ASSOCIACIÓ D’AJUDA I ORIENTACIÓ ALS AFECTATS PER ACCIDENTS DE TRÀNSIT.

Barcelona 2 de juny de 2022
Benvolguts/des,
Des de l'entitat Stop Accidentes, associació d'ajuda i orientació a víctimes de trànsit, amb
CIF G62484480 i en la seva representació el delegat de l'entitat, el Sr. Ilidio Villasante amb DNI
76710818E.
MANIFESTEM:
Que som coneixedors del projecte "La Rectoria Fràter In" – Casa accessible – de l'entitat
Fraternitat cristiana de persones amb discapacitat de Girona, amb CIF: R1700544H.
Vam conèixer aquesta iniciativa a través d'un dels seus impulsors, l'Enric Pérez amb DNI
38097301D, qui a la vegada col·labora activament amb l'entitat de Stop Accidentes participant en
diverses tasques de sensibilització promogudes per l'entitat.
Valorem molt positivament aquest projecte inclusiu dedicat a les persones, ja que té en
compte les seves necessitats i els seus drets de gaudir del lleure i la natura en igualtat
d'oportunitats. Considerem que la reforma de la Rectoria de Sant Feliu de Pallerols ajudarà a ser
una casa de colònies i vacances que donarà resposta a la manca de lleure rural accessible.
Aquesta necessitat també ha sigut manifestada i detectada per molt dels socis formen part de
Stop Accidents i que han adquirit una mobilitat reduïda després de l'accident. En nombroses
ocasions han expressat les dificultats amb les quals es troben a l'hora de planificar les seves
vacances, ja que hi ha poques opcions de lleure inclusiu.
"La Rectoria Fràter In" – Casa accessible està guiada pels principis de l'accessibilitat
universal, per tant, orientat a assolir que totes les persones puguin participar en la societat en
igualtat d'oportunitats.
Celebrem la iniciativa de tirar endavant aquest projecte i esperem que es pugui fer realitat
pròximament, obtenint els recursos necessaris per culminar amb èxit aquest projecte.
Perquè així consti, des de Stop Accidentes manifestem tot el nostre suport i quedem a la
disposició per a futures col·laboracions en la dinamització d'aquest espai.
Atentament,

Ilidio Villasante
Delegat Stop Accidents Catalunya

