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Prova pilot amb ‘segway’
adaptat a Palamós
a L’experiència es portarà a terme en zones blaves d’altres poblacions
a Permetria fer la feina de controlador a persones amb mobilitat reduïda

La frase

Redacció
PALAMÓS

El Grup Mifas experimentarà una nova manera de
fer control de les zones
blaves a Palamós amb una
cadira de rodes adaptada
segway. L’experiència vol
ser una prova pilot de control d’estacionament de
vehicles durant l’estiu i
busca obrir més oportunitats per inserir en aquest
lloc de treball les persones
que tenen mobilitat reduïda i que fins ara no podien
fer aquesta feina.
El president de Mifas,
Albert Carbonell, assegura que el principal objectiu
és que les persones amb
mobilitat reduïda puguin
optar al lloc de treball de
controlador d’estacionament regulat i “realitzin la
seva tasca d’una manera
més àgil, senzilla i adaptada a les seves necessitats”.
La principal novetat és
que aquesta cadira de rodes segway no és la convencional, sinó que és una
alternativa innovadora a
la cadira de rodes elèctrica
tradicional i que gràcies a
la seva tecnologia d’estabilització es manté en
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“L’objectiu és que,
amb mobilitat reduïda,
es pugui optar al
lloc de controlador
d’estacionament”
Albert Carbonell
PRESIDENT DE MIFAS

El ‘segway’ està en període de proves ■ EL PUNT AVUI

perfecte equilibri sobre
dues rodes i obre una nova dimensió en el camp de
la mobilitat personal. És
apta per a persones amb
mobilitat reduïda o usuàries de cadira de rodes, cosa que permetrà que persones que fins ara no podien realitzar aquesta feina per la seva discapacitat ara la puguin fer.
La incorporació de la
cadira de rodes segway
obre les portes a un elevat

nombre de persones amb
mobilitat reduïda i inscrites a la borsa laboral del
Grup Mifas que, a partir
d’ara, podran optar al lloc
de treball de controlador
d’estacionament de vehicles sense problemes per
fer llargs recorreguts.
Per fer la prova pilot i
usar la cadira de rodes
segway, Grup Mifas, entitat de referència a les comarques gironines que
defensa els interessos de

les persones amb discapacitat física, ha arribat a
un acord de col·laboració
amb Válida sin Barreras,
empresa especialitzada
en solucions per a l’accessibilitat i la supressió de
barreres
arquitectòniques molt vinculada a
l’entitat, ja que és l’empresa patrocinadora de
l’equip de bàsquet en cadira de rodes i amb un objectiu comú al Grup Mifas, ajudar les persones
amb discapacitat.
Palamós ha estat la primera població on s’ha usat
l’aparell per fer la prova pilot, una experiència molt
positiva que ha permès
veure els beneficis de la seva implementació. Passats un dies, la prova pilot
es realitzarà a altres zones
blaves de Mifas. ■

Claustre del Mas del Vent de Palamós, on avui es faran
actuacions i un sopar benèfic per recaptar fons ■ MANEL LLADÓ

Nit solidària
contra la sida
al Mas del Vent
a Els diners que es

recaptin es destinaran
a la Fundació Lluita
contra la Sida
Redacció
PALAMÓS

Focus Engelghorn, la Fundació Lluís Coromina i Bonart Cultural han organitzat avui una Nit Solidària
Costa Brava al Mas del
Vent per recaptar fons per
a la recerca contra la sida.
Els diners que es recaptin
durant la vetllada es destinaran a la Fundació Lluita
contra la Sida, dirigida pel
doctor Bonaventura Clotet. La jornada començarà
a les sis de la tarda amb la

inauguració d’una exposició sobre la sida al Museu
de la Pesca de Palamós, acte al qual assistirà el conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila. Més
tard, i ja al Mas del Vent,
els assistents, un total de
160 persones, podran gaudir d’uns espectacles de
dansa, música i teatre.
Seguidament, participaran d’un sopar elaborat per
cinc xefs gironins del Baix
Empordà i del Pla de l’Estany amb estrelles Michelin i
amb la col·laboració especial d’El Celler de Can Roca, que farà els postres.
Una part dels diners que
es recaptaran provindran
del preu del cobert, que és
de 300 euros. ■
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#revolushort, treball de recerca avançat
FILMACIÓ · La mostra de curts Revolushort esclata com una proposta creativa que sorgeix de la pressió acadèmica
d’una estudiant de batxillerat PROPOSTA · Kènia Garcia promou un concurs “per a joves cansats que es volen expressar”
Joan Puntí
VERGES

L

a Kènia treballa a l’estiu
en el negoci de restauració familiar per pagar els
premis dels guanyadors.
Vol oferir un esclat d’idees per
a qui les noti reprimides. Amb
només disset anys, la Kènia
s’ha bolcat en el seu projecte
cultural, que neix “de la necessitat de molts adolescents”.
“Molts viuen perduts i no troben la manera d’expressar-se.
Troben reprimides les seves
idees noves i busquen la seva
llibertat d’expressió”, afirma la
impulsora del concurs de curts.

Hi val tot: mòbils, càmeres i GoPro. “Vull que s’expressi el que
els decep. Amb passió.”
Kènia Garcia va plantejar a la
seva tutora un treball de recerca al voltant de la psicologia. No
va tenir èxit i va volar cap a una
idea creativa i original: posar un
altaveu per a adolescents decebuts i queixosos. Si més no, s’assegura un mercat ampli. Es busquen joves de 15 a 25 anys
“amb ganes de fer volar idees”
i amb “esperit crític, ganes de
canviar coses i molta passió”.
La durada màxima és de deu
minuts i el format demanat és
mp4 i H.264. Cal poder-ho comprimir i reproduir fàcilment en

La jove Kènia pren una imatge, al jardí Mas Pi, a la localitat de Verges,
on treballa i elabora idees ■ JOAN PUNTÍ

un ordinador. Fa dies que la impulsora s’assessora. S’ha posat
en contacte amb experimentats
en mostres d’aquest tipus i ha
trobat patrocinadors (Estrella
Damm i Mas Pi). Les samarretes haurien de servir per recuperar la inversió en premis.
Disposa d’un espai al municipi de la Pera per plantejar la
mostra dels treballs, que ja té
data: el 30 d’aquest mes. La Kènia és capaç d’abocar un deix
d’idees a raig. Té idees, creativitat i capacitat per saber-se explicar en format comprimit. Si
es presentés al concurs, compliria amb escreix una condició indispensable. Tenir passió. ■

