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Un debat posa en evidència
la falta de sensibilitat de
la societat vers els disminuïts
El president de Mifas reclama el compliment efectiu dels plans d’accessibilitat
RAMON ESTÉBAN / Girona

J La

persistència de barreres arquitectòniques a la via pública i als
habitatges o de complicacions burocràtiques a l’hora de buscar feina

La falta d’ajuda econòmica
per redactar-los i executar-los seria la causa per
la qual hi ha ajuntaments
—sobretot, els més petits—
que no redacten el pla (una
sèrie de mesures per eradicar les barreres arquitectòniques), segons va assegurar Pere Tubert, president de Mifas. «I encara
és més preocupant —va
afegir— que hi hagi plans
que han quedat arraconats
en un calaix.» El mateix ponent, que va alertar que les
barreres afecten també la
gent gran en general, va
reclamar als arquitectes
que comencin a assumir
que cal fer «habitatges per
tota la vida», exempts d’escales innecessàries i amb
portes força amples perquè
hi passin cadires de rodes,
posem per cas.
En el debat, celebrat a
la sala d’actes de la Farinera
(seu d’El Punt), van participar-hi també la presidenta de l’Associació Gironina d’Empresàries,
Rosa Agustí, la qual va lamentar les poques ajudes

il·lustren que aquest país està molt
lluny de ser sensible vers les persones amb algun tipus de disminució
física, psíquica o sensorial. Una taula
rodona celebrada ahir a Girona va

vers (TMS), com la psicosi
i alguns trastorns de personalitat, afecten un 1%
de la població gironina.
Aquests trastorns requereixen un tractament de
més de dos anys de durada
i generen una discapacitat
important de l’individu per
viure dins de la comunitat.
L’Institut d’Assistència
Sanitària (IAS) ha organitzat per als dies 15 i 16
d’abril, al parc hospitalari
Martí i Julià de Salt, les
V Jornades de l’Associació
Catalana de Professionals
de la Salut Mental, que
se celebraran sota el títol
Assistència integral a les
persones amb trastorn mental sever. En les jornades,

el títol D’espai fabril a espai cultural,
l’Institut del Patrimoni Cultural (IPAC) de la Universitat de Girona acaba d’editar un resum de
les intervencions que es van fer en les jornades
sobre els nous usos de l’arquitectura industrial
La Coma Cros. D’espai fabril a espai cultural, que
van tenir lloc a Salt el novembre del 2002. L’obra,
que és la número dotze de la col·lecció Udegé,
conté textos de Pere Vall, Albert Vilarrasa, Francesc Camps, Xavier Alberch, Ramon Artal, Xavier
Gil i Carles Llop. / R.E.

El Parlament de Catalunya aprova la
reforma de l’IES Montilivi de Girona

Un moment del debat, que va moderar el director adjunt d’El Punt, Jordi Grau. / MANEL LLADÓ.

que es dóna a les empreses
petites per adaptar les instal·lacions per a empleats
amb disminucions; la directiva de l’empresa de treball
especial RAFT-3, Dolors
Freixas, que va reclamar
que també es presti atenció
als que tenen trastorns
mentals i els sords; la tinent
d’alcalde de Girona, Isabel

Salamaña, que va assegurar
que han fet molta feina per
adaptar la ciutat, però que
no poden dir que n’estiguin
satisfets, perquè encara els
«queda molt», i una representant del Col·legi d’Arquitectes, Mercè Corominas, que va descriure els
controls que el col·legi pot
fer en l’obra nova.

hi participaran especialistes en aquest tipus de trastorns com ara Abelardo
Rodríguez, tècnic de la
conselleria de Família i
Afers Socials de Madrid;
Cristina Molina, directora
del pla de salut mental del
Servei Català de la Salut,
i Paco Chicharrón, president de l’Asociación Española de Neuropsiquiatría-Profesionales de Salud Mental. La psiquiatra
Cristina Gisbert, del comitè organitzador de les
jornades, ha declarat que
des de l’Associació Catalana es treballa amb tots
els professionals i associacions del camp de la salut
mental per tal d’assolir una
millora qualitativa del
tractament dels TMS.

