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NOTICIES

Els disminuïts físics
d'Osona denuncien les
traves per trobar feina

El Tripijoc de Manlleu
arriba als 10 anys havent
assistit 162 alumnes

U n d e c a d a q u a t r e associats n'està buscant

A q u e s t d i s s a b t e se c e l e b r a l ' a n i v e r s a r i

EL 9 NOU
Vic Un 25% deís associats a
l'Associació de Disminuïts Físics d'Osona (ADFO) busca feina i, segons denuncia l'entitat, a
molts d'ells més d'una vegada,
se'ls ha tancat la porta pel sol
fet de patir una discapacitat.
Davant d'això, des de fa un any
l'entitat ofereix als seus socis
una borsa de treball i servei
d'inserció laboral. De moment,
ha aconseguit col·locar 12 persones disminuïdes i ha presentat
uns 50 currículums. Jordi
Molas, afectat per una lesió
medul·lar i tècnic de l'ADFO,
explica que a l'hora de buscar
feina "has de demostrar cons-;,
tantment que serveixes i que
vals per a un lloc de treball"
perquè "et veuen en una cadira de rodes i es pensen que hi
ha moltes coses que no les
podràs fer". Per això, conclou,
"la mentalitat de seleccionar i
excloure els disminuïts de la
societat, encara existeix".
L'ADFO -en una nota de prem-

sa- recorda que les empreses de
50 treballadors o més han de
reservar el 2% de les places per
a discapacitats però, alhora,
se'ls donen altres alternatives.
En aquest sentit, Assumpta
Muns, tècnica de l'Associació,
explica que a Osona "són més
sensibles les petites empreses,
les quals no tenen cap obligació dé complir la llei, que no
pas les grans, que sí que hi
estan obligades". Aquestes,
però; en comptes de respectar el
2% que mana la llei prefereixen
fer donacioiis en fundacions o
associacions i estalviar-se així
la contractació d'un o més disminuïts. Muns recorda que els
empresaris "es poden veure
beneficiats ja que contractant
una persona amb disminució
gaudeixen d'uns descomptes
de Seguretat Social fins al
90% i unes ajudes econòmiques per l'adaptació del lloc
de treball". L'ADFO, d'acord
amb la Cambra de Comerç, va
posar en marxa una campanya
de sensibilització l'any 2001. Es
vol continuar en aquesta línia.

M.R.
M a n l l e u Una exposició fotogràfica i una festa aquest dissabte a Can Puget serviran per
celebrar el 10è aniversari del
centre obert Tripijoc de Manlleu. El centre, de titularitat municipal i que actualment disposa
de 30 places, està destinat a l'atenció de nens i nenes d'entre 6
a 12 àriys. Eis nens que hi assisteixen ho fan a partir de la
sol·licitud de les famílies o a
través de les derivacions dels
tètnics de Benestar Social, del
CAP o de les escoles. En
aquests 10 anys el centre ha tingut 162 alumnes.
La diferència entre un centre
obert i un centre d'esplai és que
es fa un seguiment individualitzat i un treball específic per a
cada alumne. Entre els objectius
d'aquests centres hi ha el de treballar l'afectivitat del nen o
potenciar-ne les seves possibilitats. El centre es va crear l'any
1992 en el període de Joan
Usart a l'alcaldia i amb Conxita

Pujol com a regidora de Benestar Social.
Segons Pep Molas i Maribel
Molina, educadors socials del
centre, aquest va ser "un dels
primers que es va posar en
funcionament a la comarca".
Actualment, a Osona no hi ha
gaire? centres com el Tripijoc:
"N'hi faa a les comarques de
Barcelona. A Girona ja és
menys freqüent i en el cas
d'Osona abans del nostre n'hi
havia un a Torelló que finalment va tancar". El Tripijoc
va començar fa 10 anys en un
local provisional a la carretera
d'Olot. Un any més tard es va
instal·lar a l'antic ambulatori del
carrer Enric Delaris (actual seu
de l'Oficina de Promoció
Econòmica) fins que l'any 1996
es va traslladar als locals
actuals que hi ha al mateix
carrer Enric Delaris.
A banda de l'exposició fotogràfica de Can Puget, aquest dissabte, a partir de les 5 de la tarda, es farà una festa, també a
Can Puget, per celebrar el desè
aniversari del Tripijoc.

Xerrades sobre salut
i qualitat de vida de
la gent gran, a
Vic La Fundació Caixa de
Sabadell i el Departament de
Benestar Social de Vic han
organitzat un cicle de quatre
xerrades sota el lema Salut i
qualitat de vida, adreçada a la
gent gran. Es faran els dies 5
(activitat física), 12 (alimentació), 19 (memòria) i 26 de juny
(soledat). Totes les xerrades tindran lloc a la sala Fòrum de
Casa Comella, a partir de les
cinc de la tarda. Les inscripcions es poden tramitar des del
centre de dia de Casa Moreta.

Assemblea de donants
a Vic i nous acaptes
de sang a Osona
Vic Aquest diumenge, a dos
quarts d'onze del matí, es fa al
Sucre de Vic la segona assemblea de l'Associació de Donants
de Sang d'Osona. L'acte acabarà
amb l'actuació dels cantaires de
Santa Eugènia. D'altra banda,
l'Associació ha previst diversos
acaptes. Dissabte, a la Casa Comella de Vic, de deu a dues i de
cinc a nou. Després, també n'hi
ha de previstes a Calldetenes (3
de juny), Gurb (4 de juny), Vic
(5 de juny) i Sant Pere (8 de
juny).
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Fi d e c u r s d e l p r o g r a m a q u e
uneix: estudiants í avís a Vic

TORELLÓ (nucli antic)
9 de juny de 2002
(de 9 del matí a 5 de la tarda)

Aquest dimarts es va fer al Club Sant Jordi de Vic
l'acte de fi de curs del programa Viure i conviure
que, durant nou mesos, ha unit persones grans de
la ciutat amb estudiants de la Universitat de Vic.
Així, s'aconsegueix un doble objectiu: d'una banda, que els estudiants que durant el curs han de
viure fora de casa perquè han vingut a estudiar a

Vic puguin disposar d'un allotjament i, de l'altra,
que les persones grans que viuen soles puguin
tenir companyia. En aquest programa, una iniciativa de Caixa de Catalunya que compta amb el
suport del Departament de Benestar Social de l'Ajuntament de Vic i de la Universitat, aquest curs
hi han participat cinc parelles formades per avis i
joves. A la foto, un moment de l'acte de cloenda
d'aquest dimarts.

