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Comarques

Una torre de
comunicacions
millorarà les
connexions a
Porqueres
PORQUERES | DdG

Porqueres disposarà d’una nova
torre de telecomunicacions a la
zona esportiva del municipi que,
segons informa l’Ajuntament, s’instal·larà durant la primera meitat de
2016. Ara, està en marxa la primera
fase de la instal·lació del cablejat de
ﬁbra òptica, que afecta bona part
del nucli urbà de Mata, Les Pedreres i Miànigues.
La llicència per aixecar una torre de telecomunicacions l’ha demanat l’empresa Vodafone a l’Ajuntament de Porqueres i, segons
concreta el Consistori, permetrà
disposar de servei de 4G en aquesta població del Pla de l’Estany.
L’objectiu de l’obra és millorar la
connexió d’Internet i de la telefonia mòbil.
Pel que fa al desplegament de la
ﬁbra òptica, s’ajusta al pla aprovat
per Telefónica i l’està duent a terme l’empresa Elecnor.
BANYOLES

La CUP contra el Tractat
Transatlàntic de Comerç
BANYOLES | DdG

La CUP de Banyoles va informar
ahir que vol donar a conèixer el
TTIP «i els seus efectes entre la població per conscienciar els veïns de
Banyoles sobre els conseqüències nefastes» que la seva aplicació
tindria sobre els drets socials i els
serveis públics. L’úlim ple municipal va aprovar declarar Banyoles
ciutat contrària al Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversió amb
els vots favorables de les formacions ICV-IdB, la CUPi Junts per
Banyoles i l’abstenció del CiU.

Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 1
Cra. Sant Hilari, 2 - 17430 Santa Coloma de Farners
Secció: civil

EDICTO
JORGE DIAZ PEREZ, SECRETARI/ÀRIA JUDICIAL DEL JUTJAT DE
PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ NÚM. 1 DE SANTA COLOMA
DE FARNERS,
Faig saber que en aquest Jutjat se segueix l'Expedient de domini núm. 25/2015, promogut pel/per la procurador/a Sr./a.
SANTIAGO CAPDEVILA BROPHY , en nom i representació d'/de
Jose Mora Perez, sobre reanudació de tracte successiu, en
relació amb la finca Parcela 16 del polígono número 2 de
la Urbanización Riuclar del término municipal de Massanes, procedente del Manso Avellaneda, de superficie
1.077,60 metros cuadrados equivalentes a 28.522,00 palmos cuadrados, con una edificabilidad de cuatrocientos
treinta y un metros decimetros cuadrados y una ocupación máxima de doscientos quince metros cincuenta y dos
decímetros cuadrados. Linda: al norte, este y oeste, con
calle de la Urbanización; y sur, con la parcela quince del
mismo polígono. Le corresponde una cuota de participación en el total ámbito de tres mil cuatrocientos ventinieve
deizmilesimas por ciento. Inscrita en el tomo 2960, libro 36
de Massanes, folio 214, finca 1080 del Registro de la Propiedad de Santa Coloma de Farners.
La part demandada és Rafael González Gata com a liquidador de la societat RIUCLA DE MASSANAS, SL en liquidació,
Manuel Lazare Diaz, Luis Bruzos Diaz i Antonio Mora Perez.
I, mitjançant aquest edicte, de conformitat amb el que s'ha
acordat en resolució de data d'avui, convoco les persones
ignorades a les quals pugui perjudicar la inscripció sol·licitada a fi que, en el termini dels deu dies següents a la data
de publicació d'aquest edicte, puguin comparèixer al Jutjat
per al·legar el que creguin convenient al seu dret.
Santa Coloma de Farners, 21 de juliol de 2015
El/la secretari/ària judicial

El síndic demana ajustar
Els parcs naturals
dates de la selectivitat i de
de l’Empordà
l’inici del curs universitari
promouen la pesca
recreativa sostenible

ANIOL RESCLOSA

 La Sindicatura recull

 Investigadors de la Universitat de Girona

estudien i difonen els impactes de l’activitat
GIRONA | DdG

Els parcs naturals de l’Empordà,
el del Cap de Creus i el del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter,
col·laboren en un projecte que
promou la pesca recreativa sostenible a les zones marines de la mediterrània.
Aquests parcs han coﬁnançat,
juntament amb el programa europeu MedPAN –les fundacions
Mava i Prince Albert II de Mònaco i Fonds Français pour l’Environnment Mondial–, un projecte
fet per investigadors de la Universitat de Girona per a l’estudi i la difusió dels impactes de la pesca recreativa en el medi. Aquesta és una
de les activitats que més es practiquen a la costa mediterrània,
especialment a les àrees marines
protegides, comporta diferents
impactes ecològics i encara són
poc coneguts pels pescadors recreatius. Entre aquests hi ha l’impacte sobre les espècies vulnerables, l’ús d’espècies exòtiques com
a esquer i la pèrdua o els abandonament d’ormejos de pesca.
El projecte ha consistit en el
desenvolupament de diferents accions de difusió destinades a fomentar una pesca recreativa responsable a les dues zones marines
protegides de l’Empordà. Entre
elles destaca l’elaboració del primer Codi de Bones Pràctiques en
la Pesca Recreativa i l’edició d’un
fulletó –en català, castellà i francès–

