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Girona, Salt i Sarrià
ENTITATS

MOBILITAT

El GEiEG descarta que l’incendi es produís
per un error humà i apunta a un curtcircuit

L’Associació de
Veïns de Sant
Fèlix critica que
es facin places
per a minusvàlids

Els pèrits van seguir les inspeccions i difícilment es podrà recuperar res de l’espai termal

T.C.C., Girona.

L’Associació de Veïns del barri
de Sant Fèlix ha criticat que l’Ajuntament de Girona hagi decidit ampliar el nombre de places
d’aparcament reservat a persones amb mobilitat reduïda.
Fonts de l’entitat han recordat
que al barri hi ha molt pocs
llocs per poder estacionar el vehicle.
Fins fa poc hi havia una plaça per a minusvàlids. No obstant, recentment se n’ha pintat
dues més. Des de l’Associació
s’opina, que a més de reduir el
nombre de places per aparcar,
en realitat els qui utilitzen les
places reservades no tenen dificultats de moviment. «Tenen
la targeta per poder aparcar-hi,

Tapi Carreras, Girona.

El Grup Excursionista i Esportiu
Gironí (GEiEG) descar ta que
l’incendi que va afectar part de
les seves instal·lacions al barri
de Sant Ponç de Girona, la matinada de dimecres a dijous, es pugui deure a un error humà. Des
de l’entitat s’apunta que la causa
hauria estat una errada mecànica, com per exemple un curtcircuit.
El foc es va originar passades
les dotze de la nit i els Bombers
van detectar que el focus de temperatura més alta era a la sauna.
Precisament aquest equipament
és el que va quedar més destruït.
Una persona s’encarrega de tancar manualment aquesta instal·lació a les deu de la nit. Fins
a les dotze de la matinada hi ha
un vigilant de seguretat. Segons
el Grup, l’encarregat d’apagar la
sauna sí que va tancar l’equipament. A més a més, asseguren
que el vigilant, que recorre totes
les instal·lacions, hauria observat alguna incidència, un fet que
no va succeir. Tampoc es considera probable que algú pogués
haver entrat de cap manera per
provocar expressament el foc.
Per tot això, el GEiEG apunta
que, pràcticament amb tota seguretat, s’ha hagut de produir algun error en la instal·lació elèctrica, com ara un curtcircuit. No
obstant, encara s’estan investigant les causes que van provocar
l’inici de les flames. Tot el complex ludicotermal on hi ha la sauna havia obert feia tot just un any
i tres mesos, juntament amb la
renovada piscina de 25 metres i
una zona de fitness. Es va tractar d’una inversió milionària, que
va suposar un fort esforç econòmic per a l’entitat.
Els pèrits encara continuen
analitzant els danys per fer-ne
una valoració econòmica. Amb
l’incendi, tota la zona ludicotermal ha quedat cremada i difícilment se’n podrà recuperar res.
No obstant, el president del
Grup, Joan Escuder, ja va explicar hores després de l’incendi,

I Volen que
s’iniciï la càrrega i
descàrrega a les
vuit per evitar la
retirada de cotxes
ANIOL RESCLOSA

ZONA AFECTADA. El deelgat d’Esports a Girona, Josep Saguer, i membres de la junta del GEiEG a la la zona termal.

que es reconstruiria l’espai, on
hi havia una sauna, un jacuzzi,
bany de vapor, dutxes terapèutiques i un solàrium natural.
La zona de fitness i musculació, a sobre de l’espai lúdicoter-

mal, reobrirà probablement al
llarg de la setmana vinent. L’única afectació és el fum que hi va
entrar, que fa irrespirable l’ambient i que va ennegir tots els
aparells.

Reorganització d’activitats i rebaixa de quotes
T.C.C., Girona.

La Junta del GEiEG va estar reunida ahir a la nit reorganitzant
totes les activitats que es feien
en els equipaments afectats per
l’incendi. Pràcticament tot es
podrà fer en altres instal·lacions
del club. Els cursets de natació,
per exemple, es podran fer a la
piscina olímpica, situada a pocs
metres de la de 25 metres. L’únic curs que encara no se sap
com se solucionarà és el de nadons, on els pares o mares van

amb el seu fill a l’aigua i han de
tocar a terra amb els peus. A la
piscina olímpica no hi ha cap
punt on es toqui a terra sense
quedar cober t per l’aigua. No
obstant, s’està buscant una alternativa.
D’altra banda, el Grup ha decidit rebaixar els preus als socis
que tenien contractat l’accés a la
zona lúdicotermal. Segons el
GEiEG hi havia moltíssimes
persones que la utilitzaven a diari. Als socis que tenien contrac-

JUNTA GENERAL ORDINARIA D’ACCIONISTES

INSTITUTO TÉCNICO AGRARIO
BELL.LLOCH DEL PLA, SA
El Consell d’Administració d’aquesta Societat ha acordat convocar Junta General Ordinària d’Accionistes,
el proper dia 27 de febrer de 2008 a les 20 hores, en
primera convocatòria i el dia següent en segona convocatòria a la mateixa hora, en el domicili social de la
entitat, per deliberar sobre el següent:
ORDRE DEL DIA
1.- Lectura, examen i aprovació, en el seu cas, dels
Comptes Anuals de la Societat i de l’aplicació del resultat, corresponent a l’exercici tancat el 31 d’agost de
2007.
2.- Cessament i Nomenament dels membres del Consell d’Administració i Consellers Delegats.
3.- Precs y preguntes.
4.- Redacció, lectura i aprovació, si procedeix, de
l’Acta de la Junta.
En compliment de l’establert en els art.112 i 212 de la
Llei de Societats Anònimes, es posa a disposició dels
senyors Accionistes tota la documentació i informes
relatius als Comptes Anuals i aplicació del resultat,
que seran sotmesos a la aprovació de la Junta.
Girona, 16 de gener de 2008. Sr. Joaquin Larrondo
Lizarraga, secretari del Consell d’Administració.

Encara no se sap quan podrà
reobrir la piscina de 25 metres ni
si s’haurà de canviar tota la teulada o si només la part més afectada.

DESPRÉS DE LES VACANCES HEM TORNAT A OBRIR
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tat l’accés a la zona ludicotermal
se’ls retornaran els diners. I a
aquells qui tenien paquets que
incloïen la possibilitat d’anar en
aquests espais, el mes de febrer
no se’ls hi cobrarà el paquet i al
mes següent se’ls rebaixarà el
preu de l’abonament. Es tracta,
per exemple, d’activitats com
l’l’aerobic o altres per a la gent
gran que permetien també utilitzar les diferents instal·lacions
termals del GEiEG que ara han
quedat inutilitzades.

però baixen pel seu propi peu i
caminen amb tota normalitat»,
asseguren. Aquesta queixa la
va ser pública fa uns mesos l’entitat Mifas, que lamentava que
els qui realment tenen problemes de mobilitat no poden
aparcar en aquestes places perquè hi ha qui fa abús de les targetes.
L’Associació de Veïns de
Sant Fèlix també es queixa de
l’horari reser vat per fer la
càrrega i descàrrega. Actualment és de set del matí a dotze
del migdia. L’hora d’inici és
molt matinera, segons l’entitat,
que reclama que l’horari comenci a les vuit del matí. Expliquen que molta gent hi aparca
durant la nit i que el cotxe se li
endú la grua a partir de les set
del matí. Assegura que, si s’allargués una hora, els residents
ja haurien tret el vehicle perquè
haurien marxat a treballar. Afirmen que ho han dit a l’Ajuntament, però que no els fan cas.

