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Comarques LA GARROTXA I EL RIPOLLÈS

Els treballs per a l’extinció de l’incendi, ahir al matí. FOTO: X.V.

Un incendi ensorra
part del sostre d’una
nau tèxtil a Sant Jaume
 Els Bombers van

haver de negar amb
aigua i escuma el
material encès per
evitar que una
guspira revifés el foc

XAVIER VALERI SANT JAUME DE LLIERCA

un incendi a la nau on fan les
barreges de colors va ensorrar
part del sostre d’una nau de l’empresa tèxtil tritexsa, situada al
costat de la carretera de montagut. segons va explicar Xavier
serrat, directiu de l’empresa, l’incendi es va generar a la nau on

EDICTE D’APROVACIO INICIAL DE LA
SUBSTITUCIÓ DEL SISTEMA D’ACTUACIÓ
URBANÍSTICA PER A L’EXECUCIÓ DEL SECTOR
SUP III «SANT BRIU» DEL MUNICIPI DE L’ESCALA

Tercer.- Notificar els anteriors acords a totes les persones propietàries i interessades en el sector SUP III
«SANT BRIU», amb citació personal, per tal que, durant el termini d’un mes, puguin formular les al·legacions que considerin escaients al respecte.
L’Escala, a data de la signatura electrònica
Víctor Puga
L’Alcalde

n La llar d’infants de sant Joan de
les Abadesses, segons el grup municipal d’erc, atén 36 infants i no
disposa del personal necessari per
al desenvolupament de la feina.
exposen que amb només quatre
educadores a jornada completa
no n’hi ha prou.
«el bon funcionament de la llar
implica una major dedicació amb
temps, esforç i atenció de les mateixes educadores», apunten.
també plantegen que, a la
darrera reunió de la comissió de la
llar d’infants, l’equip de govern va
comunicar a les famílies que pretenia incrementar la taxa de l’organisme i ampliar una mitja jornada per a l’any 2020.

DdG SANT JOAN DE LES ABADESSES

En data 16 d’octubre de 2019, la Junta de Govern de
l’Ajuntament de L’Escala, entre d’altres, va adoptar
el següent acord:

Segon. - Sotmetre l’aprovació inicial del canvi de la
modalitat del sistema d’actuació urbanística al tràmit d’informació pública durant un mes, mitjançant
la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província,
a un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal, al taulell d’anuncis i a
la pàgina web de l’Ajuntament.

Els Bombers
van llençar
aigua des
d’un camió
grua al sostre
que s’havia
enfonsat

rar murs per poder accedir a l’incendi.
Quan van poder van elevar un
balcó grua amb dos bombers.
des del balcó, van poder llençar
dolls d’aigua per damunt de la
matèria incandescent que havia
fet cedir part del sostre.
Al cap de dues hores, els bombers van donar el foc per controlat. Això no obstant, van continuar llençant dolls d’aigua sobre el
material per tal de deixar-lo ben
negat. La idea era evitar que
qualsevol petita guspira amagada entre el material pogués tornar a revifar l’incendi.
«Per fora l’aspecte és que està
tot apagat, però a vegades continua cremant per dintre», va explicar Xavier serrat. els bombers
van deixar de llençar aigua damunt del material quan van considerar que no quedava cap perill. Arribats al lloc on s’havia
produït el foc, van començar la
feina de ventilació i de neteja de
la nau.
Les fàbriques de qualsevol
sector són llocs on els petits incendis poden produir-se pel funcionament de les màquines o pel
material. La major part dels incendis no van a més perquè són
apagats de seguida pels treballadors. Això no obstant, a vegades
per causa del material és impossible evitar que l’incendi s’escampi i es fa necessària la intervenció dels bombers.

