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Comarques

Mifas troba a
faltar formació
en els socorristes
que atenen les
cadires amfíbies
 L’entitat considera insuficient una sola

cadira per platja i demana una inversió de futur

ELS RECURSOS
DE CREU ROJA
A LES PLATGES
GIRONINES

GIRONA | PILI TURON

el turisme accessible està a l’alça a la Costa Brava i cada vegada
atrau un major nombre de visitants
amb mobilitat reduïda o que utilitzen cadira de rodes. Per a aquests
turistes i pels gironins que es troben en la mateixa situació, la presència de cadires amfíbies a les
platges és fonamental per gaudir
del bany i de les vacances, un servei que mifas aﬁrma que ha millorat notablement. Però encara hi
ha assignatures pendents, que
l’entitat especialitzada concreta
en una major formació dels socorristes destinats a les cadires i
una inversió continuada que permeti augmentar-ne el nombre.
L’experiència diària de salva
Romero, dinamitzador de la residència de mifas, li ha permès
comprovar el progrés en l’accessibilitat de les platges gironines.
Però, també, que «una sola cadira
amfíbia per a una platja és justa»
i per aquest motiu defensa que n’hi
hagi almenys dues.
els ajuntaments són, normalment, els que ofereixen aquests
serveis que faciliten l’accés a l’aigua de les persones amb mobilitat
reduïda i que s’adjudiquen com a
concessions a empreses o a entitats, com ara a Creu Roja de girona. aquesta organització ara ofereix 12 cadires amfíbies a tota la

Costa Brava, les mateixes que l’any
passat perquè, tot i que ja no atén
la platja de Pals, aquest estiu en cobreix dues a Llançà.
amb l’objectiu que els banyistes gaudeixin més de la platja, les
sortides de mifas a la platja acostumen a realitzar-se amb grups de
4 o 5 persones. «així estan més
tranquils», apunta el dinamitzador
de la residència de l’entitat. des de
fa dos estius, Romero sol acompanyar usuaris de mifas a la platja de torre Valentina, a sant antoni
de Calonge, però també coneix al
detall els serveis de Lloret de mar.
del primer espai, el treballador de
mifas en valora positivament que
hi hagi cadires noves, tot i aﬁrmar
que encara són insuﬁcients. mentre que a Lloret hi troba a faltar una
major formació dels socorristes
que atenen les cadires.
Millora en l’última dècada
L’associació mifas coneix la realitat diària de les persones amb
discapacitat física de les comarques de girona. L’entitat, sense
ànim de lucre i declarada d’utilitat pública, representa aquest
col·lectiu i busca solucions a les seves demandes. des de 1979, el
seu objectiu és aconseguir-ne la
plena integració a la societat.
en base a aquest coneixement,
especialistes com salva Romero
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Creu Roja dobla els desfibril·ladors

aquest estiu, el nombre de desﬁbril·ladors a les platges de la Costa Brava que cobreix Creu Roja s’ha
doblat gràcies a la col·laboració de
l’òrgan de salut pública de la diputació de girona, dipsalut. així,
durant aquests mesos de vacances
hi ha 21 desﬁbril·ladors que ofe-

reixen cardioprotecció a les platges
on actua l’entitat.
en concret, hi ha dos aparells a
Llançà, sis a Roses, un a l’escala,
tres a Castelló d’empúries, vuit a
Palafrugell, tres a Begur i un a
sant Feliu de guíxols. L’augment de
desﬁbril·ladors és la novetat més
destacada d’aquest estiu en el desplegament de Creu Roja a girona
aquesta temporada.
el seu operatiu cobreix 26 platges, dues menys que l’any pasat.
des del juny, 84 socorristes de la
Creu Roja vetllen cada dia per la
seguretat dels banyistes. L’assistència organitzada per l’entitat

també compta amb 7 ambulàncies, 33 punts d’observació i 7 embarcacions.
a l’espera que ﬁnalitzi la temporada de bany, de moment els vigilants de Creu Roja s’han trobat
menys incidències causades per
meduses –ﬁns ara, les picades
s’han reduït a la meitat que l’estiu
passat–. La raó és el mal temps i les
pluges, que no han deixat pujar
tant les temperatures. i aquesta
mateixa circumstància és la que
també justiﬁca un augment dels
rescats de banyistes, ja que molts
d’ells han desobeït la prohibició de
banyar-se.

destaquen l’evolució positiva que
al llarg de l’última dècada s’ha
produït a les platges gironines.
«Fa deu anys –explica el dinamitzador de la residència de mifas–
una persona amb cadira de rodes
no sortia de casa», una situació que
ha canviat a favor de la normalització de les condicions de vida de
les persones amb mobilitat reduïda i que exigeix uns serveis a l’alçada de les seves necessitats.
sobre aquesta qüestió, Romero
destaca l’avenç de la Costa Brava

–on el desplegament de cadires
amfíbies es pot consultar a traves
d’internet–, «que s’està especialitzant en turisme accessible per a
gent amb cadira de rodes i mobilitat reduïda».
el treballador de mifas aﬁrma
que «la Costa Brava és una de les
millors zones adaptades de l’estat,
només superada per Canàries»,
però també assenyala els seus
punts febles: la manca d’una inversió contiuada que garanteixi les
infraestructures de les platges pels

propers anys i una major formació
dels socorristes. Pel que fa a la inversió, Romero creu que els municipis de la costa gironina «van bé
però en caldria més perquè, si
continua venint gent atreta pel
turisme accesible, pot quedar saturat». «Cal una inversió progressiva per tenir una infraestructura
suﬁcient», va afegir. i respecte els
socorristes, va lamentar que no tots
ells han rebut una formació especíﬁca en el tractament de persones
discapacitades.
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La col·laboració de Dipsalut
ha permès augmentar els
aparells de cardioprotecció
d’aquesta temporada de bany
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