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SOCIETAT
L'existència de barreres arquitectòniques a la majoria dels edificis oficials o
d'ús públic fa impossible que hi tinguin
accés les persones que pateixen algun tipus d'incapacitat motriu. Els minusvà-

Uds no poden realitzar per ells mateixos
gran part de les gestions que qualsevol
ciutadà ha de fer quotidianament, com
ara pagar el rebut de l'aigua o enviar un
paquet per correu. La Generalitat regu-

la, a través d'un decret aprovat l'any
1984, el compliment de la normativa en
matèria de supressió de barreres arquitectòniques, però els edificis construïts
anteriorment, en els quals hi ha em-

plaçats la majoria dels organismes oficials, no estan obligats a adaptar-s'hi. El
MOPU va aprovar fa uns niesos un decret pel qual estableix una normativa similar a la de la Generalitat.

Els minusyàlids no poder fer gestions a
la majoria dels edificis d'ús públic
Els organismes oficials estan a
edificis construïts abans de l'aparició
del decret de l'any 1984

La Generalitat estudia una llei de
rang superior d'aplicació obligatòria
en tots els àmbits de l'administració

El MOPU aprova una normativa per
l'Estat similar a les existents a Aragó,
Catalunya, Castella i el País Basc

MARIA ÀNGELS MARTÍNEZ

• Girona.— Les condicions actuals de la majoria dels edificis d'ús
públic dificulten l'accés i el desplaçament de les persones que tenen problemes de mobilitat i sobretot de les que han d'utilitzar cadira
de rodes. Per a im minusvàlid resulta impossible accedir als edificis
de Correus de Girona i Olot, i força
difícil, a municipis com Palamós i
Puigcerdà, on cal pujar un esglaó.
Aquest problema es va solucionar
a Figueres amb la instal·lació d'una
rampa d'accés.
També hi ha barreres a les delegacions d'Hisenda de Girona i Figueres, a les quals s'accedeK pujant
unes escales exteriors. En general,
les persones amb disminucions fi'siques es troben amb importants barreres arquitectòniques a l'hora de
realitzar les gestions més quotidianes, com per exemple pagar el rebut del servei municipal d'aigües
—és el cas de Girona— o accedir
a les oficines de Telefònica.
Requisits mínims
Bartomeu Soley, cap dels serveis
territorials d'Arquitectura i Habitatge a Girona, va explicar que des
de l'aprovació de la llei autonòmica sobre adequació per a l'accessibilitat als edificis, tots els projectes
han de complir uns requisits mínims que fan referència bàsicament
a l'amplada dels passadissos i dels
ascensors. Soley va dir que el seu
departament no té, però, competències pel que fa al compliment o
no de la normativa en els edificis
públics 0 oficials. D'altra banda, diverses fonts consultades van assenyalar que el decret autonòmic actual és insuficient, i que s'està estudiant la possibilitat de fer una llei
de rang superior que obligui a complir la normativa en l'àmbit de l'administració municipal.
Segons Pere Tubert, president
de MIFAS, el problema rau en el
fet que els edificis depenen d'organismes diferents. «Per part de la
Diputació o dels ajuntaments hi ha
molta predisposició a solucionar
aquesta problemàtica, però a la res-

