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Girona, Salt i Sarrià
URBANISME

SOLIDARITAT

Benestar considera apte el parc del Migdia
per als discapacitats i arxiva una denúncia

La Plataforma
Educativa i
Mifas reben un
ajut de 3.000
euros de Bancaja

El Departament diu que les obres de l’Ajuntament són suficients per garantir la mobilitat

DdeG, Girona.
Tapi Carreras, Girona.

El Departament de Benestar i
Família de la Generalitat ha decidit arxivar la denúncia contra
l’Ajuntament de Girona pel presumpte incompliment de la llei
de barreres arquitectòniques en
la construcció del parc del Migdia que va presentar un veí de
Girona, amb el suport de 3.065
signatures.
Benestar considera que les recents modificacions urbanístiques executades i les previstes
per l’Ajuntament fan que l’espai
estigui suficimentment adaptat
a les persones amb la mobilitat
reduïda. El principal punt de debat s’ha centrat des d’un primer
moment en l’accés al parc des
del carrer Migdia. L’entrada es
va construir amb unes escales
que impedeixen l’accés a les persones que, per exemple, van
amb cadira de rodes. Josep Dalmau, el veí que va denunciar la
dificultats de mobilitat al Parc va
arribar a projetar una rampa per
salvar aquesta escala. L’Ajuntament d’immediat va rebutjar la
proposta al·legant que no es podia executar però Josep Dalmau
encara espera veure un informe
tècnic que ho justifiqui. A més,
l’equip de govern considera que
ja hi ha entrades suficientment
a prop per entrar al parc i preveu
senyalitzar aquests espai. El denunciant però ho considera un
fort greuge i es pregunta «què
passaria si es prohibís el pas a les
dones i se senyalitzés per quin lloc
hi poden acccedir?».
Altres demandes de Dalmau
sí que s’han executat. El veí,
amb un important suport veïnal
al darrere, reclamava que els
aparcaments per a vehicles de
persones amb discapacitat tenien les voreres sense rebaixar.
El consistori va aprovar una redistribució de les places d’aparcament que ara sí que estan en
zones on la vorera si que està rebaixada. No obstant, alguna
considera que alguns espais reser vats representen un perill.
També s’ha decidit salvar amb

TAPI CARRERAS

La fundació de l’entitat bancària Bancaja ha resolt el concurs
d’ajudes a associacions i entitats d’interès públic i social
concedit dues subvencions de
3.000 euros a dues entitats gironines: la fudació privada Plataforma Educativa i Minusvàlids físics Associaciats (Mifas).
L’entitat ha repartit subvencions a 206 associacions d’arreu de l’Estat per un importat
total de 900.000 euros. S’havien presentat al concurs 497
entitats.
A Catalunya s'han repartit
ajudes a 9 organitzacions solidàries. Les dotacions s'han
distribuït en diferents àrees de
treball: cooperació i desenvolupament; disminuïts físics,
psíquics i sensorials; drogodependències; immigració i refugiats; malalties; joventut; marginació; medi ambient; menors; minories ètniques; dona
i persones grans.

L’ESCALA DE LA POLÈMICA. Un veí reclama una rampa per evitar els esglaons i l’Ajuntament ho veu inviable.

SERVEIS SOCIALS
planxes de ferro alguns desnivells interiors del parc que s’havien anat generant amb el pas
del temps. Es tracta de petits esglaons que, tot i això, per persones que s’han de moure amb cadira de rodes eren pràcticament
insalvables.

Finalment, una altra reivindicació de Josep Dalmau era poder
accedir als bancs de l’entorn de
la gespa del Parc que ara estan
envoltats d’esgalons i de la zona
de gespa. L’Ajuntament està estudiant si seria suficient allargar
la passera de fusta ja existent pel

mig de la gespa per arribar fins
als bancs. Dalmau considera
però, que aquesta no és una
bona solució perquè malmetria
la zona de gespa. Al contrari,
considera que hauria de refer
una espai amb esglaons per
adaptar-hi una rampa.

«Han actuat amb prepotència i menyspreu»
T.C.C., Girona.

El veí que va impulsar la recollida
de signatures i la denúncia, Josep
Dalmau, es mostrava ahir profundament dolgut per la resolució
del cas. Al seu parer les administracions han «actuat amb prepotència i amb menyspreu», declarar que «tot i viure a Catalunya,
un país democràtic i civilitzat» se
sent «indefens» i acaba assegurant
que «no vull posar més adjectius
perquè els diria molt grossos».
La resposta de Benestar i Família, considera que no és l’adient
ja que només s’ha escoltat una

part: l’Ajuntament. Lamenta que
ningú del Departament del Govern català l’hagi trucat per parlar amb ell. La carta en què la secretària de del Consell per la Promoció de l’Accessibilitat i Supressió de Barreres Arquitectòniqus, Georgina Tomàs, es limita
a repdroduir un document del govern local on s’expliquen les mesures preses i les previstes per
acabar dient que s’arxiva el cas.
Dalmau lamenta que «no han donat opció al debat».
El veí però, no llença la tovallola. Dilluns va enviar una carta
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a la consellera de Benestar, Carme Figueres, en què li demana
que es recondueixi el cas i adverteix que preveu arribar a instàncies més enllà del Govern català.
Descarta la via judicial per manca
de recursos, però insinua que en
breu rebrà suport i adhesions ciutadanes d’importància.
Finalment recorda que ningú li
ha donat arguments raonables
que demostrin que no té raó (sobre l’accessibilitat al Parc) ni sobre la inviabilitat de la rampa a
l’entrada des del carrer Migdia
per evitar l’escala.

Els antics veïns al
castell de Montjuïc
organitzen una
segona trobada
DeG, Girona.

Els antics residents i amics del
Castell de Montjuïc de Girona
han organitzat una segona trobada de germanor per al 24 de
setembre. La primera trobada
es va portar a terme l’any passat i va tenir un gran ressó amb
la presència de més de 500 persones. Els actes de la segona
celebració començaran a les
dotze del migdia i inclouen actuacions musicals i parlaments.
El dinar, que s’ha de reservar
amb antel·lació, se servirà a les
dues del migdia. Els veïns van
decidir l’any passat reunir-se
periòdicament per rememorar
velles històries i vivències del
l‘època en què van residir a la
fortalesa, als anys 50 i 60.

