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Mitigació del canvi climàtic mitjançant 
l’augment d’àrees verdes als ediicis

Eixverd neix del compromís personal de la seva fundadora a contribuir 

a la mitigació del canvi climàtic inluint en el verd urbà

L’equip d’Eixverd està format per una 
Enginyera Industrial amb un MBA, 
un arquitecte i una mestra jardinera 
que ofereixen un servei integral: dis-
seny de projectes arquitectònic-pai-
satgístic; construcció dels dissenys 
propis o d’altri i manteniment de les 
actuacions verdes

Aquestes actuacions incrementen 
l’eiciència energètica, redueixen 
l’efecte illa de calor; absorbeixen 
emissions de CO2, redueixen 
l’efecte escorrentia de la pluja, apro- www.eixverd.cat

iten aigües pluvials; augmenten 
la biodiversitat, disminueixen les 
partícules pol·luents i fomenten la 
instal·lació d’energies renovables. 

Cobertes verdes

Una de les solucions que ofereix 
Eixverd són les cobertes verdes, que 
consisteixen en l’enjardinament, 
extensiu o intensiu, de terrasses o 
cobertes d’ediicis i de patis inte-
riors d’illa. Es poden combinar amb 
d’altres projectes com horts urbans, 

plaques solars i/o murs verds. 
Com a obres pròpies es destaca 
la coberta verda de l’Hotel Soia 
a l’Avinguda Diagonal i algunes 
de les cobertes guanyadores del 
Concurs de Cobertes Verdes de 
l’Ajuntament com Salesians de Sa-
rrià, Hospital de Sant Pau i vàries 
comunitats de propietaris.

Investigació i innovació 

Eixverd ha instal·lat una coberta 
experimental on es porten a terme 

des del 2016 diverses investiga-

cions per mesurar solucions 

constructives de cobertes verdes, 

substrats i plantes segons la inso-

lació solar. Hi col·laboren la UPC, 

ICTA-UAB i la UPF.

Placa solar instal·lada en col·legi 
Salesians de Sarrià

S M A R T  C I T Y  B A R C E L O N A

Figueres aposta per la biomassa local 
com a font energètica

En la transició cap a un nou model energètic basat en l’e�ciència 

energètica i l’ús de fonts energètiques no contaminants i renovables

www.figueres.cat

L’Ajuntament de Figueres ha apos-
tat per l’ús d’una font energètica 
local com és la biomassa per al 
funcionament de les calderes dels 
ediicis municipals. Amb l’apro-
vació el 2010 del Pla d’Acció per 
a una Energia Sostenible (PAES), 
es va optar per abandonar els 
combustibles fòssils i apostar per 
la biomassa. Així, actualment hi 
ha dues escoles (Pous i Pagès i Joa-
quim Cusí) i una llar d’infants (Els 
Pins) que funcionen amb calderes 
de biomassa. L’estiu del 2019 es 

canviaran les calderes de les escoles 
Salvador Dalí i Anicet de Pagès que 
també funcionaran amb biomassa 
forestal. En col·laboració amb la 
Diputació de Girona s’impulsa una 
xarxa de calor amb biomassa a la 
zona esportiva per abastir una pisci-
na coberta, dos pavellons i un estadi 
d’atletisme, l’hospital de Figueres 
i l’institut Alexandre Deulofeu. 
Aquest projecte suposarà una ita en 
la transició energètica en els ediicis 
públics a Figueres.

Cal assenyalar que les noves calderes 
de biomassa incorporen sistemes 
de monitorització i tele gestió de 
les instal·lacions que permeten una 
millor gestió de les necessitats de 
confort tèrmic, així com millorar 
l’eiciència energètica.

