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L’Alt Empordà

FIGUERES

Eliminaran barreres arquitectòniques
L’Ajuntament elabora un informe tècnic per solventar els problemes d’accés detectats per Mifas
C.V, Figueres

L’Ajuntament de Figueres ha
demanat un informe tècnic per
modificar estructures interiors
de la seu de Ser veis Socials perquè sigui completament accessible per les persones amb mobilitar reduïda. Mifas va denunciar que incomplia la normativa.
L’Ajuntament, però,ha assegurat que es va voler garantir l’accés a tothom i es van fer les pertinents inspeccions per par t
dels arquitectes. Tot i això, si
per determinats problemes pel
tipus de portes o els espais suposa una barrera arquitectònica, els modificaran.
Els ser veis socials es van
traslladar de l’espai que ara ocupa l’Oficina Municipal d’Atenció
al Ciutadà a l’edifici dels antics
jutjats a tocar el Parc Bosc. Es
va preveure adaptar la part baixa d’atenció al públic per garantir l’accés a tothom. A banda
de les inspeccions tècniques es
va demanar l’opinió a una treballadora que té una discapaci-

tat per garantir que pogués
moure’s còmodament. La part
del pis superior saben que no és
accessible, però en tractar-se
d’un centre de treball i no d’atenció no era necessària l’adaptació.
El regidor de Ser veis, Jesús
Quiroga, s’ha mostrat sorprès
per la denúncia formulada per
Mifas. Després de tenir coneixement de la visita dels representants de l’entitat va demanar
als tècnics de l’Ajuntament que
revisessin l’espai i elaboressin
un informe. Segons Quiroga,
totes les por tes compleixen
amb els centímetres necessaris
pel pas d’una cadira de rodes,
però han detectat problemes
perquè en obrir-se queda un
marge no útil. Per altra banda,
la porta d’entrada pel seu material pesat costa d’obrir. Aquests
dos aspectes i altres que puguin
constatar els serveis tècnics se
solucionaran, ha assegurat Quiroga. El regidor ha remarca la
voluntat de l’Ajuntament de ga-
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ANTICS JUTJATS. L’edifici que ara és ocupat per Serveis Socials.

rantir l’accés a qualsevol usuari
com s’està fent a tots els edificis
municipals i posa com a exemple que davant el fet que a l’Ajuntament hi havia problemes
d’accés s’ha creat una nova oficina accessible al 100%. En el
cas dels antics jutjats, Quiroga
ha explicat que a banda de solucionar els inconvenients detectats per Mifas a la planta baixa es projecta adequar l’accés al
al primer pis amb un ascensor.
Aquesta obra està projectada
per l’any vinent. «No estem obligats a fer-ho, i ni tan sols hem de
tenir un lavabo adaptat perquè
és un lloc per atendre el públic,
però tenim la voluntat d’eliminar totes les barreres arquitectòniques», diu Quiroga.
La seu central de serveis socials es mantindrà a l’edifici ocupat anteriorment pels jutjats.
Els usuaris fan la primera consulta en aquest punt i posteriorment els professionals es desplacen als barris per solucionar
els problemes.

ROSES

Una nova guia de Cap
de Creus permet idear
itineraris als visitants
El llibre mostra el conjunt del patrimoni de l’espai
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PRESENTACIÓ. Un dels moments de l’acte de presentació de la guia.
DdeG, Roses

Una guia sobre Cap de Creus
permet recórrer l’espai coneguent el patrimoni cultural, natural i social. Ofereix els elements perquè el visitant pugui
construir-se els seus propis itineraris.
La biblioteca Vicens Vives
de Roses va acollir divendres
la presentació de la guia, la número 4 de la col·lecció Guies
de Patrimoni Local, corresponent a El Cap de Creus (Cadaqués – Roses – El Por t de la
Selva – La Selva de Mar), i editada per la Diputació de Girona. Les autores de la guia són
Estela Illa, Marta Pi i Anna M.
Puig.
L’acte de presentació va
anar a càrrec de l’arxiver municipal de Roses, Josep Maria
Barris i de Joaquim Tremoleda, director de la col·lecció
Guies de Patrimoni Local, a

Diari de Girona, 2006-07-23, p. 10.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

banda de la intervenció de les
autores.
Barris va qualificar la guia
de «una molt bona guia, perquè
és divulgativa, precisa, completa i actualitzada» i va definirla com «un llibre d’oportunitats
i d’imaginació, perquè et permet construir els teus propis itineraris». El diputat de Publicacions, per la seva banda, va
destacar que els llibres que es
publiquen dins aquesta col·lecció «aporten un valor de territori excepcional».
La col·lecció Guies de Patrimoni Local presenta una panoràmica dels recursos naturals i culturals de diferents indrets de les comarques gironines. L’objectiu és posar a l’abast del lector els trets identificadors i les peculiaritats de la
vida local com la geografia, l’etnologia, la cultura popular, l’arqueologia o el medi natural.

