Veray: ?Fer de Girona una ciutat accessible no és una
opció, és una obligació?
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La candidata avui a la Devesa

La candidata Popular a l'alcaldia de Girona, Concepció Veray, ha visitat avui el Barri de la
Devesa-Güell i ha participat en el "Vermut Musical" que cada diumenge organitza "La Rosaleda ?
Jardí Degustació".
Veray ha explicat que "La Rosaleda és un exemple a seguir del que ha de ser la col·laboració entre
l'administració municipal i les entitats socials de la ciutat", i ha recordat que "aquest és un projecte
especial que cal posar en valor perquè dona oportunitats a persones amb especials dificultats".
Seguint en aquesta línia, la candidata Popular ha aprofitat aquest tercer dia de campanya per
explicar públicament els seus compromisos "a favor de l'accessibilitat i la integració de les
persones amb discapacitat". En aquest sentit, Veray ha dit "Girona necessita un govern municipal
sensible a les necessitats de les persones amb discapacitat i que treballi per l'accessibilitat de la
ciutat".
Per Veray "fer de Girona una ciutat accessible no és una opció, és una obligació", i en aquest sentit
ha afegit que "per aconseguir una Girona més justa i igualitària, des del govern municipal cal
destinar més recursos a l'eliminació de barreres arquitectòniques i urbanes per garantir
l'accessibilitat a les persones amb mobilitat reduïda, i tenir sempre present i en compte les
necessitats de les persones amb discapacitat quan organitza activitats o rehabilita espais públics".
Pel que fa a l'eliminació de les barreres arquitectòniques i urbanes, Veray ha explicat que
"paral·lelament a l'execució d'un pla d'eliminació de barreres que ens permeti eliminar totalment
les encara existents en edificis municipals, als espais públics (jardins, parcs, parcs infantils, etc) o
a la via pública, ens comprometem a crear una línia d'ajudes, via subvenció i/o rebaixa de taxes i
impostos, que incentivi als titulars d'activitats comercials i de serveis a adaptar l'accés als seus
establiments a les persones amb mobilitat reduïda".
Pel que fa a les dificultats d'accessibilitat de persones amb discapacitat a serveis o activitats
promogudes des de l'administració, la candidata Popular ha lamentat que "actualment a Girona hi
ha infants i joves amb discapacitat que no poden participar ni accedir a casals, colònies o activitats
esportives i de lleure perquè no estan adaptades i no es tenen en compte les seues especials
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