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INFORMACIÓ PRIVILEGIADA

El diputat socialista Joan Oliart va
acusar ahir la Generalitat de
beneficiar particulars amb la
filtració d'informació
privilegiada i de comprar terrenys a
preus més cars que els del mercat.

JUDICI A CASTELLANOS
L'advocat de l'independentista
Carles Castellaíios va demanar la
lliure absolució del seu
defensat per manca de proves.
També han demanat l'absolució per
a Carles Benítez i Sebastià Datzira.
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URBANISME
La Generalitat obligarà a suprimir les barreres arquitectòniques
i a augmentar l'accessibilitat dels espais i edificis públics per
a les persones disminuïdes físicament, segons el projecte de llei
de Promoció de l'Accessibilitat i la Supressió de Barreres Arquitectòniques que va aprovar el Consell Executiu la setmana passada. El projecte aprovat, que és en tràmit parlamentari, estableix també un procediment sancionador per als infractors.

La Generalitat
sancionarà qui
mantingui barreres
arquitectòniques
Es crearà un fons per adequar els edificis
públics declarats d'interès monumental
JOAN OLLER

• Barcelona.— El Consell Executiu de la Generalitat va aprovar
en la seva última reunió el pro• jecte de llei per a la Promoció de
l'Accessibilitat i Supressió de
Barreres Arquitectòniques, que en
aquest moment és en tràmit parlamentari perquè s'hi puguin
introduir les esmenes dels diversos
grups polítics abans de ser aprovada definitivament al Parlament
de Catalunya.
La directora general d'Afers
Socials, Àngela Miquel, va remarcar que, com el títol del projete
ja indica, no es tracta solament
d'una llei per suprimir les barreres
arquitectòniques, sinó que «la filosofia de la llei és aconseguir fer
accesible a tothom que tingui
alguna limitació l'accés als espais
i locals públics». I va afegir que
l'accessibilitat «no està pensada
solament per a les persones que
s'han anomenat disminuïdes físiques, sinó per a aquelles d'edat
avançada o que tenen una mobilitat reduïda». Aquesta filosofia
amplia el concepte de «supressió
de barreres arquitectòniques per
a minusvàlids», que és la idea a
la qual sovint es redueix la magnitud del problema.
Un dels aspectes importants de
la llei és el que preveu l'obligació,
pel que fa a als habitatges de titularitat privada, que l'empresa
constructora haurà d'adequar l'e-

difici a les necessitats de l'inquilí
que tingui qualsevol tipus de limitació. El projecte preveu una valoració de les necessitats de cada
municipi prescindint de tipificacions estàndard que no siguin
realment útils i en relació amb el
tipus de limitació física. Els municipis no tenen tots la mateixa
quantitat ni la mateixa qualitat de
disminuïts, i «una persona amb
cadira de rodes necessitarà uns
condicionaments diferents que
una persona sorda, per exemple»,
va dir Àngela Miquel. L'altre
aspecte regulat pel projecte de llei
és que tots els edificis d'utilització
pública que es construeixin de
nou, com també la renovació de
la xarxa de transports públics, hauran d'estar indefectiblement adequats a la normativa, a partir
d'ara.
Hi haurà sancions
Un cop que la Llei de Promoció
de l'Accessibilitat i Supressió de
Barreres Arquitectòniques sigui
vigent, l'Administració tindrà
competència per imposar les sancions que la mateixa llei preveu.
La directora general d'Afers
Socials va remarcar que aquesta
ha estat una qüestió delicada a la
qual no volia arribar, però que «ha
estat imprescindible preveure, vist
el cas que s'ha fet fins ara del
decret 100 d'abril de 1984 que
regulava la supressió de barreres
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Les barreres arquitectòniques s'hauran de suprimir per llei i seran sancionats qui no les compleixin.
arquitectòniques» a l'hora de confeccionar els plans generals d'ordenació urbana i normes subsidiàries als municipis. Aquest decret
ja era de compliment obligat per
als ajuntaments en la construcció
d'edificis públics o privats de nova
planta, com també en la xarxa de
transports.
Una altra de les qüestions
importants que la mateixa llei preveu, segons Àngela Miquel, és la
creació, per part del Govern de
1^ Generalitat, d'un fons destinat
a eliminar les barreres arquitectòniques i per fer promoció de l'accessibilitat «en els llocs on calgui,
especialment els edificis públics
declarats d'interès monumental»
per facilitar l'accés a persones
amb limitacions sense alterar
substancialment el patrimoni

