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L’Alt Empordà
FIGUERES

VILAFANT

Mifas denuncia que la nova seu de Serveis
Socials és «totalment inaccessible»

L’Ajuntament
oferirà tallers
fins al desembre
per tractar
dubtes dels joves

L’anterior edifici estava adaptat i per això demanen una sanció contra l’Ajuntament

Ddeg, Vilafant

DdeG

NOVA SEU DE SERVEIS SOCIALS. L’edifici dels antics jutjats, actualment la seu dels serveis socials.
C.V, Figueres

L’Associació Mifas ha denunciat
que el trasllat de l’oficina dels
Ser veis Socials de l’Ajuntament
de Figueres a l’edifici dels antics jutjats és un greu incompliment de la normativa d’accessibilitat. En l’anterior local es disposava d’accés per a les persones amb mobilitat i a les noves
oficines és nul.
Els Ser veis Socials s’han

traslladat de la plaça Frederic
Marès al carrer Poeta Marquina on es troben una de les seus
dels antics jutjats. Segons han
explicat, la nova ubicació incompleix la normativa perquè
les persones amb mobilitat reduïda no tenen accessos adequats.
El president de Mifas, Pere
Tubert, ha explicat que davant

les queixes de veïns de Figueres es van desplaçar fins a l’edifici i van comprovar-ho. Tubert
ha assenyalat que les cadires
estàndard solen fer 80 centímetres i les portes fan 70 o 75 centímetres. Les cadires tampoc
poden donar la volta al passadís.
Els lavabos no estan adaptats i
per accedir al pis de dalt ni tan
sols hi ha barana.

FIGUERES

Els veïns de l’avinguda Nova Estació
demanen a Santi Vila que s’oposi al pla
Els afectats han decidit posicionar-se en contra del segon redactat
DdeG, Figueres

Els veïns afectats pel projecte
de la Modificació Puntual de l’Avinguda Nova Estació de Figueres s’han reunit aquesta setmana i han decidit oposar-se al redactat de la pla nou que està
pendent d’aprovar-se i han sig-

nat una carta adreçada al portaveu de CiU, Santi Vila, recordant-li que es va comprometre a
retirar el vot a favor del projecte si la majoria de veïns hi estaven en contra.
Els veïns han manifestat que
«li exigim que sigui conseqüent i
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S’ha creat un joc
que han repartit
entre els veïns
simulant
l’especulació
■

Per Tubert, el fet és gravíssim i més tenint en compte que
les anteriors instal·lacions on
ara han situat l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà estaven
totalment adaptades. Es plantegen si és que «uns són ciutadans
de primera i altres, de segona».
Segons Tubert els va sorprendre molt perquè «l’Ajuntament
és qui obliga les persones que fan
un edifici nou a complir amb la
normativa d’accessibilitat i ells
la incumpleixen» a banda del fet
que van ser un municipi pioner
en la supressió de barreres arquitectòniques.
Mifas ha manifestat que «considerem que la infracció és de
caràcter greu, ja que un servei
bàsic ha passat de ser accessible
a totalment inaccessible». L’associació va intentar reunir-se
amb el regidor de Ser veis Socials, Jesús Quiroga, diu Tuber t, i davant la impossibilitat
denunciaran els fets a l’administració.
Demanen que s’apliqui una
solució «immediata a tan greu
problema d’accessibilitat, així
com la imposició de la sanció que
estipula la llei per una falta d’aquestes característiques» a l’Ajuntament. Consideren que els
responsables són, «tant els que
ostenen la majoria com l’oposició per no denunciar un fet d’aquestes repercussions».

L’Ajuntament de Vilafant disposa d’una educadora social a
l’Espai Jove a petició del servei de dinamització i s’afrontaran activitats per atendre els
dubtes dels joves.
Una de les iniciatives que
han engegat ha estat el programa Què pots fer a l’Espai
Jove? on es mostra la desena
d’activitats tallers a través de
les quals intenen tractar diferents temes i dubtes sobre la
salut o la qualitat de vida. En
funció de l’acceptació els tallers que van des del 28 de juliol fins al 15 de desembre es
tornaran a repetir i ampliar
amb altres temes.
Algunes de les propostes
són: Diverteix-te amb la xocolata: Llepa’t els dits; Aprèn a
lligar i relacionar-te: Trencar
el gel –el 4 d’agost–; Drogues,
què en saps?: «Videofòrum de
drogues» - 22 setembre-; Tu sí
que vals!: «Valora't et valoren»
- 29 setembre; Parlem de sexe:
«Sexe i sexualitat» - 6 d’octubre-; Pixa’t de riure: «Riureteràpia» - 13 d’octubre-; Ciberparty: «Jocs en xarxa» - 27
d’octubre-; Imatge o salut?:
«Imatge corporal» - 10 de novembre-; Aprèn a poder opinar: «Assertivitat» - 24 de novembre-; i Belluga't: «Aprendre a moure's i ballar» - 15 desembre-.

retiri el suport al grup dirigent
d’aquesta ciutat, votant en contra en la propera aprovació, i
mantenint, així, el compromís
que cal adoptar».

Els veïns han dissenyat un
car tell amb una versió del joc
del Monopoli, el Figueres Spoly,
on es poden veure les cases dels
veïns afectats, les quals no volen que siguin endeorrades i el
lema és «Vila, seguim dient no,
i tu?». El joc ha estat repartit per
tot Figueres «perquè que tothom
tingui coneixement de la nostra
problemàtica i també per recordar la indenfensió i angoixa que
estem patint». Els veïns ja havien penjat anteriorment cartells recordant a Santi Vila el
compromís que va adquirir amb
ells en iniciar-se les converses
en anteriors reunions.

Deixen clara la seva postura

Els veïns han volgut deixar
clara la seva postura que «volem
la retirada d’aquest pla» i diuen
que «no estem disposats a deixarnos ensarronar, acceptant que
allarguin aquest procés, els propietaris han signat en contra d’aquest pla i per tal que el senyor
Vila sigui fidel a la seva paraula, cal que retiri el supor t a
aquest projecte».

