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PENYES BARCELONISTES,
19 i 20 de setembre, L'ESCALA
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PENYA BARCELONISTA

GUIXOLENCA
Rambla del Porialet, 2 (Casino de la Constància) - Tel. 972/ 32 07 92
17220 SANT FELIU DE GUÍXOLS (Qirona)
Data Fundació: 22 de maig de 1976
Núm. Socis: 755
Primer President Fundador: Jaume Plà i Serret

JUNTA DIRECTIVA
Vocals: JosepT^rinasi Fló, Francesc
Bosacomas, Josep Vinyolas, Jaume
Plà i Recasens

President: Jaume Plà i Serret
Vicepresident: Salvador Arbat i Dalmau
Secretari: Jordi Saubí i Pérez

SANT FELIU DE GUÍXOLS
Comarca: Baix Empordà
Altitud:
4 mts.
Superfície: 15,846 Kms.2
Habitants: 4.306
Festa Major: 1 -4 d'agost

PENYA BLAU I GRANA de

R

I

P O L

',onstitucio.

C/ Pirineu, 11 - Tel. 972/ 70 32 10
17500 RIPOLL (Girona)
Data Fundació: 17 de setembre de 1973
Núm. Socis: 417
Primer President Fundador: Joan Puig i Roca

50 disminuïts protesten a Girona
per les barreres arquitectòniques

JUNTA DIRECTIVA
Vocals: Bartomeu Terradellas i
Poch
Joan Pujol i Arefias, Josep
Fontdecaba i Farrés
Alós

President: Ramon Esclusa i Santanach
Vicepresident: Rosend Terradas i Lago
Secretari: Josep Terradas i Bardolat
Tresorer: Josep Morè i Luis
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Comarca:
Ripollès
Altitud:
691 mts.
Superfície: 73,46 Kms.2
Habitants: 11.870
Festa Major: 11 -12 de maig

PENYA BLAUGRANA de

PLATJA D'ARO
Passeig del Mar, s/n, baixos - Tel. 972/81 80 72
17250 PLATJA D'ARO (Girona)
Data Fundació: 14 de novembre de 1975
Núm. Socis: 55
Primer President Fundador: Adolf Ortells i Trull

JUNTA DIRECTIVA
Tresorer: Antoni Callizo
Vocals: Josep Reixacií,
Salvador Guirau, Uuís
Boada

President: Adolf Ortells i Trull
Vicepresident 1r: Francesc Guirau
Vicepresident 2n: Josep Viader
Vicepresident 3r: Salvador Cors
Secretari: Joan Nebot
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Comarca: Baix Empordà
Altitud:
6 mts.
Superfície: 21,93 Kms.2
Habitants: 4.660
Festa Major: 5-8 setembre i 15 d'agost

PENYA BLAU-GRANA

Els membres de MIFAS concentrats ahir al matí a la plaça de
la Constitució de Girona van
repartir unes tres-centes còpies
d'un escrit de protesta i mentalització als vianants. «Malgrat
haver-se aprovat al Parlament de
Catalunya la llei sobre supressió
de barreres arquitectòniques, es
continuen fent obres sense tenir
en consideració la nova legislació», destaca l'escrit. També s'hi
indica que «les administracions
són les primeres a infringir aquesta llei, ja que les noves construccions no s'adapten a les necessitats
de les persones amb disminucions
físiques, i moltes vegades que es
procura de fer accessos, es fan mal
fets».
El president de MIFAS es va
referir a la nova comissaria de
policia de Girona i a la mateixa
plaça de la Constitució com a
obres que no compleixen les obligacions fixades en la nova llei, que
estableix un termini de deu anys
per eliminar les barreres arquitec-

tòniques existents a Catalunya. «A
la comissaria, l'entrada és inaccessible per una persona amb una
cadira de rodes, que ha d'anar a
fer-se el carnet d'identitat o el
passaport a fora», va indicar
Tubert, el qual va afegir-hi, també
a tall d'exemple, la inclinació de
les rampes de la plaça de la Constitució. «Pot ser la plaça de l'any
2000, però no per als minusvàlids,
ja que s'hauria de ser un dels atletes dels Jocs de Barcelona per
poder pujar per les rampes que
s'hi han fet», va indicar el president de MIFAS.
Obres inaccessibles
Les persones amb disminucions
físiques també tenen problemes a
l'hora d'accedir als nous jutjats de
Girona, per anar a la Politècnica
o a l'escola d'adults, va explicar
el president de Mlt^AS. «Diuen
que ens hem d'integrar i no ens
donen dret ni a la cultura», va
manifestar. Algunes de la vintena
de persones amb cadira de rodes