artístic. Ja l'article 20 de la
mateixa llei preveu que els ingressos derivats de la imposició de les
sancions previstes seran destinats,
«per les administracions públiques^
actuants, a la supressió de barreres arquitectòniques en l'àmbit de
la seva competència».
L'últim element que Àngela
Miquel va voler destacar va ser la
creació d'un consell assessor
«d'àmplia representació social»
que serà qui haurà de vetllar pel
compliment de la normativa
vigent. El consell dependrà directament de Presidència i serà un
òrgan interdepartamental.
L'actuació pública va preveure
la millora de la qualitat de vida
de les persones amb disminució en
el mandat constitucional del principi d'igualtat i en la Llei 13/1982

d'integració social dels minusvàlids, aprovada per les Corts el
1982. Aquest matek principi d'igualtat és recollit a l'article 8 de
l'Estatut d'Autonomia i, d'acord
amb ell, totes les administracions
públiques van iniciar, al començament de la dècada passada, un
procés de millora de les condicions d'accessibilitat per a les persones amb limitacions a l'entorn
urbà, l'habitatge i els mitjans de
transport, que va culminar en la
publicació del Decret 100/1984 de
Supressió de Barreres Arquitectòniques.
Per altra banda, el creixent
envelliment de la població a Catalunya converteix l'accessibilitat de
l'entorn en una necessitat sentida
cada vegada més per un nombre
més gran de persones.

Un problema encara no resolt
EL PUNT

• Les condicions actuals de la
majoria dels edificis d'ús públic
dificulten l'accés i el desplaçament
de les persones que tenen problemes de mobihtat i sobretot de les
que han d'utilitzar cadira de
rodes. A una persona amb aquesta
disminució, li és impossible accedir als edificis de Correus de Girona i Olot, i força difícil, a poblacions com ara Palamós o Puigcerdà, on hi 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'accedeix pujant unes escales exteriors. En general, les persones amb disminucions físiques
troben importants barreres arquitectòniques a l'hora de realitzar

les gestions més quotidianes, com,
per exemple, pagar el rebut del
servei municipal d'aigua —és el
cas de Girona— o accedir a les
oficines de Telefònica. El regidor
d'Ordenació de la Ciutat i Serveis
Urbans de l'Ajuntament de Girona, Joan Maria Gelada, reconeixia, a mitjan any passat, que la
majoria de les dependències dels
serveis municipals no complien la
normativa. Les persones amb
cadira de rodes no poden accedir
ni al Teatre Municipal ni al Museu
d'Història de la Ciutat. Els únics
edificis que compleixen la normativa són els que es van construir
després de l'aprovació del decret,
com ara el Pavelló Firal o el Centre Social de 'Vila-Roja.
Quedava clar que el decret 100
d'abril de 1984 resultava clarament insuficient, per una banda

perquè feia una interpretació restrictiva de la problemàtica dels
disminuïts físics i per l'altra perquè no preveia mesures de control
ni de sanció de la normativa.
El president de Minusvàlids
Físics Associats (MIFAS), Pere
Tubert, considerava que el problema de la supressió de les barreres
arquitectòniques es tractava de
manera diferent segons que fos
una o altra administració la que
se n'ocupés, perquè depenia d'organismes diferents. Tubert apostava per la col·laboració entre
MIFAS i les administracions
públiques per solucionar el problema i, en aquest sentit, considerava molt positives les millores
urbanístiques aconseguides darrerament a través de les delegacions
de l'Alt Empordà i la Garrotxa,
per exemple.

