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L'AJUNTAMENT REDACTA UN PLA DE XOC PER ADAPTAR LA CIUTAT A LES PERSONES AMB DIFICULTATS DE MOBILITAT

Girona invertirà uns 300 milions per
treure les barreres arquitectòniques
El projecte tot just es troba en fase inicial i s'anirà desenvolupant durant els pròxims anys
PEP PRIETO

IMARIA HERNANDO

G L'Ajuntament de Girona ha elaborat un Pla d'Accessibilitat que
preveu la supressió de totes les barreres arquitectòniques que hi ha
actualment a la ciutat. L'adjunta a
l'alcaldia, Anna Pagans, ha explicat que l'objectiu bàsic d'aquest
projecte és «adaptar les voreres i
els guals perquè les persones amb
dificultats de mobilitat puguin desplaçar-se en les millors condicions». Aconseguir-ho costarà uns
300 mUions de pessetes, segons la
regidora.
Avui en dia a Girona hi ha qui
encara té problemes per moure's
amb facilitat, tant la gent que va
amb cadira de rodes com la gent
gran o les persones que porten cotxets. L'objectiu del projecte és tenir tota la ciutat sense barreres arquitectòniques, tot i que segons
Pagans «aquestes actuacions ja s'estan duent a terme» i ha posat com
a exemple els carrers Pare Coll,
Empúries, Caldes de Montbui o la
Gran Via de Jaume I.
EI pla de xoc que s'està duent a
terme consta de deu etapes. En
aquests moments tot just s'està
treballant en la primera, en una
fase encara preliminar. Això vol
dir que les diferents zones de la ciutat que s'estan remodelant ja s'adapten a les necessitats dels vianants, i que després quedarà actuar en la resta de carrers.
Les barreres arquitectòniques no
són exclusives només del carrer,
sinó també dels edificis. Per això,
aquest any, l'Ajuntament treballa

Un grup de joves
alemanys provinents
de Lingen fa una
estada a Salt
D SALT.- Un grup de setze joves
alemanys provinents de la població de Lingen, agermanada
amb Salt, i dos més de Colònia,
passen uns dies de vacances a
Salt. Els nois, que van ser rebuts
per l'alcalde, Jaume Torramadé, dijous passat, han tingut l'oportunitat de fer turisme, visitar el Museu de l'Aigua i desplaçar-se a la Costa Brava per
conèixer poblacions com l'Escala. Els alemanys també han
aprofitat les vacances per anar
a Barcelona.
El grup s'ha allotjat a la Casa
de Colònies del Bosc de la Massana. Els intercanvis de joves
entre Salt i Lingen són habituals. D'aquesta manera s'aprofita l'agermanament entre
els dos municipis per fomentar
que els nois coneguin noves cultures i idiomes. DdeG

La reforma de la
plaça Verdaguer de
Salt estarà acabada
a finals d'any
Barreres arquitectòniques. El pont de les Peixateries Velles és impossible de creuar pels discapacitats físics.

en un projecte per poder adaptar
els edificis municipals amb la instal·lació de nous ascensors a l'ajuntament. Per fer aquesta operació, primer s'han de definir les
característiques de cada edifici i
veure quines possibilitats d'adaptar-lo hi ha.
La supressió de les barreres arquitectòniques del carrer està destinada a facilitar la mobilitat de
la gent que té dificultats per ferho. Darrerament, l'Ajuntament de
Girona ha rebut cartes de veïns que

demanen una millora de la qualitat en els passos de vianants ja que
no poden moure's còmodament
per la ciutat.
El cost total per a la supressió de
totes les barreies arquitectòniques
de la ciutat es situa en els tres-cents
müions de pessetes i l'equip de govern considera que anualment n'hi
podrà dedicar uns 40. Però no només és l'Ajuntament qui se'n cuida de fer aquesta actuació de la via
púbhca. Quan un constructor fa
una vorera, adapta directament

la via pública als vianants per facilitar-los la mobilitat.
Tot aquest procés el fan d'acord
amb entitats com la ONCE o Mifas, que són col·lectius que coneixen els itineraris més utilitzats per
la gent que pateix problemes de
mobilitat en la via pública.
Per millorar la qualitat de vida
de les persones que no hi poden
veure, l'Ajuntament ha instal·lat
dos semàfors adaptats, i pensa adquirir-ne més unitats pròximament.

