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La Generalitat admet que
dotze de les quinze
andanes de la terminal de
Lloret no són accessibles

Tancaran part de l’escola religiosa de
Llagostera per garantir la seguretat
dels alumnes mentre es fa la nova
L’Ajuntament assenyala que potser haurà de continuar oberta dos cursos més
DANI VILÀ / Llagostera

Els tècnics han decidit inutilitzar
algunes aules de l’escola Nostra Senyora del Carme de Llagostera i adequar-ne d’altres, per complir amb les
●

Deixant inutilitzada una
part del centre es vol garantir que des de qualsevol
aula s’accedeixi fàcilment
a la sortida d’emergència
per si s’ha d’evacuar en alguna ocasió el centre.
L’alcalde de Llagostera,
Fermí Santamaria, explica
que durant aquests mesos
«s’ha mirat de fer un mínim d’actuació a l’escola i
de revisar algunes aules
per adaptar-se a la normativa». Cal recordar que, el
desembre de l’any passat,
la congregació de les Germanes de Sant Josep, titular del centre, va presentar
a Educació una sol·licitud
per cessar l’activitat com a
escola, en què s’adduïa
impossibilitat econòmica
per adequar-se a les mesures de seguretat exigides.
Encara que la previsió
inicial era mantenir l’escola oberta un curs més, l’alcalde reconeix que «malgrat la celeritat i l’interès
d’Educació en la nova escola, potser caldrà que
l’escola de les germanes
estigui oberta dos cursos».
Tot i que la construcció es

mesures de seguretat en cas d’emergència i mantenir el centre educatiu
obert fins que no s’hagi construït la
segona escola pública del municipi.
Les aules afectades per aquest tanca-

ment es troben a la part superior, són
les més allunyades de la sortida
d’emergència. L’Ajuntament assenyala que l’escola potser haurà de seguir oberta dos cursos més.

L.J. / Lloret de Mar

La Generalitat reconeix
que dotze de les quinze andanes de la nova estació
d’autobusos de Lloret no
són accessibles per a discapacitats. Igualment, ha
reaccionat davant les crítiques que les persones amb
mobilitat reduïda han fet
en relació amb la nova estació dient que s’intentarà
fer millores als lavabos.
La delegació a la Selva
de l’associació de discapacitats Mifas ha criticat fins
ara la nova terminal perquè, tot i que ha costat 9,2
milions d’euros, les persones amb problemes de mobilitat tenen dificultats per
pujar als autocars per cul●

pa del disseny de l’estació.
Ahir, fonts del departament de Transports van dir
que l’estació és accessible,
tot i que van admetre que
dotze de les quinze andanes presenten dificultats.
Tot i això, van explicar que
el cap d’estació ja està avisat i que si un discapacitat
ha de pujar a un autocar, el
vehicle es trasllada a les
tres andanes que són accessibles perquè estan a
tocar de la carretera. La
Generalitat també va remarcar que l’aparcament
subterrani de l’estació disposa d’ascensor, i que
l’administració està sensibilitzada amb aquest problema.

Un veí de Salt denuncia un
tracte racista de Renfe
Un dels dibuixos que il·lustren el pati de l’escola concertada de Llagostera. / D.V.

C.R. / Girona

El veí de Salt Mohamadou Moutarou Diao, de 28
anys, ha denunciat a
l’Agència Catalana de
Consum el tracte presumptament racista que va
rebre durant un viatge en
tren de París a Girona, el
dia 2 d’agost. Diao sosté
que, quan faltaven 10 minuts perquè el comboi arribés a Girona, va anar fins a
la porta. «Tinc problemes
de visió i no volia que l’es●

farà de manera industrialitzada, el consistori veu
just tenir l’escola nova,
que es farà a tocar de l’institut, el setembre del 2008
per si hi ha cap entrebanc.
El curs passat l’escola tenia 236 alumnes i Educació va obtenir el consens
de totes les parts per mantenir-la oberta mentre es
construeixi la nova escola.

La llar, al setembre
La nova llar d’infants El Carrilet de Llagostera es
començarà a construir el setembre vinent. La previsió és que la nova escola bressol tingui 107 places,
que s’afegiran a l’oferta de 90 places que ofereix la
llar El Niu, la qual s’ha anat adaptant a la demanda.
Aquesta escola bressol ha rebut 114 preinscripcions, com a conseqüència del tancament del grup
de P-1 de l’escola Nostra Senyora del Carme, que
no agafa nous alumnes pel procés de tancament.

●

tació em passés de llarg,
però un empleat em va increpar dient que portava
més maletes del compte i
que no podia estar al passadís.» Diao diu que la vexació es va produir a l’estació: «Em va fer baixar, i
em va tractar com un gos i
em va dir fill de puta i moreno de merda.» El jove ha
sol·licitat la intervenció de
la Junta Arbitral de Consum i reclama una indemnització per danys morals.
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