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Mifas denuncia que el nou
local dels serveis socials de
Figueres no és accessible
L’Ajuntament, disposat a fer «petites correccions»
NÚRIA ASTORCH / Girona

L’associació de discapacitats Mifas de
Girona ha denunciat que el local on
l’Ajuntament de Figueres ha traslladat els
serveis socials, els antics jutjats, incom●

amb la primera planta i explica que amb vista a l’any
que ve s’ha previst la cons-

trucció d’un ascensor extern a l’edifici per la falta
d’espai a l’interior.

Una dona amb un nen al cotxet, just davant de l’entrada dels serveis socials. / MANEL LLADÓ
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El president de l’associació de discapacitats Mifas,
Pere Tubert, ha explicat
que, amb el canvi de situació, els serveis socials municipals –que abans eren a
la plaça Frederic Marés i
ara són als antics jutjats–
han passat de ser accessibles a ser totalment inaccessibles per a les persones amb problemes de mobilitat. «La porta d’entrada
és petita, pesa molt i no es
pot obrir del tot. Un cop a
dins, el passadís no permet
que una persona amb cadira de rodes giri correctament i no hi ha ascensor
per pujar al segon pis. Tant
l’entrada com el despatx
són molt petits», ha exposat Tubert. El president de
Mifas troba increïble que
aquesta situació es doni en
un servei bàsic de l’administració, «que és la que ha
de vetllar pel compliment
de la normativa d’accessibilitat». Mifas demana una
solució immediata al problema i no descarta emprendre alguna acció de
protesta si no obté una resposta satisfactòria del consistori.
El regidor responsable
de l’àrea d’Immigració,
Solidaritat i Benestar, Jesús Quiroga, manté que
tant l’entrada principal al
local com tota la planta
baixa, «que és on es fa
l’atenció directa al ciutadà», és accessible. «Totes
les persones que han passat per les noves dependències han estat ateses»,
assegura. No obstant això,
afegeix que encarregarà
als serveis tècnics un estudi perquè valorin si cal introduir «petites correccions» a la planta baixa per
tal de millorar l’accessibilitat. Quiroga reconeix la
falta d’un ascensor que
connecti la planta baixa

pleix la normativa d’accessibilitat, un fet
que considera molt greu venint d’una administració. L’Ajuntament està disposat a
revisar els accessos i s’ha compromès a
construir l’any que ve un ascensor extern.
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