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L’Alt Empordà-El Baix Empordà Local

Càmpings empordanesos Denuncien la
retirada de recursos a
obtenen un nou segell
l’Alexandre Deulofeu
de turisme accessible
u L’acreditació neix arran d’un conveni entre l’associació d’empreses del

sector i l’entitat Mifas i l’objectiu és estendre-la a més establiments

u L’institut de Figueres
considera «injustificable»
que ja no se’l consideri
centre d’alta complexitat
DdG. FIGURERES

n L’institut Alexandre Deulofeu
de Figueres denuncia que «és vergonyós i desconcertant que l’administració pública permeti i promogui la discriminació entre centres d’un mateix municipi». I justifica aquesta denúncia amb el
següent argument, que ha fet públic a través d’un comunicat:
«Fins al 2017 tots els instituts públics de Figueres tenen categoria
de màxima complexitat atenent a
la realitat social de la ciutat. En la
revisió duta a terme aquell any,
dos d’aquests centres –el nostre
inclòs– van passar a ser d’alta
complexitat. Això va suposar una
reducció considerable dels recursos humans i materials destinats
al centre. Malgrat la reiterada pe-

Un dels «mobile homes» amb rampa d’accés que hi ha al càmping illa Mateua de l’Escala. ASSOCIACIÓ DE CÀMPINGS DE GIRONA
DdG. L’ESCALA

n Quatre càmpings empordane-

sos s’han convertit en els primers
a obtenir un nou segell de turisme accessible, el «wheelchair friendly» (en anglès, «aptes per a
cadires de rodes»). L’acreditació
neix arran d’un conveni entre
l’Associació de Càmpings de les
comarques gironines i l’entitat
Mifas, que treballa per a la inclusió social de les persones amb
discapacitat. El segell acredita
que els càmpings no tenen barreres arquitectòniques i que també ofereixen serveis destinats a
millorar l’estada de les persones
amb mobilitat reduïda (com activitats d’animació inclusives). El
nou segell s’inaugura amb un
càmping del Baix Empordà i tres
de l’Alt. Són els Valldaro de Platja d’Aro, Illa Mateua de l’Escala,
Salatà de Roses i Àmfora de Sant
Pere Pescador.
«Els càmpings adherits faciliten unes vacances sense límits i
amb serveis i activitats inclusives
als campistes amb discapacitat»,
concreta l’associació en un comunicat.
Els establiments que llueixen
el distintiu acrediten que compleixen tots els requisits d’accessibilitat, i eliminen qualsevol
barrera arquitectònica, a més

d’oferir serveis dissenyats per millorar l’estada de les persones
amb mobilitat reduïda.
Entre aquests serveis s’hi troben, per exemple, piscines amb
rampes d’accés o cadires hidràuliques, activitats d’animació en
clau inclusiva o rampes per accedir als allotjaments i zones comunies.
A més, alguns càmpings també proposen activitats accessibles per fer al territori o disposen
de bicicletes per a persones amb
discapacitat, entre d’altres.
Més enllà del codi d’accessibilitat que marca la Generalitat,
abans d’atorgar el segell, els mateixos usuaris de Mifas inspeccionen el càmping i validen que
compleix els requisits per ser declarar wheelchair friendly.
«Amb aquesta iniciativa, l’Associació de Càmpings vol arribar
directament al col·lectiu amb línies de promoció de turisme accessible i inclusiu», concreta el
sector.
De moment, ja hi ha quatre
càmpings que han obtingut la
nova acreditació. Són el Valldaro
de Platja d’Aro (al Baix Empordà),
i l’illa Mateua de l’Escala, el Salatà de Roses i l’Àmfora de Sant
Pere Pescador (aquests tres, a
l’Alt Empordà). La intenció és,

