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Ferrer creu que s'ha
de trobar una solució
per eliminar els fangs
de la potabilitzadora
JORDI GAMERO
• L'Ajuntament de Torroella de
Montgrí considera necessari i urgent trobar una solució ecològica
per a l'eliminació dels fangs que
es generen a la planta potabilitzadora del municipi, que gestiona l'empresa SAUR, per evitar
abocaments com els que es van
produir fa dues setmanes al riu
Ter. Josep Ferrer, alcalde de la
població, va explicar que no es
poden permetre situacions d'aquest tipus, per la qual cosa ha
demanat a l'empresa responsable
de la planta, que estudiï altres
solucions alternatives abans no
entri en servei la depuradora de
l'Estartit, on es té previst portar
els fangs per a la seva eliminació.
Ferrer va manifestar que no coneix tècnicament quina ha de ser
la solució per fer-ho, però va assegurar que l'abocament dels
fangs directament al riu Ter ha
de comportar inevitablement un
fort impacte mediambiental. L'Ajuntament ha demanat a SAUR
que presenti els resultats de les
anàlisis practicades als fangs abocats i no descarta emprendre les
accions que es creguin oportunes
si es repeteixen situacions similars.
L'empresa que gestiona la potabilitzadora ha presentat recentment a l'Ajuntament un informe
tècnic en relació als abocaments,
on argumenta que es va produir
un embussament a la xarxa de
clavegueram per on s'evaqüen els
fangs mitjançant una canonada
d'impulsió. Aquest fet va coincidir
amb la neteja anual que es realitza
dels dos decantadors de la planta.
Els fangs d'un d'ells es van abocar
directament al riu, però en veure
el seu impacte visual es va optcu
per netejar el segon decantador
amb un camió succionador.
Gràfic: EL PUNT.

L'eliminació de barreres arquitectòniques
ha costat fins ara 60 milions de pessetes
L'Ajuntament, en col·laboració amb FONGE i Mifas, estrendrà la campanya a tota la ciutat
NARCÍS GENIS
B L'Ajuntament de Girona ha invertit 60 milions de pessetes en infraestructures per eliminar barreres arquitectòniques, gràcies a un
conveni signat amb la Fundació ONCE, que
Amb les millores que s'han fet
fins ara a la ciutat de Girona
per eliminar les barreres arquitectòniques, s'ha aconseguit fer
accessible per als disminmts una
bona part del centre de la ciutat.
Segons Lluís Gil, el problema en
aquesta qüestió en una ciutat com
Girona no són les noves construccions, perquè des de fa temps
que ja s'està treballant amb la
idea de no crear més barreres
per als que es mouen en cadira
de rodes. «El problema és eliminar les barreres actuals en barris històrics i en edificis públics
antics», precisa Gil.
ONCE i Mifas
El procés que s'ha portat a terme de manera continuada per
anar eliminant guals, rebaixant voreres, fent rampes, creant itineraris diversos a la ciutat, i reservant places de pàrquing per
als disminuïts físics, segons Gil,
ha estat possible gràcies a l'execució d'un seguit d'obres a partir

ha pagat el 50% de les obres. Segons el regidor
responsable de l'àrea per a la integració dels
disminuïts, Lluís Gil, aquest només ha estat
un pas important i ara cal signar un nou
conveni de col·laboració, que en aquest cas

del conveni existent entre l'ONCE
i l'assessorament de l'associació
Mifas. En aquestes tasques hi ha
col·laborat d'una manera especial
l'arquitecta de Mifas Maria Mercè
Corominas, sobretot a l'hora de
dissenyar conjuntament amb els
tècnics municipals els primers itineraris perquè les persones que
es desplacin amb cadira de rodes
puguin trobar una ciutat habitable.
Un termini de 10 anys
Les diferents actuacions que es
porten a terme per elimimar les
barreres arquitectòniques als carrers i els edificis de Girona formen part d'un pla d'accessibilitat
global de la ciutat, que un cop,
acabat ha de permetre a qualsevol
persona que tingui alguna discapacitat de poder-se desplaçar sense problemes artificials per Girona. El termini previst per completar aquest pla és de deu anys,
però es desenvoluparà tenint en
compte conceptes més globals que
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creu que hauria de ser a tres bandes: Ajuntament, ÒNCE i Mifas. Les actuacions que
s'han fet per eliminar barreres arquitectòniques s'integren dins un pla global que preveu
estrendre aquestes mesures a tota la. ciutat.

afectin, a banda de la via pública,
tant els equipaments municipals
com els que depenen d'altres administracions, i també en la mesura que sigui possible al major
nombre de comerços.
El sistema de treball de desenvolupament del pla, segons explica Lluís Gil, es basa en una
feina de camp, a partir de la qual
es fa un diagnòstic de la ciutat
per a futures actuacions a la via
pública. Més endavant, aquest
diagnòstic es farà en els equipaments, primer als edificis municipals —serveis, museus, centres
cívics, pavellons esportius, etc.—,
després s'ha de fer extensiu a centres públics i edificis depenents
d'altres administracions, comarcals, de la Generalitat o del govern
de l'Estat. En aquest sentit, Gil
diu que no pot ser que quan una
persona amb cadira de rodes s'ha
de renovar el DNI, li hagin de
fer els papers al carrer perquè
les oficines del Govern Civil no
estan adaptades perquè hi pugui

accedir.
L'Ajuntamnt, a més, incentivarà fiscalment aquells comerços o
establiments privats que adaptin
les seves instal·lacions per fer-les
accessibles a les persones amb minusvalies físiques.
Extensió
Segons el regidor responsable
de portar a terme aquest pla. Lluís
Gil, avui el centre de Girona ja
és una zona molt transitable pels
minusvàlids «i aquest procés ara
s'ha d'anar seguint a barris com
Sant Narcís, Santa Eugènia... entre d'altres». Aquesta accessibilitat ha de ser possible també per
gent amb altres discapacitats, com
és él cas dels invidents. De moment, i encara que de manera
experimental, s'ha fet un sistema
de sonorització dels semàfors per
a vianants, un a la carretera de
Barcelona —a la cruïlla amb el
carrer Lorenzana— i l'altré al carrer de la Rutlla —a la cruïlla
amb el carrer Ultònia—.

LES PLANES

La rehabilitació de
l'antiga cooperativa
estarà a final d'any
• Les obres de rehabilitació de
l'antiga cooperativa de les Planes
s'enllestiran a final d'aquest any,
tot i el retard que han suposat
els problemes de filtracions que
es van detectar a principi d'any
als fonaments. Després d'haver
construït un mur de contenció,
els treballs continuen ara a l'exterior de l'edifici a bon ritme, segons han manifestat fonts municipals. El Departament d'Arquitectura i Habitatge de la Generalitat ha invertit 60 milions de
pessetes en la consolidació i restauració d'aquest edifici, i una vegada s'hagin enllestit aquests treballs l'Ajuntament es farà càrrec
de la compartimentació interior
i de la instal·lació de mobiliari,
tot i que intentarà aconseguir subvencions d'algun altre departament de la Generalitat i aportacions de patrocinadors privats.
Les mateixes fonts van informar
dels contactes que manté l'alcalde,
Ferran Pedró, amb Caixa de Girona, la Diputació de Girona i
el Departament de Cultura per
obtenú- fons. Quan s'hagin acabat
definitivament els treballs, la cooperativa es convertirà en un centre
cívic amb un espai polivalent, utia
bibUoteca, una aula de música,
una llar de jubilats, un punt d'informació juvenil i, entre altres serveis, un espai per a les entitats
del poble./JORDI CASAS

