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Diari de Girona

Comarques

Mor Ramon Martínez Trill, alcalde
convergent d’Aiguaviva durant 12 anys
 A principis d’estiu se li va diagnosticar una llarga malaltia que el va tenir ingressat a l’hospital Santa Caterina de Salt fins
el dia que hi va morir, amb 72 anys  L’enterrament se celebrarà aquesta tarda a les 18.30 h al Tanatori de Girona

Va passar
al grup municipal
d’Aiguaviva pel
Canvi-Progrés
Municipal,
a l’oposició

MARINA VINARDELL I TROTA GIRONA

L’exalcalde d’Aiguaviva Ramon
Martínez Trill va morir ahir als 
anys a causa d’un càncer de pulmó, segons van confirmar fonts de
l’Ajuntament. Havia complert els
anys el passat dijous,  d’agost. La
malaltia se li va diagnosticar a
principis de juliol, després que
l’exbatlle visités el CAP perquè no
es trobava bé. Se’l va traslladar a
l’hospital Santa Caterina, on van
detectar-li el càncer després de
fer-li proves, i va restar-hi ingressat
fins que va morir. La cerimònia
d’enterrament se celebrarà aquesta tarda a les . h al Tanatori de
Girona.
Martínez va ser alcalde del municipi d’Aiguaviva durant  anys,
concretament entre el  i el
, amb la formació de Convergència i Unió (CIU). Més tard, va
ser regidor de l’oposició, amb Aiguaviva pel Canvi - Progrés Municipal, una formació vinculada al
PSC, quan els convergents van
apostar per Secundí López-Pousa
al capdavant de la formació.
El difunt exalcalde d’Aiguaviva Ramon Martínez Trill, en una imatge d’arxiu. JOSEP M. BARTOMEU

Marcat per la malversació
El pas de Martínez per l’alcaldia va
estar marcat per un cas de malversació de fons públics, del qual es
va declarar culpable. Va ser condemnat a  anys de presó, que no
va complir, ja que no tenia antecedents penals, i a retornar els

. euros que s’havia embutxacat dels comptes municipals
més . euros en concepte
d’interessos.
El cas va sortir a la llum arran
d’una auditoria encarregada el
, precisament, pel seu succes-

Mifas insereix
89 persones amb
discapacitat al mercat
L'entitat ha atès 139 usuaris

amb un programa
ocupacional a Girona, Blanes,
Vilafant i Tordera
DdG GIRONA

■ La Fundació Mifas ha inserit 
persones amb discapacitat al
mercat laboral. L'entitat ha tancat
el Programa Serveis Integrats
d'Orientació, Acompanyament i
Suport a la inserció de persones
amb discapacitat o trastorn mental amb un  d'insercions al
món laboral.
El projecte, que té com a objectiu la inserció a l'empresa ordinària de les persones amb discapacitat física, ha atès  persones.
Un dels requisits imprescindibles

és que, almenys, un mínim del
 de les persones ateses s'insereixin a l'empresa ordinària per
un període mínim de tres mesos.
Per millorar les oportunitats laborals, també s'ha ofert formació i
pràctiques. En aquesta edició, divuit persones han pogut realitzar
pràctiques laborals i  han participat en diverses accions formatives.
El programa s'ha dut a terme a
Girona, Vilafant i Blanes i a un
punt d'actuació a la comarca de
l'Alt Maresme (Tordera), amb un
equip tècnic de  professionals a
jornada completa. A més, des
d'aquest mes de juliol, s'està treballant amb el nou programa, on
s'atenen un mínim de  persones i es continua amb la mateixa
metodologia.

sor al front del grup municipal de
CIU, Secundí López-Pousa, que
havia arribat a l’alcaldia gràcies a
la PIA, després de fer una moció
de censura contra ERC. Els fets es
remuntaven als anys  fins al
, quan Martínez governava la

vila, temps durant el qual va cobrar fins a ., euros de fons
públics com a compensació per al
treball que feia el cap de setmana
recaptant tributs municipals. Així,
emetia, sense justificació ni autorització, ordres de pagament a càr-

rec del compte de l’Ajuntament.
La sentència definitiva del cas
va sortir l’any , després d’un
acord in extremis entre Fiscalia,
defensa i acusació. Per evitar el jurat popular, Martínez va decidir
admetre la seva culpabilitat i retornar els diners amb interessos.
La Fiscalia va permetre rebaixar la
pena inicial, de  anys i  mesos,
en base a un atenuant per reparació del dany.
Tot i això, en acabar el judici,
Martínez va seguir defensant la
seva innocència, i va declarar que
havia decidit declarar-se culpable
davant la justícia per «acabar amb
tot» i evitar el jurat popular.

Castell-Platja d’Aro convoca
el Premi Jordi Comas per a
projectes de recerca locals
 La proposta guanyadora serà premiada amb 4.500 euros  Els treballs

descartats podran ser valorats en futures edicions si queden desertes
DdG GIRONA

■ L’Ajuntament de Castell-Platja
d’Aro ha obert la convocatòria del
vuitè Premi Jordi Comas de recerca
local, dotat amb . euros, per al
millor projecte de recerca sobre el
municipi. La convocatòria ja és
oberta i les propostes es poden lliurar fins al  d’octubre de  a la
biblioteca.
El veredicte es farà públic durant
la Setmana de la Ciència d’enguany
i el treball final, amb una extensió
mínima de  pàgines i suport fotogràfic o gràfic corresponent, cal
lliurar-lo abans no acabi l’any .

El guanyador té, per tant, un any
per realitzar el seu projecte.
Alhora es manté la possibilitat
que els treballs no premiats puguin
ser valorats automàticament en les
futures edicions de la convocatòria
si els autors ho autoritzen, generant-se així una borsa de projectes
per reduir la possibilitat que es declari desert el guardó, com va passar l’any . La concessió de la
beca s’efectua en dos moments:
lliurament del premi (. euros)
i un cop presentat el treball final i
obtingut el vistiplau del jurat (.
euros). No s’admeten obres que ha-

gin obtingut altres beques per a la
realització del mateix treball de recerca. El consistori pot publicar el
treball en format de llibre (complet
o un resum del mateix), com ja ha
fet en les primeres edicions del
premi, amb la voluntat de generar
una col·lecció de monografies
locals.
El jurat està format pel regidor de
Cultura de l’Ajuntament, Josep
Amat; el director de la revista Gavarres,Pitu Basart; l’editor de la Revista del Baix Empordà, Gerard
Xarles, i el director de la Fundació
Jordi Comas, Lluís Poch.

