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no s’hagi fet res. De fet, hi ha un pla
d’eliminació de barreres arquitectòniques als itineraris principals
de la ciutat, els que uneixen el centre amb els principals equipaments públics. El problema és que
encara queda molt per fer.
Els joves de Espai Jove han participat també en una activitat solidària. En concret, han lliurat al
Centre de Distribució d’Aliments
d’Olot, que gestiona Càritas, gairebé tres centenars de llaunes de tonyina i diversos quilos d’arròs i
pasta que havien recollit en la Festa Sweet Jove. Aquesta festa va ser
un projecte educatiu de l’Espai
Jove i d’Esplais de la Garrotxa, i els
assistents hi entraven donant un
quilo d’aliment o una llauna de tonyina. ■
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No s’han posat mai a la pell d’una
persona amb mobilitat reduïda?
Facin un exercici mental molt fàcil. Escullin un recorregut habitual
i s’imaginin recorrent-lo amb una
cadira de rodes. Segur que hi trobaran més d’un senyal vertical de
trànsit, alguna pilona, algun fanal,
al principi o al final de la vorera no
hi ha gual, una botiga amb un graó
o més per accedir-hi, o simplement
que la vorera és tan estreta que la
cadira, si és que hi passa, ho fa ben
just i no deixa possibilitat de desviar-se ni un centímetre.
A part d’aquests obstacles, a
més, es poden trobar algú que
aparqui el cotxe sobre la vorera per

anar a comprar el pa. Doncs, la
gent de Mifas Garrotxa, amb la
col·laboració de l’Associació Comerç Olot, ha volgut que els joves
de la ciutat prenguin consciència
d’aquesta problemàtica i ha convidat els que participen a l’Esplai Jove del Núria a fer una passejada
amb cadira de rodes pels carrers
del centre.
L’activitat pretenia obtenir el
suport dels joves a la campanya de
sensibilització a la població en general sobre la importància de l’eliminació de barreres arquitectòniques que du a terme Mifas durant
els últims anys. Així, els que hi van
participar van poder veure les dificultats que tenen les persones amb
mobilitat reduïda per accedir a alguns comerços. No és que, a Olot,
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Mifas Garrotxa s’endú els nois i noies de l’Esplai Jove d’Olot a fer una
passejada amb cadira de rodes perquè vegin les barreres que hi ha
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Bastons a les rodes
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Alguns dels participants, en el moment de sortir del local de l’Esplai Jove del Núria ■ J.C.

L’operació és transparent: l’esport com a eina
de nacionalització. Estic parlant de La Roja, que,
a sobre, té un nom que agrada a les esquerres
espanyoles per raons òbvies. La trampa ha funcionat: com que la majoria dels jugadors del
darrer mundial eren catalans, a Catalunya hi va
haver un moviment de simpatia, i, ai!, de patriotisme... espanyol. La cara que feia Barcelona en
aquelles dates, plena de banderes espanyoles i
de catalanistes esgargamellant-se a favor de La
Roja és una mostra més de la candidesa dels
catalans. És tan evident! Els mitjans de comunicació hi van contribuir amb totes les ganes, i
nosaltres, enganyadets i feliços, vam aplaudir. Va ser tan rodó que des d’aleshores no
han deixat de castigar-nos amb allò que “juntos” ho podem tot. L’operació s’ha fet a costa
del Barça, i els va sortir de cine. I ara preparen
la propera. Iniesta ens convidarà a un gelat i
Puyol dirà que ells (els espanyols) són invencibles, i nosaltres, sentimentals i culers com
som, cantarem “¡o-é, o-é, o-é, campeones!”,
en el castís castellà de don Florentino.
Mentrestant, les seleccions catalanes ens
les haurem de pintar a l’oli i els nostres mitjans
–quasi tots– s’esgargamellaran cada cop que
un jugador del Barça marqui un gol per a Espanya. Igual que amb la cançoneta del mestre Serrano:
“Para ofrendar L’operació s’ha fet
nuevas glorias
a costa del Barça.
a España,
nuestra región I ara preparen
supo luchar.”
Per a l’inde- la propera
pendentisme
català, la pitjor cosa que ens podria passar és
que Espanya tornés a guanyar l’Eurocopa (no
és probable, però sí possible), i l’orgia d’espanyolitat que vindrà abans, durant i després de
la gesta. Els mateixos que van protagonitzar
la xiulada històrica de la copa del Rei aplaudiran un gol si és de Cesc, que és “nostre”.
Quan aplaudiu, penseu en l’espoli, que gairebé no hi ha cap pel·lícula en català, que les
joguines en català es troben si busques amb
lupa, que les medicines tenen prospectes
només en castellà, que quatre famílies són
capaces de canviar la llei d’un país pel que
fa a la llengua de l’escolarització i que les
nostres seleccions no poden ser perquè Catalunya no pot jugar contra Espanya. Ah,
no? I què és, doncs, la independència?

