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SALT/SARRIA
Els discapacítats físics de Girona han de tramitar el
carnet d'identitat des de la vorera del govern civil, no
poden entrar a edificis públics com ara el d'Hisenda
ni a Correus, i les oficines de l'Ajuntament de Girona
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La Generalitat farà
aquest any 78 pisos
de protecció a
Girona

Organitzen un acte
a Girona eii contra
de les proves
nuclears de França

els són inaccessibles. Tot això és degut a les múltiples
barreres arquitectòniques que els impedeixen portar
. una vida igual i accedir als edificis públics i privats
com els altres ciutadans.

Encara hi ha temps

DdeG

D'aquí a cinc anys s'acaba el termini per suprimir les barreres físiques dels edificis
públics i privats i els disminuïts continuen amb dificultats per acçedir-hi
JOAN BONMATÍ
Girona

Les persones amb mobilitat
reduïda o amb alguna dismuRució es poden passejar amb
bastant facilitat per la ciutat.
L'Ajuntament ha decidit crear
guals adaptats, seguint un con%'eni signat amb l'ONCE. -.
Ara bé, aquests discapacitats no sols passegen, sinó que
també treballen, estudien i han
de complir les obligacions que
té qualsevol altre ciutadà.
Si es mira la Constitució,
l'articíe 14 ja fa referència al
dret d'igualtat «tots som iguals
davant la llei, no es pot discriminar per cap raó... o condicip,
circumstància personal o social». Amb aquesta intenció es
va regular el tema a Catalunya
amb la llei de supressió^de barreres arquitectòniques. .
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S ' a c a b a el t e r m i n i
MARÇAL MOLAS

Segons aquesta, els edificis
que es construïssin a partir de
1985 havien de ser totalment
accessibles i els ja construïts
tenien 15 anys per complir els
requisits. Només queden cinc
anys per adaptar totes les construccions i moltes institucions
encara no estan adaptades. Segons Miquel Fananàs, regidor
de Vialitat de l'Ajuntament,
«amb aquests cinc anys tot serà
o hauria- de ser accessible». .
Els edificis de'nova construc-.
ció, com institucions, pisos i instal.lacions esportives, l'Administració cuida que estiguin
adaptats. Així s'ha fet amb el
pavelló de Fontajau i els jutjats
i d'altres. Resten, però, moltes
institucions que encara no es-

Les escales són una barrera considerable per a la gent que va en cadira de rodes.

t a n adaptades. Quant a' això, guns projectes alternatius a la
Fananàs diu que «s'està fent rampa, com són la plataforma i
una llista dels centres públics d'altres. Tots van ser rebutjats i
que no c o m p l e i x e n
la Navarro va solucionar-ho dient
normativa».
que «els mateixos funcionaris
Tot i-1'interès que hi posa es desplaçarien fins a l'entrada
l'Administració, s'han detectat per solucionar els assumptes».
alguns defectes. Per exemple,
Alguns discapacitats s'han
la plaça Constitució no té una queixat del que s'anomena «acsola rampa que faci el 12% de cessibilitat per la porta de serdeÇnivell reglamentat.
vei». Alguns centres públics no
EI govern civil, que va fer adapten la porta d'entrada
obres de remodelació fa pocs »principal sinó que hi ha una
anys, no va adaptar les insta- porta de servei per oh els discal·lacions perquè, segons Pere pacitats poden entrar.
Navarro, governador civil, «el
Els lavabos són una altra
desnivell que hi ha impedeix la qüestió important. «No cal terealització de l'obra». L'asso- nir, per exemple, en un lavabo
ciació Mifas va presentar-li al- de nois, tres orinaris normals i

u'n per a discapacitats, sinó que
se'n poden fer tres de polivalents», diu Un discapacitat. ,
Problemes àmb els transports, on l'autobús ni el tren no
estan adaptats. Problemes amb
l'educació. La UNED, la Casa
de Cultura i leS altres biblioteques, els instituts i les escoles
no solen ser accessibles.
L'Ajuntament, el teatre municipal bars i restaurants tampoc no estan adaptats. «La bonica imatge de la Girona antiga,
amb les seves pedres i ponts, es
converteix en una barrera quan
t'adones qüe per alguns d'aquests ponts no es pot passar»,
ha explicat ún disminuït físic.

ANUNCIS PER PARAULES GRATUÏTS A
A partir d'ara, anúnciar-se gratuïtament al
Diari de Girona és fàcil. Retalli aquesta
butlleta i enviï-la annb les seves dades i el
text que desitgi que aparegui a la secció '
d'anuncis per paraules. També pot entregar-la personalment a:
- C/ Comerç s/n, Fornells de la Selva (GIRONA)
- Cra. Barcelona, 29 (GIRONA)
, C/Llàtzer, 29 (FIGUERES)
-C/Bisbe Vilanova, 1,1r (OLOT)
El text de l'anunci no potsuperar les
15 paraules. Per cada butlleta que es rebi
es té dret a un dia de publicació.
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Convoquen una
altra concentració
silenciosa en
record de Bòsnia
Girona.- El moyimént Girona per Bòsnia ha convocat
una altra concentració silenciosa per condemnar la guerra dels Balcahs demà, a lès
vuit del vespre, a la plaça del
Vi davant de l'Ajuntament
de Girona. L'acte s'iniciarà
amb la lectura d'un manifest condemnant els atacs
que pateix Bòsnia i, tot se-.
guit, es farà un minut de
silenci.
La concentració finalitzarà amb una representació
per part de la gent, sota la
direcció del grup La Pontenca, de les conseqüències'd'ün
bombarde^ àmb el suport
sonor i el dibuix de perfils de
cadàvers. Els promotors d'aquestes concentracions silencioses. Fotògrafs per la
Pau pretenen dotar de més-^
contingut aquests actes i demanen el suport i la participació de totes les entitats i
moviments de Girona.
Els actes tindran lloc tots
els dilluns de cada setmana,
a partir de les vuit'.

El centre cívic de
Sant Narcís
estrena la nova
programació
DdeG
Girona.- El centre cívic
del barri de Sant Narcís estrenarà aquest mes "la nova
programació de tardor que
inclou diversos cursos monogràfics. Els organitzadors de
les activitats han programat
cursos d'introducció al dibuix, de tast de vins, sobre la
cuina selecta de Nadal, d'elaboració de pastisseria i
d'ornamentació de Nadal.
Aquests cursos compten
amb la CQl.labóració de diversos professionals de cada
sector i d'altres entitats com
ara l'Escola de Tastavins.
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Ara, molt més!