PUBLICACIÓ ESPECIAL



El Jutjat de Primera instància
número cinc de Girona ha donat
la raó al demandant M.R.P. que va
denunciar el taller Válida Sin Bar-
reras de l’empresa Servieleva S.L.
per la instal·lació d’un embragat-
ge elèctric «defectuós», segons in-
dica la sentència, amb la voluntat
primera d’adaptar el vehicle per-
què el pogués conduir una perso-
na amb un  de mobilitat redu-

ïda segons notiica el Departa-
ment de Benestar Social i Família
de la Generalitat de Catalunya. El
demandant va patir un accident
laboral el  que li va impedir
portar el cotxe durant  anys. Pas-
sat el període, se li va permetre
conduir amb una adaptació pre-
parada segons el seu grau d’inva-
lidesa. L’opció proposada per Vá-
lida Sin Barreras va ser instal·lar
un embragatge elèctric amb el

qual va tenir «moltes incidèn-
cies», entre elles, «en una ocasió,
va haver de venir la grua a buscar-
me després que Válida no pogués
assistir-me». L’advocat del de-
mandant va enviar al Jutjat de Pri-
mera Instància de Girona una de-
manda en reclamació de la quan-
titat que M.R.P. va entregar per la
instal·lació de l’embragatge elèc-
tric entre el març i l’abril de .
El  de novembre passat va tenir
lloc el judici, la sentència del qual
ratiica que Servieleva S.L. ha de
pagar els ., euros recla-
mats, més interessos i els costos
del judici, sense la possibilitat de
presentar cap mena de recurs.

M.R.P explica que l’any  va
patir un accident laboral quan tre-
ballava per una empresa de cons-
trucció. Després de diverses inter-
vencions, actualment compta
amb un  de mobilitat reduïda.
El taller Válida Sin Barreras de Ser-
vieleva S.L. li va proposar instal·lar
un embragatge elèctric amb una
paga i senyal de  euros i un cost
posterior de ., euros, que
en total sumen els ., euros
que l’advocat del demandant pos-
teriorment reclamarà. M.R.P. re-
corda que «per sortir de casa a pri-
mera hora del matí, el cotxe sem-
pre es calava i quan posava marxa
enrere, se me n’anava disparat cap
enrere. Veient tots aquests proble-
mes, vaig portar el cotxe al taller i
em van dir que la causa era que jo
no estava acostumat». La sentèn-
cia apunta que la demanda per
part de l’afectat es deu al fet que
«el mecanisme no ha funcionat

correctament, presentant conti-
nus errors mecànics i elèctrics,
que malgrat les múltiples inter-
vencions del taller, no s’han solu-
cionat [...]». Després de l’acusació,
la part demandada «s’oposa a la
demanda al·legant  la inexistència
de cap defecte en el mecanisme
instal·lat en el vehicle de la part
actora, [...] essent les deiciències
que la part actora li imputa atri-
buïbles a la seva pròpia imperícia
en l’ús del mecanisme, a l’antigui-
tat del vehicle i l’opció del client
per un sistema econòmic amb pe-
tites incidències normals que han
estat resoltes en el taller deman-
dat». Per la seva banda, el deman-
dant argumenta que «el cotxe no-
més tenia cinc anys i en cap mo-
ment em van informar i oferir una
altra opció millor». 

La sentència judicial informa
que el perit de la companyia asse-
guradora del vehicle corrobora di-
verses vegades el funcionament
deicient de l’embragatge. La sen-
tència dictamina que «és cert que
no s’ha provat la causa del mal
funcionament del sistema d’em-
bragatge electrònic, però sí l’exis-
tència d’aquest, i una vegada acre-
ditat aquest defectuós funciona-
ment, no era càrrega de l’actora
acreditar la seva causa conforme
a la normativa de consumidors
que invoca». La sentència con-
demna l’empresa «a pagar a la
part rectora la quantitat de
.,, més els interessos [...] i
els costos del judici» sense opció
a presentar cap recurs. El cotxe es
va vendre l’any passat funcionant
correctament sense l’adaptació. 

M.R.P. confessa que «poso la
denúncia perquè es procuri que
no passi el mateix amb altres per-
sones que pateixen alguna disca-
pacitat. Per ells, sembla que som
un número, però som persones
que els donem uns diners i que
quan hi ha problemes es tiren en-
rere. Vull transmetre que la gent
que patim una discapacitat llui-
tem encara que no tinguem tantes
forces, ja que lluitant s’aconse -
gueixen moltes coses. La justícia
funciona». 

