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Comarques

El camí a l’escola d’un nen invident
L’Ajuntament d’Olot ha adequat un itinerari perquè l’alumne pugui anar a classe sol
Pere Ribes, un nen invident de 8 anys, va ser a la presentació de l’itinerari que l’Ajuntament d’Olot li ha adequat perquè ell, només amb l’ajuda del bastó
blanc, pugui anar a escola cada dia. Si fa bon temps, amb la mare al costat, fa dies que el nen practica amb el bastó per poder transitar tot sol pels carrers
d’una de les parts més tranquil·les d’una ciutat. Això no obstant, quan un sentit falta tots els camins són més difícils
EL REPORTATGE
Xavier Valeri
OLOT

ere Ribes, un nen invident de 8 anys, podrà
anar a escola tot sol
perquè l'Ajuntament
d’Olot ha adequat l'itinerari pel
qual ha de passar. Ell viu al passatge Costa Rica i ha d'anar ﬁns a
l'escola Petit Plançó, al carrer Joaquim Vayreda. És un trajecte considerable que té de tot: zones de
terra que voregen el riu, arbredes,
paviment i passos de vianants.
Adequar el camí ha costat 9.000
euros, 1.500 dels quals han estat ﬁnançats per la Diputació.
Ahir al migdia, Pere Ribes i la
seva mare van ser presents a l’acte de presentació de l’itinerari.
Quan el sol d’ahir encara tenia

P

força, van aparèixer per sota els
platans, tan olotins, del pas de terra que per la vora del Fluvià arriba al Parc de les Mores.
Amb el bastó blanc i la mare al
costat, el nen es va marcar les
passes ﬁns arribar al lloc on la llum
del sol propiciava la presa d’imatges. El van posar al costat de Josep Gelis (regidor de Serveis Generals per CiU) i de Josep Ligero
(delegat de Mifas a Olot). Atent, va
escoltar les intervencions dels responsables de la creació de l’itinerari.
Sense consciència del fet que ell
era el veritable protagonista va
escoltar amb atenció. Va arribar un
moment, en el qual les càmeres i
els micròfons se li van posar a
l’alçada. Li van preguntar: «Pere,
què et sembla?»
Engrescat i alhora temorós, el
nen va respondre: «Sí que em fa
il·lusió, però el primer dia em cos-

L’Ajuntament d’Olot
millorarà la il·luminació
dels accessos a la ciutat
OLOT | DdG

Josep Gelis (regidor d’Hisenda
per CiU) al ple d’anit va donar
compte de l’aprovació per Junta de
Govern d’un pla d’il·luminació i de
millora energètica. Gelis va explicar que la idea és saber tot el que
s’ha de fer per millorar la il·luminació de les entrades i sortides de
la ciutat. Va enumerar la carretera de les Tries, la de la Canya, la de
Sant Joan de les Abadesses i l’Avinguda Girona. De fet, es tracta de
les àrees amb un més elevat nombre de sinistres. En un principi faran una prova al carrer Pare Roca.
Gelis va explicar que de mo-
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Pere Ribes, de vuit anys, es dirigeix cap al Parc de les Mores d’Olot.

per al dia a dia.
«Tot això - va assenyalar Gelisho fem en col·laboració amb Mifas». Segons ell, l'entitat recull les
necessitats i l'Ajuntament intenta
cobrir-les.

Pel que fa al cas del nen invident,
Josep Ligero (delegat de MIFAS a
Olot) va explicar: «La mare d'en
Pere ens va venir a veure per si nosaltres els podíem donar suport» .
Després Mifas va fer la proposta.

Olot no il·lumina els parcs
infantils per evitar fressa a la nit

ment, «hem acabat el canvi de
bombetes i de neteja de lluminàries de tot el que és el centre de la
ciutat i els voltants de la Plaça
Clarà. Va explicar que en el moment actual, l’Ajuntament millora
l’il·luminació del riu a la zona del
pont de les Mores.
Va deﬁnir les accions que han
dut a terme, com una acceleració
del manteniment. « Sí que és veritat -va dir - que havia baixat molt
la il·luminació per la brutícia i
perquè les bombetes ja havien
acabat la seva vida útil». Segons ell,
ara a les zones, on han actuat la millora és evident.

