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Recta final de les obres de
la comissaria de Girona

a Els operaris ultimen les tasques d’adequació dels vestidors i de l’accessibilitat de l’edifici de la Policia
Municipal a Els treballs costen 350.000 euros i està previst que s’acabin d’aquí a tres setmanes
Òscar Pinilla
GIRONA

Les obres a la comissaria
de la Policia Municipal de
Girona ja arriben a la seva
recta final. Després de mesos de treballs dins de les
instal·lacions policials, els
obrers afronten les últimes setmanes de tasques.
Les actuacions consisteixen principalment en l’adequació dels vestidors i
de l’accessibilitat de l’edifici, situat al número 4 del
carrer de Bernat Bacià.
La junta de govern local
de l’Ajuntament de Girona
del març va aprovar les adjudicacions de les obres i
abans de l’estiu ja es van
iniciar els treballs d’enderroc. Un cop acabades les
tasques de fonaments i estructura, els operaris encarregats estan fent les
feines de paleta i les instal·lacions pertinents. Encara faltaran, però, les tasques de fusteria i els acabats finals. Segons el calendari, en tres setmanes
ja hauria d’estar l’obra enllestida.
Es tracta d’una obra important que es divideix en
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cinc àmbits i que han costat al consistori poc més
de 350.000 euros. Per una
banda, s’està fent una nova distribució dels vestidors i els serveis que comportarà que s’unifiquin els
tres vestidors en un de sol i
es ressituïn els banys i les
dutxes. Amb aquesta intervenció es dona respos-

Preveuen 73.000 euros per a armaris guarda-roba
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Paral·lelament a les obres a
les instal·lacions de la comissaria de la Policia Municipal,
l’Ajuntament de Girona està
en tràmits per adjudicar la
compra d’armaris guarda-roba. Aquests anirien als nous

vestidors policials que s’estan enllestint. El govern municipal ja ha posat a exposició
pública l’anunci, i el termini
de presentació d’ofertes acaba el dia 12 de setembre. Es
tracta de 150 taquilles de ves-

tidors amb lleixes, amb pany
numèric mecànic no elèctric i
amb clau, i en color d’acabat
en combinació de dos tons de
blau. A la partida també es
preveuen tres lleixes per a objectes perduts.

ta a la insuficiència de capacitat que tenen actualment els vestidors dels
agents masculins. Així
mateix, s’actua als espais
vinculats als vestidors,
com ara la zona de l’armer,
la nova sala d’objectes perduts i el bany de les garjoles, a més d’espais de magatzem diversos. Gràcies
a la instal·lació d’un bany a
les garjoles s’evita el desplaçament de les persones
detingudes fins a la zona
de serveis actual a la planta baixa. En tercer lloc,
s’instal·la un elevador
adaptat que comunicarà
directament la planta baixa amb la planta primera i
que significa una millora
significativa en l’accessibilitat i la mobilitat en l’edifici. Fins ara, l’accés a la primera planta –on hi ha les
oficines d’atenció ciutadana– es feia de manera preferent a través de les escales centrals i, en el cas de
persones amb mobilitat
reduïda, es requeria que
un treballador municipal o
un agent acompanyés la
persona fins a un ascensor
que estava en una zona
privada de l’edifici. Per últim, també s’està treballant en un reforç estructural per a una possible
ampliació de l’edifici i es
proposarà una millora de
la instal·lació de calefacció
i ACS.
La superfície total de
l’àmbit de reforma és de
233,64 metres quadrats,
dividida en 226,26 metres
quadrats a la planta baixa i
7.38 metres quadrats a la
planta primera. ■

Mifas celebra el 40è
aniversari obert a tothom
a El MifasFest es farà

el 27 de setembre a la
Copa de Girona i és
gratuït

Imma Bosch
GIRONA

El Grup Mifas celebrarà el
27 de setembre l’acte central del seu quarantè aniversari i ho farà amb un
correfoc i dos concerts
oberts i gratuïts per a tothom, perquè “volem que sigui una festa inclusiva que
transmeti i comparteixi
els valors de la nostra entitat: respecte, imparcialitat, qualitat, igualtat, solidaritat, unitat i participació”, assegura Albert Car-

bonell, president de Mifas.
El MifasFest, que és el
nom de la festa, es farà a la
Copa –“que és un lloc accessible on podrem anar
tots”, afirma– i consistirà
en un correfoc amb els Diables de l’Onyar, i les actuacions del grup gironí President Xai i l’Orquestra Diversiones. L’acte estarà dirigit per l’actor Fel Faixedas. En aquest espai, a
més, hi haurà una zona de
restauració amb food
trucks de diferents models
gastronòmics i una barra
de bar en què serviran les
begudes amb un got corporatiu, “pensant en la sostenibilitat i el medi ambient”.
S’instal·larà una tarima
perquè les persones amb

mobilitat reduïda puguin
tenir bona visió dels espectacles, hi haurà un aparcament especial per a persones amb mobilitat reduïda
i es disposarà d’interpretació en llenguatge de signes.
“Amb aquest acte es pretén donar ressò i visibilitat
a l’entitat però sobretot al
col·lectiu de persones amb
discapacitat física, orgànica i sensorial”, comenta
Carbonell.
Mifas es va crear el
1979, “després que deu o
dotze persones trobessin a
faltar una entitat que ens
representés i lluités per eliminar les barreres arquitectòniques i per la integració social i laboral de les
persones amb discapaci-

Carbonell, amb Madrenas i Ayats, a les escales de la catedral de Girona ■ I.B.

tat”, explica Carbonell. Actualment ja són més de
5.000 persones associades.
El del dia 27 de desembre és l’acte central del
quarantè aniversari, però
hi ha previst un acte de
cloenda per al mes de novembre pensat especial-

ment per a les persones
amb discapacitat en què es
faran “ponències molt específiques”.
A l’acte de presentació
de la festa que es va fer ahir
a les escales de la catedral
hi van assistir també el diputat Quim Ayats i l’alcal-

dessa de Girona, Marta
Madrenas, que van reconèixer la tasca que du a terme l’entitat per a la protecció de les persones amb
discapacitat i van aprofitar
per fer una crida a la ciutadania a assistir al MifasFest. ■