ERC de Sant Joan les Abadesses vol
més personal per a la llar d’infants

AJUNTAMENT
DE L’ESCALA

Primer. - Aprovar inicialment el canvi de la modalitat del sistema d’actuació urbanística per a l’execució del sector SUP III «SANT BRIU», passant-lo de reparcel·lació en la modalitat de cooperació a reparcel·lació en modalitat de compensació bàsica.

fan les barreges de cotó per ajustar els colors.
el foc es va iniciar en una sitja
carregada de matèria per causes
que es desconeixen. serrat va
considerar que hauria pogut ser
una guspira, un curtcircuit o un
ferro barrejat amb el gènere. es
tracta de causes freqüents en els

incendis en fàbriques tèxtils. de
fet, per tal d’evitar mals majors,
la nau on es va produir l’incendi
està aïllada de la resta de la fàbrica.
L’incendi va ser detectat al voltant de les set del matí. els treballadors de l’empresa van seguir
els protocols establerts en cas
d’incendi. els bombers fan sessions de formació a les fàbriques
que tenen risc d’incendi perquè
els treballadors quan es trobin
davant d’un foc puguin reaccionar. els ensenyen l’ús d’extintors,
a sortir del lloc de l’incendi d’una
manera ordenada i sobretot a
avisar.
Quan l’avis d’incendi va arribar al telèfon d’emergències, es
van mobilitzar 10 dotacions de
bombers, els mossos d’esquadra i els serveis d’emergències
mèdiques.
després de l’alarma, set dotacions de bombers es van quedar
als patis de la fàbrica per apagar
el foc. Al seu costat, els van quedar les ambulàncies d’emergències i els mossos d’esquadra. Pel
fet que abans els treballadors havien reaccionat de manera ordenada i segons marca el protocol,
els bombers van poder delimitar
el foc.
en aquell moment, el gènere
encès formava una espessa columna de fum que era visible des
de l’A-26, el polígon de Politger i
el poble de montagut. tot i que
el cel era gris i plovia, el fum de
l’incendi contrastava amb el cel
plujós i era molt visible.
els bombers van estirar les
mànegues, van entrar al lloc de
l’incendi i van començar a llençar aigua i escuma a la sitja on tenia lloc el foc.
entrar a l’interior d’una nau
industrial encesa és molt perillós. els bombers necessiten
màscares per evitar inhalacions
de fum, han d’entrar en ﬁlera i
evitar que els caiguin despreniments del sostre o de lleixes per
sobre. en ocasions, han d’ensor-

AJUNTAMENT
DE SALT

EDICTE
Aprovat provisionalment per l’Ajuntament Ple, en sessió ordinària del dia 21 d’octubre de 2019, l’expedient
de modificació de les Ordenances fiscals per a l’exercici 2020, de conformitat amb el que disposa l’article
17.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març
pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, restarà exposat al públic durant el
termini de trenta dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació del present edicte en el Butlletí Oficial de la Província (BOP), als efectes que els interessats puguin examinar-lo i, si s’escau, presentar les
oportunes reclamacions.
En cas de no presentar-s’hi cap reclamació, l’acord
provisional es considerarà elevat a definitiu i es procedirà a la publicació del text íntegre de les modificacions introduïdes a l’actualment vigent.
L’ALCALDE
Jordi Viñas i Xifra

segons erc, el plantejament de
l’equip de govern és incongruent
perquè el decret regulador de la
llar d’infants contempla que, actualment i per relació, pertocaria
un mínim de cinc educadores a la
llar d’infants de sant Joan, sobre la
base del nombre d’infants i grups
que han coexistit en el darrer curs
escolar i coexistiran durant el curs
que s’ha iniciat.
després d’haver plantejat la
seva visió de la situació de la llar
d’infants, el Grup municipal
d’erc ha comunicat que, segons
el seu criteri, la proposta de l’equip
de govern no contempla els mínims necessaris. Per això exigeix a
l’equip de govern que compleixi el
mínim de la relació de personal

que pertoca a la llar d’infants.
els republicans demanen que
s’ampliï l’equip d’educadores ﬁns
a un mínim de cinc a ﬁ de continuar donant un bon servei a les famílies de sant Joan i afavorir el repartiment de tasques i responsabilitats de les mateixes educadores.
Al mateix temps, aquest grup
municipal «no considera oportú
que s’incrementi la taxa en un moment en què no es compleixen les
demandes que proposen les famílies, i menys que es modiﬁqui la
taxa un cop el curs s’ha començat». es basen en una ampliació de
l’equip de professionals de la llar
d’infants, tal com indica la legislació vigent.