Els parcs del Cap de Creus
i del Montgrí, les Illes Medes
i el Baix Ter participen
en el projecte

amb consells per als pescadors recreatius per tal de garantir la sostenibilitat tant dels recursos marins
com de la mateixa activitat pesquera dins els parcs naturals.
Els investigadors també han
acordat una acció de responsabilitat corporativa amb Normandie
Appâts Ibérica, empresa líder a Europa en la distribució i venda d’esquers per a la pesca recreativa, i
que consistirà en incloure missatges a les caixes de cucs que comercialitzen; com ara el logotip de
«Pesca Recreativa SOStenible»,
desenvolupat per la UdG, i la frase «No llencis els cucs al mar!».
L’objectiu és reduir les possibilitats
que espècies exòtiques d’esquers
s’estableixin al Mediterrani i acabin perjudicant les autòctones.
Finalment, s’han fet enquestes
per a botigues de pesca, associacions federacions i xàrters de pesca recreativa de l’Empordà per
conèixer la seva postura sobre les
bones pràctiques per a una pesca
recreativa responsable. El darrer
pas ha consistit en la redacció de
cartes o compromisos de col·laboració entre aquests col·lectius de
pesca, els parcs naturals i la UdG.

queixes perquè l’alumnat
que fa les PAU al setembre
ha de començar més tard

GIRONA | DdG

El síndic de greuges vol que s’ajusti el calendari de la selectivitat
al setembre per tal que l’alumnat
que s’hi presenta pugui començar
el curs universitari alhora que la
resta d’estudiants. Per aquest motiu, la sindicatura que dirigeix Rafael Ribó ha adreçat la seva petició
a la Generalitat.
Arran d’una queixa, el síndic de
greuges ha demanat al Departament d’Economia i Coneixement
de la Generalitat que adapti el calendari de les Proves d’Accés a la
Universitat (PAU) perquè sigui
«coherent i estigui coordinat» amb
el curs acadèmic de la majoria
d’universitats catalanes.
Problemes aquest curs
El síndic ha detectat que s’han
produït solapaments de calendaris. Per exemple, aquest mateix
curs 2015-2016 començava el 14 de
setembre i els estudiants que s’havien examinat de la selectivitat
entre els dies 2 i 4 no podien consultar els resultats ﬁns el 18 i formalitzar la matrícula el 28. Per
tant, el curs va començar abans
que els estudiants haguessin pogut
formalitzar el procés d’assignació
de plaça i matrícula.
En consideració del síndic de
greuges, aquesta situació vulnera
el dret dels alumnes afectats a assistir a classe amb una plaça legalment assignada i en igualtat
de condicions que els que es van
matricular al juliol, ja que van fer

L’última selectivitat a Girona.

Ribó demana al Departament
d’Economia i Coneixement que
coordini els calendaris de les
proves i d’inici de les classes

i superar les PAU al juny.
El síndic va denunciar que es
produeix un «greuge comparatiu» amb els alumnes afectats, respecte la resta d’estudiants, i que el
decalaix entre els calendaris de la
selectivitat i la Universitat «els pot
diﬁcultar encara més superar amb
èxit els estudis que inicien».
Rafael Ribó ja havia recomanat
que s’ajustessin els calendaris de
preinscripció i de matrícula d’acord amb els terminis dels exàmens, els resultats i les possibles revisions per respectar, així, el dret a
la revisió i doble correcció dels
alumnes. Aquesta recomanació,
feta amb motiu d’una altra queixa,
encara no s’ha complert –segons
ha informat el síndic.
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El Trueta participa en 20
recerques sobre nous
tractaments de l’esclerosi
ICS GIRONA

GIRONA | A.C.

La Unitat de Neuroimmunologia
i Esclerosi Múltiple (UNIEM) de
l’hospital Trueta de Girona participa actualment en més de 20 estudis de recerca i assaigs clínics sobre les formes de la malaltia i en diversos projectes competitius, pels
quals ha rebut ﬁnançament públic
i privat, dirigits a identiﬁcar biomarcadors moleculars de pronòstic de la malaltia i de resposta
al tractament. També ha rebut
ajudes per analitzar les imatges
avançades de les lesions que es detecten i l’evolució de l’atròﬁa cerebral mitjançant ressonància
magnètica. En els darrers cinc

La sessió formativa d’ahir.

anys més d’un centenar de pacients han participat en els diferents assaigs clínics.
Ahir, la UNIEM va fer la seva trobada anual, una sessió formativa
per a afectats d’esclerosi múltiple
i els seus familiars.

Donació de la Ruta de l’Art a Mifas
 La pintora i comissària de la Ruta de l’Art de Castelló d’Empúries, Anna
Maria Constanseu, ha fet entrega del seu donatiu anual a l’Associació MIFAS,
corresponent a una part dels guanys obtinguts del Mercat d’Art inclòs en la
vuitena edició de la Ruta de l’Art. El president de MIFAS, Albert Carbonell, va
agrair molt aquesta col·laboració i va explicar que els diners es destinaran a
l’esport per a persones amb discapacitat física.