presents a la concentració van destacar que només exigeixen el
mateix dret que té qualsevol persona que va en cotxe. «Els arquitectes pensen en els cotxes per fer
l'amplada dels carrers o les entrades als pàrquings, però no pensen
en nosaltres a l'hora de fer les
obres. Només es fan arranjaments
de cara a la galeria», van afegir-hi.
MIFAS, que té uns 1.100 socis
a les comarques gironines, disposa
de comissions encarregades de fer
el seguiment de les barreres arquitectòniques perquè la seva supressió es tingui en compte quan s'inicien les construccions i per trametre cartes de protesta a les diferents institucions. Pere Tubert va
destacar ahir que «amb els Jocs
Paralímpics s'ha quedat molt bé
políticament, i han servit perquè
la població conegui l'esport de les
persones amb disminucions físiques. Això, però, no soluciona els
problemes amb què es troba diàriament el minusvàlid, els quals
continuen existint».

ENSENYAMENT

Continuen les obres per eliminar les bosses de fuel i gas-oil a l'edffid
CARLES RULL

JUNTA DIRECTIVA
Tresorer: Joan Roura i Ciurana
Contador: Lluís Torres i Fulla
Vocals: Eugeni Mascot i Barrachina,
Jaume Coll i Centelles, Joan Carles Díaz i
Fàbregas, Jordi Guanter i Capdevila
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trar, mitjançant un vídeo, els entrebancs amb què
es troba un minusvàlid en desplaçar-se. El president
de l'associació, Pere Tubert, va posar com a exemple
de «barrera» la plaça escollida per reunir-se i va destacar que «s'hi han fet rampes d'una inclinació
impossible de pujar amb una cadira de rodes».

Els alumnes del Mare de Déu de Núria de
Ribes iníeien dimarts el curs fora del centre

Avgda. de Barcelona, 11, baix - Tel. 972/ 39 02 75
17497 PORTBOU (Girona)
Data Fundació: 27 de juny de 1985
Núm. Socis: 250
Primer President Fundador: Joaquim Fontacaba i Feliu
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• Girona.— Una cinquantena de membres de l'Associació de Minusvàlids Físics de Girona (MIFAS)
es van concentrar ahir a la plaça de la Constitució
de Girona per denunciar l'incompliment de la llei
de supressió de barreres arquitectòniques i per mos-
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President: Joaquim Fontacaba i Feliu
Vicepresident 1 r: Miquel Boada i Pous
Vicepresident 2n: Joaquim Martorell i Paris
Secretari: Daniel Martínez i Planas
Vice-secretari: Rafel Llombart i Dalmau

Denuncien que s'incompleix la llei en obres que es fan a la ciutat

B

O

Comarca: Alt Empordà
Altitud:
28 mts.
Superfície: 9,30 Kms.2
Habitants: 2.130
Festa Major: 29 de juliol
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• Ribes de Freser.— Els més de
200 alumnes del col·legi públic
Mare de Déu de Núria, de Ribes
de Freser, dimarts vinent iniciaran
el curs fora del centre escolar
repartits en diferents locals del
poble, de la mateixa manera que
van finalitzar el curs passat. La
mesura va ser acordada divendres
pels pares i professors perquè
encara no s'han enllestit les obres
destinades a eliminar les bosses de
fuel i gas-oil que impregnen tot
el sòl de l'edifici escolar i provoquen emanacions de gas tòxic.

Francesc Serrat, president de
l'Associació de Pares d'Alumnes
(APA), va dir que les classes no
es volen fer a l'edifici pel «perill»
que suposa la presència de maquinària pesada al pati i pel fet que
les obres —que consisteixen a
injectar formigó sota l'edifici per
impedir que es filtrin residus de
combustible i millorar el sistema
de ventilació— afectaran els fonaments del centre. L'APA demanarà a Ensenyament que les obres
estiguin acabades el 15 d'octubre,
com a mesura de pressió perquè
«no s'allarguin indefinidament».

Un cop els alumnes tomin a fer
classes al col·legi, està previst que
es realitzin mostreigs d'aire per
avaluar si els índexs de contaminació han estat reduïts o eliminats, a més de controls sanitaris
periòdics a alumnes i professors,
a través del Centre de Seguretat
i Higiene en el Treball. L'actuació
d'Ensenyament suposa una inversió d'uns 18 milions i, fins ara, al
pati s'ha substituït més d'un metre
i mig de fonaària de terra impregnada de combustible, i s'han
millorat les conduccions del dipòsit de combustible i drenatge.

