
Moció presentada al Ple de l’Ajuntament de Girona del 09-03-2015 

Moció del grup ICV-EUiA per l'accesibilitat de totes les persones al barri vell 
 
 
La convenció de drets de les persones amb discapacitat (aprovada per l'assemblea 
general de l'ONU el 2006) estableix el dret d'aquestes persones a viure de forma 
independent i assegurar el seu accés en igualtat de condicions a l'entorn físic, les 
comunicacions o la tecnologia i, específicament, a: "edificis, vies públiques, transport i 
altres instal·lacions interiors o exteriors com escoles, habitatges, equipaments sanitaris i 
llocs de treball". Aquests mateixos drets estan recollits al "Real Decreto 505/2007, de 
20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados y edificaciones" a l'estat espanyol. Com sabem, però, en 
molts casos aquests drets encara no són efectius, molts espais, carrers o barris dels 
nostres pobles i ciutats són encara inaccessibles per a persones amb mobilitat reduïda 
convertint-los en persones depenents per a la seva vida quotidiana. 
 
 
A Girona un dels llocs amb més dèficits d'accessibilitat és el barri vell, el seu caràcter 
monumental i històric i l'urbanisme propi d'un entorn d'aquestes característiques fan 
impossible la lliure circulació tot i els avenços que s'hi han fet els darrers temps. Encara 
avui, tal com denuncien veïns i veïnes de la ciutat, és impossible accedir a comerços i 
edificis del carrer nou, Santa Clara o Ciutadans, entre un interminable etcètera. 
L'empedrat dificulta la circulació de cadires de rodes i, en molts trams, és impossible 
accedir a les voreres per la seva alçada i manca de rampes o rebaixos. Moltes persones 
es veuen obligades a fer les compres des del carrer o a dependre de tercers per poder 
accedir a edificis i comerços. És per tot això, i recollint la demanda de Marta Díez 
Compte, veïna de Girona i amb mobilitat reduïda, que mitjançant les xarxes ha recollit 
ja un miler de suports proposem: 
 
 
1- Que l'Ajuntament de Girona faci un pla d'accessibilitat del Barri Vell que garanteixi 
la circulació de les persones amb mobilitat reduida de forma independent i sense 
dependre de tercers. 
 
 
2- Impulsar amb els comerços del centre de la ciutat l'eliminació de barreres 
arquitectòniques garantint el lliure accés a totes les persones. 
 
 
En nom del grup municipal d’ICV-EUiA: 
 
 
 
 
 
 
Miguel Ángel Díaz 
 
Girona 27 de febrer de 2015. 


