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Comarques

Es constitueix un
comitè per ajudar
a fer créixer el
volum de viatgers
als aeroports
GIRONA | EFE/DdG

Representants del Govern espanyol, de la Generalitat, de l'administració local i d'Aena van participar ahir en la reunió constitutiva del Comitè de Coordinació Aeroportuària de Catalunya, que facilitarà la participació de diferents
agents en la gestió dels aeroports
de Catalunya.
La secretària general de Transport, Carmen Librero, va presidir
la reunió, que va tenir lloc a l’aeroport barceloní, segons va informar el Ministeri de Foment en un
comunicat.
Els comitès de coordinació aeroportuària tenen com a funció facilitar la participació en la gestió
d'aquestes instal·lacions tant de les
administracions públiques com
dels principals agents econòmics
i socials de cada territori.
En aquest organisme, s'hi integraran un representi del Ministeri de Foment, dos de la Generalitat, tres representants d'Aena i tres
de corporacions locals, a més d'un
membre del consell de cambres de
cada autonomia i un de les organitzacions econòmiques i socials.
Entre d'altres funcions, els comitès de coordinacions poden
vetllar per la qualitat dels serveis
aeroportuaris, col·laborar en la
deﬁnició de l'estratègia a desenvolupar i dur a terme actuacions
per incrementar el transport de
passatgers i la càrrega aèria.
Durant la reunió, es va presentaruna anàlisi de la situació actual dels aeroports de Catalunya,
que servirà de punt de partida
per al desenvolupament de noves
mesures de foment del trànsit aeri.

Salt acollirà una
trobada d’escoles
de sords de
Catalunya
SALT | DdG

El Centre d'Educació Especial
per a deﬁcients auditius, La Maçana de Salt, organitzarà aquest dimecres trobada d'escoles de sords
de Catalunya. Segons informaven
des del propi centre, l’objectiu és
oferir un punt de trobada d'alumnes sords de diferents escoles de
Catalunya, que per la distància i pel
fet de ser pocs, no tenen l'oportunitat de compartir massa estones
amb altres alumne. Entre les activitats que es duran a terme al Parc
del Monar de Salt hi ha Jocs d’Animació per als grup de Primària,
un espectacle de màgia a càrrec de
David el Mag, i una classe de Funky per als de secundària.

Bardalet dirà si es presenta
al Col·legi de Metges quan
s’iniciï el procés electoral
 El director de l’Institut de Medicina Legal de Girona prefereix no

avançar esdeveniments «per respecte a l’actual Junta de Govern»
CARLES COLOMER

GIRONA | DdG

Narcís Bardalet conﬁrmarà si
es presenta o no a les eleccions del
Col·legi de Metges de Girona una
vegada s'hagi iniciat el procés
electoral. El forense i director de
l'Institut de Medicina Legal de la
província va preferir no avançar esdeveniments «per respecte a
l'actual junta», i va remarcar que
quan arribi el moment ja avançarà si opta a la presidència de l'ens
gironí.
Falten pocs dies perquè l'actual equip de govern convoqui les
eleccions i de moment no hi ha
cap llista que s'hagi presentat oﬁcalment. El president del Col·legi,
Benjamí Pallarès va anunciar a
ﬁnals de l'any passat que no es presentaria a un segon mandat. A
partir d'aquí, de moment l'única
proposta que sembla possible és la
d'una hipotètica candidatura de
metges que giri al voltant del director de Medicina Legal.
Bardalet però, es va mostrar
cautelós i no va conﬁrmar la seva
participació als comicis: «ﬁns que
no es convoquin no conﬁrmaré si
em presento o no». Inicialment les
eleccions s'havien de convocar el
20 de març, però el procés s'ha retardat sense data. Tanmateix, dijous fonts del Col·legi van explicar
que preveuen donar el tret de sortida al procés electoral abans de
Setmana Santa. Un cop superat
aquest tràmit, la institució tindrà

Els Dolors de
Besalú estrena
Sala Capitular
 EL BISBE DE GIRONA va presidir
la inauguració de la nova Sala
Capitular de la Venerable
Congregació de la Mare de Déu dels
Dolors de Besalú. La nova Sala
Capitular permetrà la classificació, la
conservació, l’estudi històric, la
projecció i la difusió de l’arxiu
documental de la Congregació,
aplegat al llarg de més tres segles
d’història. D’acord a les paraules de
Josep Lagares, màxim responsable
de la Congregació besaluenca «la
nova Sala Capitular ha estat, és i ha
de ser un projecte cabdal per a la
Congregació doncs permetrà la
classificació, arxiu i conservació, a
llarg termini, de tots els documents i
material de la Venerable, així com
l’estudi històric, projecció i difusió de
l’esmentat material i documents».

