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TAMBÉ SOL·LICITEN LA CREACIÓ D’UN ASCENSOR PER PODER ACCEDIR ALS SERVEIS QUE OFEREIX EL CONSISTORI

Mifas de Blanes reclama l’adaptació
de carrers per potenciar el turisme
Afirmen que la supressió de barreres arquitectòniques a l’avinguda Madrid «és bàsica»
J.ALONSO
BLANES

La secretaria de Mifas (Minusvàlids Físics Associats), Ana
Maria Guillem, va reclamar
«l’adaptació de l’avinguda Madrid,
situada darrera del passeig de Mar,
al costat de la platja dels Pins» ja
que «pel turisme és bàsic». En
aquest sentit, Guillem que ha residit a Blanes durant 16 anys i que
treballa a l’entitat des de fa una
dotzena va explicar que la supressió de barreres arquitectòniques
beneficia «les persones que tenen
problemes de mobilitat, la gent
gran i sobretot el turisme, ja que
cada vegada hi ha més persones
amb cadires que viatgen i s’ha de
ser competitiu».
En aquest sentit, va apel·lar a
la conscienciació del sector privat.
«No pots escollir la botiga a la qual
vols anar i vas a la que està adaptada. Últimament s’han fet moltes
botigues que no estan adaptades»,
tot assenyalant que aquestes «no
estan obligades a fer-ho». Igualment, va destacar que «els hotels
diuen que hi ha habitacions adaptades però al bany no es pot entrar
amb cadira de rodes, en crosses sí».
Tanmateix una altra de les reivindicacions històriques del
col·lectiu és la realització d’un ascensor per poder accedir a la planta superior de l’ajuntament blanenc. En aquest sentit Guillem va
explicar que «fa anys que es fan estudis per posar un ascensor exterior però ara diuen de fer un accés per la sala de plens».
La nova entrada permetria que

Maçanet de la Selva
incorpora novetats
a la rua en l’últim
Carnestoltes
MAÇANET DE LA SELVA.- Maçanet
celebra avui l’últim Carnestoltes que es realitza a la comarca. Segons va explicar el regidor de Serveis de l’Ajuntament
de Maçanet, Josep Maria Ciurana (APM), l’edició d’enguany
ha incorporat nombroses novetats com la realització d’un
ball després de la rua, «de manera que les carrosses puguin
aguantar fins al final», així com
la realització d’una passarel·la
perquè hi desfilin les persones
que es disfressin individualment, la supressió del premis
per als forans i els locals, així
com la incorporació de gresca
a la part davantera de la rua, que
acompanyin els individuals i les
parelles que hi participin, i el
canvi de composició de les persones que formen el jurat. Així,
el col·lectiu dels botiguers que
s’encarregaven d’avaluar els participants del concurs seran substituïts per vuit persones, de diversos sectors com dibuixants i
gent del món de la moda.

Nombrosa participació

Barreres. El col·lectiu de discapacitats de Blanes reclama l’adequació a les necessitats de mobilitat.

«tota la gent pugui anar a l’ajuntament i no només a la planta baixa a pagar impostos i contribucions», així com «accedir a l’alcaldia i altres serveis». La secretaria,
que va titllar el nou accés de «guinda del pastís» va demanar que
aquest «estigui enllestit el més aviat
possible».
Els canvis i la bona accessibilitat

D’altra banda Guillem va destacar la feina que s’ha realitzat des
del consistori blanenc. Així la
membre del col·lectiu va assegu-

rar que els ajuntaments socialistes
i convergents han treballat per
convertir Blanes en «una de les poblacions més i millor adaptades de
la comarca, després del primer pla
d’accessibilitat del 1998 ja es van
començar a suprimir moltes barreres» tot i que va reconèixer que
«s’està fent paulatinament, s’ha
notat més el que s’ha fet els últims
dos anys».
En aquest sentit va destacar
l’adaptació del carrer Ample, la Biblioteca Comarcal i el Teatre Municipal, l’ascensor de l’oficina d’Hi-

senda situada al passeig del Mar i
la col·locació de semàfors acústics
al centre de la vila.
Tanmateix Guillem, que va assegurar que «tot el que es comença
a construir ja es fa adaptat per normativa», va explicar que «sempre
falten coses, com el poliesportiu
municipal, però amb la nova Ciutat Esportiva ja estarà adaptat».
Així, va assenyalar que «Blanes és
un poble antic i hi ha zones que
no es poden adaptar com els barris al voltant de l’església de Santa Maria».

