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L’Ajuntament i l’ONCE signen un conveni per fer més
accessible la ciutat a les persones invidents
Aquest migdia, l’Ajuntament i l’ONCE han signat un conveni de
col·laboració per tal de contribuir a la millora de la qualitat de vida dels
ciutadans/es de Mollet i en especial d’aquelles persones que tenen alguna
discapacitat.

El conveni ha estat signat per l’alcalde de Mollet, Josep Monràs i el delegat
territorial de l’ONCE, Xavier Grau. Tal i com ha explicat la regidora de Serveis
Socials, Ana Mª Díaz, es tracta d’un acord que “ajudarà a millorar la mobilitat
i l’accessibilitat de la ciutat per a persones invidents o amb discapacitat i
el que és més important impulsarà la creació i manteniment de llocs de
treball per a persones amb discapacitat”.
Amb aquest conveni, l’Ajuntament de Mollet promourà l’ocupació de persones
amb discapacitat visual i també durà a terme les actuacions que siguin
necessàries per eradicar les rifes il·legal. Per la seva banda, l’ONCE oferirà
assessorament tècnic en els diversos projectes que l’Ajuntament de Mollet
dugui a terme per adaptar la ciutat a les persones cegues o amb discapacitat
visual, ja sigui en el marc físic o en el tecnològic.
L’alcalde de Mollet, Josep Monràs, ha agraït la col·laboració d’aquesta institució
perquè la ciutat de Mollet “sempre ha tingut una preocupació especial per
les persones i especialment per aquelles que tenen alguna discapacitat;
el millor suport que ens pot fer l’ONCE és precisament millorar i facilitar la
vida dels ciutadans de Mollet”. En aquest sentit, el delegat territorial de
l’ONCE, Xavier Grau també ha posat en valor la voluntat de l’Ajuntament per fer
les coses més fàcils als ciutadans i ha destacat que “el més important és
aconseguir la inclusió total dels discapacitats en les activitats i el dia a
dia de la ciutat”.
(adjuntem fotografia)
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