SERFRE INVESTMENTS, SA
Se convoca a los señores accionistas a la junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, en primera
convocatoria el día 30 de mayo de 2014, a las once horas,
y en segunda convocatoria, si procediese, el día 31 de mayo
de 2014 a la misma hora, con el siguiente orden del día:
ORDINARIA
1º.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de noviembre
de 2013, así como la gestión del órgano de administración
en el mismo periodo.
2º.- Aplicación de resultados correspondientes al ejercicio
2013.
3º.- Ruegos y preguntas y lectura y aprobación del acta de
la Junta.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la
Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, se encuentran a disposición de los accionistas
los documentos que han de ser sometidos a su aprobación
por la Junta e informes preceptivos, pudiendo obtener de
forma inmediata y gratuita copia de los mismos.
Girona, a 17 de marzo de 2014. El Administrador único,
Idhra Operacions, S.L. –unipersonal– representada por Don
Josep Bosch Illa.

tarà una mica». Va explicar que fa
molt que practica i que allò que li
és més complicat del recorregut és
el parc de les Mores. La causa és el
canvi de superfície de passar d'una zona de paviment a una de terra.
Tot i que l'itinerari ja fa dies que
està acabat, «Crec –va opinar el regidor Josep Gelis– que fa goig poder presentar una cosa que respon
a les necessitats de les persones».
Tot seguit va explicar que l’actuació va consistir a fer rebaixos i
marcar indicacions a les voreres,
posar peces rugoses als passos de
vianants i baranes als ponts.
Gelis va explicar que l'itinerari
forma part del Pla d'Accessibilitat.
Es tracta d'un pla que es desenvolupa a partir de les demandes de
les persones. És a dir, si una persona discapacitada viu en un lloc
determinat, l’Ajuntament li adequa els itineraris que necessita

 L’Ajuntament està a punt

de posar en servei una nova
instal·lació que ha costat
23.000 € al costat del pavelló
OLOT | DdG

«En els parcs no hi posem il·luminació per evitar que a les nits s'hi
jugui i hi hagi fresses», va explicar
Josep Maria Corominas (alcalde
d’Olot per CiU) a la presentació
d’un parc infantil a punt d’estrenar
rere el pavelló d’esports, a tocar de
la plaça Amèrica. «Els parcs -va afegir- es fan servir de dies i no de
nits». D’aquesta manera va res-

EDICTO
JUZGADO PRIMERA INSTANCIA 4 GIRONA (ANT. Ci-4)
JUICIO 1745/2013 Exp. dominio reanudación del tracto
PARTE DEMANDANTE Maria Gubau Planella
PARTE DEMANDADA
SOBRE Asuntos jurisdicción voluntaria
Que en este juzgado se tramitan bajo número 1745/2013 actuaciones de expediente de domicilio reanudación del tracto a instancia
de Maria Gubau Planella representado por el procurador Carlos J. Sobrino sobre reanudación del tracto sucesivo respecto de la finca
492 de Salt inscrita en el Registro de la propiedad número 4 de Girona, en los que se ha dictado resolución el día de la fecha y que
es del tenor literal siguiente:
Convóquese a las personas ignoradas herederos del titular registral Narciso Aymerich Vila y del Sr. Jose Aymerich Nadal; Sra. Anna
Maria Coll Portabella a quines pudiera perjudicar la inscripción solicitada por medio de edictos que se fijarán en los tablones de anuncios del Ayuntamiento y de Juzgado de Paz de Salt y se publicará en el BOP de Girona para que dentro del término de DIEZ DÍAS
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga, y se acuerda asimismo señalar para el próximo día 9
DE ABRIL DE 2014 a las 10:00 horas a fin de practicar el correspondiente interrogatorio, cuidando el procurador Sr. Sobrino de la
citación de los testigos propuestos.
Así lo acuerda, manda y firma Don Loreto Campuzano Caballero. Doy fe.
En Girona, a trece de febrero de dos mil catorce.
EL SECRETARIO EN SUSTITUCIÓN
Y para que sirva de notificación a las personas ignoradas herederos del titular rergitral Narciso Aymerich Vila libro el presente, en
Girona, a trece de febrero de 2014.

