CARTA DE SUPORT AL PROJECTE “LA RECTORIA FRATER IN “ A SANT FELIU DE PALLEROLS
El senyor JORDI TERRADES BURNIOL gerent de l’entitat ADRINOC (Associació pel
Desenvolupament rural integral de la zona nord-oriental de Catalunya) amb NIF G55009914 i
domiciliada a Av. Onze de Setembre 22, 2ª planta d’Olot
MANIFESTA
Que és coneixedor del projecte “La Rectoria Fràter In”: construcció de la rectoria Frater In,
allotjament inclusiu per a qualsevol tipus de discapacitat física o limitació + disseny d’activitats
inclusives a l’entorn de l’allotjament per el desenvolupament integral de la persona amb
discapacitat.
Que aquest projecte és promogut per la Fraternitat Cristiana de Persones amb Discapacitat de
Girona (Fràter) amb NIF R1700544H, amb la finalitat de realitzar una reforma total de la rectoria
de Sant Feliu de Pallerols per convertir-la en una casa de colònies, convivències i vacances 100%
inclusiva, on quedarà garantida l’accessibilitat universal i on un grup gran amb mobilitat reduïda
es podrà allotjar simultàniament amb tots els espais adaptats a les seves necessitats. Així mateix,
vol ser un dinamitzador de la mateixa causa en el seu entorn geogràfic i social.
Creiem que la realització d’aquest projecte innovador en el territori contribueix a promoure el
desenvolupament local i la dinamització econòmica ( creant una nova activitat al municipi que
permetrà promoure el lleure i l’oci inclusiu fomentant l’autonomia i el benestar integral de les
persones amb discapacitat i podent aportar un increment turístic al poble de Sant Feliu de
Pallerols i a la comarca) , així com també contribuirà a la creació d’ocupació local dins el territori,
fets pels quals es tracta d’una iniciativa que encaixa amb els objectius estratègics de
desenvolupament de la nostra entitat.
Manifestem el nostre suport al projecte i perquè consti als efectes oportuns signo a Olot, a 26
de gener de 2022
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