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Una piscina natural a la platja culminarà
a Lloret un pla que eliminarà un
centenar de barreres arquitectòniques
Es pretén que, en quatre anys, la ciutat sigui totalment accessible als minusvàlids
ANNA PUIG / Lloret de Mar

J Una

piscina natural a la platja
adaptada per a minusvàlids serà el
projecte que culminarà el pla d’accessibilitat de l’Ajuntament de Llo-

L’alcalde, Robert Fauria, i el regidor Xavier Colon presentant el projecte.

Sant Hilari crearà una xarxa de
comunicació que donarà accés
a Internet al 90% de la població
A. PUIG / Sant Hilari Sacalm

J Projecte@santhilari.net
és una iniciativa de l’àrea
municipal de Noves Tecnologies de Sant Hilari que
pretén fomentar l’ús d’Internet com a eina de comunicació, d’agilització
dels processos administratius i de promoció econòmica. El projecte es basa
en tres eixos: una xarxa
sense fils que donarà accés
a Internet al 90% de la
població; unes pantalles
de vídeo instal·lades en
tres punts estratègics del
poble que estaran connectades per fibra òptica i que
servirà de plataforma
d’impuls per al comerç local, i, finalment, la posada
en marxa de l’Ajuntament

virtual, que permetrà als
veïns fer gestions administratives amb el consistori
a través d’Internet.
Segons va explicar ahir
l’alcalde de Sant Hilari,
Robert Fauria, la iniciativa
segueix la línia que va començar ara fa dos anys
amb la creació d’un telecentre i que ha continuat
amb els treballs d’instal·lació de fibra òptica per tot
el poble. «Hem apostat per
les noves tecnologies perquè creiem que és necessari per a un poble com
el nostre, que aspira a anar
a més», va dir Fauria. Les
previsions són que d’aquí
a un mes es comencin a
posar en marxa alguns
eixos d’aquest projecte.

El regidor de Benestar i
Família, Romà Codina, va
explicar que la piscina natural és un projecte que
està estudiant l’Ajuntament i que consistiria a fer
rampes i accessos a la platja per a persones amb minusvalies. Es tracta d’una
idea embrionària que forma part d’un pla d’accessibilitat molt més ampli.
Aquest pla parteix d’un estudi fet pel jove Xavi Torres que, amb la seva cadira de rodes, va recórrer
Lloret i va detectar fins
a gairebé un centenar de
llocs inaccessibles. L’Ajuntament, a través de les
regidories de Benestar i
Família i d’Obres i Serveis,
pretén millorar i adaptar
aquests punts. Aquest any
es farà una inversió de
60.000 euros.
La iniciativa va ser presentada ahir per l’alcalde,
Xavier Crespo, i el president de Mifas, Pere Tubert. «Complim la nostra
obligació de contribuir a
la integració de les persones amb minusvalia i

ret. El pla preveu eliminar, en un
termini de quatre anys, prop d’un
centenar de barreres arquitectòniques que hi ha a la ciutat. Bàsicament, són voreres i edificis sense

L’alcalde va conèixer les dificultats dels minusvàlids participant en una gimcana amb cadira de rodes. / A.P.

fem una crida a la societat
civil i a l’empresariat lloretenc perquè se solidaritzin amb aquesta causa»,
va declarar Crespo. Per la
seva banda, Tubert va destacar la importància de la
iniciativa «perquè l’accessibilitat afecta un gran
nombre de persones i serà
també un detall de qualitat
turística».

INFORMÀTICA
OFIMÀTICA
- OFIMÀTICA INICIACIÓ (Windows, Word i Excel i internet) per
a totes les edats.

MECANOGRAFIA
Encara passes els teus treballs a ordinador amb dos dits i mirant el teclat?
Ara és el moment d’aprendre mecanografia en només UN MES
Sistema MECA-RÀPID (audiovisual, únic a Girona!!) A partir de 8 anys
OFERTA INSCRIPCIÓ cursos estiu 2004. No et quedis fora de joc!!

classes UNIVERSITÀRIES
Matemàtiques i física de 1r de carrera.
Professors qualificats per a la docència universitària.

REFORÇ ESCOLAR
Primària, secundària, formació professional i batxillerat.

N OV E TAT S E S T I U 0 4 : C A S A L E T

D’ESTIU

No deixis passar aquesta oportunitat de treure profit a l’estiu. Informa-te’n ara mateix!!
*En contractar el paquet bàsic de mecanografia (curs de 20 hores de regal) i qualsevol d’informàtica (internet gratuït).
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JORDI CASAS / Olot

J L’Ajuntament d’Olot ja

ces!!!
Últimes pla
Promoció 24è aniversari

Obsequiem amb cursos de

Mecanografia
i Internet
GRATUÏTS
TRUCA’NS O INFORMA’T
PERSONALMENT A:
Centre Acadèmic
Meca-Ràpid
E.M.A.G.1
(972) 21 13 58
e-mail:emag@ya.com
Rda. Ferran Puig 3, 3r. 2a
17001 Girona

111341/584422π

- Curs PRESENTACIÓ de TREBALLS per a ESTUDIANTS per a nens
de 12 a 15 anys.
RESERVA de places per a l’ESTIU!!
Places limitades!! S’admetran per rigorós ordre d’entrada al Centre.

Gimcana dels regidors
J L’alcalde de Lloret, Xavier Crespo, alguns regidors i els tècnics municipals van conèixer personalment les grans dificultats que tenen les persones amb minusvalia per desplaçar-se per la ciutat.
Es va organitzar una gimcana amb cadira de rodes
i els van sorgir un munt de problemes en poc
temps. I això que només van creuar un carrer
i van passar per una petita rampa. «Això és més
complicat del que sembla», comentaven. Una prova
més de la necessitat de fer més accessible Lloret.

Fecsa-Endesa es trasllada i fa
efectiu el traspàs de l’antiga
Hidro a l’Ajuntament d’Olot

CURSOS PRIMAVERA-ESTIU 2004

Grups reduïts. Places limitades. Horaris matins, tardes i nits. Manuals del Centre.

rampa que impedeixen la mobilitat
de les persones que van en cadira
de rodes. La piscina és un projecte
a llarg termini que podria fer-se
a la platja de Fenals o a Sa Caleta.

és propietari de l’edifici
que fins ara ha estat d’Hidroelèctrica de l’Empordà
ara de Fecsa-Endesa, que
ahir va inagurar la nova
oficina tècnica al carrer Vilanova i on hi haurà un
tècnic de xarxa, un d’enginyeria i quatre operaris.
L’alcalde, Lluís Sacrest, va
rebre les claus de l’immoble de mans del director
de la companyia a Girona,
Agustí López, i després va
descobrir la placa commemorativa de la inauguració. L’antic edifici passa a
ser un equipament municipal, que l’any vinent es
destinarà a l’escola taller,
que el consistori té demanada.

L’antic edifici de la Hidro, situat a l’Avinguda
Reis Catòlics, està catalogat com a patrimoni històric i industrial, i ha passat
a ser de titularitat pública
en el marc del conveni signat amb la companyia i una
constructora, segons el
qual l’antiga propietat de
la companyia es reconverteix també en pisos, ara
en construcció, i en una
zona verda.
Guàrdia Civil
Dilluns vinent, Sacrest formalitza a Madrid l’adquisició de l’antiga caserna de
la Guàrdia Civil, on hi haurà també pisos, una zona
verda i un equipament.
S’hi manté l’immoble que
dóna a la plaça Balmes.

