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Seminari d'accessibilitat per tècnics municipals

Dimarts 3 de febrer de 2004
Una vintena de tècnics dels departaments de Benestar Social, Via pública,
Urbanisme i Governació de l'Ajuntament de Castellar, i alguns arquitectes
encarregats de redactar el projecte de remodelació i ampliació de la plaça Major
estan participant aquests dies d'un seminari sobre accessibilitat. L'imparteix el
Gabinet d'Arquitectes Fonollà, que va ser l'encarregat d'elaborar el Pla
d'Accessibilitat de Castellar i que treballa pel CRID, el Consorci de Recursos per a
la Integració de la Diversitat. El seminari consta de quatre jornades matinals de
formació, i ja se n'han fet dues. "Són sessions on s'expliquen conceptes
d'accessibilitat en matèria d'actuació, de detecció i d'intervenció en l'àmbit
general", ha explicat la regidora de l'Àrea d'Urbanisme, Gemma Perich. Els tècnics
que estan participant d'aquest seminari podran posar en pràctica i aplicar els
conceptes apresos en noves intervencions que es facin a Castellar, aplicant sempre
conceptes d'accessibilitat. Per tant, la intenció és tenir una visió més àmplia a l'hora
de plantejar nous projectes, que no contempla l'actual normativa. Castellar disposa
d'un Pla d'Accessibilitat L'Ajuntament de Castellar va presentar al mes d'octubre
el Pla d'Accessibilitat del municipi, que ha comptat amb l'assessorament i
l'assistència tècnica del CRID i la participació de regidors, tècnics municipals,
entitats i la mateixa ciutadania. En aquest sentit, recull la voluntat del consistori
d'implantar nous criteris en matèria d'arquitectura accessible i d'adaptació als
entorns urbans per tal de facilitar la mobilitat i l'autonomia relacional de les
persones. Aquest document té per objectiu assolir un municipi més accessible per a
tota la població. Es tracta d'un instrument que diagnostica i pressuposta totes les
intervencions que són necessàries des del punt de vista de l'eliminació de barreres
arquitectòniques en els àmbits de la via pública, els edificis, els mitjans de transport
i la comunicació.
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