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LA C A S A / L L E I DE PROMOCIÓ DE L ' A C C E S S I B I L I T A T
Alguns edificis,
com aquest hotel
de Figueres,
tenen ja adaptades les seves, installacions a les
necessitats dels
minusvàlids. Són,
però, casos encara aïllats i queda
molta feina per
fer.
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QUEBRACHO Modular Systems, Argentina i H. ALCEGUI, S.L. li fem
realitat la seva casa, bungalow, cavallerissa o el seu projecte imaginat,
en el lloc que vostè vulgui, encara que sigui a la muntanya o a la platja,
0 també allà on la construcció és gairebé impossible,
íntegrament realitzades en veritable QUEBRACHO-Colorado, amb
components totalment prefabricats, les construccions es poden muntar
de manera ràpida i fàcil {de 20 a 30 dies, aprox.), en el lloc escollit per
vostè i amb una reducció considerable dels costos de construcció.
Avantatges del QUEBRACHO: Resistència, solidesa. No requereix
manteniment. Indestructible, imputrescible, adaptable a qualsevol
clima, estèticament molt atractiu i gairebé perfecte.
El millor del QUEBRACHO només fio fa Quebracfio Modular's
Systems, S.A. (Argentina), i fio distribueix H. ALCEGUI, S.L. de Sant
Joan de Mollet (GIRONA), en exposició permanent a la Ctra. de
Palamós, km 11,4, on avui, a les 12, es fa la PRESENTACIÓ-DEMOSTRACIÓ de manera oficial, davant les nostres autoritats i altres del
país germà, l'Argentina.
Vingui i se'n convencerà.
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La veu dels col·lectius de
minusvàlids ha estat escoltada
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Els directament afectats per la nova llei esperen que hi hagi voluntat política per fer-la complir
i eliminar d'una vegada per totes les barreres arquitectòniques
peticions en les esmenes.
Per aquest motiu, les diferents entitats afectades, i
entre elles Minusvàlids
Físics (MIFAS), es mostren
satisfetes amb el text final
de la llei, que qualifiquen
d'avenç i de pas per a una
progressiva equiparació del
país a la resta d'Europa. «Ja
començava a ser hora que
des de l'estrada política es
tingués en compte els nostres drets», comentava ahir
Albert Gallart, un membre
associat de MIFAS.
De tota manera, i tot i
considerar la llei un primer
pas, les persones amb inca-
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• La redacció de la Llei de
Promoció de l'Accessibilitat
i Supressió de Barreres
Arquitectòniques s'ha fet
de forma consensuada amb
els diferents col·lectius i
entitats de disminuïts psíquics i físics de Catalunya,
les opinions dels quals han
estat tingudes en compte
per primera vegada a l'hora
d'elaborar la normativa. Les
diferents associacions d'afectats es van reunir periòdicament amb els partits
polítics representats al Parlament, que automàticament van incloure les seves

COL·LEGI D'ARQUITECTES
DE CATALUNYA
Demarcació de Girona

pacitat física o psíquica es
mostren preocupades per la
consecució del que anomenen el segon pas: l'eliminació de les barreres psicològiques de les «persones
aparentment normals».
«Ara s'ha d'aconseguir que
la gent es conscienciï de la
necessitat d'aplicar la llei
com un fet perfectament
natural i no com una exigència del codi. Intentar
que el constructor de tom
o el regidor d'Urbanisme de
tal o qual Ajuntament prevegin ja les edificacions o
els espais sense barreres
sense necessitat que se'ls
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hagi d'exigir. I aquest és
potser el pas més difícil,
perquè costa molt canviar la
mentalitat de la gent», va
dir Gallart.
El Govern de la Generalitat, coincidint amb l'aprovació de la llei, ha decidit
la creació d'un Consell per
a la Promoció de l'Accessibilitat i la Supressió de
Barreres Arquitectòniques
com a òrgan de participació
externa i consulta, adscrit al
Departament de Benestar
Social. El seu paper serà
assessorar, informar i proposar criteris d'actuació,
entre altres aspectes.
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