LAURA CUGAT GIRONA 

Condemna per posar un giny defectuós
a un conductor amb mobilitat reduïda

Un jutjat de Girona condemna una empresa

perquè el cotxe que va adaptar mai va funcionar

bé i va patir múltiples incidències La sentència

judicial decideix no admetre recursos 





Vehicle del demandant, on se li va
instal·lar l’embragatge elèctric
per poder garantir la seva
conducció. DdG
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La sentència
ratifica que
l’empresa
ha de pagar
els 
2.194 euros
reclamats, més
interessos i els
costos del judici 

Els sindicats CSIF, STAJ, CCOO i UGT han anunciat que incrementaran les
mobilitzacions de cara a la jornada de demà, quan tindrà lloc una vaga general
a l’Administració de Justícia. De fet, ahir al matí, grups de treballadors i treba-
lladores ja es van concentrar a les portes dels Jutjats i l’Audiència de Girona per
protestar i demanar millors condicions de treball. 



FOTO: CSIF

Els treballadors de Justícia escalfen motors

DdG CORNELLÀ DE TERRI 

■ L’Ajuntament de Cornellà ha
substituït totes les lluminàries an-
tigues del pavelló municipal per
unes de noves en format LED, un
cop inalitzades les obres d’inver-
sió de la nova coberta de l’equipa-
ment. El pressupost d’aquesta in-
versió és d’uns . euros,
comptant amb una subvenció per
part de la Diputació de Girona per
valor d’uns . euros.

Segons el consistori, aquest
canvi garanteix un estalvi energè-
tic i també econòmic. Per la seva
banda, argumenten que aquest ti-
pus de llum consumeix molt
menys que la que hi havia ins al
moment.

Cornellà del Terri
substitueix els llums
del pavelló per
focus tipus LED 

FUSIÓN DE EMPRESAS

JUNCÀ GELATINES, S.L.U. (sociedad absorbente)
GELATINES BANYOLES 2018, S.L. (sociedad absorbida)

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 43 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre Modifi-
caciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles (LME), se hace público que los socios de
JUNCÀ GELATINES, S.L., constituidos en Junta General de Socios el día 13 de noviembre de 2018,
aprobaron la fusión por absorción de la sociedad de nueva creación que se denominará GELATI-
NES BANYOLES 2018, S.L. (sociedad absorbida) por parte de JUNCÀ GELATINES, S.L.U. (sociedad
absorbente), con extinción de la primera compañía y la adquisición en bloque, por la sociedad ab-
sorbente, del patrimonio social de la sociedad absorbida, según lo previsto en el proyecto de fu-
sión de fecha 2 de octubre de 2018. 

Debido a que la sociedad absorbente estará íntegramente participada por la sociedad absorbida
en el momento de formalizar la fusión, está operación tiene la consideración de fusión inversa im-
propia y, en consecuencia, queda sometida al régimen simplificado previsto en el artículo 49 LME,
por remisión expresa del artículo 52 de la indicada Ley. En este sentido, no son necesarios los in-
formes de los órganos de administración y del experto independiente sobre el proyecto de fusión,
ni tampoco es necesario adoptar una ampliación de capital en la sociedad absorbente. 

En virtud de lo establecido en el artículo 42 LME no ha sido necesario la previa publicación ni de-
pósito del proyecto de fusión, ya que el acuerdo de fusión ha sido adoptado en Junta de Socios de
la sociedad absorbente celebrada con carácter de universal y por unanimidad.

En cumplimiento de lo previsto en los artículos 43 y 44 LME, se hace constar expresamente el de-
recho que asiste a los socios y acreedores de obtener el texto íntegro del acuerdo de fusión por ab-
sorción adoptado y del balance de fusión auditado, así como el derecho de oposición que les
corresponde, en el plazo de un mes a contar desde la fecha del último anuncio del acuerdo de fu-
sión. 

