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La Costa Brava té una trentena de
platges accessibles per a
discapacitats físics, segons Mifas
El registre inclou informació sobre les vies d’accés i els serveis que hi ha
MARINA CABANIS / Girona

●

L’associació gironina Mifas va
presentar ahir una guia que mesura
l’accessibilitat a les platges de la
Costa Brava per part de les persones
Mifas, una entitat que representa les persones amb
discapacitat física de les
comarques gironines, ha
elaborat una guia de les
platges de la Costa Brava
que estan adaptades per a
persones amb mobilitat reduïda. El registre inclou
informacions detallades
sobre les principals característiques de cada platja,
les vies d’accés i els serveis que s’hi ofereixen:
aparcaments
reservats,
passarel·les adaptades, cadires per facilitar el bany o
boies de suport. En total,
l’estudi presenta una trentena de platges que compleixen els requisits situades en dinou municipis de
la costa gironina.
Dos socis de l’entitat
s’han encarregat de recollir i comprovar les dades
durant aquest mes de juliol, de manera que la informació que s’hi presenta
és vigent per a aquest estiu. Mifas vol impulsar el
turisme adaptat i demana
més implicació econòmica al Patronat de Turisme
Girona-Costa Brava per
convertir la costa gironina
en un reclam també per a
les persones amb discapacitat. La guia es pot consultar a la pàgina web de
Mifas, des d’on es fa una
crida a totes aquelles persones que vulguin aportar
més informació per completar el registre de platges
adaptades.

amb discapacitats físiques. El registre assenyala una trentena de platges
de dinou municipis que reuneixen
les condicions necessàries d’accés
per a aquest col·lectiu. Mifas pretén

que la guia estimuli el turisme adaptat i demana més recursos al Patronat
de Turisme. El registre inclou informació sobre les vies d’accés i els serveis que s’hi ofereixen.

Treballadors de la Fundació Drissa als horts ecològics. / EUDALD PICAS

Horts ecològics de Drissa
● El director dels serveis territorials de
Girona, Josep Viñas, va fer públic ahir
que el Departament d’Acció Social
crearà 216 noves places en residències
i serveis prelaborals per a persones
afectades per trastorns mentals. A les
comarques gironines hi ha 3.664 persones que tenen algun tipus de malaltia
mental, una xifra que representa un
0,5% del total de la població d’aquest
territori. Viñas ho va anunciar durant
una visita a l’hort ecològic de la Fundació Privada Drissa de Girona, una entitat sense ànim de lucre que treballa per
a la inserció laboral dels malalts mentals. L’hort ecològic, que es troba en

una finca entre Campllong i Riudellots, és l’última iniciativa impulsada
per aquesta fundació i dóna feina a
quinze persones amb malaltia mental
severa que reben la supervisió de tres
monitors. Les hortalisses i verdures
que s’hi cultiven es comercialitzen en
diverses poblacions gironines amb una
etiqueta que les identifica com a productes Biodissa. Els responsables de la
fundació van insistir en la necessitat
d’ampliar el nombre d’empreses de
treball protegit per a persones amb discapacitat per malaltia mental amb l’objectiu de cobrir l’excés de demanda
que hi ha arreu del territori català.

RIBES DE FRESER

Conveni amb la Unió Intersectorial
Empresarial per la inserció laboral

SALT

Espai Gironès col·labora amb la Fundació
Oncolliga per segon any consecutiu
● Salt.

El centre comercial Espai Gironès col·labora
per segon any consecutiu, com a patrocinador, amb
la Fundació Oncolliga de Girona en la tasca d’ajuda
als malalts de càncer. / EL PUNT

● Ribes de Freser. La Unió Intersectorial i Empresarial
del Ripollès i l’Ajuntament de Ribes de Freser han
signat un conveni de col·laboració que preveu la
creació d’una delegació de la patronal ripollesa a
l’Ajuntament ribetà per facilitar la inserció laboral
dels veïns de tots els pobles de la vall de Ribes: Planoles, Toses, Campelles, Ribes, Queralbs i Pardines.
El nou servei donarà informació general sobre ofertes, cursos, etc. Les consultes generals es poden fer a
l’ajuntament de Ribes de Freser en els horaris habituals i les que són més específiques aniran a càrrec de
personal de la patronal. El nou servei evitarà que els
veïns de la vall de Ribes s’hagin de desplaçar com
fins ara fins a la seu de la Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès a Ripoll. / J.C.
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