Apostem pels circuit inclusius
En el Ple del mes de setembre, el Grup Municipal del Partit Popular va presentar
una moció demanant a l´Ajuntament que s´adherís al projecte BOX21 de la
Fundació Itinerarium, que té com objectiu millorar la qualitat de vida de les
persones, especialment fomentar la pràctica de l´esport corrent i caminant entre
les persones amb més dificultats. Moció que segueix la línia que ens vam traçar
per aconseguir la plena accessibilitat.
Es tracta d´uns circuits o recorreguts, adaptats a tots i a totes, senyalitzats
permanentment en diferents ciutats i pobles. Cada circuit incorpora senyalització
que consta de plafons i estaques. Els plafons mostren el mapa amb el recorregut,
el desnivell i l´explicació del projecte, tot contemplant el llenguatge Braille per a
les persones cegues. I les estaques tenen colors diferents segons el recorregut
i també usen el llenguatge Braille.
Tenint en compte que la nostre ciutat ha sigut sempre un referent en l’àmbit
Esportiu, apostant sempre per l´esport en la seva màxima dimensió com un pilar
fonamental de vertebració de la cohesió, educació, la salut i el benestar i que
disposem a la nostre ciutat d´un espai rural com Gallecs, que ja disposa d´una
xarxa de camins amb diversos itineraris que permeten recórrer a peu o amb
bicicleta els diferents punts d’interès, creiem que adherint-se com a institució als
circuits inclusius “Sumant capacitats”, seria un pas mes en el camí per
aconseguir allò que tant desitgem com és la plena accessibilitat.
Estem segurs que per altres grups, hi ha mocions més populistes a les que ens
tenen molt acostumats, però per nosaltres els temes prioritaris son aquells que
poden o al menys intenten millorar la qualitat de vida dels nostres ciutadans. Amb
aquesta moció ja son tres les que hem presentat en aquesta línia, com la de
l´accessibilitat universal en general i una segona vers a l´accessibilitat obligatòria
en els edificis municipals.

