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L’Empordà i la Selva són les co-
marques on tres persones han
perdut la vida aquest any a causa
d’incendis a casa seva. Dues de les
víctimes tenien edat avançada,
entre els 80 i 90 anys. Un nombre
de finats que suposa un incre-
ment de les víctimes mortals en
focs en edificis, ja que durant el
2013, es va produir una víctima
mortal en aquestes circumstàncies
a l’Alt Empordà. 

El primer dels casos d’aquest
2004 es remunta al 25 de gener a
Empuriabrava. En aquest cas, un
home de 55 anys va morir en un
incendi d’una casa al carrer Puig-
mal d’Empuriabrava. El foc es va
declarar el vespre i en aquest suc-
cés, la víctima estava en una ha-
bitació posterior de la casa i que és

on van començar les flames. L’in-
cendi va calcinar completament
l’habitacle i el fum es va estendre
a la resta de l’habitatge. En aquest
cas, els Mossos van apuntar que
una cigarreta podria haver estat la
causa de l’incendi mortal. Els
Bombers van apagar el foc en poc
menys de mitja hora però no es va
poder fer res per salvar-li la vida. 

L’altre succés es va produir al 8
de maig, a Torroella de Montgrí. En
aquest cas la víctima va ser una
dona  de 83 anys que va perdre la
vida després d’un petit foc que hi
va haver a la cuina, al domicili on
vivia  de la plaça Quintana i Com-
bis. Els tècnics sanitaris que es
van desplaçar fins al lloc del suc-
cés van intentar reanimar la dona
perquè patia una aturada cardio-
respiratòria, però no van poder fer

res per salvar-li la vida. 
I l’últim fet es va registrar el 23

d’agost. En aquest cas una dona de
94 anys de Riells i Viabrea  va mo-
rir l’endemà a l’hospital de Sant Ce-
loni  com a conseqüència del foc
que es va declarar al seu domicili
de Riells i Viabrea de la urbanit-
zació Can Plana el dia abans.  La
dona va ser traslladada en estat crí-
tic per cremades i inhalació de fum
a l’Hospital, on també hi va ser
traslladat un home de 85 anys,
que també va resultar ferit en l’in-
cendi al domicili.

L’única víctima mortal del 2013
en un incendi en un edifici es va
produir el 5 de maig. En aquest cas
un home de 45 anys, un camioner,
va morir per un incendi d’una es-
tufa en un immoble del sector de
la Muga d’Empuriabrava. 
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Aquest any hi ha hagut
tres morts en focs a cases
quan el 2013 en va ser un
L’última víctima mortal és una dona de 94 anys que va perdre la vida

a l’hospital de Sant Celoni a causa de les ferides per un foc a casa seva


Usuaris d’El Trampolí mostren les seves obres a Xavier Soy.

MIQUEL MILLAN

Els usuaris de l’associació El
Trampolí, que treballa en favor de
persones amb discapacitat, han
creat una vintena de quadres de
roba sobre fusta que des d’ahir s’ex-
posen al claustre de la Diputació
de Girona. «Jo ho faig» és el títol de
l’exposició, que es podrà veure
fins al 27 de novembre, quan co-
mençarà a itinerar per diferents
pobles de les comarques gironines. 

Les creacions s’han fet en un ta-
ller realitzat per Àngela Villegas,
una artista barcelonina establerta
a la Bisbal d’Empordà –seu d’El
Trampolí–, en el qual els usuaris de

l’associació han anat experimen-
tant amb la seva pròpia persona-
litat artística. 

El Trampolí és una associació
social i cultural amb seu a la Bis-
bal que treballa per a la plena
normalització de les persones dis-
capacitades psíquiques en totes les
àrees de la seva vida. El Trampolí
és un centre pioner a Europa que
col·labora amb diferents entitats
d’àmbit nacional i internacional.

El vicepresident de la Diputació
i president de la Comissió de Co-
operació Local, Cultural i d’Acció
Social, Xavier Soy, ahir va inau-
gurar la mostra.
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La Diputació acull una
exposició de l’associació per
a discapacitats El Trampolí

Un total de quatre escoles del Gi-
ronès van aconseguir estalviar 33
tones de diòxid de carboni (CO2)
i 12.046 euros durant el curs 2013-
2014, gràcies a l'aplicació de bones
pràctiques ambientals. Es tracta de
les escoles d'Anells de Fornells de
la Selva, els centres de Lacustària
i Puig de Cadiretes de Llagostera i
l'escola l'Aixart de Cervià de Ter les
quals, juntament amb els seus
respectius ajuntaments i el Consell
Comarcal del Gironès, van decidir
participar en el projecte europeu
Euronet 50/50 creat per combatre
el canvi climàtic mitjançant la im-
plantació de mesures d’estalvi en-
ergètic als centres escolars. El curs
passat també hi van participar
l'escola les Moreres de Flaçà i l'es-
cola Dr. Sobrequés i enguany s’hi
han adherit l'escola Agustí Gifre i
l'institut de Sant Gregori. 

El projecte Euronet 50/50 s’em-
marca en el Pacte d’Alcaldes, una
iniciativa de la Comissió Euro-
pea, que té com a objectiu superar

el compromís de la UE de reduir en
un 20%, abans de l’any 2020, les
emissions de CO2 i dels gasos d’e-
fecte hivernacle. Per aconseguir-
ho, aquest projecte vincula les
mesures d’eficiència energètica
realitzades per l'escola amb els
beneficis que això suposa de for-
ma directa i equitativa. Per tant, a
part d’aportar uns beneficis am-
bientals, la proposta Euronet 50/50
premia econòmicament els res-
ponsables d’aplicar mesures efec-
tives d’estalvi energètic, és a dir,
tant l'escola com els gestors dels
equipaments. Aquesta proposta
educativa, que té el suport d'E-
nergia Intel·ligent, es realitza a
una cinquantena d’escoles de més
dels 9 països de la Unió Europea
que apliquen la metodologia
50/50. 