D SALT.- Les obres de reforma de
la plaça Verdaguer de Salt s'enllestiran abans de finals d'any
segons les previsions de l'equip
de govern. Els treballs començaran al setembre i tenen
un termini d'execució de tres
mesos. L'Ajuntament invertirà
en aquesta reforma de l'espai
prop de 10 milions de pessetes,
amb l'objectiu de convertir la
popular plaça en l'entrada principal al barri vell. Tot i les obres
es conservarà la fesomia del sector després que ho demanessin
els veïns. DdeG

Festa Major de Salt
MARC MARTI

, -• ~'.,, vegades, fins i tot, pen, • 1| sem que si algú es de•Mètii cideix a crear un circ li
poden créixer els nans. I si és
en el cas de la guerra que l'Ajuntament té contra els estornells, encara més. Ja hem dit,
per activa i per passiva, que l'Ajuntament no s'ha estat de res
en aquesta guerra, que no sabem si els estornells la volen.
Poda d'arbres, sorolls de diverses intensitats, coets i fins
i tot, trets d'escopeta. L'últim
invent han estat els falcons.
Està dintre d'una Unia nova d'imaginació però no creiem que
a la llarga doni bons resultats.
I és que estornells n'hi ha molts
i falcons, molts pocs. Quatre.
I això era en un principi, perquè segons hem pogut llegir,
dels quatre, un, ha fotut el
camp. Com que els falcons no
saben parlar i si en saben, nosaltres no els entenem, és absurd preguntar les causes de la
seva deserció. A més, com que
l'Ajuntament no sap on és, nosaltres, lògicament, tampoc.

O sigui que si eren quatre i ara
són tres, la força falcònica de l'Ajuntament ha minvat en un 25 per
cent. Tant com la quota de participació femenina en alguns partits. La veritat és que - a vegades
la sort es posa al costat de qui la
mereix- no podem parlar de tres,
sinó que hem de parlar de quatre. Per les raons que siguin, un
falcó ha vingut a substituir el que
ha fugit. Ning' no sap ni d'on, ni
com, ni per què ha vingut. La
nostra pregunta ha de ser: no és
aquest un falcó infiltrat? No es
pot desestimar qualsevol possibilitat. I, molt menys, en una guerra. Els estornells també poden
pensar. Com a mínim, tant com
els falcons.
Malgrat tot, els responsables municipals de la lluita contra els estornells, mantenen la seva esperança oberta. «Es veuen menys
estornells», diuen. És possible,
però nosaltres no ho podem assegurar. Fa temps que no mirem
al cel, preocupats molt més a no
posar el peu dintre d'un clot de
les voreres.
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Adrià Puntí triomfa en la seva
actuació al pati de la Farga
SALT

D El músic saltenc Adrià Puntí
va repetir ahir a la matinada l'èxit que va aconseguir llegint el
pregó d'inici de la festa major.
En un concert que va ser seguit
per centenars de persones, Puntí va repassar els temes del seu
darrer disc, L'hora del pati, i

també va tenir temps per interpretar les seves cançons més populars.
Ahir al migdia, a la pista coberta, l'associació Jama Afi-ica va muntar una festa africana per tal de difondre les seves activitats i cultura entre els veïns de Salt. A la tarda
el torn va ser per als més petits,
que van poder assistir a la plantada de Gegants a la plaça Verda-

guer i, posteriorment, a una cercavila on també van participar els
Diables d'en Pere Botero.
La festa major d'aquest any es
tancarà avui amb un dels actes més
esperats: la tradicional diada castellera. El cartell és engrescador, ja
que al costat dels Marrecs de Salt
hi actuaran els Xiquets de Tarragona i els Xicots de Vilafranca. La
cita és a la plaça Lluís Companys.

