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LA GARROTXA

Diumenge, 27 de novembre de 1994

L'alcalde d'Olot, Pere Macias, i el delegat de rONCE a Girona, Jaume
Eoca, van inaugurar ahir diferents
immobles de la ciutat on s'han supri-

mit les barreres arquitectòniques per
facilitar l'accés als minusvàlides. Els
edificis afectats són l'Escola d'Adults,
la Casa de Cultura i la plaça Mercat.

A-TS-A

L'Ajuntament i l'ONCE adeqüen
els edificis d'Olot als minusvàlids

(Assessoria Triadú, S.A.)

L'any vinent s'instal.laran semàfors sonors per als invidents

empresa dedicada a l'assessorament fiscal, econòmic, laboral i
comptable; amb seu a Barcelona
i Girona.
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un SEMINARI, sobre les novetats fiscals de la Llei de Pressupostos de 1995 i la Llei Financera que els acompanya.

La comitiva, encapçalada per Macias, visitant ahir les millores per a minusvàlids realitzades a Olot.

- Tindrà lloc el dia 29 de novembre a les 19 hores, al Centre
Cultural de la Caixa de Girona
(Fontana d'Or), carrer Ciutadans,
núm. 19, de Girona.

SÍLVIA ROCH
Olot

Des de fa uns deu anys, l'Ajuntament d'Olot ha subvencionat diversos projectes en els
quals es preveia la supressió de
les nombroses barreres arquitectòniques que té la capital de
la Garrotxa. Les seves actuacions s'han centrat en les escoles, on segons va manifestar
ahir l'alcalde d!01ot, Pere Macias, «les barreres ja estan parcialment suprimides». Les
obres que ahir simbòlicament
—perquè ja estaven en funcionament des de començaments
de la tardor d'aquest any— es
van inaugurar van ser tres.
La millora més destacada és
la de l'Escola d'Adults, ubicada
a l'antiga estació de tren d'Olot. En aquest edifici s'han suprimit, en la seva totalitat, les
barreres després d'haver confeccionat un sistema de ram-

pes, instal·lar una plataforma
que permet accedir al pis superior amb la màxima autonomia
i d'haver condicionat els lavabos públics.
Paral·lelament, es va inaugurar la rampa d'accés a la
Casa de Cultura, que forma
part d'una primera fase d'eliminació de barreres, ja que, segons va manifestar Macias,
«encara queda una segona fase
que consisteix a posar una plataforma amb la qual es pugui
pujar a la segona planta i el
condicionament dels lavabos
per a aquells usuaris que vagin
amb cadira de rodes».
Per últim, l'alcalde, acompanyat del delegat territorial de
la Fundació ONCE a Girona,
Jaume Roca, i diversos representants de MIFAS d'Olot, va
visitar la rampa de la plaça
Mercat d'Olot.
En un breu parlament, Macias va destacar altres futures

actuacions, entre les quals sobresurt la col·locació de semàfors amb senyals acústics per
als invidents. Fins ara, a les
comarques gironines, aquest tipus de mesura només s'havia
pres a Figueres.
L'alcalde també va fer esment a altres accions en el mateix sentit a la plaça Clara, amb
la construcció d'una rampa, i el
condicionament per a minusvàlids de tots els lavabos públics
de la ciutat.
Per la seva banda, Jaume
Roca va manifestar que «la supressió de barreres arquitectòniques és molt funcional i serveix per a una millora de la
qualitat de vida».
Aquestes tres actuacions,
que han costat aproximadament tres milions de pessetes,
s'han pogut realitzar gràcies al
conveni formalitzat entre l'Ajuntament, Benestar Social de
la Generalitat i l'ONCE.

- Els ponents seran els actuals
responsables d'A.T.S.A.:
• Ernest de Aguiar Borràs
(ex-delegat d'Hisenda de
Catalunya)
• Josep M. Huguet Torremadé
(ex-cap d'Inspecció de
Catalunya)

"Absolutament
equipat."
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