Banyoles, 13 de noviembre de 2018.
El presidente del Consejo de Administración de la sociedad absorbente, Sr. Miquel Juncà Riuró.
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El Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació
(DARP) de la Generalitat va entre-
gar aquest dimecres una sèrie de
premis destinats als joves artesans
del sector alimentari de Catalunya
a l’Auditori de l’ONCE de Barcelo-
na. En l’acte d’enguany, es van re-
conèixer els guanyadors de les edi-
cions  i , ja que la celebra-
ció de l’any passat es va haver de
suspendre per la situació política
del país. Durant la celebració es
van entregar  diplomes de Mes-
tre Artesà Alimentari, concreta-
ment a  carnissers, cansaladers
i xarcuters;  forners;  pastis-
sers,  xurrers i  formatger. Del
, de la província de Girona es

DdG BARCELONA va reconèixer als carnissers, can-
saladers i xarcuters Mireia Fàbrega
de Santa Pau, Marcel Puigmal de
Vilafant i Miguel Ángel Vara de Llí-
via; i als forners Jaume Cortada
d’Agullana i Magdalena Tubert
d’Olot.

Pel que fa al , els diplomes
van anar dirigits als carnissers,
cansaladers i xarcuters Marc Clu-
sells de Blanes, Eduard Gaviña de
Palafrugell i Francesc Maynau de
l’Estartit; al forner olotí Albert Fer-
res; i als pastissers Josep Maria Co-
rominas de Cornellà de Terri, Joa-
quim Junyent de Ripoll i Juli Salva-
dó de Sant Joan de les Abadesses.  

Agricultura ha reconegut en la
categoria de Premi al Millor Jove
Artesà Alimentari Innovador als

pastissers Jaume Viñallonga, de
Montornès del Vallès, i a Maurici
Cot, de Llinars del Vallès. En el de-
curs de l’acte, també es van lliurar
 diplomes de Mestre Artesà Ali-
mentari, dels quals  han estat
per a joves de les comarques giro-
nines. 

Millors joves artesans 
El Premi Millor Jove Artesà Ali-
mentari Innovador es va entregar
a Jaume Viñallonga, corresponent
al guardó de , i a Maurici Cot
pel . Viñallonga atribueix a la
pastisseria artesana un punt afegit
de qualitat que la diferencia del
producte industrial. Per la seva
banda, als  anys a Cot li van
 diagnosticar intoleràncies severes
al gluten i a la lactosa, de manera
que durant els anys de recupera-
ció, va investigar noves fórmules
per adaptar la pastisseria a les ne-
cessitats de les persones amb
aquestes intoleràncies. 

Agricultura entrega el Premi Millor Jove
Artesà Alimentari Innovador als pastissers
vallesans Jaume Viñallonga i Maurici Cot



Dotze gironins reben el títol de
mestres artesans alimentaris

Entrega dels premis de les edicions 2017 i 2018 per part del Departament d’Agricultura, a Barcelona. DdG

L’Ajuntament de Vilablareix,
juntament amb el suport tècnic i
econòmic de la Diputació de Gi-
rona, han impulsat la instal·lació
d’una caldera de biomassa i de
plaques solars tèrmiques per tal
de donar servei de calefacció i ai-
gua calenta sanitària als vestidors
del pavelló municipal. Es tracta
d’una de les iniciatives del Pla
d’Acció per a l’Energia Sostenible
(PAES) que es va inaugurar ahir.
En paraules de l’alcalde, David
Mascort, l’objectiu del Pla és
«comprometre’ns a reduir un 
de les emissions de diòxid de car-
boni (CO) que emet el municipi
ins al ». El batlle reconeix sa-
tisfet que «ja hem assolit el 
del nostre objectiu». 

El PAES va sorgir fruit del Pacte
d’alcaldes per a l’energia que ac-
tualment integra  municipis
gironins. La instal·lació de la cal-
dera de biomassa, que produeix
escalfor arran de la crema d’este-
lla, i de les plaques solars, són una
de les accions del Pla que han per-
mès avançar en el repte munici-
pal, ja que ara el pavelló ja no fa

servir gas natural sinó que opta
per mètodes més sostenibles en
la línia d’anar disminuint les for-
mes d’energia obtingudes a partir
de combustibles fòssils. Per part
de la Diputació de Girona, en l’ac-
te d’inauguració que es va cele-
brar ahir a Vilablareix va assistir el
diputat de Medi Ambient, Lluís
Costabella, el qual va destacar que
«la reducció de les emissions als
ediicis municipals és el primer
pas que es pot emprendre des de
l’Administració local per iniciar la
transició energètica». 

