
 

 

Dolmens urbans a Terrassa 
 
Un dels grans progressos que sõhan produµt a les ciutats els darrers vint-i-cinc anys és el de 

la progressiva consolidació de la supressió de les barreres arquitectòniques. O el que és el mateix, 
el prop¸sit ferm dõeliminar o reduir al m²nim tots aquells obstacles que impedeixen que les perso-
nes amb dificultats físiques puguin desplaçar-se normalment pels carrers i espais p¼blics. Lõobjectiu 
no pot ésser més obvi: col·laborar a que aquest tipus de persones no se sentin discriminades per les 
seves limitacions i es puguin incorporar plenament a la vida de ciutadana de cada dia.   

L¸gicament el nostre excelňlent²ssim ajuntament fou un dels primers en prendreõn conscièn-
cia i en incorporar-lo al seu pla dõacci·. Tant ®s aix² que al web de la Gerència Municipal 
dõUrbanisme sõhi recull de manera expressa tant la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció 
de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques com el Decret 135/1995, de 24 de 
març, que en regula el seu desplegament. Segons lõarticle 1 de la esmentada llei, el seu objecte és 
ògarantir a les persones amb mobilitat reduïda (...) l'accessibilitat i la utilització dels béns i serveis 
(...) i promoure (...) ajudes (...) que permetin millorar la [seva] qualitat de vida (...) i evitar qual-
sevol tipus de barrera o obstacle físic o sensorialó. 

Un objectiu que el nostre consistori té ben present, com es va encarregar de recordar-nos 
divendres passat el seu més que diligent i eficient servei de premsa. La notícia ens informava que el 
nostre omnipresent batlle ñacompanyat de Carme Laboria, la tinent dõalcalde que cal promocionar 
més i millor de cara a les properes eleccions municipalsñ havia complert la seva funció principal i 
prioritària, inaugurant les obres de millora de lõaccessibilitat de Cab Boada del Pi. 

Per tal dõevidenciar la constant preocupació que els nostres dos 
il·lustres pròcers tenen per la supressió de barreres arquitectòniques i la 
integració social de les persones amb mobilitat reduïda, ara només cal que 
seõns ofereixi una nova noticia que els mostri tots dos inaugurant els nous 
dolmens urbans que alguna eminència municipal ha decidit bastir als més 
impensats indrets del municipi... Uns dolmens de pedra, que pretenen fo-
mentar el comerç de proximitat, situats ño més aviat sembrats de manera 
aleatòriañ al bell mig de les voreres dels nostres carrers.  

Ben segur que els invidents els agrairan dõall¸ m®s, quan seõls tro-
bin enmig del seu camí i hi topin de nassos...! Perquè, de topar-hi, ben se-
gur que hi toparan!  

És possible que algun malpensat comentarista o la sempre malèvola 
oposició al·leguin que aquest tipus de publicitat sõhauria pogut colňlocar als fanals, com  es fa con-
vencionalment, o que aquests dolmens moderns sõhaurien pogut fer amb un material menys agressiu 
que no pas el ciment o la pedra... Però, és clar, així ben segur que no haurien pogut causar tant 
dõimpacte...!    
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