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Projecten instal·lar accessos per
a minusvàlids a les principals
platges de l'Alt Empordà
lyíifas inicia l'experiència al Port de là Selva
.J.PUIGBERT

I El Port de la Selva.:— Les principals platges del Port de la
Selva i de Castelló d'Empúries estaran adaptades pels minusvàlids
aquest estiu amb la instal·lació sobre la sorra d'una passera dé
fusta que permetrà accedir fins arran d'aigua. Minusvàlids Físics
Associats (Mifas) de l'Alt Empordà ha recordat que un dels requisits
per concedir les banderes blaves és que les platges siguin accessibles.
A la platja del Pas i la Gran
del Port de là Selva ja es va
instal·lar l'estiu passat la passera
que permet que les persones amb
discapacitats o amb la mobilitat
reduida no hagin de passar per
la sorra per anar fins la línia
de mar. Ara, la intenció de Mifas,
és ampliar aquest servei a les
32 platges més importants que
hi ha a l'Alt Empordà, abans
de l'I de juny del 2000. L'estiu
vinent és gairebé segur que la
platja d'Empuriabrava també estarà adaptada. En el cas de Port
de la Selva, l'Ajuntament també
posa una passera per anar del
passeig fins a les dutxes i a Roses,
la platja de la Punta disposa de
passeres fixés però no arriben
fins l'aigua.
Fustes especials
La passera està feta amb fustes
tractades amb liquid d'acer, per
evitar que es facin malbé amb
l'aigua de mar, i és enroUable

per la qual cosa es pot posar
i treure cada dia, facilitant així
la neteja de la platja. El seu cost
és de 7.000 pessetes el metre,
per la qual cosa es considera
un sistema força econòmic. Actualment . Mifas porta a terme
un mediment de les platges més
importants per saber el pressupost final del projecte. L'associació vol implicar en el finançament del projecte, queés pioner a Europa, al Consell Comarcal, la Generahtat i la Diputació.

El municipi del Port de la Selva ha estat el primer en tenir la.platja adaptada. Foto: ROBERT CARMONA.

es mostren molt receptius amb
el problema.
La necessitat d'adaptar les
platges respon a una demanda
qüe van fer diferents afiliats que

Que les platges siguin accessibles pels minusvàlids és un requisit inclòs en la normativa per
obtenir la bandera blava. «Fins
ara la Generalitat ha donat banderes blaves a platges que no
els hi correspon perquè no estan
adaptades», ha explicat el portaveu de Mifas, Quim Martínez,
que ha afegit que els ajuntaments

CURSOS
Per obtenir una visió global de l'empresa en un
sol • curs: comptabilitat i anàlisi de balanços,
contractes, nòmines, seguretot social, gestió
d'impostos, gestió administrativa, relacions amb
bancs, tècniques d'arxlu, 1 aplicacions
informàtiques de gestió.
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«Mai en la història de l'Alt Empordà cap entitat ni organisme
havia aconseguit reunir un número de signatures semblant a
favor d'una causa», ha manifestat l'APA de La Salle, que considera que el suport rebut no
pot deixar de ser escoltat per
Ensenyament. «Els fíguerencs i
empordanesos s'han posicionat
a favor del dret constitucional
a la llibertat de centres alhora
que reclamen un ensenyament
digne», segons l'APA.
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GESTIÓ D'EMPRESA

Inici el 24 de febrer. 102. hores B

Recullen prop de 8.000
signatures a favor que La Salle
de Figueres faci el nou batxillerat
NÚRIA ASTORCH

estrangers que són minusvàlids
i valoraran el fet que aquesta
comarca sigui la única d'Europa,
que té les platges adaptades»,
ha explicat Martínez.

Requisit per la bandera blava

ENSENYAMENT

H Figueres.— L'associació de
pares d'alumnes- (APA) del
col·legi privat concertat La Salle
de Figueres ha recollit un total
de 7.739 signatures a favor que
el curs que ve aquest centre pugui fer el nou batxillerat per mitjà
d'una subvenció del Departament d'Ensenyament. Aquesta
setmana, representants de l'escola van informar al delegat
d'Ensenyament, Àngel Guirado,
dels resultats de la campanya.

veien com.els accessos i l'impossibilitafde moures en cadira
de rodes per la sorra impedien
que poguessin anar a la platja.
«A l'estiu venen molts turistes

CONTRACTES.NOMINES
I SEGURETAT SOCIAL
Tot allò que cal saber per treballar en l'àrea
laboral de l'empresa I conèixer a fons tots els
temes lligats a l'administració de personal.
CURS AMB DOS NIVEllS: /
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Inici el 21 de març,, nivell d'inlclacló. 25 hores
Inici el 7 de març, nivell avançat. 30 hores

COMPTABILITAT INICIACIÓ
Curs destina't a conèixer ei Pia Comptable i
partint de zero arribar fins ai
tancament de balanços.
Amb suport informàtic. .
Inici el 14 de març, grup de dissabte. 20 hores
Inici l'11 de març, grup de vespres. 20 hores

ALTRES CURSOS
COMPTABILITAT AVANÇADA
ANÀLISI DE BALANÇOS

Per a més informació i reserva de places, persohaimeni o per telèfon:
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22.24.25 (3 línies)

Ronda Ferran Puig, 1 , 1 " planta
(Plaça Marquès de Camps) G I R O N A
http://www.organigrania.caiii
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VENIU A CONÈIXER EL NÒRDIC MIG-MIG
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C/ Major, 5-7 Tel. 23 13 72
17190 SALT (Girona)
Punt, El, 1998-02-22, p. 9.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)
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ULTIMA SETMANA!!

