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Convenis
amb el comerç
de Roses
i Figueres

Edils i tècnics van
en cadira de rodes
per Sant Antoni

Redacció
FIGUERES / ROSES

a El consistori i Mifas consciencien treballadors municipals
sobre la feina a fer a Demanen incentius als negocis privats
Emili Agulló
SANT ANTONI DE CALONGE

L’alcalde de Calonge, Jordi
Soler, i diversos regidors i
tècnics del consistori van
recórrer ahir en cadira de
rodes el trajecte que separa l’oficina d’informació
turística de Sant Antoni
de la platja de Torre Valentina, en una acció promoguda conjuntament amb
el grup Mifas per avaluar la
supressió progressiva de
barreres arquitectòniques
al nucli i patir, en primera
persona, les dificultats
amb què es poden trobar
les persones que depenen
d’una cadira de rodes per
desplaçar-se.
Pel que fa a l’espai pú-

La xifra

—————————————————————————————————

900

banys de persones amb mobilitat reduïda hi ha ja, aquest
estiu, a la platja de Torre Valentina.

blic de l’itinerari, el president de Mifas, Albert Carbonell, va posar poques objeccions: bàsicament el fet
que el mostrador de l’oficina d’atenció de la policia
local era massa elevat per
a un ciutadà assegut en
una cadira de rodes. I els
responsables municipals
van poder comprovar que,

tot i les millores, fer anar la
cadira de rodes entre els
guals adaptats pot ser
molt més complicat del
que sembla caminant.
Durant el recorregut, el
seguici en cadires de rodes
va passar pels jocs infantils adaptats al passeig marítim o els punts d’informació al visitant llegibles
en braille, igual que la guia
turística editada en el
mandat anterior. Carbonell i els responsables de
Mifas van fer notar que hi
ha assignatures pendents
en molts establiments privats, sovint amb esglaons
per accedir-hi o sense lavabos adaptats. En aquest
sentit, van proposar incentivar
fiscalment

L’expedició en cadires de rodes d’ahir a Sant Antoni ■ E.A.

Un miler de banys adaptats
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

El municipi va començar el
2005 el programa La Platja a
l’abast de tothom, pioner perquè persones en cadires de
rodes poguessin prendre un
bany amb cadires amfíbies.
Des d’aleshores ha crescut el

nombre de cadires, monitors
i la dotació de zones d’ombra
i aparcaments. Enguany ja hi
ha 900 banys adaptats, amb
la previsió de superar el miler.
Pel municipi, és un segment
turístic que cal potenciar.

l’adaptació de negocis en
funcionament, a través de
bonificacions en el pagament de tributs municipals com ara l’IBI –a Olot
van signar un conveni

amb el consistori per incentivar-ho–. L’alcalde,
Jordi Soler, va explicar
que els nous establiments
ja han d’obrir complint les
normatives. ■

El director general de Comerç, Josep Maria Recasens, ha formalitzat la signatura de dos convenis de
dinamització comercial a
Figueres i Roses, per al foment del comerç urbà en
aquests municipis. L’objectiu d’aquests convenis
que la Generalitat ha signat amb els Ajuntaments i
amb les associacions de
comerciants és “crear sinergies comercials urbanes capaces de donar resposta a les necessitats actuals dels consumidors i
conveRTir els centres comercials a cel obert en
motor de la revitalització
comercial i urbanística
del seu entorn”, segons
va informar ahir el Departament d’Empresa i
Ocupació. Això es tradueix en una subvenció
de 35.000 euros en el cas
de Figueres, i de 15.000
en el cas de Roses. ■
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