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Comarques

Més de 2.800 persones de les
comarques gironines són celíaques
 A Girona hi ha 1.881
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nRipoll acollirà aquest divendres
les XXIV Jornades Esportives en
Salut Mental de les comarques gironines, organitzades pels Serveis
de Rehabilitació Comunitària de
la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de l’Institut d’Assistència
Sanitària. L'objectiu de la trobada
esportiva, que comptarà amb uns
250 participants, és promoure
l'activitat física i els hàbits de vida
saludables i forma part de les activitats que es duen a terme al llarg
de l'any amb els usuaris dels serveis de rehabilitació, prop de 450
en el conjunt de la demarcació.
Les jornades «desenvolupen i
fomenten valors i qualitats indispensables per al bon desenvolupament de les habilitats socials
per a la millora de la qualitat de
vida com ara, l’esforç, el treball, la
constància, l’acceptació, la cooperació, el respecte», segons explica
l’equip del servei del Ripollès, amﬁtrió de l’edició. D’altra banda,
s’hi treballa per a la normalització
i la sensibilització envers la salut
mental, amb l’apropament de la
comunitat al Servei de Rehabilitació.
Les jornades començaran a les
10 i s’obsequiarà a cada participant amb un esmorzar saludable.
Seguidament es duran a terme les
competicions i altres propostes
esportives adaptades a les demandes dels assistents. La jornada inclou futbol sala, petanca, caminada, gimcana, ping-pong, aiguagim, zumba i escalada. En ﬁnalitzar, cap a la 1, tindrà lloc el
lliurament de trofeus als guanyadors, per part de representants de
l'equip directiu de l' IAS i de l'Ajuntament de Ripoll. La festa conclourà amb un dinar de germanor.
DdG GIRONA

dones i 929 homes
diagnosticats amb
celiaquia, i més d’una
quarta part tenen
menys de quinze anys
La població celíaca a les comarques gironines ronda les 2.800
persones. En concret, a la demarcació hi ha unes 1.881 dones i 929
homes amb celiaquia segons dades del Departament de Salut, facilitades per la delegació de Girona de l'Associació de Celíacs de
Catalunya quan coincideix amb el
Dia Internacional del Celíac, que
es commemora el 16 de maig.
Dels 2.810 celíacs que hi ha diagnosticats a la província, més d’una quarta part, 840, són menors
de quinze anys, segons les dades
de Salut, que no tenen en compte
les persones sensibles al gluten
que han de seguir la mateixa dieta
que els celíacs.
L'entitat, constituïda el 1977
com la primera organització de
l'Estat creada per defensar els interessos de les persones celíaques, representa els 75.000 celíacs
i 450.000 sensibles al gluten que
s'estima que viuen a Catalunya.
Actualment té cinc delegacions a

Les Jornades
Esportives en
Salut Mental
reuniran a Ripoll
250 assistents

Diversos productes, en un
obrador acreditat per l’entitat, en
una imatge d’arxiu. FOTO: ACN

la demarcació: a Girona ciutat, a
l'Alt Empordà, a la Cerdanya, la
d'Olot per a la Garrotxa i el Ripollès i la de Blanes, per als veïns de
la Selva Marítima i l'Alt Maresme
diagnosticats d'aquesta malaltia
sistèmica de caràcter autoimmunitària que, a hores d'ara, té com
a únic tractament la dieta estricta
sense gluten.
És per això, recorda l'Associació
Celíacs de Catalunya, que cal
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«sensibilitzar la població general
i els establiments que ofereixen
aliments processats per a que ho
facin amb totes les garanties i protocols de seguretat».
L'entitat ofereix als interessats
una acreditació gratuïta que certiﬁqui i garanteixi els protocols de
seguretat per a tots aquells establiments que ofereixen aliments
sense gluten. I és que, aquells que
publiciten productes amb la paraula o símbol sense gluten han
de garantir que la presència d'aquesta proteïna és inferior a les 20
parts per milió.
Actualment, segons l'entitat,
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Anunci sobre aprovació inicial del Pla Especial Urbanístic entorn de Mas Sobeies

Anunci sobre aprovació inicial d’una modificació puntual al número 9 del POUM

Anunci sobre aprovació inicial del Pla Especial Urbanístic Can Periques – Les Brides

El ple de l’Ajuntament de data 30 d’abril de
2019 ha aprovat inicialment el Pla Especial
Urbanístic entorn de Mas Sobeies. L’esmentat
acord s’exposa al públic pel termini de 30
dies perquè les persones interessades puguin presentar les al·legacions i suggeriments que creguin oportunes. Un cop transcorregut el termini, en cas de no presentar-se
al·legacions, la dissolució quedarà aprovada
definitivament

El ple de l’Ajuntament de data 30 d’abril de
2019 ha aprovat inicialment una modificació
puntual al número 9 del POUM. L’esmentat
acord s’exposa al públic pel termini de 30
dies perquè les persones interessades puguin presentar les al·legacions i suggeriments que creguin oportunes. Un cop transcorregut el termini, en cas de no presentar-se
al·legacions, la dissolució quedarà aprovada
definitivament.

El ple de l’Ajuntament de data 30 d’abril de
2019 ha aprovat inicialment el Pla Especial
Urbanístic Can Periques – Les Brides. L’esmentat acord s’exposa al públic pel termini
de 30 dies perquè les persones interessades
puguin presentar les al·legacions i suggeriments que creguin oportunes. Un cop transcorregut el termini, en cas de no presentar-se
al·legacions, la dissolució quedarà aprovada
definitivament.