Posant en pràctica el 50/50
Durant el curs, cada escola ha
creat un equip energètic que s'ha
encarregat de sensibilitzar sobre el
canvi climàtic i l'ús de l'energia a
l'escola, ha après a utilitzar diver-
sos aparells de mesura i ha pro-
posat un conjunt de bones pràcti-
ques ambientals per tal d'aconse-
guir un estalvi econòmic i una re-
ducció d'emissions de diòxid de
carboni.

GIRONA | DdG

Quatre centres escolars
aconsegueixen aquest
estalvi aplicant amb diverses
mesures ambientals



Escoles del Gironès
estalvien 33 tones de
Co2 i 12.046 euros

El càlcul de pèrdues que  puguin
tenir és a l'entorn del 15%», va
afirmar al darrer ple Núria Zam-
brano (regidora de Treball i Ocu-
pació per CiU). Es va referir als
efectes sobre els supermercats
existents que pugui tenir la im-
plantació de dos supermercats de
Mercadona i un Esclat a Olot. Va
puntualitzar que el càlcul del per-
centatge de pèrdues l'havia ob-
tingut després d'haver parlat amb
les superfícies existents. Va asse-
nyalar que l'impacte de les im-
plantacions no serà tan fort, «per-
què -segons ella- una part de gent
d'Olot i de la comarca va a comprar
a aquesta marca fora d'aquí». 

Va exposar que segons les in-
dagacions de l'Institut de Promo-
ció d'Olot, la implantació de tres
grans superfícies no afectarà els

llocs de treball dels supermercats
que hi ara. 

L'obertura de la primera àrea co-
mercial tindrà lloc a finals de mes.
Es tracta del supermercat Merca-
dona de la plaça Mercat. Els tràmits
per la implantació d'un Esclat del
Grup Bon Preu al polígon de la Gu-
ardiola ja estan començats. A més
hi ha la previsió de convertir l'an-
tiga fàbrica de Can Domènech a la
carretera de Sant Joan de les Aba-
desses en un Mercadona. 

L'augment de les àrees de ven-
da va ser debatut en el darrer ple
per Miquel Àngel Zarza (regidor
d'Urbanisme per CiU) i per Josep
Guix (portaveu del PSC). En el
debat, Zarza va defensar que la im-
plantació d'un supermercat servirà
per activar el polígon industrial de
la Guardiola. Guix va alertar de
l’impacte de les obertures sobre el
comerç en general. Va afirmar
que la crisi ha rebaixat el consum
i que posar tantes àrees, a parer
seu, és perillós.  

L'intercanvi d'opinions va ser
l'origen de l'estimació aportada
per  Zambrano. 
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Una àrea està a punt
d’obrir-se, la tramitació per a
una altra està iniciada i en
preveuen una tercera 



Olot estima en un 15% les
pèrdues amb les noves
superfícies comercials 

Notaría de Ángel Arregui Laborda
Olot

Anuncio de la Notaría de Don Ángel Arregui La-
borda, Notario de Olot, sobre la subasta nota-
rial de participaciones sociales de «Norfeu
Tronic, S.L.»

En mi Notaría, se  esta  tramitando  consecuen-
cia del Procedimiento de Ejecución de Títulos no
judiciales número 930/2010, Sección  Civil,  del
Juzgado  de Primera Instancia número 2 de Olot,
en virtud de  ejecutoria, una subasta notarial de
participaciones  sociales embargadas, cuyas
bases pueden ser  consultadas en ésta Notaría
(Plaza Catalunya número 1-1; Olot-Girona;
972.26.82.66).

Lugar de de celebración de la subasta: Nota-
ría de Don Ángel Arregui Laborda (Plaza Cata-
lunya número 1-1; 17800-OLOT Girona).

Fecha única subasta: 11 de diciembre de 2014
a las 17.00 horas.

Bienes subastados: 4.381  participaciones  so-
ciales, números 38.533 a 42.913, ambos inclu-
sive,  de  la compañía mercantil "Norfeu Trònic,
S.L.".

Valor y Tipo de subasta: seis euros con un cén-
timo (6,01 EUROS) por participación social  y  en
junto VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y
TRES  EUROS  CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
(26.373,62 EUROS).

Se adjudicaran al mejor postor  debiéndose
pujar por la totalidad de las participaciones no
admitiéndose pujas parciales.

Para tomar parte en la subasta deberá deposi-
tarse un 20% del tipo señalado, con una ante-
rioridad  mínima de una hora a la acordada para
la  celebración  de  la misma. Dicha cantidad
deberá depositarse en la Notaría en efectivo me-
tálico o mediante cheque bancario  nominativo
al Notario.

Lugar dónde consta la documentación  refe-
rente  a las participaciones  embargadas: Juz-
gado  de  Primera Instancia número 2 de Olot.

Lugar dónde constan las bases de la subasta:
Notario de Don Angel Arregui  Laborda  (Plaza
Catalunya número 1-1 de Olot).

En Olot, el día veintidos de octubre de  dos  mil
catorce.

Ángel Arregui Laborda
Notario de Olot
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