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El pòster i les millors fotos, diumenge vinent amb el diari

Producte especial d’El Punt Avui amb les millors imatges del Concert per la Llibertat i el pòster del mosaic amb els noms de tots els col·laboradors

Ripoll es decora amb
cal·ligrafia monàstica
AJUTS · L’Ajuntament

AMPLIACIÓ · S’ha

fomenta que els veïns
pintin les façanes de
casa seva

modificat l’ordenança
que ho limitava al
barri vell
■ P 2,3

Esports

La
Seguretat
Social posa
l’esport de
base en risc
Treball exigeix a
clubs i federacions
que donin d’alta els
seus col·laboradors
P52,53
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CCOO vol que els
inspectors collin
més els hotels
El sindicat denuncia que hi ha
establiments a Lloret amb sobreocupació
i cambreres subcontractades
P15

Coralí Cunyat, amb Albert Carbonell, de Mifas, passant per la plaça de Catalunya ■ J. SABATER COMARQUES GIRONINES, P4

Turisme per a discapacitats a Girona
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Regidors i tècniques de l’Ajuntament de Girona van comprovar
ahir des d’una cadira de rodes com es pot fer una visita turística per la ciutat des de la perspectiva de les persones amb mobilitat reduïda. D’aquesta manera, volen estudiar els itineraris

adients per a les persones amb minusvalidesa i poder informar
a través dels recursos turístics municipals sobre aquests itineraris especialment pensats per a ells. Així Girona se situa com a
destinació de referència per a aquest tipus de turisme.

Economia

L’atur es conté a Catalunya
La desocupació cau per quart mes consecutiu i se situa en 617.288 persones ■ P40,41
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Turisme sobre rodes

PROMOCIÓ · L’Ajuntament de Girona i l’associació Mifas treballen conjuntament en la difusió d’aquelles rutes que
resultin més accessibles per al col·lectiu de discapacitats NOU MERCAT · L’objectiu és promoure la marca Girona
Núria Astorch
GIRONA

Les tècniques de l’Oficina de Turisme i la regidora de Turisme, Coralí Cunyat, experimentant com és visitar Girona en cadira de rodes ■ J. SABATER

per agafar posicions dins d’aquest
mercat, però falta una guia on la
gent ens pugui trobar”, va argumentar la regidora de Turisme de Girona, que hi va afegir que es vol treballar per fer difusió d’aquestes rutes
a través de les plataformes existents, com ara les pàgines web.
Un itinerari complicat
La ruta va començar a la plaça Catalunya amb uns primers consells del
vicepresident de Mifas sobre com
conduir la cadira i fer maniobres a
les pujades i baixades. I amb algunes advertències de caràcter molt
pràctic, com ara mirar d’evitar passar per sobre de tifes de gos, que no-

més farien que embrutir les rodes i
anar deixant rastre per allà on passessin, així com també eludir les reixetes per no quedar clavats. Fer el
tram fins al pont de Pedra va requerir un esforç important, i enfilar,
des de la cantonada amb el carrer
Nou, el carrer Santa Clara tampoc
no va ser una gesta fàcil, a causa
dels diferents tipus de mosaic que
té aquesta via. Després d’uns metres, Cunyat va admetre que anar
en una cadira de rodes era una sensació molt nova i planteja moltes dificultats. “Girona té molts desnivells i caldrà buscar quins són els
millors recorreguts a seguir”, va exposar. L’itinerari va continuar fins a

Crida als
comerciants
Mifas aprofita per
fer una crida als
propietaris de les
petites botigues
del Barri Vell perquè eliminin els
esglaons –molt
presents– i els
substitueixin per
un altre tipus d’accés.

la plaça Independència i des d’allà
es va prosseguir fins a la plaça del
Cul de la Lleona, on hi havia la parada final.
El vicepresident de Mifas entén
que tot el que faci l’Ajuntament de
Girona en relació amb el col·lectiu
de discapacitats, encara que vagi
encaminat als turistes, redundarà
en una millora de la qualitat de vida
per a tots els veïns de la ciutat. I en
aquest sentit, fa una crida als comerciants perquè, si bé no estan
obligats per llei a fer-ho, suprimeixin les barreres arquitectòniques
als seus establiments, fent-los entendre que ells en seran els primers
beneficiats. ■
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No és habitual veure persones que
no necessiten cadira de rodes per
moure’s fent maniobres en ple centre de la ciutat per aprendre, primer, a bellugar-se amb la cadira de
rodes sense prendre mal i, sobretot,
per desplaçar-se pels carrers per visitar llocs destacats o simplement
per mirar botiges o entrar a fer un
toc en un bar. I això és el que van experimentar ahir la regidora de Turisme i Comerç, Coralí Cunyat, i les
tècniques de l’oficina de turisme i
del punt d’informació de Girona, assessorades i guiades pel vicepresident de l’associació Mifas, Albert
Carbonell. L’objectiu d’aquesta singular experiència era que les responsables de promoure la ciutat coneguessin, de primera mà, les rutes
que els discapacitats físics poden
seguir per tal d’estar més sensibilitzades a l’hora d’informar els turistes que estiguin interessats a ferles.
Tot i reconèixer que Girona té
encara punts febles quant a accessibilitat –les llambordes al Barri Vell i
el seu voltant, desnivells importants i esglaons per accedir a botigues i establiments de restauració,
per posar alguns exemples–, la idea
és, segons van coincidir Cunyat i
Carbonell, “aprofitar totes les possibilitats que ofereix la ciutat i fer-les
arribar al col·lectiu de discapacitats
físics, que és un sector important de
turisme amb una gran potencialitat”. “En aquests moments la destinació turística per excel·lència a
l’Estat espanyol per als discapacitats són les illes Canàries. Catalunya, en general, i la Costa Brava, en
particular, haurien de fer un esforç

