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■Les actuacions de millora d’efi-
ciència energètica de la sala Galà
de l’Ajuntament de Cassà de la
Selva i de l’escola Les Mèlies de Vi-
lafant han obtingut el primer i se-
gon premi de la desena edició dels
Premis Medi Ambient Cilma. Els
premis, promoguts pel Cilma i la
Diputació de Girona, promouen
l’adopció de mesures d’estalvi i
eficiència energètica en edificis i
equipaments públics. 

Pel que fa a les actuacions que
han rebut el primer premi, atorgat
a Cassà i dotat amb . euros, el
jurat n’ha valorat que han permès
obtenir uns estalvis de consum
d’electricitat (. KWh) i de
, tn d’emissions de diòxid de
carboni, a més d’un estalvi econò-
mic global de prop de . eu-
ros, aconseguit principalment
amb la renovació de la climatitza-
ció de la part nova de l’edifici.

Del segon premi, atorgat a
l’Ajuntament de Vilafant i guardo-
nat amb . euros, el jurat n’ha
destacat la substitució de cent
fluorescents convencionals per
LED, així com la instal·lació de
cartells de sensibilització en l’es-
talvi d’aigua i energia.

També s’ha atorgat un premi
addicional, dotat amb  euros,
al projecte fet al pavelló municipal
de Vilablareix on, entre altres me-
sures, s’han substituït trenta focus
de la pista poliesportiva per LED. 

Cilma premia
la sala Galà de
Cassà i l’escola
Les Mèlies per
l’estalvi energètic
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■ El Parc Científic va acollir ahir
la jornada è aniversari de la
Carta d’Ottawa: nous reptes en
promoció de la salut organitzada
per Dipsalut i la Càtedra de Pro-
moció de la Salut de la Universitat
de Girona. S’hi van abordar expe-
riències de promoció de la salut i
en el cas de Dipsalut s’hi va expo-
sar la creació dels Parcs Urbans de
Salut i les Xarxes d’Itineraris Salu-
dables, el programa «Sigues tu»,
que entrena les habilitats per a la
vida d’infants i adolescents, i el
«Salut i crisi», que mitiga els efec-
tes de la crisi sobre la salut. 

La UdG i Dipsalut
commemoren els
30 anys de la 
Carta d’Ottawa

DIPSALUT

Un moment de la jornada, ahir. 

DdG ARGELAGUER 

■Un incendi en una casa de plan-
ta baixa i pis va provocar  ferits
lleus d’una mateixa família, una
mare i  fills. La casa està situada
al carrer Major, , al costat del
camí de l’Avet. Els bombers van
rebre l’avís de foc a dos quarts d’
de la matinada de la nit del dijous,
dia  de desembre. Fonts dels
bombers han indicat que el foc es-
tava centrat a la primera planta de
l’immoble, on hi ha una cuina
menjador. 

Els bombers van donar l’incen-
di per controlat a dos quarts de 
de la matinada. Després es van
dedicar a remullar i ventilar l’edi-
fici. Mitja hora més tard, van do-
nar per extingit l’incendi. 

El foc va produir un fum espès
que sortia per la teulada i era visi-
ble a través de l’enllumenat pú-
blic. Arran del fum,  persones
van resultar intoxicades. Per cau-
sa del foc, una altra va patir cre-
mades de poca gravetat en un
braç.

Els sanitaris de les dues ambu-
làncies del Servei d’Emergències
que es van traslladar al lloc dels
fets van fer les primeres assistèn-
cies amb oxigen al Casal dels Avis.
El casal va ser obert per l’Ajunta-
ment, per tal que els afectats tin-
guessin un lloc cobert i calent on

ser atesos amb oxigen. El sinistre
va mobilitzar l’alcalde, el regidor
d’emergències i un treballador
municipal. Al final, els sanitaris
van traslladar els ferits a l’Hospital
d’Olot. Segons fonts dels bom-
bers, no hi van haver desallotja-
ments. 

Fonts de l’Ajuntament han in-
format que els ferits ja han estat
donats d’alta i que ara els serveis
socials els han trobat un habitatge
provisional a Sant Jaume de Llier-
ca.

Segons els bombers, el foc ha
afectat sobretot la part de la cuina

menjador pel fum i per l’escalfor.
Tot els elements que hi havia en
aquesta part de la casa van cre-
mar, per la qual cosa –segons els
bombers– és complicat determi-
nar l’origen del foc. La resta de
l’habitatge no va cremar, però està
molt afectat pel fum i l’escalfor.

Un foc en una casa d’Argelaguer
causa tres intoxicats i un ferit
L’incendi va començar amb molta força a la cuina menjador i el fum i l’escalfor van acabar
afectant tot l’habitatge Els serveis socials els han buscat una casa a Sant Jaume de Llierca

X.V. OLOT

■ La consellera de Governació,
Meritxell Borràs, ahir, va lliurar 
claus als beneficiaris de pisos de
lloguer social situats al carrer Abat
Racimir, al barri de Sant Miquel
d’Olot. En l’acte d’entrega, Borràs
va ressaltar la compra de  pisos
feta per la Generalitat i l’Ajunta-
ment de la capital de la Garrotxa
el passat mes de maig a través del
dret de tanteig i retracte de les ad-
ministracions envers els propie-
taris d’habitatges buits.

Borràs va explicar que a través
del dret de tanteig i retracte, la Ge-
neralitat ha ampliat en  pisos
els habitatges de la borsa de llo-

guer social. Va precisar que 
d’aquests habitatges són a les co-
marques gironines. 

En el mateix acte, el regidor
d’Habitatge per l’Ajuntament
d’Olot, Josep Berga (PDECat), va
indicar que, de les claus atorga-
des,   han anat a parelles o joves
sols de menys de  anys. 

Les dues claus restants han es-
tat per a un família regida per un
sol membre i una família de per-
sones de més de  anys. Berga va
definir: «Són  parelles joves i algun
jove individual que es volen
emancipar i que a vegades per
culpa dels sous que tenen els és
difícil arribar a accedir un habitat-
ge». 

L’edil olotí va explicar que els
preus dels lloguers es mouen en-
tre els  i els   al mes. Va pre-
cisar que el més car és un de  m

de  habitacions, el preu del qual
és de  . Berga va dir: «Donar

les claus abans de Nadal ens fa
pensar que és una notícia molt
bona».

L’alcalde, Josep Maria Coromi-
nas (PDECat), va demanar als be-
neficiaris que col·laborin amb el
barri de Sant Miquel. Va exposar:
«Que podem venir a passejar i a
veure el Ball Pla de Sant Miquel». 

Joves independents 
Entre els joves que van recollir
claus, hi havia Ivan Romero. Va ex-
plicar que havia sabut pels mit-

jans de la promoció hi havia deci-
dit apuntar-s’hi. Va explicar que
vivia amb els pares i es volia inde-
penditzar i gràcies a l’oferta de
l’Ajuntament ho ha aconseguit.

La parella formada per Sònia
Aguilera i Èric Arjona va explicar
que van trobar treball i volien in-
dependitzar-se. Van indicar que
volien un pis assequible per co-
mençar a viure en parella. Quan
van saber de l’oferta de l’Ajunta-
ment s’hi van apuntar per tal
d’aprofitar l’oportunitat.

Olot lliura les claus
de 21 pisos de
lloguer oficial 
El perfil dels beneficiaris
és el de joves amb un salari
assolit fa poc que volen
començar una vida en parella

La consellera lliura les claus d’un pis a un jove X.V.

Els vehicles dels bombers es van situar a banda i banda del carrer Major. DdG
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