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ELECCIONS

Urnes a l’abast de tothom
El col·lectiu de disminuïts físics no té garantit l’accés als col·legis ni tampoc el secret de vot
noves hi ha rampes, als altres
no», anaven indicant mentre s’acostaven en cotxe des del seu
domicili, emplaçat al barri de La
Plantera, fins al col·legi electoral. La rampa que salva el desnivell de la vorera de casa seva,
va explicar l’Àngela, la va fer ella
mateixa amb l’ajuda d’un paleta.

E.Padilla, Blanes.

Vot públic

CARLES COLOMER

MOBILITAT. Una trentena de metres separen els aparcaments per a disminuïts de la rampa d’accés a la Biblioteca.

d’una rampa. Davant la biblioteca també hi troben llocs d’aparcament reser vats als disminuïts
físics, que sovint no es respecten, es queixa el matrimoni. La
Fundació MIFAS, a la qual pertany Josep Maria, els ha proporcionat uns adhesius per en-

www.elcorteingles.es

El passat dia 1 de novembre Josep Maria Geremías, de 62 anys
d’edat, va exercir el dret a vot
com qualsevol altre ciutadà.
Aquesta vegada, va comentar
l’Àngela, esposa de Josep Maria, no seria tan complicat com
en altres ocasions: els havien
canviat de col·legi electoral, va
explicar, i la Biblioteca Comarcal de Blanes –el centre electoral que els va correspondre–, té
accessos facilitats per a les persones amb discapacitats físiques, va explicar.
Josep Maria es desplaça en
cadira de rodes a causa d’un ictus cerebral que va patir fa quatre anys. Des d’aleshores, va comentar, ha votat en totes les
eleccions, tot i les dificultats que
suposa, a vegades, accedir a les
urnes quan es pateix manca de
mobilitat física. «Pel referèndum
van anar al col·legi Joaquim
Ruyra, i quan vam veure els esglaons ens pensàvem que hauríem de tornar cap a casa sense votar», va comentar el matrimoni.
Sor t, van dir, que el conserge
del centre els va veure i els va
obrir l’ascensor.
La biblioteca de Blanes, per
sort, ha habilitat l’espai electoral a la planta baixa. L’accés des
de l’avinguda de la Senda del
Molí està pavimentat i disposa
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ganxar-los en els cotxes invasors d’aquests aparcaments.
«Costen força de treure, i així la
gent no ho torna a fer», va comentar l’Àngela.
Tot i això, en Josep Maria i
l’Àngela han de caminar una
trentena de metres per sobre

l’asfalt del carrer fins a arribar
a la rampa. És per aquesta mena
de coses, va comentar l’Àngela,
que Josep Maria no fa servir la
cadira de rodes elèctrica que
van comprar perquè es pogués
moure sense ajuda pel municipi. «Als llocs que s’han fet obres

8

Josep Maria pateix immobilitat total a la seva mà esquerra, i
l’Àngela l’ajuda a prendre la papereta de vot i introduir-la dins
el sobre. Encara que volgués,
Josep Maria no podria fer ús de
la cabina emplaçada per garantir el secret de vot: la seva cadira no hi cabria. La presidenta i
les vocals de la mesa electoral
coneixen el matrimoni i, aprofitant la baixa afluència d’electors, hi xerren una estona. Es
pregunten què haurien de fer en
cas que acudís un invident. El
col·lectiu reivindica l’existència
de paperetes escrites en Braile.
De tornada al cotxe, el matrimoni torna a compartir l’asfalt amb els cotxes per arribar al
lloc on han aparcat el seu. Josep
Maria explica que els metges li
han promès que, amb rehabilitació, podrà tornar a caminar.
Amb una mica de sort, a les pròximes eleccions ja hi podrà anar
pel seu propi peu.
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Joc de 10 tovalloles HOME TOWELS, ..................................................

49,95€

Coberteria de 113 peces,
model Elegance, ....................................................................................................

175€
29€

Planxa SAIVOD, 2.200W de potència,....................................................
Rentadora SAIVOD, 6 kg, 1.000 r.p.m.
Classificació energètica A, .........................................................................

249€

TV LCD de 32” LG amb TDT incorporat, resolució
WXGA, HD Ready i connexió HDMI, ...................................................

899€

NOKIA 6103 lliure, amb ràdio FM estèreo, càmera VGA,
bluetooth, missatgeria d’àudio NOKIA XPRESS, ..................

139€

