
Míriam Pujola Romero, amb DNI 41575822X en representació de Ciutadans-
Partido de la Ciudadanía presenta el següent escrit.  

 
Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans (C’s) 
per l’acceleració d’adaptació d’espais públics a les 
necessitats de persones amb discapacitat 
 
 
FONAMENT 
 

Girona, la nostra ciutat s’està posant al dia de les necessitats de les persones 

amb discapacitat, però per fer de Girona una ciutat més moderna, més 

acollidora i més còmoda pels nostres conciutadans, hem de prendre 

consciència de quines són les necessitats dels diferents col·lectius.  

 

Tal com indica l’ordre VIV/561/2010, “els desavantatges de les persones amb 

discapacitat , més que a les seves dificultats personals, tenen el seu orígens 

als obstacles i condicions limitadores que imposa una societat concebuda 

segons un patró de persona sense discapacitat”, és per això que es planteja la 

necessitat i obligatorietat de dissenyar i posar en marxa estratègies 

d’intervenció que operin simultàniament sobre les condicions personals i sobre 

les condicions ambientals.   

 

En base a aquest principi, s’haurien d’evitar obstacles a la via pública que 

puguin dificultar el pas, bé siguin elements fixes o mòbils, bé de titularitat 

privada o pública. 

 

Girona actualment té 35 semàfors adaptats, que funcionen amb un 

comandament. A més, la ciutat compta amb 40 punts de bus adaptats, és, per 

tant, senyal que anem per un camí que, si bé s’ha intentat posar en marxa, no 

s’ha completat. Avui encara tenim altres elements que entorpeixen el pas o 

dificulten la circulació. 

 

La creació d’espais de convivència entre vianants i vehicles sense cap mena de 

separació o indicatiu suposa una dificultat addicional, ja que amb l’absència de 



desnivells es pot no tenir consciència d’estar envaint unes zones o altres. Un 

exemple d’aquest cas pot ser el carrer Argenteria on són nombrosos els 

vehicles que hi circulen i no hi ha cap element que serveixi per identificar quina 

és la zona per on han de passar els vianants. 

 

L’augment de vehicles elèctrics, que no emeten cap soroll o de bicicletes són 

elements de nova incorporació a les ciutats que poden dificultar la circulació al 

no sentir si passen pel teu costat, ni quin sentit ni a quina velocitat. 

 

PROPOSTA D’ACORDS 

Per tot el que s’ha exposat anteriorment, proposem a aprovació d’aquest 

plenari:  

 

1. Delimitar vorera i carretera als espais de plataforma única, bé amb 
desnivells o terra de botonets que identifiqui i delimiti la zona de pas en 
cas de passar-hi vehicles.  
 

2. Marcar a terra els carrils bici de la manera més òptima possible per tal 
que els invidents el puguin identificar. 
 

3. Sonoritzar els semàfors dels carrils bici, que, a més, no sempre 
coincideixen en preferència de pas amb els dels cotxes, d’aquí la seva 
necessitat. 
 

4. Sonoritzar els semàfors de plaça Europa. 
 

5. Substitució gradual de les papereres i altres elements que no tinguin 
fixació a terra, doncs en cas contrari els invidents no les poden detectar 
amb el seu bastó. 
 

6. Fer complir la normativa a terrasses de bars, que excedeixen els límits 
de distàncies tant pel que fa a la ubicació de taules i cadires com de 
panells informatius.  
 

7. Estudiar aquestes mesures amb els col·lectius afectats.  
 