La Vall d’en Bas, 13 de maig de 2019
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Lluís Amat Batalla
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AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ
EDICTE
Aprovació inicial de la modificació puntual del pla especial urbanístic del càmping de Vilacolum
Atès que en data 25 de gener de 2019, RE 2019000081 es va presentar sol·licitud per la modificació del Pla Especial Urbanístic del
Càmping de Vilacolum, es va procedir a iniciar el procediment per portar a terme la corresponent aprovació inicial.
Vist que s’han emès els corresponents informes per part de la Secretaria d’aquest Ajuntament així com dels serveis tècnics d’aquest
Ajuntament, en el que es fixa la legalitat del procediment a seguir.
Atès que en data 5 de març de 2019, els Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
van resoldre que la modificació pretesa no produeix efectes significatius en el medi ambient, no essent necessària sotmetre la proposta presentada a avaluació mediambiental estratègica simplificada.
Per acord de Ple de data 9 d’abril de 2019, vistos els informes emesos, es va procedir per part del Ple, per unanimitat dels seus membres a aprovar inicialment la sol·licitud de modificació puntual del Pla Especial del Càmping de Vilacolum
Examinada la documentació existent a l’expedient, vistos els informes de la Secretaria i, de conformitat amb l’establert a l’article 21.1
j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local
Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla Especial Urbanístic del Càmping de Vilacolum, en els termes presentats i que obren
dins l’expedient.
Obrir un període d’informació pública i de consultes durant un termini de trenta (30) dies, mitjançant anunci al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, en el Butlletí Oficial de la Província i en el diari de Girona, així com a la web de l’Ajuntament www.torroelladefluvia.cat. Durant aquest període quedarà l’expedient a disposició de qualsevol que volgués examinar -la, perquè en tot cas es puguin
presentar les al·legacions que es considerin oportunes.
Efectuar, igualment, les consultes que procedeixin a les Administracions Públiques afectades.
Sol·licitar, si així fos necessari, informe als organismes afectats per raó de les seves competències sectorials.
Sol·licitar informe a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona que haurà d’ésser emès en el termini de dos mesos, entenent-se que
es favorable en el cas de no ser emès en el termini fixat
Torroella de Fluvià, 10 de maig de 2019.– Sr. Pere Moradell i Puig, alcalde.

arreu de la província de Girona
només hi ha 19 establiments acreditats, molts dels quals cadenes.
Per commemorar el Dia Internacional del Celíac, la delegació
de Girona ha organitzat una jornada el 18 de maig al centre cívic
del Pla de Palau. A partir de les 4
de la tarda hi ha prevista una xerrada sobre l'etiquetatge dels productes, un concurs infantil amb
premis i un concurs amb degustació de coques sense gluten.
A més, cada primer dimarts de
mes la delegació es reuneix al centre cívic de Palau, en una trobada
oberta a tothom.
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Edicte d’exposició pública d’un projecte d’actuació
específica d’interès públic en sòl no urbanitzable
De conformitat amb l’article 48 del Text refós de la Llei
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, que regula el procediment per a l’aprovació de
projectes d’actuacions específiques d’interès públic en
sòl no urbanitzable, mitjançat aquest edicte s’exposa al
públic l’Avantprojecte d’ampliació i reforma interior del
mas Can Soler, d’aquest terme municipal, promogut per
l’empresa Xamejan, SL, per tal que tothom que hi estigui interessat el pugui examinar i/o presentar-hi al·legacions en el termini d’un mes a comptar de la publicació d’aquest edicte al BOPGii a a l’e- tauler de l’ajuntament de Sant Miquel de Campmajor.
L’expedient es pot consultar a l’Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor, els dilluns, dimarts, dimecres i divendes de 10.00 a 14.00 del migdia i els dijous de 17.00
a 20.00 del vespre.
Sant Miquel de Campmajor, 6 de maig de 2019
L’Alcalde, J. Oriol Serrà Madriles

EDICTE
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària del
dia 3 de maig de 2019, ha adoptat el següent
acord:
«Primer.- Aprovar inicialment els Estatuts que han
de regular la composició i funcionament de la Junta de Conservació de la urbanització anomenada
Can Turon, de conformitat amb el planejament urbanístic vigent, a l’empara del que disposa l’article 119 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme, modificat parcialment per la Llei 3/2012, de 22 de febrer,
i el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei d’urbanisme.
Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública,
pel termini d’un mes, mitjançant edictes publicats
en el Butlletí oficial de la província, en la premsa
local i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament (seu
electrònica).
L’anterior termini es computarà des de l’última de
les publicacions. I podrà ser consultat a la web de
l’Ajuntament (www.girona.cat/urbanisme).
Tercer.- Notificar el present acord a tots els titulars
de terrenys inclosos dins el sector anomenat Can
Turon, pel termini d’un mes, a fi que puguin formular quantes al·legacions, suggerències o reclamacions puguin estimar-se pertinents per part dels
interessats.»
L’alcaldessa, Marta Madrenas i Mir
Girona, 7 de maig de 2019

Una dona
i dues menors,
intoxicades en un
incendi a Cassà
n Un incendi va deixar ahir una
dona i dues menors intoxicades
per fum en un incendi a Cassà de
la Selva. El foc va cremar l’ordinador d'una casa però el fort fum
que va generar va provocar afectacions a les persones que eren a
l'habitatge, al carrer de la Pau 19,
i van ser traslladades pel SEM per
rebre atenció. Tres dotacions de
Bombers es van desplaçar al lloc
pels volts de la una menys deu del
migdia i amb un quart d'hora van
donar l'incendi per controlat. Van
comprovar que només havia cremat l’aparell i que cap altra zona
ni mobiliari de la casa havia estat
afectada per les ﬂames.
E.B. CASSÀ DE LA SELVA