Els accessos i les dependències de l'ICASS estan adaptats a la nonnativa sobre la supressió de barreres arquitectòniques. A la foto, els lavabos de Toficina. Foto: Lluís
Cruset.
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ta d'organismes és molt més difi'cil,
cions, sobretot als hotels, càmpings, no compleixen la normativa. Gelai s'hi ha d'anar insistint», va indi- un dels llocs on s'havia aconseguit etc. De fet, tenen molt en compte da va explicar que a l'Ajuntament
car. En aquest sentit, va afegir que menys coses. «En els últims mesos, que una part important dels seus s'han aprofitat les obres de la terconsidera molt positiva l'aparició però, s'ha prosperat molt. De mo- clients són gent gran que necessita cera i quarta planta per fer-les acd'una llei de l'Administració cen- ment estem treballant conjunta- una sèrie de facilitats», va dir. Se- cessibles. Les persones amb cadires
tral perquè «així tots els edificis ment amb l'Ajuntament perquè to- gons Tubert, cada vegada són més de rodes no poden accedir ni al
tes les voreres estiguin rebaixades, freqüents les trucades a MIFAS per Teatre Municipal ni al Museu
nous estaran adaptats».
Tubert va explicar que la col·la- i més endavant «ns plantejarem el demanar orientació i informació d'Història de la Ciutat, qüe ocupa
boració de les delegacions de MI- tema del transport públic», va dir. sobre la normativa que cal aplicar un edifici antic situat al carrer de la
Força. Gelada va indicar que els
FAS a l'Alt Empordà i a la Garrot- El president de MIFAS va indicar per adaptar els edificis.
xa amb els ajuntaments de Figue- que a la resta de poblacions les acJoan Maria Gelada, regidor únics edificis que complebcen la
res i Olot ha estat molt important tuacions per suprimir barreres ar- d'Ordenació de la Ciutat i Serveis normativa són els que es van consper aconseguir millores, sobretot quitectòniques i urbanístiques són Urbans de l'Ajuntament de Girona, truir després de l'aprovació del deen el que fa referència a les barre- molt minoritàries. «Als municipis va explicar que la majoria de les de- cret, com ara el Pavelló Firal o el
res urbanístiques. Pel que fa a Gi- de la costa solen fer força adapta- pendències dels serveis municipals Centre Social de Vila-roja.

Un decret que arriba tard
M.A.M.

• El decret aprovat pel Ministeri
d'Obrés Públiques i Urbanisme
pretén acomplir alguns dels requisits determinats a la Llei d'Integració Social dels Minusvàlids, que es
va aprovar el 7 d'abril de 1982. El
decret considera que com a mesura primordial cal ampliar el concepte de les dimensions exigibles
per garantir l'espai que necessiten
les persones que utilitzen cadira de
rodes. Fins ara no hi havia cap normativa de l'Administració central, i
només algunes comunitats autònomes —Aragó, Catalunya, Castellala Manxa i el País Basc— havien
promulgat decrets en aquest sentit.
Aquest fet va motivar la Confederació de Minusvàlids Físics d'Espanya. (COCEMFE) a instar el
MOPU perquè s'avancés en aquesta qüestió. A l'hora de decidir les

mesures mínimes d'accessibilitat, la
polèmica va sorgir entre els que
consideraven més adequat debcarho tot en mans de les comunitats
autònomes i els que creien més
convenient que hi intervingués
l'Administració central.
La normativa afecta els edificis
de nova construcció en els quals hi
hagi algun tipus de servei públic i
tots els edificis que han d'instal-lar
obligatòriament ascensor, és a dir,
els que tenen més de quatre pisos.
El concepte d'accessibilitat no vol
dir només que sigui possible entrar
per la porta principal, sinó que, a
més, les persones amb dificultats físiques puguin circular fàcilment
per les diferents dependències de
l'edifici.
El decret es va publicar al BOE
el dia 23 de maig, però no començarà a aplicar-se fins a final de
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novembre. El decret no afectarà els
edificis que en la data en què entri
en vigor estiguin en fase de construcció o aquells els projectes dels
quals ja hagin estat aprovats per
l'Administració.
Salvador Amat, tècnic dels Serveis Territorials d'Urbanisme a Girona, va assenyalar que encara han
d'aníilitzar el decret del MOPU per
tal de saber quina incidència pot tenir sobre les competències autonòmiques. Per la seva part, Bartomeu
Soley, cap dels Serveis Territorials
d'Arquitectura i Habitatge, va indicar que el decret del MOPU es limita a adaptar en l'àmbit estatal la
normativa sobre supressió de barreres que ja existia en diverses autonomies. «De fet, s'han limitat a
recollir el que diu el decret de la
Generalitat, és a dir, que és pràcticament igual», va assenyalar.
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