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Correus no fa adaptada l’oficina de
Puigcerdà i Planella diu que el multarà
R MIQUEL SPA
R Puigcerdà

La remodelació de l’oficina de
Correus de Puigcerdà ha provocat un conflicte entre els
col·lectius de discapacitats de la
comarca, l’Ajuntament i l’ens
postal que de moment és en fase
de requeriments però que podria
passar a la sancionadora en les
pròximes setmanes.La raó és que
les obres, que encara no han finalitzat per bé que l’oficina és oberta, no han previst un accés per a
persones amb mobilitat reduïda i
els usuaris que van en cadira de
rodes són convidats a accedir-hi
pel pàrquing que l’ens té al local
veí i a través de les dependències
internes, segons han explicat alguns afectats. Fonts pròximes a
l’oficina puigcerdanesa han
apuntat que aquesta situació és
provisional, però que en principi
la solució passarà de totes maneres per condicionar aquest accés
diferenciat de la resta d’usuaris.
Aquestes mateixes fonts han
mostrat el seu desacord respecte
a la situació i han defensat que les
persones amb discapacitat entrin
per la porta principal com tothom, però han apuntat que la solució és en mans de la direcció de

MIQUEL SPA

L’accés a la nova oficina de Correus no està adaptat

Correus, amb la qual no ha estat
possible parlar. Per la seva banda, des de la direcció de l’ens han
considerat que l’entrada alternativa no és la idònia però tampoc
no suposa cap greuge per a les
persones amb discapacitats.
Després de nombrosos contactes entre l’oficina i l’Ajuntament,
l’equip de govern ha enviat un

requeriment a l’ens per tal que en
un termini breu de temps arregli
la situació remodelant de nou
l’entrada. El consistori, a més, ha
avisat que si no s’executa la reforma aplicarà sancions, que podrien anar dels 300 euros als
3.000 en una primera instància.
En aquest sentit, l’alcalde, Joan
Planella, ha anat més enllà i ha

afirmat que «si Correus no ho arregla els imposarem sancions coercitives, i si tot i això no ho fan estudiarem l’execució subsidiària»,
de manera que podria ser el consistori qui intervingués directament en les obres. El motiu
al·legat per Correus al consistori
per no fer l’entrada adaptada és
que la comunitat de propietaris
de l’edifici es nega a fer unes
obres que, segons el seu parer,
afectarien l’estructura central de
l’immoble. En aquest punt, l’alcalde ha afirmat que «en tot cas
que ens ho demostrin», i ha prioritzat per davant de tot que es reformi l’oficina.Es dóna el cas que
la nova entrada ja va provocar
queixes les primeres setmanes
d’estar feta perquè el graó del
carrer era excessivament alt, raó
per la qual finalment la direcció
de Correus va accedir a fer-ne un
altre. Des de la Fundació Adis
d’ajuda als discapacitats, una de
les més actives de la capital cerdana, han mostrat l’esperança
que s’arribarà a una solució negociada del conflicte i han avisat
que, no obstant això, en seguiran
l’evolució perquè consideren que
l’actual situació crea una clara
discriminació.

AUCER

Aucer descobreix la cultura
i la gastronomia brasilera
R M. S./Puigcerdà

L’Associació Universitària de
la Cerdanya (Aucer), que cada
any organitza la Universitat
d’Estiu, va celebrar dissabte la
primera jornada de descoberta
cultural d’un país i va repassar els
principals trets de la cultura brasilera. L’èxit de la trobada –s’hi
van inscriure 71 persones, 25 de

La ruta Cavalls
del Vent tanca
l’any amb un
miler d’inscrits

les quals eren de fora la comarca– va convèncer l’associació que
la jornada es consolidarà els pròxims anys,en què es preveu abordar altres països, segons ha explicat el seu president, Francesc Armengol. La sessió, celebrada a
l’hotel del Prado, va repassar
també la gastronomia brasilera i
va oferir un taller de caipirinhes.

La jornada va repassar els trets de la cultura brasilera

R M. S./Bellver de Cerdanya

La ruta pels refugis del Cadí
Cavalls del Vent ha tancat la
cinquena temporada amb un
nivell d’inscripcions que fa
pensar als seus responsables
que està plenament consolidada. Aquest estiu ha rebut un
total de 1.056 excursionistes
oficials, és a dir que han pagat
els 42 euros que donen dret, al
final del recorregut, a recollir
la samarreta tèrmica que acredita haver-lo completat. De totes maneres, membres de l’organització han explicat que segur que els excursionistes que
aquesta temporada, de l’1 de
juny al 24 de setembre, han
completat el camí entre els vuit
refugis han estat més de 1.600,
ja que molts el fan per lliure,
per la qual cosa creuen que la
seva proposta s’ha fet un lloc
en el panorama excursionista
del país. La travessa va començar el 2003 darrere l’estela de
la ruta Carros de Foc, que
transcorre pel parc natural
d’Aigüestortes i llac de Sant
Maurici. Aquell primer any
s’hi van inscriure 646 excursionistes. El següent ja van ser
920, el 2005 van pujar a 1.000, i
l’any passat van ser aproximadament com aquest any. El
portaveu dels vuit refugis, Antoni Bosque, ha explicat que
estan contents de com s’ha
anat consolidant la proposta
en el marc de l’excursionisme,
una activitat que de totes maneres ha remarcat que és minoritària a Catalunya. També
ha plantejat la necessitat que
els excursionistes sàpiguen de
veritat què és un refugi de
muntanya i quins serveis li són
propis, per anar assolint la cultura que sobre aquest tipus
d’instal·lacions hi ha en altres
països de l’entorn.

