mifas@mifas.cat - 20/10/2014 09:00 - 83.56.14.153
■ Diari de Girona

DILLUNS, 20 D’oCtUbrE DE 2014 3

TEMA DEL DIA

CORREU ELECTRÒNIC

diaridegirona@epi.es

Un 60,73% dels comerços de Girona no
són accessibles a gent en cadira de rodes
 Un estudi de Mifas posa en relleu que les principals dificultats es troben en els comerços de proximitat
GIRONA | LAURA FANALS

Un 60,73% dels comerços de la
ciutat de Girona no són accessibles
per a persones que van amb cadira de rodes. Només un 25,74%
són accessibles, i un 13,53% són
practicables (és a dir, amb un graó
d’entre un centímetre i un centímetre i mig). Aquests són els resultats de la primera fase d’un estudi que ha fet Mifas, i que ha visitat 606 botigues de la ciutat. D’aquestes, 368 són inaccessibles, 82
són practicables i a 156 s’hi pot accedir. L’estudi, iniciat el desembre
de 2013, porta per títol Jo també
vull ser client i vol donar a conèixer les diﬁcultats amb què es troben les persones amb mobilitat reduïda per accedir als comerços de
proximitat.
Aquesta primera fase ha analitzat supermercats, ﬂeques, botigues d’alimentació, carnisseries i
peixateries, gelateries, pastisseries, botigues de roba, sabateries,
llibreries, botigues de complements, d’il·luminació, de música,
d’esports, ﬂoristeries, d’animals,
ecològiques d’art, de compra d’or
de llaminadures i copisteries.
De totes elles, els supermercats són el col·lectiu més accessible, però això té «truc»: hi estan
obligats per llei. «Les grans superfícies, és a dir, les que mesuren
més de 100 metres quadrats, ho
han de fer per força. En canvi, el
petit comerç no hi està obligat. A
veure què passa amb a la nova llei,
però d’aquí que l’aprovin, vés a saber el temps que passa», explica
Anna Maria Guillén, secretària de
Mifas i coordinadora de l’estudi.
«Els resultats són increïbles. La
majoria de supermercats estan
adaptats, però hi ha moltes botigues de roba que no, sabateries
n’hi ha poquíssimes, de peixateria
només una de practicable... i això
no afecta només a persones amb
cadira de rodes, sinó també a la
gent que per exemple va amb
crosses», diu Guillén.
Això obliga aquestes persones a
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55 PER CENT
Establiments d’alimentació no
accessibles a cadires de rodes
De les 80 botigues analitzades, 49
són inaccessibles. A més, el 62% de
les carnisseries tampoc ho són i només hi ha una peixateria practicable.

63 PER CENT
Botigues de roba no accessibles
De les 162 que s’han analitzat, n’hi
ha 102 que no compleixen els requisits. A més, hi ha un 67% de botigues de compliments on tampoc es pot
entrar amb cadira de rodes i un
65,8% de sabateries en la mateixa
situació. En canvi, el 68% dels supermercats sí que estan adaptats.

L’autora de l’estudi, Anna Maria Guillén, davant la seu de Mifas.

«Si un comerç no és accessible,
està perdent clients i diners»
EL TESTIMONI

Si una persona amb mobilitat
reduïda no hi pot entrar,
ni ella ni els seus
acompanyants hi consumiran
L.F.G. | GIRONA

A la vista dels resultats de l’estudi, Anna Maria Guillén ha parlat amb diferents associacions
comercials per advertir-los que
els negocis no adaptats «estan
perdent clients i diners». «I no només amb mi: si jo no entro, la persona que m’acompanya tampoc», assenyala, tot afegint: «Per
això els EUA ho tenen tan clar. Sa-

ben que es tracta d’una qüestió
de diners, i per això estan tan ben
adaptats». En aquest sentit, Guillén considera que seria més
pràctic que tots els establiments
fessin un disseny universal i accessible i s’obrissin així a un major nombre de clients.
L’estudi s’ha pogut fer gràcies
a la col·laboració de vuit voluntaris de la Universitat de Girona.
A partir de la informació proporcionada per l’Ajuntament i
gestionada per Mifas, els estudiants van dirigir-se a les botigues seleccionades de diferents
barris de la ciutat per comprovar
si eren accessibles o no. A partir
d’aquí, Guillén i el seu equip han

MOBILITAT

El precedent de les
barreres urbanístiques
 Anna Maria Guillén explica que se
li va acudir la idea de fer l’estudi perquè, com a membre de la Taula de
Mobilitat de l’Ajuntament de Girona,
va poder comprovar com s’estan impulsant diverses mesures per acabar amb les barreres arquitectòniques urbanístiques i pel que fa al
transport. «Cada cop hi ha més rampes, es pot pujar als autobusos... Tot
es mou molt lentament, però sembla que l’Ajuntament ho té clar i ja
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van treballant en aquest sentit»,
explica. A partir d’aquí, va considerar
que seria interessant poder fer un
estudi per veure en quina situació
es troba el comerç de la ciutat.
Guillén deixa clar, però, que l’estudi fa referència només a l’accessibilitat: és a dir, si hi pot entrar una
persona amb cadira de rodes o crosses. Altres qüestions relacionades
amb l’adaptació -és a dir, si una persona amb mobilitat reduïda pot
moure’s sense problemes per l’espai
o si pot arribar al mostrador- necessitarien una investigació molt més

en profunditat.
De moment, Mifas ja ha presentat
els primers resultats al consistori
amb l’objectiu que s’adoni de la situació i faci alguna cosa per posar-hi
remei. Segons subratlla Guillén, l’Ajuntament d’Olot ja està oferint una
reducció d’impostos a les botigues
que es fan accessibles a les cadires
de rodes. A Girona, en canvi, un botiguer li va comentar que, per fer una
obra d’aquest tipus, havia de demanar llicència d’obra major i, per tant,
li sortia tan cara que no li valia la
pena. L.F.G. GIRONA

analitzat les dades.
En una segona fase -que començarà aquest dijous i tornarà
a comptar amb estudiants voluntaris- s’analitzaran altres tipus
d’establiments, com per exemple
farmàcies o joieries. I, més endavant, a Guillén li agradaria poder analitzar l’accessibilitat de
restaurants, però això ja és més
complicat, admet, perquè ja no es
tractaria només de mirar si una
cadira de rodes hi pot entrar o no,
sinó de comprovar també si el lavabo és accessible o no. I això ja
no ho poden fer només els estudiants, sinó que ho haurien de fer
els membres de Mifas, però el volum de feina seria molt gran.

«ser creatives» i anar a comprar només en aquells establiments que
estan adaptats. «La plaça del Lleó
està perfecte, et diria que només hi
falten lavabos, però no passa res.
I els centres comercials també», assenyala Guillén. Les franquícies,
que habitualment segueixen directrius internacionals, també solen ser bastant accessibles.
El gran problema, doncs, és el
petit comerç. En aquest sentit,
Guillén creu que seria molt important sensibilitzar els nous establiments que obren o aquells que
fan reformes perquè siguin accessibles, i suggereix que l’Ajuntament els incentivi amb una rebaixa de l’impost d’obertura: «Això
funcionaria millor que les multes,
perquè la gent veu que els surt més
a compte pagar la sanció que
construir l’obra», adverteix.
Girona, però, no és una excepció en el «mapa» de l’accessibilitat.
Segons Guillén, la situació és igual de complicada a la resta de Catalunya i a Europa, mentre que
posa els EUA i Canadà com a exemples.

