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A l’octubre, diverses autoritats
locals van fer un recorregut pel
poble amb cadira de rodes. AJ. DE
PALAMÓS

Arrenca el projecte que vol
acabar amb les barreres
arquitectòniques a Palamós
L’objectiu de la iniciativa «Zero Barreres» és solucionar els problemes

d’accessibilitat detectats als equipaments municipals i a la via pública
R.A PALAMÓS

■Palamós ha posat en marxa,
aquesta setmana, un projecte destinat a solucionar els problemes
d’accessibilitat que encara hi ha al
municipi per a les persones amb
mobilitat reduïda. Sota el nom de
«Palamós, Zero Barreres», aquesta iniciativa treballarà en dues línies: els equipaments municipals
i la via pública. «Ara farem un estudi de les dependències i serveis
municipals per saber quines mancances tenen i poder-hi treballar
progressivament», va explicar ahir
l’alcalde de Palamós, Lluís Puig.
En aquest sentit, es buscaran les
barreres arquitectòniques que hi

puguin haver i com condicionar
aquests espais a les necessitats de
les persones amb mobilitat reduïda. L’altra línia en la qual s’actuarà
serà la via pública. «L’objectiu és
poder treballar una zona diferent
de la localitat cada any», va detallar Puig qui va afegir que primer
s’haurà d’analitzar quines dificultats existeixen, per més tard, poder elaborar propostes per adaptar els espais. Segons va avançar el
batlle de la localitat, la primera
zona en la qual s’actuarà serà la de
l’Eixample a partir de la tardor.
«S’hi farà una actuació d’arranjament integral i s’aprofitarà per eliminar les barreres arquitectòni-

ques detectades», va precisar el
batlle palamosí qui va afegir que
està previst que l’obra duri uns
cinc mesos. D’altra banda, a mitjà
termini, el consistori també té previst actuar en l’àmbit turístic i comercial. Amb l’ajuda de Fecotur,
es demanarà als comerços associats que, en cas de fer reformes o
obres, tinguin en compte l’eliminació de les barreres arquitectòniques, entre altres accions.
Experiència en primera persona
Aquesta iniciativa va sorgir arran
de l’experiència viscuda per l'alcalde de Palamós i diversos regidors i tècnics municipals, a l’octu-

bre passat, quan van realitzar un
recorregut amb cadira de rodes
per diferents carrers de Palamós.
«El que vam poder comprovar és
que espais que sembla que ja estan correctament adaptats, poden
tenir un petit detall que compliqui
molt la circulació a aquestes persones i que per això, cal ser molt
curós amb les arranjaments», va
valorar ahir Puig. Aquesta experiència també els va permetre
comprovar, en primera persona,
els problemes amb: els desnivells
en les entregues entre el gual de la
vorera i la calçada; la correcta ubicació d’aparcaments per a vehicles de persones discapacitades,
voreres estretes; o les rampes amb
desnivells elevats.
«Palamós, Zero Barreres» forma part del projecte Palamós Ciutat Educadora i del Síndic Municipal de Greuges, David Sagrera, i
compta amb la col·laboració de
diverses entitats com Mifas, l’Hospital de Palamós, Creu Roja, la
Fundació Vimar o l’entitat comercial Fecotur. Segons el consistori,
aquest prejecte també ha de permetre sensibilitzar la ciutadania
de les dificultats de les persones
amb mobilitat reduïda i de l’impacte negatiu que poden generar
les accions incíviques.

A la tardor, es farà
un arranjament
integral a la zona
de l’Eixample
que durarà
uns cinc mesos
aproximadament

Tres platges de Begur
obtenen la bandera «Q»
de Qualitat Turística
Es tracta de la del Racó, de sa

Riera i Aiguablava i el consistori
no descarta optar a altres
distintitus com el d’ecogestió
DdG BEGUR

■ Les platges del Racó, sa Riera i
Aiguablava de Begur han aconseguit la Bandera «Q» de Qualitat
Turística. Segons va informar ahir
el consistori, el certificat de qualitat «Q», segons la norma UNEISO , es va obtenir el  de
juliol passat, després de tres dies
d’auditoria externa per part d’un
organisme oficial de certificació,

amb caràcter objectiu. «Estem
molt contents de la bandera Q»,
va valorar el regidor de Platges,
Francesc Pilsà, que no descarta
optar a altres distintius, com pot
ser el certificat d’ecogestió i
l’ecoauditoria EMAS.
Per al disseny del sistema de
gestió es van elaborar un total de
 documents entre manuals,
protocols i registres, classificats en
cinc grans àmbits: salvament i seguretat, neteja, manteniment i
instal·lacions, oci i informació. La
norma internacional estableix els
requisits generals i recomanacions per als ens gestors de les
platges que ofereixen serveis a tu-

Busquen els
autors del robatori
dels cables de dos
ponts de la via
ferrada de
Santa Cristina
 Els responsables de l’espai
asseguren que es pot
practicar, però demanen
precaució als usuaris
DdG SANTA CRISTINA D’ARO

■ Trobar els responsables del robatori del cablejat de dos ponts de
la via ferrada de les Gorges de Salenys. Amb aquest objectiu, s’ha
iniciat una crida ciutadana a través de les xarxes socials. Segons va
informar ahir TV Costa Brava, els
fets van passar la setmana passada, quan es va detectar que els cables de dos ponts penjats havien
estat robats.
Arran de l’avís, els responsables
del manteniment d’aquest espai
de Santa Cristina d’Aro van revisar
el recorregut per inspeccionar
tots els trams. Actualment, la via
ferrada és practicable, però els dos
ponts estan tancats al públic i no
es podran tornar a utilitzar fins
que es restableixi el material sostret. Tot i així, els responsables demanen als usuaris que vagin amb
precaució, ja que en qualsevol
moment es podria sabotejar una
altra part del recorregut.
L’Ajuntament de Santa Cristina,
la Policia Local i els Mossos d’Esquadra estan assabentats dels fets
i es realitzen controls de vigilància. La via ferrada de les Gorges de
Salenys és una via de nivell K-.
Es tracta d’un traçat senzill ideal
per practicar en família, ja que és
totalment apta pels nens, i durant
el recorregut es travessen diversos
ponts. En paral·lel a la via hi ha un
camí que permet passar pels mateixos espais.

Begur celebra una
reunió informativa
sobre la recollida de
residus porta a porta
DdG BEGUR

La platja de sa Riera és una de
les escollides. AJ. DE BEGUR

ristes i visitants. A més, proporciona directrius tant per als ens gestors com per als usuaris per una

gestió i planificació sostenible sobre la platja, una infraestructura
sostenible i les necessitats en matèria de prestació de serveis, inclosa la seguretat de la platja, la informació i comunicació, la neteja
i la eliminació de residus.

■ L’Ajuntament de Begur va celebrar ahir una reunió informativa
pública per tractar el servei de recollida selectiva de residus porta
a porta de Begur, que des del passat  de juliol s’aplica a tot el terme
municipal. A part de parlar del
model porta a porta a Begur i de
les àrees d’emergència, es va donar compte de les accions incíviques, dels grans productors de residus, a més del model porta a
porta a Catalunya i de la legislació
Precat. El servei porta a porta es
va implementar al febrer de l’any
passat i al llarg d’aquest any es va
anar ampliant en quatre fases fins
arribar a cobrir tot el municipi.

