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A la dutxa
Els socorristes ajuden els usuaris a
treure’s la sal després de banyar-se. La
platja de Torre Valentina és de les preferides per al grup, ja que ofereix
diversos serveis per a discapacitats.

Tothom a l’aigua
Les persones discapacitades o amb problemes de mobilitat poden gaudir més de l’estiu gràcies a iniciatives com per exemple «La platja a l’abast de tothom», un programa de l’Ajuntament de Calonge que adapta part de la platja a les necessitats d’aquests col·lectius.
PER ESPERANÇA PADILLA
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’ Associació MIFAS recala a mig
matí a la platja de Torre Valentina,
a Sant Antoni de Calonge. Els habitants de la residència que aquesta fundació d’ajuda als discapacitats té a Girona s’hi arriben dos cops a la setmana.
Per a un col·lectiu que cada dia ha de
bregar amb les dificultats de moure’s per
un món ple de barreres arquitectòniques, aquesta platja deu ser un autèntic
somni: la furgoneta que els transporta
pot aparcar sense problemes just davant
de la sorra; les cadires de rodes poden
passar per tarimes que eviten que es quedin encallades a la sorra i els seus usuaris
es poden banyar com un turista qualsevol
gràcies a un servei de cadires amfíbies que
els porta fins a l’aigua.
Aquesta platja ja fa anys que adapta un
espai a les necessitats de persones amb discapacitats físiques i psíquiques, la gent
gran o qualsevol que tingui problemes de
mobilitat.Però el programa La platja a l’abast de tothom va més enllà de la simple
ajuda i planteja un àmbit totalment adaptat a les necessitats especials d’aquests ciutadans:aparcament reservat,labavos i dutxa adaptats i accessibles,una carpa que els
protegeix del sol i que, al mateix temps,
és un indret tranquil per aixecar-los de les
seves cadires i traslladar-los als vehicles

L

Les plataformes de fusta faciliten l’accés de les cadires amfíbies cap a l’aigua.

amfibis que els permeten entrar al mar. El
servei també posa a disposició de qui les
necessiti crosses amfíbies que permeten
passejar per la riba de l’aigua i moure’s per
la sorra amb comoditat.
El personal que acompanya aquests
banyistes expressen la seva satisfacció per
un servei que no es troba a tot arreu.
«Abans anàvem a la platja de Riells, però
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allà només hi havia una cadira amfíbia.
Aquí n’hi ha quatre, i es poden banyar en
grup. Alguns poden nedar i els retiren la cadira, d’altres no poden. La setmana passada hi havia un noi que feia 13 anys que no
entrava al mar», explica Ramon Sánchez,
un dels cuidadors.
Els socorristes i monitors que ajuden
aquests banyistes entusiastes també cap-

ten la importància d’aquest servei. «La
teràpia marina els fa molt bé: els activa la
circulació sanguínia, els estimula... I aquí,
com que tenim prou material, poden venir
sovint i banyar-se més d’una vegada, perquè si només vénen un cop no els fa res. I als
que poden nedar, els retirem la cadira», explica Israel Bodero, cap dels socorristes i
monitors de Torre Valentina.
Una de les que pot nedar amb l’ajuda
d’un flotador és la Míriam. La seva discapacitat psíquica no li impedeix divertir-se
i gaudir de l’aigua fresca i el moviment de
les onades. Els monitors l’aguanten per la
cintura, i les seves cames, immòbils sobre
terra,es dobleguen i es belluguen.«Alguns
s’espanten del moviment i per la fredor de
l’aigua, però els dura 10 segons. Després no
volen sortir. Però no se’ls pot tenir massa
temps, perquè es refreden de seguida», segueix l’Israel.
La Míriam espera sota el sol (convenientment protegida per crema amb factor de protecció 30) que li torni a arribar
el torn de bany.Porta un banyador vermell
que recorda els de les noies de la sèrie Los
vigilantes de la playa. Les monitores li han
dit, i ella en fa broma. Sílvia Bosch, dinamitzadora de MIFAS, parla amb agraïment d’un servei que fa de la platja una
activitat normal per als discapacitats. «Si
per a nosaltres és un plaer, imagina’t per a
ells», reflexiona.■