pondre a les preocupacions veïnals
pels sorolls nocturns estivals provinents de gent que fa tertúlia als
bancs dels parcs infantils. Corominas va assenyalar els bancs de
la plaça Amèrica allunyats dels
habitatges com un punt més indicat per les xerrades nocturnes.
«Hem de conﬁar en el cívisme de
la gent», va considerar.
A la presentació, Josep Gelis
(regidor d’Urbanisme per CiU) va
explicar que el nou parc ha estat fet
entre la Brigada d’Obres i el servei
de jardineria de la Cooperativa la
Fageda. Va valorar: «Els jocs en sí
tenen un cost aproximat d'uns
14.000 euros. Després els arbres l'a-

jardinament i el material de formigó valen uns 9.000 euros». Va
determinar que el cost total del
parc és d'un 23.000 euros.
Gelis va explicar que l’espai infantil que es posarà en servei en
breu culminarà la demanda de
parcs. Al 2008, hi havien reclamacions d’espais infantis que van
provocar la creació de parcs infantils a tota la xarxa urbana (sobretot al nucli antic).
Gelis va considerar que, ara,
tots els barris disposen de zones infantils. Això no obstant, va precisar que si els representants dels
barris demanen espais infantils,
miraran de fer-ne més.

Juzgado Primera Instancia 1 La Bisbal d’Empordà
Teatre Vell, 12. La Bisbal d’Empordà

Procedimiento Exp. dominio reanudación del tracto 144/2014
Parte demandante: Lluís Dunjo Hugas

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN
Conforme a lo acordado por el/la Juez/a del Juzgado de Primera Instancia 1 La Bisbal d’Empordà, en el Exp. dominio reanudación del tracto e inmatriculación númerp 144/2014 promovido por Lluís Dunjo Hugas, por la presente se CITA a CARMEN FERRER BONET, CASIMIRO SERRA FERRER,
JOAN MARTÍ CORTEY, MARÍA CONCEPCIÓN CASELLAS MASCORT, CARLOS MATÓ TRILL, todos de ignorado paradero, los ignorados herederos
o herencia yacente de todos ellos, y convoca a cuantas ignoradas personas pudiera perjudicar la inscripción solicitada, a fin de que en el término
de DIEZ DÍAS, puedan comparecer en el expediente a alegar lo que a su derecho conviniere, bajo apercibimiento que de no efectuarlo, les parará el
perjuicio a que haya lugar en derecho.
Finca(s) objeto de expediente:
En cuanto a la petición de reanudación del tracto sucesivo interrumpido:
«FINCA A. RÚSTICA. Pieza de tierra campa sita en el término de Regincós y territorio llamado Carreras. De cabida setenta y cinco céntimos de vesana, equivalentes a dieciséis áreas, cuarenta centiáreas, cincuenta y seis céntimos; linda: a Oriente, con Esteban Colls mediante camino público;
a Mediodía, con camino público; a Poniente, con José Niell y parte con Tomás Vert; y al Norte con la parte adjudicada a Dª Concepción Ferrer Bonet.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de La Bisbal, al tomo 25 libro 1 de Regencós, folio 15, finca nº 4 insc. 5ª. Esta finca catastral
17153A00100056000MH.
En cuanto a la acción de inmatriculación:
FINCA B, RÚSTICA. Pieza de tierra campa en su mauor parte y resto pinar sita en el término de Regencós y territorio llamado Les Figueretes. De
cabida sesenta y cuatro áreas, tres centiáreas equivalentes a 6.403 m2 y linda: a Oriente, con María Concepción Casellas Mascort, parcela catastral
nº 53; a Mediodía y Poniente, con Carlos Mató Trill, parcela catastral nº 5; y al Norte con riera.
No figura inscrita en el Registro de la Propiedad. Es la finca catastral 17153A001000520000ME.»
En la Bisbal d’Empordà, a tres de marzo de dos mil catorce.
El/la Secretario/a Judicial

