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Toni Comín i Clara Ponsatí
acompanyaran Puigdemont
en les europees
El president manté l’oferta perquè
Oriol Junqueras encapçali una
llista sobiranista unitària

Ramon Solsona.
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“Escriure
no és patir,
escriure és
dubtar”
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Els presos polítics tindran
via lliure per al Congrés
RESOLUCIÓ · El Suprem assumeix
que puguin recollir l’acta de diputat
i votar com a electes després del 28-A

PENDENTS · També decidirà avui si
poden sortir de la presó per la campanya
o fer debats i actes a Soto del Real

partir
Tot el judici deAvui,lesa10.00
h
de l’1-O, a
El Punt Avui TV
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Girona, Salt i Sarrià
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Redrecen la falta
d’inversió a Agissa
Cap de llista de Ciutadans per Tarragona.
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Sergio del Campo
“O Torra acata les
normes o s’ha
d’aplicar el 155”

Més comerços accessibles
Mifas impulsa un estudi que avaluarà 1.300 botigues de Girona

109004-1205488L

Alguns dels promotors de la campanya ‘No et quedis fora’, que pretén ampliar el nombre de botigues adaptades ■ MIFAS
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Comarques Gironines
Societat Mesures per millorar la vida de les persones amb mobilitat reduïda

Analitzaran l’accessibilitat
de 1.300 comerços de Girona
INICIATIVA · Un estudi impulsat per
Mifas té com a objectiu ampliar el
nombre de botigues adaptades
COL·LABORACIÓ · Cinc estudiants
de la UdG faran una valoració ‘in situ’
Núria Astorch
GIRONA

Amb el nom No et quedis a
fora, l’associació Mifas ha
posat en marxa una campanya que té com a objectiu ampliar el nombre de
comerços accessibles per
a persones amb mobilitat
reduïda a la ciutat de Girona. La campanya, que té la
col·laboració de l’empresa
Vàlida Sin Barreras i la
Universitat de Girona i el
suport de l’agrupació Girona Eix Comercial, consistirà a fer un estudi d’accessibilitat en més de 1.300
establiments del Barri
Vell, el Mercadal, l’Eixample i Santa Eugènia. S’analitzaran tots els accessos a
botigues, comerços i locals
oberts al públic d’aquestes
quatre zones i s’avaluarà
el seu grau d’accessibilitat.
Els encarregats de visitar
els locals per avaluar si són
o no accessibles seran cinc
estudiants de la UdG, de
diferents disciplines, que
faran aquest tasca de forma voluntària, per mitjà
de l’oficina de cooperació
per al desenvolupament.
A aquells establiments
que no presentin cap barrera arquitectònica a l’entrada, els donaran, al final
de l’estudi, un distintiu visual que garanteix la inclusió. Als propietaris
d’aquells locals que no siguin accessibles, els informaran, d’una banda, de la
importància de la supressió de les barreres arquitectòniques, i, de l’altra,
l’empresa Vàlida Sin Barreras, d’Aiguaviva, els pro-

posarà diferents possibilitats tècniques per convertir-se en una botiga adaptada.
No és el primer cop que
aquesta entitat fa un estudi d’accessibilitat per sensibilitzar els propietaris
dels comerços (en va fer
diversos entre el 2013 i el
2017), però, segons destaquen fonts de l’entitat, és
el primer cop que, després
d’avisar els que no tenen la
botiga adaptada, els oferiran assessorament tècnic
a càrrec de l’empresa Vàlida Sin Barreras perquè
puguin canviar la situació.
La campanya No et
—————————————————————————————————

Donaran un
distintiu a les
botigues
adaptades
—————————————————————————————————

quedis fora reivindica els
drets de les persones amb
mobilitat reduïda per accedir amb total autonomia als comerços del centre i la zona de l’Eixample
de la ciutat de Girona. Mifas ha destacat que quan
una persona va a comprar
es troba sovint amb petits
graons a l’entrada dels comerços. “Aquestes escales que poden semblar insignificants representen
una barrera arquitectònica i un vertader obstacle
per a les persones que es
desplacen amb cadira de
rodes perquè impedeixen
el seu accés a l’interior del
local i a tot un món de productes i serveis”, exposa
Mifas. ■

Anna Maria Guillén Vicepresidenta de Mifas i coordinadora de la campanya

“Tindran més clients”
No és el primer cop que
Mifas fa una campanya
d’aquestes característiques.
En vam fer el 2013, el
2015 i el 2017 i ara fem
aquesta. Les darreres
campanyes van anar molt
bé perquè es va passar de
400 establiments adaptats a la ciutat a 700. Volem ampliar aquesta

quantitat.

permís d’obres.

