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Ford i ONCE apropen cotxes
adaptats als discapacitats

a Ahir es va presentar a Girona el pla Adapta, que permet a les persones amb algun tipus
de discapacitat provar els vehicles a El programa recorre les principals ciutats de l’Estat espanyol
Núria Astorch
GIRONA

Des de dilluns i fins avui inclòs, les persones de les comarques gironines amb algun tipus de discapacitat
física tenen l’oportunitat
de provar els set models de
vehicles adaptats que la
casa Ford té a les instal·lacions de Girvisa, a Fornells de la Selva. L’apropament d’aquest tipus de vehicles fins als potencials
compradors i usuaris forma part del pla Adapta que
Ford i la Fundació ONCE
van posar en marxa a primers d’any i que passa per
les principals ciutats de
l’Estat espanyol. L’objectiu d’aquest pla, segons
van explicar ahir els representants de Ford i de la
Fundació ONCE en l’acte
de presentació a Girona,
és millorar l’accés a la mobilitat de les persones amb
discapacitat a través de
l’adaptació dels vehicles i
de la utilització de les noves tecnologies. “El pla
Adapta significa, sobretot,
que les persones amb discapacitat poden provar el
cotxe abans de comprarlo, cosa que fins ara no podien fer. L’havien de comprar directament i després potser les expectatives no es complien. Ara poden provar el model que
vulguin per veure si cobreix les seves necessitats”, va exposar el director de l’agència ONCE a Girona, Francisco Rodrí-

El president de Mifas, Albert Carbonell, mirant un dels cotxes instal·lats ahir a la plaça del Vi ■ JORDI RIBOT / ICONNA
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per cent de la recaptació que
fa l’ONCE amb la venda de les
butlletes es destina a la fundació de l’organització.

guez. El conseller territorial de l’ONCE a Girona,
Adrià Vila, va expressar la
seva satisfacció de poder
ajudar altres col·lectius de
discapacitats. “És una
gran satisfacció que altres

Activitats per als
nens dels casals
d’estiu a Caixafòrum
N.A.
GIRONA

De l’1 al 31 de juliol, el centre cultural de Caixa Girona, Caixafòrum, oferirà
un programa d’activitats
educatives adreçades als
nens d’entre 4 i 12 anys
que participen en els esplais i els casals d’estiu.

Les activitats combinen
l’aprenentatge i el joc i permeten abordar temàtiques molt diverses, algunes de les quals giren al
voltant de les tres exposicions temporals: Mòmies
egípcies. El secret de la vida eterna; Accés directe
Robert Therrien, i Finestres del món. ■

tipus de discapacitats puguin beneficiar-se de les
adaptacions dels vehicles i
ajudar-los en el seu dia a
dia”, va manifestar. Els vehicles d’aquesta flota disposen de diferents modificacions que permeten cobrir les necessitats del
80% de les persones amb
discapacitat autoritzades
a conduir. Hi ha vehicles
compatibles amb l’ús de
cadires de rodes, amb comandaments al volant, o
equipats amb seients que
surten del vehicle i facilitin l’accés als seus ocupants. ■

Presentació a
Girona de
‘Sobirania.cat’
—————————————————————————————————

El director de l’Insetur de la
UdG, José Antonio Donaire,
va presentar ahir a Girona el
llibre Sobirania.cat 10 anys de
la revolta política catalana a
Internet, del periodista Saül
Gordillo, que havia treballat a
El Punt. En la presentació,
que va tenir lloc l’ajuntament
de Girona, va intervenir-hi l’alcalde, Carles Puigdemont. En
el llibre, Gordillo analitza l’impacte d’internet en el procés
català. ■ MANEL LLADÓ

Disminueix la venda de butlletes
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

El director de l’agència de la
ONCE a Girona va reconèixer
ahir que, a causa de la crisi,
l’increment dels operadors
de joc i de la competència
deslleial, la venda de butlletes
pròpies d’aquesta organització ha baixat. “No és alarmant, però s’ha produït un
descens en la venda de butlletes”, va indicar Rodríguez.
En aquest sentit, va recordar
que els guanys que s’obtenen
amb la comercialització
d’aquests productes van des-

tinats al manteniment dels
serveis que s’ofereixen als
afiliats de l’ONCE. “Hi ha moltíssims operadors de joc,
molts dels quals són il·legals.
Això és un handicap perquè
no paguen impostos i tampoc no tenen un sorteig propi
sinó que el fan coincidir amb
el de l’ONCE”, va lamentar
Rodríguez. El conseller territorial de l’entitat va instar les
autoritats a prendre cartes
en l’afer i posar fi a les rifes illegals.

Designades 62
persones per
al congrés de
la gent gran
N.A.
GIRONA

En els darrers mesos, 62
persones grans de les comarques gironines han estat designades per participar el 8 d’octubre en l’acte
central del 7è Congrés Nacional de la Gent Gran,
que tindrà lloc a Món Sant
Benet. Els delegats han estat escollits en els actes
precongressuals que s’han
celebrat arreu del territori. Justament ahir, l’auditori Josep Irla de Girona va
ser la seu d’una d’aquestes
sessions
preparatòries
amb els delegats i els consells consultius de la gent
gran de la demarcació. El
congrés de la gent gran és
una iniciativa del Consell
Consultiu de la Gent Gran
de Catalunya i el Departament de Benestar Social i
Família que s’organitza
cada quatre anys i que enguany duu per lema Junts
podem! ■

Trobada de
síndics de 25
municipis
a Girona
D.V.
GIRONA

Una cinquantena de persones van participar ahir en
la trobada de síndics i defensors de la ciutadania,
que es va celebrar a Girona,
provinents de vint-i-cinc
municipis catalans que tenen aquesta figura. L’alcalde, Carles Puigdemont, va
rebre els participants al
matí al saló de plens del
consistori i va lloar la tasca
que desenvolupen en els
seus respectius municipis.
La trobada del Fòrum SD
de Catalunya va permetre
fer una visita guiada a la catedral i al convent de Sant
Daniel, que celebra el millenari de la seva creació. ■
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