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Mifas d’Olot reclama als
botiguers l’eliminació de
barreres arquitectòniques
a L’entitat, juntament amb l’associació de comerciants i l’Ajuntament, organitza

una prova perquè els ciutadans es posin en el lloc dels que van amb cadira de rodes
Una de les torres que Bassols Energia eliminarà, la que
està situada a la zona de la gredera pedagògica ■ J.C.

Ramon Estéban
OLOT

Mentre que la via pública
de mica en mica es va adequant a les persones amb
mobilitat reduïda, l’accés
a la majoria de comerços
continua sent una barrera
per a aquest col·lectiu. A
Olot, Mifas ha iniciat una
campanya per convèncer
els botiguers locals i la població en general sobre
aquest problema. La iniciativa més espectacular
és l’Slalom amb cadira de
rodes que estan preparant
per al dia 21 d’aquest mes,
a les cinc de la tarda, a la
plaça Major. Els ciutadans
es podran posar a la pell de
la gent que ha de fer servir
cadira de rodes, agafantne una i mirant de circular
per una sèrie d’obstacles
que imitaran els que es
troben habitualment en
un entorn urbà, incloent-hi els esglaons d’entrada a la majoria de botigues.
Bonificació econòmica
L’associació de comerciants n’és coorganitzadora, i l’Ajuntament hi col·labora. Josep Ligero, delegat
de Mifas a la Garrotxa; el
president de l’associació
de comerciants, Jordi Rovira, i el regidor Josep Berga han animat els olotins a
participar-hi i els comerciants a adaptar les entra-
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a S’eliminaran dues de les torres

elèctriques que creuen la muntanya
J.C.
OLOT

Demostració d’una rampa portàtil en una botiga d’Olot, en una imatge d’arxiu ■ R.E.

La frase

La xifra

“La supressió de
barreres també és de
gran ajuda quan
portes un cotxet de
criatura”

95%
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DELEGAT DE MIFAS A LA GARROTXA

de bonificació en la llicència
d’obres tindran els comerços
d’Olot que eliminin les barreres arquitectòniques.

des dels establiments. Per
ajudar en la despesa que
això últim suposa, el consistori rebaixarà un 95% el
cost de la llicència d’obres
corresponent.
Fer obres, però, no és
l’única solució. Ligero ha
recordat que hi ha unes
rampes metàl·liques mò-

bils que s’instal·len sobre
els esglaons quan un client
amb mobilitat reduïda ha
d’entrar i sortir. “I no només beneficia aquesta
gent, sinó que suprimir les
barreres és de gran ajuda
quan portes un cotxet de
criatura”, hi afegeix el representant de Mifas. ■

Josep Ligero

Atletisme amb
cadira de rodes,
el dia 20
—————————————————————————————————

El dia abans de l’Slalom, es
farà la segona edició de la
Jornada d’Atletisme amb Cadira de Rodes, a l’estadi dels
Tossols. L’objectiu és que els
escolars d’Olot es conscienciïn del que significa la mobilitat reduïda. Està previst que
hi participin al voltant de
1.100 nenes i nens de les escoles Malagrida i del Morrot,
que competiran en diferents
proves amb cadira de rodes,
així com simulant una deficiència visual.

SERVEIS

Parc d’esports
d’aventura, a
Llanars
L’Ajuntament de Llanars ha
cedits uns terrenys a una empresa que hi ha muntat un
parc d’esports d’aventura. Està situat a l’entrada, just al
costat de la carretera, i és ben
visible per als visitants de
Vallter, Setcases i Vilallonga.
Hi ha un rocòdrom, una pista,
elements fixes i altres serveis
que l’empresa ofereix quan hi
ha més visitants. ■ J.C.
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Continuen les millores a la
reserva natural del volcà
Montsacopa d’Olot i del
seu entorn, al Parc Natural de la Zona Volcànica de
la Garrotxa. Ara l’Ajuntament ha arribat a un acord
amb la companyia Bassols
Energia per eliminar dues
torres de la xarxa elèctrica
i soterrar el cablejat de la
zona. La inversió és de
95.000 euros en tres anualitats. La primera, de
30.000 euros, està inclosa
en una modificació de crèdit.
Una de les torres és la
que hi ha al costat de l’accés de les Estires, a l’anomenada pujada del Viacrucis, i l’altra està situada
prop de la gredera pedagògica de darrere el cementiri. L’acord amb Bassols, a

més, inclou l’eliminació
d’una estació transformadora.
A la mateixa modificació de crèdit, per un total
de 915.591 euros, el govern local hi ha inclòs com
a inversions més importants quant a volum de
despesa les noves instal·lacions esportives del Morrot, amb 273.410 euros; la
reforma de la coberta de
l’escola Malagrida, amb
150.000 euros; la millora
dels ateneus de la ciutat,
amb 60.000 euros; el cofinançament d’un projecte
Feder, amb 40.000 euros;
diverses actuacions de millora en edificis municipals, amb 37.600 euros;
un nou conveni amb Olot
Televisió, amb 37.250 euros, i, entre altres de
menys volum, la millora de
l’escola municipal de música, amb 36.000 euros. ■