On hi ha més barreres arquitectòniques?
Sobretot en el petit comerç, en el de proximitat.
Alguns d’aquests comerços tenen molts d’anys i
molts desconeixen que si
es fan obres per adaptarlos hi ha fins al 90% de rebaixa en el pagament del

Què explicaran als propietaris dels establiments amb barreres?
Es tracta d’explicar-los
que, si fan millor les coses, milloraran la qualitat
de vida de tothom –no només de les persones amb
mobilitat reduïda– i a més
tindran més clients.
Anna M. Guillén ■ MIFAS
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L’APUNT

Fins no fa massa anys gairebé ningú pensava a adaptar el seu establiment a fi que les persones amb mobilitat reduïda hi poguessin accedir sense dificultats. És
una qüestió en la qual s’ha avançat molt, però encara
insuficientment. Normativament, i també pel que fa a
conscienciació social, s’ha fet feina, però encara queden molts establiments que no són plenament acces-

Accessibilitat
limitada
Jordi Nadal

Les xifres

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

centímetres d’alçada d’un
graó a l’entrada d’una botiga
la converteixen en un lloc no
accessible.

300

establiments es van adaptar arran d’un anterior campanya de Mifas. Es va passar
de 400 a 700.

La UdG adapta els graus per a
estudiants amb discapacitats
Redacció
GIRONA

Una dona amb cadira de
rodes, acompanyada,
davant un establiment del
centre de Girona que no té
l’accés adaptat ■ QUIM PUIG

La Universitat de Girona
(UdG) té aquest curs 110
alumnes que tenen algun
tipus de discapacitat, segons informa l’Agència
Catalana de Notícies
(ACN). Un d’ells és l’Isaac
Pedrós, que estudia ciències polítiques i que és invident. Aquest alumne
afirma que segueix les
classes “amb total normalitat” gràcies a una mínima adaptació prèvia que
fan els professors de tot el
material que fan servir
durant la classe. La tècnica d’inclusió de l’àrea de
Compromís Social de la
universitat, Montse Castro, afirma que els darrers
anys ha crescut el nombre
d’estudiants amb discapacitat a les facultats.
Aquesta àrea s’encarrega
de “fer de pont” entre els
alumnes i els professors
per tal que es garanteixi
“l’accés a la informació”
com a qualsevol altre estudiant.
Isaac Pedrós és un estudiant de la Universitat
de Girona (UdG) que fa
segon de ciències polítiques i de l’administració i
que és invident. Tot i així,
Pedrós va decidir anar a la

Isaac Pedrós camina per la Facultat de Dret de la Universitat de Girona ■ ALEIX FREIXAS

universitat perquè els
metges li van recomanar
que continués estudiant
per “estimular i canalitzar l’energia en positiu”.
Aquest estudiant assegura que segueix les classes
“amb total normalitat”,
tot i que matisa que ho fa
“d’una forma diferent a
l’habitual”. En el seu cas,
necessita que tot el material que els professors facin servir sigui accessible.
Això vol dir que han de ser
presentacions i docu-

1177111164530®
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sibles. Ara, Mifas i la UdG faran una anàlisi d’aquesta
problemàtica a la ciutat de Girona. Però van més enllà
d’alertar dels establiments no adaptats, o de reconèixer els que ho estan. A través d’una empresa oferiran
solucions als primers perquè puguin posar-se al dia.
A hores d’ara, fer accessibles els locals de pública concurrència és una qüestió de civilitat.

ments preparats perquè
quan ell els obri l’ordinador li faci una descripció
auditiva de tot el que hi ha
escrit. A més, demana que
li passin tot el material
abans, i així ell ho pot revisar abans d’anar a classe.
Una vegada allà ja sap de
què es parlarà i es pot concentrar tan sols a prendre
anotacions del que diu el
professor.
“Practiques molt l’escolta activa”, especifica,
“perquè poses una atenció

plena en allò que diu el professor”. A més, aquest
alumne assegura que per
mitjà d’aquesta escolta activa és capaç de veure
quins aspectes són els més
importants per a cada professor. “Les persones repeteixen moltes vegades allò
que creuen que és molt important i això et fa entendre millor les coses”, afirma l’estudiant. Durant la
classe també enregistra
les lliçons i així una vegada
a casa les pot repassar. ■