Propers reptes 
Mascort subratlla que havent as-
solit el  de l’objectiu, ara no-
més falta el  que s’aconseguirà
canviant l’enllumenat públic per
LEDS, instal·lant plaques solars a
més equipaments municipals i
enllestint els tancaments portes
i inestres d’alumini que aïllen
més i permeten consumir menys
entre altres. El batlle destaca que
«la reducció del  d’emissions
de CO, que es traduiria en .
tones del gas, implica una inversió
d’un milió i mig d’euros».   

LAURA CUGAT VILABLAREIX

Nova instal·lació d’una
caldera de biomassa
i de plaques solars al
pavelló de Vilablareix 

La iniciativa s’emmarca dins el Pla d’Acció per
a l’Energia Sostenible (PAES) per reduir el CO2
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SORTEIG DEL DIA

22 DE NOVEMBRE DE 2018

Sis sèries de 100.000 bitllets cada una

Llista acumulada de les quantitats que han
correspost als números premiats, 
classificats per la seva xifra final

AQUEST SORTEIG POSA EN JOC 12.600.000 D’EUROS EN PREMIS

Aquests premis caduquen passats tres mesos, comptats a

partir del dia següent del sorteig.

SORTEIG

93

18

              00                           11                                22                              33                             44                           55                              66                              77                             88                            99
 Núm.                    €  Núm.                    €  Núm.                    €  Núm.                    €  Núm.                    €  Núm.                    €  Núm.                    €  Núm.                    €  Núm.                    €  Núm.                    €

Terminacions Terminacions Terminacions Terminacions Terminacions Terminacions Terminacions Terminacions Terminacions Terminacions
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DdG GIRONA

■ La coral Saba Nova, nascuda fa

 anys a la Casa de Cultura de Gi-
rona, va commemorar ahir a la tar-
da el seu aniversari amb un con-
cert al Teatre Muncipal de Girona
amb Roser Busquets al capdavant,
una de les fundadores. En aquest
gran recital estaven convidats a

participar «tots» els cantaires i ex-
cantaires que han passat per la co-
ral (prop d’un miler), fundada tam-
bé per Josep Viader i Esperança Pè-
lach amb el propòsit de formar
musicalment infants de totes les
edats. «És el regal d'aniversari de
Saba Nova, el millor moment per
retrobar-nos amb vells companys

i amics, i compartir vivències noves
amb el cant», va dir Busquets. Els
artistes van interpertar temes tra-
dicionals i d'autors com Francesc
Civil, Josep Viader, Enric Morera,
Josep Saderra o Lluís Millet.

La coral Saba Nova commemora 
els seus 50 anys amb un concert

Els membres de la coral, durant

l’actuació d’ahir. MARC MARTÍ

La Nit dels Sopa va començar dissabte amb Gerard Quintana entonant el clàs-
sic «Bona nit, malparits!» a La Mirona amb les entrades exhaurides. L’únic con-
cert del 2018 de Sopa de Cabra -retransmès també en streaming- va celebrar el
30è aniversari de la seva històrica maqueta, la cinta de casset editada el 1988,
on ja figuraven cançons emblemàtiques com L’Empordà o El boig de la ciutat.

Sopa de Cabra triomfa en l’únic concert de l’any

TWITTER SOPADECABRA
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L’Associació Producte del
Ripollès, amb el suport de
l’Agència de Desenvolupa-
ment del Ripollès, ha pre-
miat en el marc de la sego-
na Gala de les R, al casal cí-
vic de Ripoll, dues carnis-

series i tres restaurants de
la comarca. Es tracta de
Palau Carnissers, de Ribes
de Freser; la fonda Xesc,
de Gombrèn; La Solana
del Ter, de Ripoll; la car-
nisseria Marc Coma, de
Sant Joan de les Abades-
ses, i l’hotel Calitxó, de Mo-
lló.

