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LES ESGLÉSIES, AL DIA

El Bisbat posarà ascensor en dues esglésies
de la Garrotxa perquè els fidels es fan grans
Els instal·larà a Sant Esteve d’Olot i la Canya després d’estudiar les necessitats d’accés als temples de la diòcesi
JORDI CASAS / Olot

J El Bisbat de Girona, conscient de l’elevada mitjana d’edat dels feligresos, s’ha
proposat facilitar-los l’accessibilitat als
temples de la diòcesi, així com als miEl rector de Sant Esteve,
Lluís Solà, va informar que
l’ascensor s’instal·larà al
costat de l’escala d’accés
des del carrer Major, davant per davant de la farmàcia propera al carrer
Sant Tomàs. Una porta de
l’ascensor, doncs, donarà
al carrer i l’altra serà a la
planta de l’església, als safarejos del campaner, un
espai que s’haurà de rehabilitar per al nou ús. Les
obres també preveuen eliminar l’esglaó de la porta
interior d’accés al temple,
que se substituirà per una
de vidre.
El consell parroquial
havia estudiat construir
una rampa on hi ha la que
sempre ha servit per pujar
els taüts pels funerals, però
amb un pendent menys
pronunciat. Calia afectar
part del carrer Major i va
desistir. La comissió de govern d’Olot aprova avui la
llicència d’obres i, ara, la
parròquia acabarà de buscar fons econòmics per
afrontar els 48.000 euros
que costen els treballs, entre entitats com Mifas o
l’ONCE i les fundacions
de les caixes, a part de les
aportacions dels fidels i del
Bisbat.
A la Canya, el rector,
Miquel Vall-llosera, va explicar que ell i el consell
parroquial també han declinat crear una rampa
d’accés que, a causa de la
forma circular del temple,
hauria de partir de davant
i arribar a l’altar recorrent
bona part de la planta. Per
tant, instal·laran un ascensor que serà del tipus dels
que hi ha als hospitals, amb
l’objectiu de permetre carregar-hi els taüts, que ara
s’han de deixar al carrer
al peu de l’escalinata d’accés mentre es fan els funerals a l’interior. Caldrà
fer una torre nova i l’accés
serà a cobert, a l’entrada
d’un antic gimnàs parroquial. Costarà 60.000 euros, que se sufragaran amb
una quantitat ja guardada
per l’anterior rector i les
aportacions dels fidels.

nusvàlids. Com a resultat d’una enquesta
sobre aquesta necessitat a bona part dels
rectors, ha decidit fer instal·lar ascensors
a les parròquies de Sant Esteve d’Olot
i Sant Josep Obrer de la Canya (Sant

Joan les Fonts). Per accedir a l’interior
dels dos temples, els creients o els visitants han de pujar moltes escales o,
en el cas d’Olot, fer servir una pujada
amb molt de desnivell i llarga. Els as-

censors, un cop instal·lats, s’obriran al
públic durant els actes religiosos. A la
Canya, l’ascensor permetrà no haver de
deixar els taüts a fora al peu de l’escala
durant els funerals.

L’església de Sant Esteve d’Olot, amb la seva escalinata, a l’esquerra, i l’església de Sant Josep Obrer, de la Canya. / EUDALD PICAS.

Drets i deures, com tothom
J Les

esglésies tenen d’obligat compliment, igual que la resta d’edificis,
el codi d’accessibilitat, que preveu l’eliminació de barreres arquitectòniques. Ara bé, tal com va explicar ahir
el president de la delegació a la Garrotxa i el Ripollès del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Daniel Mallarach, el codi s’aplica en edificis que
no compleixen el que s’estipula en matèria d’accessibilitat, tot i que només
aprofitant quan s’hi fan obres noves,
rehabilitacions o ampliacions. Les esglésies també han de complir la normativa actual d’incendis, que preveu,
entre altres coses, sortides per evacuar
la gent que es pogués trobar a l’interior
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quan hi hagués un foc, la instal·lació
d’extintors, etc. En aquest cas, les obres
d’adequació tampoc no s’han de fer
expressament, sinó aprofitant una obra
nova, una rehabilitació o una ampliació. En canvi, els temples no estan
sotmesos a la normativa d’activitats
mediambientals. Fonts de la direcció
general de Patrimoni, que han donat
llum verd al projecte, van dir que les
esglésies tenen les obligacions de qualsevol propietat i més pel seu caràcter
públic, i que el concordat entre la Santa
Seu i l’Estat és el que fixa les obligacions respecte al patrimoni eclesial.
Patrimoni intervé en les d’interès nacional.

Més control a Palafrugell
ALBERT VILAR / Palafrugell

J El rector de la parròquia de Palafrugell, mossèn
Martirià Brugada, va instal·lar a principi d’any
un circuit tancat de televisió a l’església arran
dels robatoris a les caixetes de les almoines. Les
filmacions, però, van servir més per conèixer el
comportament d’alguns feligresos i poder-los renyar, cosa que va fer en el suplement del Full
parroquial de finals de juny, recriminant pel que
fa al silenci, a la puntualitat i al fet de quedar-se
fins al final. Brugada va voler aclarir que l’avís
estava fet en clau d’humor. Un any abans, el mateix
rector va declinar fer casaments a la capella de
Sant Sebastià arran de la gran quantitat d’andròmines que hi havia a la rectoria que pertanyien
a l’hotel del complex municipal. Un cop netejat
de mobles, el rector va decidir tornar-ne a fer.

