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Rècord d’afluència de públic a la Fira de Sant Ponç de
Mollet del Vallès
La 30ena edició de la Fira de Sant Ponç, organitzada per l’Institut
Municipal de Serveis als Discapacitats (IMSD) de l’Ajuntament de Mollet,
ha aplegat el major nombre de persones des dels seus inicis.
La Fira de Sant Ponç de productes de pastisseria, dolços, mels, plantes, herbes
medicinals i bijuteria, elaborats pels nois i noies de l’Institut Municipal de
Serveis als Discapacitats de Mollet del Vallès va desenvolupar-se amb un èxit
sense precedents pel que fa a l’afluència de públic. El bon temps va
acompanyar una jornada que, en paraules dels alumnes va ser de “felicitat”. La
participació ciutadana ha estat la més alta dels 30 anys que fa que se celebra
la Fira, la qual cosa posa de manifest una total consolidació.
Tal com explica Montse Tarrés, gerent de l’IMSD, de l’Ajuntament de Mollet “la
crisi es va notar pel que fa a les vendes ja que els visitants van comprar menys
quantitat de productes, però, com que hi va haver més gent, la recaptació no
se’n va veure afectada”. Els guanys es destinaran a renovar i millorar materials
que s’utilitzen al llarg de l’any Centre Ocupacional del Bosc, l’Escola Can Vila,
centres de l’IMSD, i al CAE Mollet.
L’IMSD, un servei d’integració per a persones discapacitades
L’Institut Municipal de Serveis als Discapacitats de l’Ajuntament de Mollet va
celebrar la primera Fira de Sant Ponç el 1982. Ara fa trenta anys, les persones
amb problemes psíquics no eren conegudes per la societat i d’aquí la
importància d’iniciatives en les quals aquest col·lectiu es pogués involucrar a
les activitats de la ciutat. La feina que s’ha anat fent des dels centres i l’evolució
cap a polítiques més socials ha fet que les persones discapacitades tinguin
cada cop un grau d’acceptació més alt per part de la societat i més eines al seu
abast per fer una vida al màxim normal dins les seves possibilitats.
Per la regidora de Serveis Socials, Ana Maria Diaz aquesta jornada de Sant
Ponç és com un “dia de celebració perquè s’ha aconseguit que les persones
amb discapacitats psíquiques de Mollet del Vallès estiguin integrades a la
societat amb total normalitat”.
(adjuntem fotografia)
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