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Passatgers fent cua, ahir.

Una avaria en
un TAV deixa
120 passatgers
sense tren a
Figueres i Girona
GIRONA | EFE/DdG

El TAV de les 07.55 hores que realitza el trajecte Figueres-Madrid
va patir una avaria ahir al matí
abans de sortir de l'estació de la localitat empordanesa i va ser
substituït pel tren previst per al següent servei, cosa que va causar un
retard en la sortida de 40 minuts.
Segons va informar Renfe, a causa de la necessitat de substituir el
tren de les 07.55 hores, no va poder sortir el comboi previst a les
08.55, així que la companyia va habilitar un transport alternatiu en
autocar de Figueres (Alt Empordà)
a Barcelona i en tren de mitjana
distància de Girona a Barcelona.
Renfe indemnitzarà els viatgers
afectats amb el 100 % del valor dels
seus bitllets.
CURSOS DEL CILMA

La Diputació ajuda a
trobar feina a 14 aturats
GIRONA | DdG

Dels 36 alumnes aturats que varen participar en els cursos d’eﬁciència energètica i energies renovables que organitza la Diputació i
el CILMA catorze ja s’han inserit en
el món laboral. D’aquests, 11 s’han
establert com a autònoms.
GRUP CAÑIGUERAL I.M.P., SL
(Societat Absorbent)

DISTRIBUCIONES CALIDAD 42, SLU
(Societat Absorbida)

Fusió per absorció
En compliment del que disposa l’art. 43 de la Llei 3/2009, de 3
d’abril, sobre modificacions estructurals de les Societats Mercantils, es fa públic, per a general coneixement, que les Juntes
Generals i Extraordinàries de les societats GRUP CAÑIGUERAL
I.M.P., SL i DISTRIBUCIONES CALIDAD 42, SLU, celebrades amb
caràcter universal el dia 15 de novembre de 2013, varen acordar,
per unanimitat, la fusió de les esmentades Societats mitjançant
l’absorció de DISTRIBUCIONES CALIDAD 42, SLU per part de GRUP
CAÑIGUERAL I.M.P., SL, amb la total transmissió del patrimoni de
la societat absorbida a la Societat absorbent, que incorporarà en
bloc a títol de successió universal tots els elements integrants de
l’actiu i passiu de l’esmentada Societat, subrogant-se GRUP CAÑIGUERAL I.M.P., SL en tots els drets i obligacions de la societat
DISTRIBUCIONES CALIDAD 42, SLU, que quedarà dissolta i extingida, sense liquidació.
La fusió es portarà a terme de conformitat amb el que preveu l’art.
42 de la Llei 3/2009 de 3 d’abril, segons el projecte de fusió subscrit el 12/11/2013 i els respectius Balanços tancats el 30 de setembre de 2013.
Dret d’informació i oposició: De conformitat amb el que disposen
els articles 43 i 44 de la Llei de modificacions estructurals de les
Societats Mercantils, es fa constar el dret que assisteix els socis
i els creditors de les societats que són part en l’operació de fusió,
d’obtenir el text íntegre dels acords adoptats i dels Balanços de
Fusió, així com el dret dels creditors de les esmentades societats
a oposar-se a la fusió, dintre del termini d’un mes, a comptar des
de la publicació de l’últim anunci, en els termes previstos en l’article 44 de l’esmentada Llei.
Serinyà, 16 de novembre de 2013 – El President del Consell d’Administració de GRUP CAÑIGUERAL I.M.P., SL.

Firmat Sr. Joan Cañigueral Puig
President del Consell d’Administració
Inscrita en el Registre Mercantil de Girona, Volum 104, Foli 98, Full GI-1.904 i
CIF núm. B-17082454

Alerten d’un cementiri d’animals
al costat d’un rec a Garrigoles
 L’ACA investiga l’origen dels abocaments però no actuarà perquè no hi veu risc de contaminació
MARC MARTÍ

GARRIGOLES | F.BENEJAM

Els caçadors de la zona de Garrigoles, al Baix Empordà, han alertat aquests dies de l’existència
d’un cementiri de porcs senglars
a prop d’un rec. Els animals estan
tots amuntegats al fons d’un barranc a la zona del torrent de les Olives, al terme municipal de Garrigoles. A banda de porcs senglars,
també hi ha altres bèsties com ara
toixons, i els caçadors neguen que
hagin estat morts per trets de caça,
sinó que asseguren que van ser
atropellats.
Alertats per aquesta troballa i
per la seva proximitat a un rierol,
els caçadors van decidir posar sobre avís el cos d’Agents Rurals.
Aquests van obrir una acta i van informar d’aquest abocador irregular a l’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA). Ahir aquest organisme va
conﬁrmar tenir constància del cementir i va aﬁrmar que ja havia fet
inspeccions sobre el terreny.
Segons va comunicar l’ACA,
l’abocament es trobaria en un
punt «força allunyat» dels nuclis
habitats i en la inspecció es va
constatar que els animals morts
«no suposaven cap risc per la contaminació de l’aigua ni tampoc
obstaculitzaven el pas de l’aigua en
possibles avingudes».
Per aquest motiu, aquest organisme va comunicar que no farà
cap actuació. «En cas que observéssim qualsevol potencial incidència sobre el domini públic i hidràulic actuaríem». En aquesta
línia, l’ACA va destacar que perseverà per identiﬁcar l’origen de
l’abocament d’aquests animals.
Precisament, des de la descoberta els testimonis que han anat

Senglars i altres animals morts a l’abocador trobat a Garrigoles.

