dels mitjans de comunicació i el millor contingut és aquell que més
ràpidament es comparteix. El català centrarà el
debat que moderarà la periodista de Catalunya Ràdio, Mariola Dinarès. Es
debatrà sobre la situació
del català davant l’augment de la interacció per
veu dels dispositius tecnològics. ■