El forense Narcís Bardalet, en una imatge d’arxiu.

unes setmanes per confeccionar
les llsites susceptibles a presentarse en uns comicis que, teòricament, es presentaran pels volts
de l'estiu.
En aquestes eleccions, el Col·legi
de Metges ha introduït un seguit de
canvis per afavorir la transparència de la institució. Aquestes modiﬁcacions es van aprovar en una
assamblea general extraordinària
celebrada l'octubre passat. La gran
novetat és la incorporació de les
noves tecnologies a través del vot
telemàtic. Amb la signatura electrònica els col·legiats podran votar
des de casa en els propers comicis
o físicament a la seu col·legial, intentant d’aquesta manera una major participació electoral. Això

convertirà el Col·legi de Metges en
la primera institució facultativa
de l'Estat en aplicar el vot electrònic.
Un altre punt interessant de la
reforma electoral del Col·legi és la
creació de llistes semiobertes amb
una reducció de nombre. La permanent serà formada per 5 membres i es podran escollir els 5 vocals
que conformaran el total de 10
membres de la junta de govern.
D’aquesta manera es vol donar
més facilitat per presentar candidatures a les eleccions i més agilitat a les reunions de junta. De la
mateixa manera, el Col·legi també
va aprovar la limitació de 2 mandats de qualsevol membre de la
junta (8 anys consecutius).
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La Fira de les 40
hores de Ripoll
marca un nou
rècord amb
27.000 visitants
RIPOLL | ACN/DdG

La regidora de Comerç de l'Ajuntament de Ripoll, Magda Perramon, va explicar que l'edició
d'enguany de la Fira de les 40 hores, celebrada el cap de setmana
passat, ha marcat un nou rècord
pel que fa al nombre de visitants.
Més de 27.000 persones han passat per aquesta ﬁra multisectorial que ha tingut el seu centre neuràlgic ubicat al passeig de Sant
Joan de Ripoll. Enguany, s'ha incrementat el nombre d'expositors
participants ﬁns a 160 i ha atret veïns de la Garrotxa, Osona i de l'Alt
i el Baix Empordà. Segons Perramon, el sector de l'automoció i els
emprenedors són dos dels àmbits
que han funcionat «millor», creant
contactes i negoci.
Perramon va detallar que la
Fira de les 40 hores té més de 100
anys d'història tot i que, en un principi, l'esdeveniment era un mercat
de grans dimensions que, amb el
pas del temps, ha anat variant ﬁns
a arribar a la ﬁra multisectorial actual. La mostra ofereix tota mena
de productes agroalimentaris, automòbils, activitats i un sector
d'emprenedors i noves empreses
del Ripollès que es va estrenar l'any passat i que enguany ha multiplicat el seu espai. «L'edició passada es va veure afectada per la
pluja, vam arribar a uns 25.000 visitants però enguany, el temps ha
acompanyat, i hem aconseguit
superar els 27.000 assistents, tot un
rècord», va ressaltar.
Perramon va detallar que el
sector de l'automòbil i els emprenedors han estat dos dels àmbits
de la ﬁra que han funcionat «millor». Els aﬁcionats al món del
motor, a més, van poder veure
una unitat mòbil d'última generació de Protecció Civil, un camió
tot terreny que es transformava en
un centre de coordinació d'emergències i van poder pujar als trajectes que oferia la Unió de Botiguers de la Vila amb una limusina
Hummer.
EDICTO
Yo, José María Martínez Palmer, notario de Banyoles, comunio que en mi notaria se tramita acta de notoriedad, número
190/14 de protocolo, a requerimiento de D. Pedro Brugada
Clotas, al objeto de registrar un exceso de cabida de trece mil
seiscientos once metros cuadrados (13.611 m2), respecto de
la siguiente finca: Rústica. Conreu olivar anomenada Camp i
Olivet sobre la Draga, situat en el terme de Banyoles, de cabuda després de segregació practicada, segons Registre,
vint-i-vuit àrees, seianta-nou centiàrees (2.869 m2), i segons
medició tècnica, una hectàrea seixanta-quatre àrees i vuitanta
centiàrees (16.480 m2). I limita: al nord, amb José Brugada
Clotas i, en part, amb Maria Dolores Planas Riera; a l’est, amb
el camí al Puig de Sant Martirià; al sud, amb Maria Pilar Fradera Torrellas i, en part, amb Roser Juanola Terradellas; i a
l’oest, amb la carretera de Girona a Ripoll C-150A.
Inscrita en el volum 3436, llibre 327, foli 176, finca número
14685, inscripció 1a.
Referència cadastral: 17016A002002450000ED.
Lo que se comunica a quienes puedan ostentar algún derecho
sobre la finca, disponiendo todos los interesados de un plazo
de 20 días durante el cual podrán comparecer ante el notario
para exponer y justificar sus derechos, en el despacho sito
en Banyoles, calle Pere Alsius número 2, 1º.