El regidor, que va anunciar
que es presenta «una alta concentració de carrosses» i «una
participació massificada, tal
com va succeir al 1995 amb la
participació de 800 persones»,
va explicar que la rua s’iniciarà
a les sis de la tarda amb una concentració a l’entrada del poble,
a l’avinguda del Polígon Industrial i realitzarà un circuit
pels diferents carrers del municipi que finalitzarà al pavelló municipal. Ciurana va explicar que en aquesta edició
«s’ha volgut potenciar la participació local i hem aconseguit
que hi intervinguin 9 colles de
Maçanet». J.A.G.

ÉS UNA EXPERIÈNCIA PILOT QUE S’HA INICIAT EL FEBRER

L’ASSOCIACIÓ APLEGA UNA QUINZENA DE SOCIS I VOL SOLUCIONAR PROBLEMES

Benestar Social ensenya
català als immigrants més
joves de Santa Coloma

Caldes crea una entitat veïnal per
«fer de pont» amb l’Ajuntament
J.ALONSO
CALDES DE MALAVELLA

DdeG
SANTA COLOMA DE FARNERS

L’Ajuntament de Santa Coloma de Farners ha posat en marxa una experiència pilot per tal
d’integrar els nens i nenes nouvinguts que fan els estudis de
primària a la Salle o al Col·legi
Sant Salvador d’Horta.
Aquesta experiència ja es va iniciar el mes passat i és una iniciativa de la regidoria de Benestar
Social que també compta amb la
col·laboració de la Creu Rosa i
d’estudiants del darrer curs de
Magisteri.
L’objectiu final es crear un centre obert a la capital de la Selva.
De moment participen en aquesta experiència 13 alumnes de
primària de diverses nacionalitats com la xinesa, l’hindú i la
marroquina.
El treball consisteix en el fet que
cada dia un cop han acabat les
classes als respectius centres escolars reben una hora i mitja de
classes de suport. En principi la

Dolça Iglesias.

llengua que s’ensenya a aquests
nens i nenes d’immigrants és la
catalana. Aquestes classes de suport s’allargaran tot el curs i no
es descarta mantenir-les durant
els mesos d’estiu. La regidora de
Benestar Social, Dolça Iglesias, va
valorar molt positivament els primers dies.
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Membres de l’Associació de
Veïns Caldes per Caldes van exposar ahir els objectius que persegueix la nova entitat en una
presentació que es va dur a terme al Teatre Municipal. Segons
va explicar una de les membres
de l’entitat, Teresa Díez, l’associació, que es va idear fa dos
messos, «surgeix perque no hi
ha servei d’urgències durant el
cap de setmana». En aquest sentit, va explicar que la iniciativa
la va possar en marxa una veïna que conscienciada per aquesta problemàtica, que segons
Díez «és el problema de diversos pobles i no només a Caldes»,
va començar a recollir signatures al poble.
Resoldre problemes

Tot i que va assegurar que «el
tema preocupa molt la gent tant
del poble com de les set urbanitzacions que té el municipi»
ja que «és el més urgent», no

Presentació. L’entitat va donar a conèixer els seus objectius ahir al teatre.

es descarta la incorporació d’altres. Igualment, Díez va destacar
que l’objectiu de l’associació és «fer
de pont entre el poble i l’Ajuntament». Per aquest motiu, l’entitat ja va fer una primera reunió per
presentar-la a l’alcalde de la població, Miquel Casas (CiU), a més
de la presentació a la resta de la po-

blació. En aquest sentit, els membres de l’entitat van confiar que a
partir d’ara s’augmenti el nombre
d’adherits, i que «el poble conegui
el que fem, intervingui i surtin noves propostes en les quals treballar», de manera que «sigui el mateix poble que digui les altres mancances que té».

