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L'assodació de Minusvàlids Físics Associats (Mifas) de
l'Alt Empordà ha presentat a diverses administracions
un projecte pioner a Europa que permet l'accés de les
persones discapadtades a les platges. La iniciativa con-

sisteix en una passarel·la enrotllable de fiísta que fins
al moment ja s'ha instal·lat a la platja del Port de la
Selva. L'entitat pretén que tots els municipis costaners
de l'Alt Empordà s'impliquin en aquesta proposta.

Un projecte pioner de Mifas permet
l'accés dels minusvàlids a les platges
El Port de la Selva és el primer a aplicar el sistema, proposat a tots els pobles costaners
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El nou!sistema perquè els minusvàlids puguin accedir a les platges que
proposa Mifas ja s'ha instal·lat al Port de la Selva.
després que diversos afüiats de
Mifas plantegessin aquesta problemàtica als responsables de
El projecte de Mifas ha estat l'organització. «Moltes persones
presentat a diverses administra- ens feien saber el seu malestar
cions amb la finalitat d'obtenir perquè a l'estiu no podien anar a
suport i rebre ajudes que possi-' cap platja de la comarca a causa
büitin el seu finançament. El pla dels complicats accessos i a la
contempla que totes les platges impossibilitat de maniobrar
de la comarca de l'Alt Empordà amb u n a cadira de rodes
estiguin adaptades a les perso- damunt la sorra», va explicar la
nes que pateixen algun tipus de delegada local de Mifas, Loli
discapacitat física i és un projec- Garda.
te pioner a tot Europa, segons
h a indicat el responsable de Fusta especial
comunicació de l'associació,
Quim Martínez. D'aquesta
A p a r t i r d'aquí es va
manera es pretén, segons Martí- començar a treballar en aquesta
nez, que els minusvàlids «tin- proposta a partir de la construcguin accés a tot l'entorn, i no ció d'aquestes pasarelSles enrotnomés en el treball o l'escola, llables, que van subjectes al
inclòs en tot allò referent a l'od i terra de la platja i que es realitel temps Lliure.
zen amb un tipus de fiasta espeLa iniciativa consisteix en la cial per evitar que es fadn malinstal·lació de passarel·les enrot- bé amb l'aigua o la hiomitat.
llables de fusta que permeten
Fins al moment, aquesta
creuar la platja amb cadira de experiència ja s'aplica al municirodes fins a la mateixa aigua del pi altempordanès del Port de la
mar. Tanmateix, el projecte con- Selva, que ha acoUit favorabletempla l'adaptació de les dutxes ment el projecte ja que un elevat
i la possibilitat que tots els ser- nombre d'afiliats a Mifas són
veis estiguin adaptats als disca- d'aquest municipi. De cara a
pacitats. La proposta va sorgir l'estiu vinent, l'entitat h a
CARLES ARBOLÍ
El Port de la Selva

Figueres anuncia
una promoció
d'un mes per tot
l'Eix Transversal
M.P.
Figueres.- La imitat mòbil
daUniana de l'àrea de Promoció
de rAjímtament de Figueres
recorrerà durant un mes un
total de catorze municipis que
es troben situats al voltant de
l'Eix Transversal amb l'objectiu
d'atraure visitants d'aquesta
zona a la comarca de l'Alt
Empordà. La iniciativa es
posarà en marxa els dies 1 i 2
de març a Balaguer i continuarà el 4, 5 i 6 a Lleida per
passar a les Borges Blanques,
Tàrrega, Cervera, Calíif, Berga,
Igualada i Mollerussa.
En aquesta dzirrera població, la unitat mòbil s'hi establirà durant quatre dies amb
motiu de la Pira de Sant Josep,
del 19 al 22 de mar^.
La r u t a continuarà per
M a n r e s a , Sant Fruitós del
Bages, Manlleu i Vic, dutat on
farà l'estada més llarga -cinc
dies- coinddint amb la Fira del
Ram. A més, a través d'un
intercanvi amb l'Ajuntament
de Vic també hi serà present
l'estand «Figueres, Genial».
La campanya té un pressupost de tres milions i mig de
pessetes i es calcula que arribarà a unes 600.000 persones,
segons va míinifestar ahir el
regidor de promodó del consistori figuerenc, Pere Prats.

L'ADUF es reuneix
amb representants
i diputats d'ERC i
el PP a Figueres
DdeG
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avançat que les passarel·les
també es col·locaran a les platges de la urbanització d'Empuriabrava, a Castelló d'Empúries.
L'objectijj final és que les platges
més importants i concorregudes
de la comarca de l'Alt Empordà
estiguin perfectament adaptades amb aquest sistema per permetre l'accés a les persones amb
minusvalies.
«Sabem que serà difícü però
fins ara els ajuntaments són

molt receptius i d'entrada comprenen el problema», assenyala
Quim Martínez, qui destaca que
es tracta d'un mètode «senzill i
fàcil d'aplicar i, a més, força
econòmic per a l'administració».
Precisament, Mifas intenta obtenir algun tipus de subvenció de
les diferents administracions, a
àmbit comarcal, autonòmic i
estatal, per poder garantir la
continuïtat d'aquest ambiciós
projecte llargament reclamat.

Figueres.- Els responsables
de l'Associació pel Desenvolupament Urbanístic de Figueres
(ADUF) s'han reunit aquests
darrers dies amb representants
i diputats al Parlament d'ERC i
el PP per exposar la seva opinió
sobre el fiítur de la via del tren
al seu pas per la capital de l'Alt
Emponià.
Els membres de l'entitat es
van reunir primer, dimarts a la
tarda, íimb el diputat d'ERC,
Joan Puigcercós, i el president
de la secció local del partit,
Santi VUa Posteriorment, ahir
al matí, l'ADUF es va trobar
amb diversos dirigents del PP
entre els quals hi havia el diput a t al P a r l a m e n t , Enric
Herranz i el portaveu del grup
munidpal, Gerard Camps.
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A partir d'ara, anunciar-se gratuïtament al
Diari de Girona és fàcil. Retalli aquesta
butlleta i enviï-la amb les seves dades i el
text que desitgi que aparegui a la secció
d'anuncis per paraules.
També pot entregar-la personalment a:
- Passeig General Mendoza, 2 (GIRONA)
- C/ Llàtzer, 29 (FIGUERES)
- C/ Bisbe Vilanova, 1,1r (OLOT)
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El text de l'anunci no pot superar les
15 paraules. Per cada butlleta que es rebi
es té dret a un dia de publicació.
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