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Un casal de l'autisme a Tarragona a
ritme de cerveses
Dos establiments, Baires Bar i L'Adelita, destinen 10 cèntims de cada consumició
al projecte de l'associació Todos en Azul

Les cerveses seran solidàries en dos bars de la Part Alta. | Aj. de Torredembarra

Dos restauradors de la Part Alta de Tarragona, Baires Bar i L'Adelita, han engegat aquest mes
d'octubre una iniciativa solidària amb l'associació Todos En Azul (TEA), que dona suport a famílies
de persones amb autisme. Els dos establiments destinaran, durant un any, 10 cèntims de cada
cervesa consumida pels seus clients al projecte de creació del Casal de l'Autisme permanent de
Tarragona, que impulsa l'entitat.
Es tracta de dos establiments amb una cuina diferenciada -Baires Bar, amb tapes, còctels,
milaneses o empanades i L'Adelita Gastrobar especialitzat en cuina mexicana- , però que tenen
en comú les ganes de col·laborar per aconseguir fer realitat algun dia aquest projecte. Els
restauradors, però, van més enllà: ?Fem una crida als bars i restaurants de la Part Alta i de la resta
de la ciutat a sumar-se a aquesta iniciativa destinant una part de les vendes d'algun producte seu
al Casal de l'Autisme?, explica Eduardo Cenini, copropietari de Baires Bar.
Per la seva banda, el president de Todos En Azul, Juan José Caravaca, ha celebrat la
iniciativa ?tant pel seu caràcter benèfic com per la seva originalitat?. Caravaca ha dit que, des de
la celebració de la Gala Benèfica pel casal, ?hem rebut diverses mostres de suport i idees per
recollir fons per al projecte i això demostra que Tarragona és una ciutat solidària?.
El projecte Casal de l'Autisme de Tarragona de Todos En Azul es planteja com un centre social,
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cultural i inclusiu -obert tot l'any- que ofereixi serveis i activitats i doni resposta a les necessitats
d'infants i adults amb autisme i de les seves famílies.
[noticiadiari]45/42664[/noticiadiari]
Es preveu que el ?Casal? sigui un espai de caràcter polivalent amb dependències interiors i
exteriors, on s'hi podran realitzar diverses activitats, tallers, xerrades, formació, teràpia, jocs, arts
escèniques, exercicis sensorials, etc. Tots els tallers i activitats que s'impartiran estaran dirigides
per un professional especialitzat en autisme. Un espai sense barreres arquitectòniques ni
sensorials adaptat a qualsevol persona que tingui algun tipus de discapacitat física, visual o
auditiva.
El seu funcionament serà per torns horaris, de manera que si els infants tenen escola als matins
podran fer ús del centre a les tardes, o a l'inrevés, i els adults també podran utilitzar-lo si no
tenen cap altre lloc on anar.
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