Els premiats han estat
elegits per les votacions de
les persones associades a
l’Associació Producte del
Ripollès. També s’ha fet el
lliurament dels distintius
per a l’any vinent, el 2019.
La novetat és que aquest
cop aquests distintius es
lliuraran als punts de ven-

da i de degustació amb
tres o més productes de la
marca de garantia Pro-

ducte del Ripollès. Són les
persones associades les
qui informen dels seus
clients.

També s’ha fet el lliura-
ment d’un certificat amb
els diferents productes
que els establiments han
consumit durant l’any en
curs.  L’acte va acabar
amb diferents tastos ela-
borats, tots amb Producte
del Ripollès, per l’Aula
d’Hostaleria i l’institut
Abat Oliba de Ripoll. ■

Lliuren els premis
Productes del Ripollès
J.C.
RIPOLL
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Caldera de biomassa
en funcionament

Mercè Cando,
millor tiradora de
cervesa

Obres a la placeta Brancals

VENTALLÓ

FIGUERES

A Garrigàs des de fa unes set-
manes una nova caldera de
biomassa dona servei a l’es-
cola, al centre sociocultural i a
les dues sales del centre cívic
del municipi. La instal·lació ha
suposat una inversió de
84.315,79 euros i es preveu un
estalvi anual de 18,9 tones
d’emissions de CO2 a l’atmos-
fera. L’actuació ha estat cofi-
nançada per la Diputació de
Girona dins del programa

Creen un premi
per a treballs de
recerca sobre Dalí

GARRIGÀS

L’associació Amics dels Mu-
seus Dalí, en col·laboració
amb els serveis educatius de
l’Alt Empordà i la Fundació Da-
lí, ha convocat la primera edi-
ció del premi al millor treball
de recerca de batxillerat dedi-
cat a la figura i obra de Salva-
dor Dalí. A partir d’aquest curs
s’hi poden presentar estu-
diants de tots els centres de
secundària de l’Alt Empordà i
de qualsevol modalitat de bat-
xillerat. El jurat, format per re-
presentants de la Fundació
Gala-Salvador Dalí, dels Ser-
veis Educatius de l’Alt Empor-
dà i dels Amics dels Museus
Dalí, premiarà el treball gua-
nyador amb un ordinador por-
tàtil. L’objectiu és fomentar
des de qualsevol àmbit la in-
vestigació sobre la vida i l’obra
de l’artista figuerenc. ■ EPA

Mercè Cando, del restaurant
La Sal de Saldet (Ventalló), ha
estat la guanyadora de la se-
gona edició del campionat de
tiratge de cervesa. La compe-
tició, organitzada per la Brava
Beer al Palau Firal de Girona,
va reunir 20 participants de
Catalunya i un centenar de
persones. La segona posició
va ser per a Eduard Tumeu,
del Manlleuet (Manlleu), i la
tercera, per a Raül Cruz, de la
foodtruck La Relíquia (Torroe-
lla de Montgrí). ■ EPA

ROSES

L’Ajuntament de Roses ha ini-
ciat les obres d’adequació de
la placeta Brancals de Santa
Margarida, situada al carrer
Punta de la Figuera. Els tre-
balls, que es preveu finalitzar
abans de l’acabament de
l’any, tenen com a objectiu
millorar l’accessibilitat i reno-
var el mobiliari urbà i la jardi-
neria, per fer més agradable i
segur aquest espai veïnal. Les

obres iniciades suposaran la
renovació de tots els ele-
ments deteriorats o en estat
precari, com ara la pavimen-
tació desigual, el transforma-
dor o el gronxador actuals. En
el marc de les mateixes obres,
s’hi incorporarà una zona de
jocs infantils, bancs i cadires i
una nova vegetació per perso-
nalitzar i fer més agradable
l’espai. ■ EPA

BEenerGi. Coincidint amb la
posada en marxa d’aquest
nou equipament i per difondre
els beneficis de la instal·lació,
l’Ajuntament va organitzar
una jornada divulgativa per
als alumnes de l’escola i veïns
del poble; la jornada va
incloure la visita a les instal·la-
cions i a l’exposició Com
adaptar-nos al canvi climàtic
al Centre 1 d’Octubre del mu-
nicipi. ■ EPA

Les obres en curs a la placeta Brancals ■ AJ. DE ROSES