però, anar estenent aquest segell
entre més establiments. De fet, ja
hi ha quatre càmpings gironins
més que estan fent els tràmits per
obtenir-lo i uns d’altres que hi estan interessats.
Valor diferencial
L’Associació de Càmpings de les
comarques gironines agrupa 73
establiments de la província i
concentra el 82 per cent de tota
l’oferta que hi ha al territori. L’entitat Mifas, per la seva banda, té
més de 5.500 membres.
Des de l’associació de càmpings
recorden que, de fet, des de fa
temps el sector «segueix una línia d’especialització de producte per generar un valor diferencial i qualitatiu».
I és aquí on també s’emmarca el
projecte per crear «un segment
específic de càmpings accessibles per a persones amb mobilitat reduïda, seguint les directius
de la política inclusiva i accessible impulsada des de la Generalitat i la Diputació».
Als càmpings gironins ja s’havien impulsat iniciatives destinades a afavorir l’accessibilitat per
a persones amb mobilitat reduïda (com ara cadires amfíbies per
entrar al mar o grues a les piscines).

tició dels criteris objectius que
van motivar aquella decisió, la
resposta obtinguda va ser nul·la i
l’institut va haver d’assumir forçosament la nova situació. Enguany, contra tot pronòstic, i davant de la nostra perplexitat, se’ns
comunica amb un correu electrònic que la nostra complexitat s’ha
reduït i que el nostre centre passa a ser considerat de complexitat mitjana».
El claustre de l’institut Alexandre Deulofeu es va reunir el 25 de
juny per tractar aquest canvi de
classificació i va acordar expressar per unanimitat «el seu total rebuig a la reducció injusta i injustificable del grau de complexitat
del centre i denunciar la retallada encoberta de recursos que
aquesta decisió comporta». Així
mateix, l’institut figuerenc «exigeix» que es reconsideri la classificació en termes de complexitat
del centre i s’ampliï la dotació de
professorat i de recursos en consonància amb la seva realitat.

Un ferit greu en un xoc entre
dues motos a Darnius
EVA BATLLE. COLERA

n Un motorista va resultar ferit

greu ahir en un xoc amb una altra motocicleta a Darnius. El Servei d’Emergències Mèdiques
(SEM) el va traslladar a l’hospital
Trueta amb l’helicòpter medicalitzat.
L’accident de trànsit va tenir
lloc pels volts de les deu del matí

a l’altura del quilòmetre 4,8 de la
GI-502. En el sinistre s’hi van veure implicades dues motocicletes
que van xocar per envestida.
A lloc s’hi van desplaçar tres
patrulles dels Mossos d’Esquadra, una ambulància i l’helicòpter medicalitzat del SEM, segons
va informar el Servei Català de
Trànsit.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA ENTIDAD IBERSPLIT S.A. (CIF A.17.243.403)
Por acuerdo del Órgano de Administración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de los Estatutos
Sociales y en los artículos 166 y 167 de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca Junta General Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, en el domicilio social de la compañía sito en Vilabertrán (Girona),
C.P. 17760, calle Salvador Dalí nº 3, para el día 30 de Julio de 2021, a las 11:00 horas, en primera convocatoria;
y en segunda, en su caso, a las 11:30 horas del mismo día y lugar, a los efectos de someter a su examen, deliberación, y en su caso aprobación, de los asuntos comprendidos en el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio de 2020 y propuesta de aplicación
del resultado
2. Aprobación, en su caso, de la gestión social.
3. Propuesta y aprobación, en su caso, de la renovación del órgano de administración social de la Sociedad.
4. Información del órgano de administración sobre la reducción de capital social efectuada de la compañía
con devolución de aportaciones a accionistas.
5. Propuesta y aprobación, en su caso, de la transformación de la Sociedad Anónima (SA) en Sociedad de
Responsabilidad Limitada (SRL) y, consecuentemente, presentación y aprobación, en su caso, de los estatutos
sociales
de la COLERA
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6. Autorización al Órgano de Administración para la interpretación, subsanación, rectificación, aclaración,
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8. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.
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ment. El 112 ha rebut l’avís cap a nimar sense èxit.

