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Girona, Salt i Sarrià
HOSTALERIA

CULTURA

El 47% dels bars i restaurants de Girona
no estan adaptats per als discapacitats

El Call Jueu
acull demà una
xerrada sobre
els manucsrits
hebreus

Mifas reparteix distintius adhesius per donar a conèixer els locals on pot «entrar tothom»
J.Badenes, Girona.

El 47% dels bars i restaurants de
Girona no estan adaptats per atendre persones amb discapacitat. Segons un estudi fet a partir del projecte EQUAL durant el 2006 i el
2007, només 53 dels 301 establiments estan completament adaptats a la normativa. El president de
MIfas, Pere Tubert, ja té assumit
que «alguns dels locals del Barri
Vell no poden adaptar-se per les condicions dels locals, així com les del
carrer», tal com preveuen les excepcions a la llei. Els bars que han
de complir la normativa són els
que disposen de més de 50 places.
Mifas repartirà adhesius amb el
lema «Aquí hi entra tothom!» perquè s’instal·li a les portes dels establiments.
El restaurant La Riba, de la plaça de la Independència, va acollir
l’acte de presentació del Cens de
bars i restaurants adaptats de la
ciutat de Girona elaborat per Mifas, en col·laboració amb l’Associació d’Hostaleria Girona i Radial.
L’acte ha servit per presentar i començar a distribuir el distintiu que
s’ha editat per tal d’identificar els
establiments adaptats.
Per elaborar el cens es van analitzar tres àrees de la ciutat per mitDdeG, Girona.

L’alcaldessa de Girona, Anna Pagans, i la regidora d’Educació,
Núria Terés, van assistir al X
Congrés Internacional de Ciutats Educadores que es va celebra a Sao Paulo (Brasil) entre dijous i dissabte passat. Sota el
lema Construcció de la Ciutadania en les Ciutats Multiculturals,
es van presentar al Congrés més
de cent experiències educadores provinents de 13 països.

JESÚS BADENES

ENGANXAT. Mifas va penjar ahir el distintiu al Cafè de La Riba.

jà de visites a diferents establiments del Centre, l’Eixample i la
zona sud (incloent-hi Santa Eugènia i Mas Xirgu). L’estudi va consistir en la visita in situ de cadascun dels establiments per part d’una persona amb mobilitat reduïda,
amb cadira de rodes, i una educadora social professional que treballa a Mifas. L’Eixample és la
zona amb més locals, 112 dels
quals 23 estan adaptats. Al centre,
hi ha 83 establiments i només 14
no tenen barreres arquitectòniques. Segons aquestes dades, de
les 301 visites efectuades, un 47%

(143) dels establiments no estan
adaptats. El 33% (99) són semiadaptats i el 18% (53) estan adaptats. A més, sis establiments (un
2%) es va negar a col·laborar amb
l’estudi. Pel que fa a difusió, s’incorporaran les fitxes amb la informació dels establiments estudiats
a les planes web de les entitats que
han intervingut en el projecte, és
a dir l’Ajuntament de Girona, Mifas i l’Associació d’Hostaleria Girona i Radial. La tinenta d’alcalde
de Desenvolupament Local i Promoció de la Ciutat, Cristina Alsina, ha comentat que aquest estu-

di permetrà donar resposta a una
demanda, cada cop més important, sobre el nivell d’adaptabilitat
de l’oferta turística, de restauració
i d’oci de la ciutat.
El president de Mifas, Pere Tubert, va destacar la importància
que l’oferta de restauració i oci de
la ciutat es vagi adaptant, per tal
que les persones amb mobilitat reduïda en puguin gaudir de la mateixa manera que ho fan la resta
de ciutadans i ciutadanes. Va
agrair el suport de l’Ajuntament
de Girona i la col·laboració de l’Associació d’Hostaleria Girona i Radial. Tubert també va ressenyar
que en el disseny dels distintius ha
volgut defugir el símbol de la cadira de rodes i es va escollir una
imatge que no mostri «els discapacitats com a atrapats».
Per la seva banda la vicepresidenta de l’Associació d’Hostaleria
Girona i Radial, Montse Enrech,
va expressar la seva satisfacció pel
projecte realitzat i el seu interès a
continuar treballant de forma conjunta. També va informar que,
aprofitant l’existència de la guia de
restaurants de l’Associació d’Hostaleria, en la propera edició s’hi inclourà la icona d’aquells establiments que estan adaptats.

ENSENYAMENT

Pagans presenta al Brasil «els espais
públics al servei de l’educació»
I En el congrés
hi ha representades
ciutats de 13 països
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Les representants gironines
van presentar, en un dels fòrums
de bones pràctiques, l’experiència Els espais públics al servei de

I La regidora
Núria Terés
la va acompanyar

DdeG, Girona.

L’esplendor de les il·lustracions
dels manuscrits hebreus serà el
centre d’atenció demà al Call
Jueu. El Centre Bonastruc ça
Porta acollirà demà a les set del
vespre una conferència de Cindy
Mack titulada «Els manuscrits
hebreus il·luminats. Les imatges
del judaisme». Cindy Mack és
doctora en Història de l’Art i professora de la Boston University
de Madrid. És especialista en
l’art i els manuscrits hebreus
il·luminats, autora de Arte español en Nueva York i coautora del
llibre Buscadores de belleza, que
versa sobre la vida d’alguns dels
més grans col·leccionistes d’art
del món. La conferència forma
part del cicle «Les arts en el Judaisme», organitzat conjuntament per l'Institut d'Estudis
Nahmànides del Patronat Call
de Girona i la Càtedra Ferrater
Mora de Pensament Contemporani de la Universitat de Girona.
Amb el cicle d'aquest any proposem el tema de l'expressió artística en el Judaisme. S’han convidat prestigiosos especialistes
com la mateixa Cindy Mack,
Fernando Olmeda, Santiago Palomero, Didier Pasamonik, Rubén Pellejero, Maria Josep Balsach i Jörg Zimmer.
l’Educació, que recull diferents
projectes que han tingut lloc a
Girona. Pagans i Terés presentaran l’experiència que va tenir
lloc l’any passat en diferents places i espais: els ser veis de biblioplaça i de ludoplaça a la plaça
del Barco i a la plaça Empúries;
els jocs i escacs a la plaça Pere
Calders de Can Gibert del Pla; i
els patis ober ts de les escoles
Dalmau Carles i Mare de Déu
del Mont.

