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Les barreres no són només escales, sinó que els cotxes
mal aparcats, una porta d'un vehicle oberta o les
cadires mal posades d'una terrassa d'estiu també es
poden convertir amb. un autèntic obstacle per les
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Les festes de les
enramades
continuen avui a la
zona del castell

4 0 RELIGIÓ

persones que són cegues. Els gironins ho van poder
comprovar ahir gràcies a un circuit que va organitzar
la Jove Cambra de Girona, juntament amb Mifas i
rONCE, a la plaça Constitució de la ciutat.

Les barreres no són només arquitectòniques
La Jove Cambra va proposar als gironins que caminessin amb els ulls tapats per
evidenciar que un cotxe mal aparcat també pot convertir-se en una barrera pels cecs
ANNA MAS
Girona
La plaça Constitució de Girona es va convertir ahir en un
insòlit circuit, a simple vista,
molt fàcil de superar. Però només a simple vista. La dificultat arribava quan a les persones qué el volien intentar, els
tapaven els ulls i els donaven
un bastó. Llavors, el circuit es
convertia en un carrer ple de
paranys.
L'experiència ha estat organitzada per la Jove Cambra de
Catalunya, i s'ha dut a terme à
diferents ciutats catalanes,
amb la col·laboració d'altres entitats com Mifas o l'ONCE.
L'objectiu és sensibilitzar la població de les dificultats que tenen les persones cegues per desplaçar-se pel carrer.
«La gent es pensa que les
barreres arquitectòniques només són escales o accessos difícils, i els volem conscienciar
que un vehicle mal aparcat
també es pot convertir en un
obstacle
Sobre la vorera
Un cotxe sobre la vorera,
una porta oberta d'una furgoneta que estan descarregant o
una cadira mal posada d'una
terrassa d'un bar poden convertir-se en un autèntic parany per
les persones cegues o que pateixen alguna minusvalia física.
Els ciutadans que ahir van participar en el circuit ho van comprovar.
Tots ells anaven amb els ulls
tapats, acompanyats per tècnics í membres de la Jove .Cambra que els explicaven com havien d'usar el bastó, i de quina
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Ei Papa enceta la
seva sisena visita a
la seva pàtria,
Polònia

EFEMÈRIDES
• 1869
Les Corts Constituents, establertes després de la Revolució
de 1868, aproven una nova
constitució per a Espanya.
• 1952
Se suprimeixen les cartilles de
racionament a Espanya.
• 1990
Bush i Gorbatxov signen a Washington un document sobre la
reducció de les armes estratègiques, que disminuirà en un .
30% els arsenals nuclears.
• 1996
Ucraïna completa l'entrega a
Moscou del seu arsenal nuclear,
fet que el converteix en im país
desnuclearitzat.

FA UN ANY
• El PP nomena governador civü
de Girona a Robert Brell, militEint popular des del 1982..
• Tres persones assalten una caixa de Bescanó i els detenen en
una persecució.
• Una auditoria revela un forat de
75 milions a Sant Joan les
Fonts.
• Lluís Llach guanya per majoria
el premi a la normalització lingüística de l'ADAC.
JuRDI .1IB0T

ANIVERSARIS

Els participants van haver de realitzar el circuit amb els ulls tapats.

forma empipava, per exemple,
un senyal al mig del carrer.
«Ara tindré més cura quan
deixi la moto», comentava un
jove després de superar els paranys. La major part dels participants destacava la inseguretat i la indefensió que se sent
quan no es veu res i constantment topes amb obstacles.
L'experiència va servir per
conscienciar els ciutadans que
els carrers són de tots i que per
tant, un descuit o un acte d'incivisme pot perjudicar greument
a la resta. Les portes obertes de
vehicles o furgonetes causen
molts dels accidents urbans que
pateixen les persones cegues.

Juliàn
Gorospe,
excicUsta,
avui fa 32
anys. • Robert PoweU, actor britànic,
avui fa 53 anys.
• Ron Wood, músic britànic, avui
. fa 50 anys.
JORDI RIBOT

Les dificultats de les persones amb mobilitat reduïda són moltes.

S'ha celebrat durant aquest cap de setmana

La 2a concentració de Harley
Davidson es tanca avui a Vic

• Vicente Escrivà, director de
cinema, avui fa 84 anys.

CASINO
CASTELL DE PERALADA
Peralada (Girona). Telèfon (972) 53 8125.
Autopista Barcelona-k Jonquera, sortida 4,
direcció Peraiada-Portbou.
• Servei de Restourant Costeli de Peralada.

DdeG
Vic
La segona concentració de
Harley-Davidson de Vic es va
iniciar ahir i continua durant
tot el dia d'avui. Aquesta activitat, organitzada amb la col.laboració de l'Ajuntament de
la ciutat, compta amb animacions non stop.
Així, ahir i avui, les jornades
—que se celebren al recinte firal El Sucre^ han comptat amb
concursos,
stripteases, jocs, paDiari de Girona, 1997-06-01, p. 37.

radetes, llocs on tatuar,-se, sortejos, i moltes altres sorpreses.
També cal destacar els concerts de diversos grups de rock i
soul, com són els Smoking Stones, els Bisontes i els Rural
Company.
La concentració de Harley
Davidson ha preparat per avui
una demostració de Trial Sin,
un concurs de pols, diversos sortejos i el lliurament de premis a
les motos més antiga, més modificada, més original i més
country.

Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

• Boule, Ruleta Francesa, Ruleta Americana,
Black-Jack, Punt I Banca. Jocs de màquines escurabutxaques.
• Sales per a casaments, canvendons i reunions.
• Obert de dilluns a dijous de les 19.00 a les
04.Ò0 h. Divendres, dissabtes í vigílies de festa, de
les 19.00 h a les 05.00 h. Diumenges i festius, de
Ies17.00ales04.00h.
• Golerio de màquines d'atzar Tipus C: obert de
dilluns 0 dijous de les 13.00 h a les 04.00 h.
Divendres, dissabtes i vigílies de (esta, de les
11.00 h i les 05.00. Bimenges i (este, rfe (es
11.00 a les 04.00 h. Pàrquing grotuít. Imprescindible DNI 0 possoport per entrar o lo Salo de Joc.

