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MOBILITAT
tició sobretot als comerciants i als establiments
d’hostaleria, però no va
funcionar”, ha explicat el
màxim representant de
Mifas a la Garrotxa, Josep
Ligero.

En Pere, amb la seva instructora de l’ONCE, al pas de vianants del parc de les Móres ■ J.C.

Els negocis d’Olot que
eliminin les barreres
quasi no pagaran IBI
a L’Ajuntament ha pres aquest acord a petició de Mifas
per fomentar-ho a La rebaixa del rebut serà d’un 95%
Jordi Casas
OLOT

Traient barreres als espais públics

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Els propietaris de negocis
oberts al públic d’Olot que
eliminin les barreres arquitectòniques tindran
una rebaixa del 95 per
cent en el rebut de l’impost de béns immobles
(IBI). L’Ajuntament ha decidit aplicar aquesta bonificació fiscal a petició de
Mifas de la Garrotxa. I és
que els responsables de
l’entitat van fer arribar un
full informatiu a tots
aquests propietaris per
demanar-los que milloressin l’accessibilitat als locals on desenvolupen la seva activitat. “Vam fer la pe-

L’eliminació de barreres arquitectòniques als espais públics d’Olot contrasta clarament amb la poca o nul·la
resposta que hi ha hagut en
l’àmbit privat, segons el pre-

Les xifres

sident de Mifas a la Garrotxa.
Mifas és qui comunica a
l’Ajuntament on cal actuar.
Segons ell, actualment un
vuitanta per cent de la ciutat
ja està adaptada.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

9.000

euros ha invertit l’Ajuntament, amb un ajut de la Diputació, per habilitar l’itinerari
fins a l’escola Petit Plançó

0,5

milions d’euros ha destinat
l’Ajuntament d’Olot a eliminar barreres arquitectòniques els últims anys

Circuit
L’anunci d’aquesta rebaixa fiscal de l’IBI s’ha fet pública durant la presentació del circuit que han
adaptat els serveis tècnics
de l’Ajuntament d’Olot per
a un nen invident de 8
anys. De fet, més que crear
un circuit expressament,
han eliminat les barreres
de l’itinerari que ha de recórrer cada dia des de casa
seva, al passatge Costa Rica, fins a l’escola Petit
Plançó, a través del parc i
del pont de les Móres. En
concret, han habilitat
guals a les voreres, han
instal·lat bandes de materials rugosos per indicar
els canvis de sentit o de
ferm i han completat el
sistema de baranes del
pont.
El nen, Pere Ribes, està
fent aquest trajecte cada
dia amb l’ajuda d’una instructora de l’ONCE, abans
de poder-lo fer tot sol. Ell
mateix ha explicat que se
sent content de les millores que han fet perquè ell
es pugui moure amb més
facilitat i més autonomia.
Hi ha afegit que, els primers dies, li va semblar tot
molt complicat, sobretot
al tram del pont de les Móres, on en pocs metres hi
ha dos passos i dues voreres a banda i banda del
pont relativament estretes. La petició per adaptar
aquest recorregut la van
fer arribar els pares a Mifas de la Garrotxa i, aquesta entitat, a l’Ajuntament,
al qual totes dues parts
han agraït la sensibilitat
que ha tingut en aquest
tema. ■

POLÍTICA

Llum verd a Tossa per
poder tenir horts urbans
Nuri Forns
TOSSA DE MAR
118022-1083541V

|

8 Comarques Gironines

El ple de Tossa de Mar va
aprovar ahir per unanimitat el reglament dels futurs horts urbans de titularitat municipal que se situaran al costat de Sant
Eloi, a la carretera en di-

recció a Llagostera. Ja s’estan arreglant els terrenys i
s’hi ha fet arribar aigua regenerada, que només serà
utilitzada per a sistema de
reg localitzat (degoteig).
Es tracta de 27 horts que
se cediran a veïns de la localitat durant un màxim
de quatre anys perquè pu-

guin treballar la terra. El
sistema d’adjudicació es
farà mitjançant sorteig
públic.
Per altra banda, també
es va aprovar tornar a posar a exposició pública el
POUM, en compliment
d’una sentència judicial.
El tema va dividir el vot del

grup de CiU. Per una banda, Imma Colom, Joan Antoni Hervias, Emili Oller i
Joaquim Coris van abstenir-se, mentre que Assumpta Margenats i Teresa Moré hi van votar a favor, fent costat en aquest
tema a l’equip de govern
de TU i el PSC. Margenats
va argumentar que s’ha de
trobar un punt de consens
“per no provocar més cansament”, i que aquest tema, que ha marcat la vida
política de Tossa durant
molts anys, “no es pot
eternitzar”. ■