La hipòtesi més estesa és que
els animals poden haver estat
abocats pels encarregats de
netejar les carreteres

animals morts.
Segons va explicar un d’aquests
testimonis, «normalment els animals morts per aquesta zona es
porten a un crematori situat a Albons mitjançant un camió de l’Armentera». Tanmateix, tampoc sap
amb seguretat per què en aquest
cas els animals morts es van deixar en aquest indret.

a veure aquest cementiri tenen les
seves hipòtesis. La més estesa és
que els animals poden haver estat
abocats pel camió d’alguna de les
empreses que l’organisme públic
que gestiona les carreteres té contractada per netejar els vorals dels

Accions contra els senglars
Els porcs senglars suposen actualment una autèntica plaga per a
agricultors i veïns d’alguns nuclis
de les comarques gironines. Per
evitar-ne la superpoblació, Agricultura va anunciar la setmana
passada mesures per controlar

Segons l’ACA, l’abocament
d’animals es troba en un punt
«força allunyat» del terme
municipal de Garrigoles

aquesta espècie. La més destacada és la de decidir actuacions de
caça per reduir la sobrepoblació de
fauna salvatge si aquesta produeix
danys a l'agricultura.
La mesura va tirar endavant
després que s’aprovés per unanimitat dijous passat la incorporació
d'un article a la Llei de mesures ﬁscals, ﬁnanceres i del sector públic
que preveu que es pugui declarar
l'emergència cinegètica en aquests
casos.
Fins ara, Agricultura no podia
decidir aquestes actuacions dins
les àrees privades de caça, ja que
aquestes estan gestionades per
les societats de caçadors i suposen
el 80% dels espais cinegètics.

El Pla de l’Estany i La Caixa El Consell del Gironès
col·laboren en un projecte rebaixa un 0,62% el
d’integració de nouvinguts pressupost per al 2014
BANYOLES | DdG

El Consell comarcal del Pla de
l’Estany i l’Obra Social La Caixa
col·laboren en un projecte d’acció
social adreçat, especíﬁcament, als
col·lectius de dones i nouvinguts.
Ahir es va signar el conveni per dur
a terme aquest projecte, que l’Obra Social subvenciona amb 34.720
euros i que consta d’activitats gestionades per un equip de professionals, per donar resposta a les demandes i les necessitats de diferents grups de dones i persones joves –tant dones com homes– nouvingudes a la comarca.
Un dels seus aspectes a destacar
és la voluntat d’integrar molts pro-

jectes petits en un de sol i coordinar-se en diferents àmbits de treball, com l’educatiu, el social i el sanitari. Les activitats proposades suposen intervencions individuals,
però també inclouen altres actuacions amb grups de persones i
famílies, en forma de tallers de prevenció, de sensibilització, de seguiment o de formació, de conferències o de xerrades. Totes les accions estan dissenyades per
aquests grups de persones i moltes estan orientades al seu entorn, fent possible que assoleixin
un bon coneixement de la societat d’acollida i un alt grau d’autonomia.

GIRONA | R.V.E.

El Consell Comarcal del Gironès
va aprovar ahir els comptes de la
corporació per al 2014, uns pressupostos que es redueixen en un
0,62% respecte al 2013, amb un import total de 15,4 milions d’euros.
El ple va aprovar el pressupost
amb els vots a favor de CiU i ERC,
i amb les abstencions del PSC, el
PP, la CUP i ICV.
El president del Consell, Jaume
Busquets, va agrair a tots els grups
la col·laboració i la bona predisposició a l’hora d’elaborar els
comptes, mentre que les principals
queixes dels grups de l’oposició
van girar al voltant dels retards de

la Generalitat a l’hora de pagar les
subvencions i ajudes a l’ens comarcal.
Busquets va destacar que és un
pressupost molt ajustat, obligat
per les circumstàncies, tot i que
s’han intentat potenciar les partides destinades a acció social i
també a l’emprenedoria.
L’àrea que s’endú la partida més
important dels comptes és la d’Ensenyament, amb 6,1 milions d’euros, un 0.38% menys que l’any
passat. En aquest sentit, des del
Consell van informar que s’ajusten
els diners destinats al transport escolar, però que s’incrementen els
que són per a beques de menjador.

