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S O C I E TAT

Només el 18% dels restaurants i
bars de Girona estan totalment
adaptats per a minusvàlids
Mifas i l’Associació d’Hostaleria creen un distintiu per identificar-los
ROBERT CARMONA / Girona

● Només un 18% dels bars i restaurants de la ciutat de Girona estan
completament adaptats per a minusvàlids, segons un estudi que ha fet el

L’estudi s’ha fet a partir de
la visita a 301 establiments
de Girona, repartits entre
la zona centre, l’Eixample
i la zona sud. Aquest ha estat només un primer pas,
ja que l’objectiu de
Mifas és anar ampliant i actualitzant la base de
dades, de manera que qualsevol persona
pugui consultar, a través
de la pàgina
web de l’entitat, quins són els
locals que estan
adaptats.
A més, s’ha editat
un distintiu –reproduït
en aquesta pàgina–, per
identificar els establi-

grup Mifas. Un 47% no han fet cap
esforç d’adaptació, un 2% s’han negat a col·laborar amb l’estudi i un
33% només estan adaptats en part –o
l’accés o els serveis–. Mifas i l’Asso-

ments que no tenen problemes ni d’accés ni de
serveis per a les persones

ciació d’Hostaleria de Girona i Radial han creat un distintiu que es collocarà, a partir de principi d’any, per
poder identificar els establiments
que no tinguin cap mena de barrera.

amb minusvalidesa física.
Les primeres dades d’aquest estudi es van donar a
conèixer ahir en la jornada
final del programa Equal
de Girona, centrat en la
promoció de la igualtat i
contra la discriminació en el mercat laboral, a través del
qual s’han fet
unes 25 accions,
entre 14 entitats.
La primera tinent d’alcalde
de Girona, Cristina Alsina, va
qualificar el programa d’èxit i va
anunciar que la Generalitat està interessada a invertir-hi per continuar alguns dels projectes.

Els de més de
50 places i nous
Fonts de Mifas remarquen que la legislació vigent només obliga que estiguin adaptats els bars i
restaurants de nova construcció i que tenen més de
50 places. Els antics, només han de fer les obres
per assegurar l’accessibilitat si demanen llicència
per fer reformes importants al local. En aquests
casos, segons les mateixes
fonts, els locals estan obligats no només a garantir
l’accés al local per a tothom, sinó també espai
d’aparcament –si en tenen– o els serveis i mobiliari adaptats.
●
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«Girona té corda» recollirà fons per a
un projecte solidari al Senegal
L’acte Girona té corda que organitza Nadark Esdeveniments destinarà els diners que s’obtinguin al finançament d’un projecte solidari al Senegal que impulsa l’ONG Jamia Kafo de Vidreres.
L’acte es farà al Pont de Pedra de Girona es farà durant tot el matí de divendres que ve. / D.V.

● Girona.

L’hospital Trueta inicia demà un ampli
programa d’activitats de Nadal
El lliurament dels premis del concurs de
pessebres i el cagatió per als nens ingressats a
l’hospital Josep Trueta de Girona serviran per donar demà el tret de sortida a les activitats organitzades per l’Institut Català de la Salut amb motiu de les
festes de Nadal. Una de les novetats d’aquest any
serà el sopar de treballadors que es farà divendres al
pavelló de Fontajau i que servirà per homenatjar els
que es jubilen aquest any. / N.A.

● Girona.

왘 Estrena de l’aula polivalent a Taialà. El CEIP
Taialà de Girona va estrenar ahir l’aula polivalent
del centre, malgrat que encara no s’han acabat les
obres d’ampliació. Els alumnes més petits van fer
ahir una cantada de nadales i avui serà el torn dels
més grans i dijous arribaran els patges reials. / D.V.
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