La taula rodona s’emmarcava en el programa
d’activitats que complementa l’exposició Gent amb
capacitats que estarà instal·lada al parc Central de
Girona fins a aquest cap
de setmana i que forma part
de la campanya Equipara!
que impulsa la Mutua Intercomarcal.

e 11a Setmana Psicològica. Unes cent cinquanta persones participen en l’onzena Setmana
Psicològica de la UdG, organitzada per l’associació
d’estudiants ARPP. A la foto, la intervenció d’ahir
al matí del professor de la UB José Gutiérrez
Maldonado, que va parlar de les noves tecnologies
aplicades a la psicologia clínica. / R.E.

Convocatòria 2005
Sènior

Júnior

ICREA anuncia l’oferta de 25 places d’investigador sènior en diverses
àrees del coneixement.

ICREA anuncia l’oferta de 30 contractes d’investigador júnior en
diverses àrees del coneixement.

Els requeriments mínims per accedir-hi són el títol de Doctor, obtingut
abans del 6 de maig de 2001, i quatre anys d’estada a l’estranger a
nivell doctoral i/o postdoctoral. Només aquells candidats amb una
sòlida trajectòria científica i una excel·lent capacitat de lideratge seran
considerats.

Els requeriments mínims per accedir-hi són el títol de Doctor, obtingut
abans del 13 de maig de 2003, i dos anys d’estada a l’estranger a
nivell doctoral i/o postdoctoral. L’edat màxima dels sol·licitants és de
34 anys complerts al moment de la sol·licitud. (Es consideraran
candidats/ates per sobre d’aquesta edat, sigui per baixes maternals o
altres circumstàncies.)

ICREA oferirà un contracte laboral indefinit als candidats seleccionats.
Els investigadors ICREA porten a terme la seva tasca a Catalunya, en
els equipaments d’universitats i altres institucions col·laboradores. Els
salaris estan en línia amb els de les universitats catalanes.
La producció científica dels investigadors ICREA sènior s’avalua cada
tres anys. Una avaluació positiva dóna peu a promocions salarials.
Per a més infor mació poden visitar la nostra pàgina web:
www.icrea.es.
876594/658499J

N.A. / Girona

J Salt. Amb

J Girona . El Parlament va aprovar ahir la reforma
de l’IES Montilivi de Girona i ara Educació quantificarà i prioritzarà les actuacions que cal fer
al centre. Tots els grups del Parlament van donar
suport a la proposició no de llei promoguda per
CiU. La responsable d’educació de la federació,
Irene Rigau, va celebrar l’acord i espera que «el
25è aniversari del centre es pugui celebrar amb
la remodelació iniciada». / D.V.

Un 1% de la població
gironina pateix trastorns
mentals severs
J Els trastorns mentals se-

tractar aquesta qüestió. Un dels ponents, el president de Mifas, va denunciar que hi ha força municipis
que no estan fent el pla d’accessibilitat, malgrat ser obligatori.

La UdG edita les ponències de les
jornades de la Coma Cros

ICREA oferirà un contracte laboral de cinc anys als candidats
seleccionats. Els investigadors ICREA portaran a terme la seva tasca
a Catalunya, en els equipaments d’universitats, centres de recerca i
empreses col·laboradores. El salari serà del nivell del dels professors
titulars a les universitats catalanes.
La producció científica dels investigadors ICREA júnior s’avaluarà al
final del quart any. Desprès del cinquè any, ICREA oferirà un contracte
laboral indefinit a aquells investigadors que hagin superat l’avaluació
del quart any de manera excepcional. Cal subratllar que només
s’oferirà un nombre reduït de places indefinides.
Per a més infor mació poden visitar la nostra pàgina web:
www.icrea.es.

Sol·licituds i termini
Les sol·licituds per a ambdues convocatòries es faran electrònicament a través de la pàgina web d’ICREA (www.icrea.es), on també es trobarà
tota la informació necessària.
La data límit per presentar la sol·licitud és: investigador sènior, abans del 6 de maig de 2005; investigador júnior, abans del 13 de maig de 2005.
*ICREA és una fundació impulsada per la Generalitat de Catalunya a través del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació
(DURSI) i per la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI). ICREA té com a objectiu fonamental ajudar a obrir noves línies de
recerca i a reforçar els grups existents a Catalunya incorporant investigadors a les universitats i centres de recerca catalans.
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