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Girona, Salt i Sarrià
MOBILITAT

MEDI AMBIENT

Mifas aprova l’accessibilitat de l’Auditori
però denuncia que hi ha tres deficiències

Girona acull una
de les 5 reunions
de la Xarxa de
Custòdia de
Territori

Manquen aparcaments, falten alguns senyals i les barres dels lavabos són incorrectes

DdeG, Girona.
T.Carreras, Girona.

L’Associació Minusvàlids Físics
Associats (Mifas), que aglutina
persones amb discapacitat física
considera que l’accesibilitat a
l’Auditori-Palau de Congressos
de la Devesa de Girona és correcte tot i que ha detectat tres deficiències. El president de l’Associació, Pere Tubert, ha explicat que la mobilitat per tot l’equipament és possible perquè té
les corresponents rampes i l’ascensor necessari peròque hi ha
petits impediments que es poden
considerar irregulars i que ja ha
demanat que es millorin o canviïn.
Tubert comenta que la deficiència més important s’ha detectat als lavabos. Les barres que
fan servir les persones discapacitades són del tot incorrectes.
«No serveixen per a res», ha assegurat el president de Mifas. Segons Tubert «potser les han posat
perquè hi havia pressa perquè
s’havia d’inaugurar l’Auditori,
però no són les barres que una persona amb cadira de rodes necessita». Aquesta és la deficiència més
«grossa» segons el responsable
de l’entitat.
També hi ha problemes per
arribar fins a l’equipament. El
grup municipal de CiU a Girona
ha denunciat més d’un cop que
hi ha poc aparcament a la zona. I
les places per a vehicles utilitzats
per persones amb discapacitats
no en són una excepció. No hi ha
marcat cap aparcament exclusiu
per a discapacitats suficientment
a prop per evitar un llarg trajecte des del vehicle fins a l’entrada
de l’equipament del parc de la
Devesa. L’arribada fins a la porta d’accés a l’Auditori provoca la
tercera deficiència. En cas d’accedir pel costat del Palau Firal no
hi ha cap obstacle físic. No obstant, si s’arriba a l’equipament
per la carretera del costat del riu
Ter es topa amb un seguit d’esglaons. Per esquivar-los s’ha de
fer una volta incòmoda.
La senyalització a l’interior de
l’equipament és escassa i per Tu-
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AUDITORI. El col·lectiu de discapacitats detecta tres deficiències a l’equipament de la Devesa.

bert és la tercera de les deficiències. «Provoca desorientació que
no s’indiqui un itinerari per moure’ns amb facilitat», ha dit. Subratlla també que aquesta manca de senyalització també afecta
aquells usuaris que no requereixen de cadira de rodes per des-

plaçar-se.
Compromís d’arranjament

En general, però, Pere Turbert admet que l’edifici està
adaptat, com correspon a tota
obra nova. Explica que ha pogut
anar a totes les sales on s’hi fan

ALGUNES DADES
● L’Auditori es va inaugurar el 27
de maig amb una actuació de Mario Bayo. La part congressual
però, no es farà efectiva fins al
mes de setembre, amb una convenció dedicada al medi ambient
i al paisatgisme.
● L’equipament s’ha construït en
un espai de 10.000 metres quadrats, al costat del Palau de Fires, amb el qual ha quedat unit
per mitjà d’una passera per si
s’han de fer actes que requereixin les dues infraestructures.

● La seva capacitat global és
d’unes 2.000 persones, distribuïdes en tres sales diferents. La
sala gran o simfònica per 1.230
persones. La sala mitjana o de
cambra per 398 persones i la sala
petita o de piano per a 178 espectadors.
● Té dues plantes. La primera
acull la sala d’assaig, la d’enregistrament i camerinos i un bar.
La segona disposa de sala polivalent i de banquets, una sala
VIP i la terrassa.
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activitats, també a les oficines de
l’equipament, a la cafeteria i als
camerinos. L’ascensor també
està correctament adaptat perquè el puguin utilitzar persones
amb discapacitats. En aquest
sentit, Pere Tubert confia que les
tres deficiències s’arrangin. El
president de Mifas ha fet arribar
aquestes irregularitats a l’Ajuntament i el regidor d’Urbanisme,
Joan Pluma, s’hauria compromès
a fer els canvis necessaris.
Una altra problemàtica que,
no obstant també succeeix habitualment a les sales de cinema,
és la impossibilitat que una persona amb cadira de rodes pugui
estar amb un acompanyant a
qualsevol de les butaques. La
persona que va amb cadira de rodes ha de quedar-se al passadís.
L’Ajuntament sí que té prevista
una possible reestructuració de
butaques si s’han de celebrar actes amb alta presència de persones amb mobilitat reduïda.

La Xarxa de Custòdia del Territori va celebrar ahir una trobada a Girona amb l’objectiu
de presentar l’estratègia de
reforçament de les entitats de
Custòdia i del Pla Director de
lla xarxa. La trobada es va celebrar al centre cívic del Pla
de Palau. La presentació va
anar a càrrec del tinent d’alcalde de Medi Ambient de l’Ajuntament de Girona, Ponç
Feliu, que és el secretari general de la Xar xa des de fa
uns tres mesos.
Aquesta trobada és la quarta de les cinc que s’estan celebrant aquests dies a Catalunya per tal que totes les entitats de custòdia membres
de la Xarxa coneguin le oportunitats que ofereix l’estratègia de reforçament de les entitats de custòdia. També serveix per fer aprotacions al pla
director de la Xarxa per l’any
vinent, que ha de marcar el futur de l’organització en els
propers anys.
El programa de cada sessió
inclou una primera part dedicada a explicar diversos elements de l’estratègia de reforçament de les Entitats de
Custòdia (la caixa d’eines, les
visites de reforçament i el
programa extraordinari de
suport a les entitats), el dossier de patrocinis de projectes de custòdia i el primer esborrany del Pla Director. I
una segona part per debatre
el Pla Director.
Els seminaris són conduïts
per tècnics de l’empresa X3Estudis Ambientals, membre
i de d’exper tesa de la xct, i
comptaran amb la presència
d’un membre de l’equip tècnic i del consell de la xarxa de
custòdia.
Mollerussa acull avui una
trobada semblant de la Xarxa
de Custòdia del Territori. Anteriorment també s’han celebrat reunions a Barcelona i
Tarragona i se n’ha previst
una altra a la Seu d’Urgell.

