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COMARQUES

El col·lectiu d'indignats d'Olot té
problemes per recórrer la sentèn-
cia del jutjat d'instrucció 2 d’Olot-
que dóna llum verd al desnona-
ment de Cal Ganiveter, un edifici
buit que van ocupar fa 15 mesos
per oferir-lo a persones i famílies
necessitades de sostre. L'advocat
dels indignats, Benet Salellas, ha
explicat que per recórrer la sen-
tència cal pagar una taxa judicial
de 800 euros. Ha definit l’import
com «una barrera per persones
sense recursos». Salellas ha dit:
«ens agradaria recórrer a l’Au-
diència Provincial, però no po-
dem». Ha indicat que buscarà al-
gun tipus de drecera per poder ac-
cedir a la via de recurs a través del
mecanisme de justícia gratuïta.

La sentència, que encara no és
ferma, dóna la raó a la propietat
que demanava que desallotgessin
l'immoble i  condemna els inqui-
lins a marxar. Si no ho fan volun-
tàriament i la propietat ho dema-
na, el desnonament serà forçós. 

Els indignats van ocupar el 19 de
novembre del 2011 aquest edifici,
que feia més de 30 anys que esta-
va buit, per donar-li un ús social i
oferir-lo a persones sense recursos.

Per això, és difícil que les persones
que hi viuen puguin tenir els diners
necessaris per presentar recurs. 

Mentrestant, Can Ganiveter con-
tinua ocupat i els seus inquilins no
han de marxar-ne mentre no hi
hagi sentència ferma. 

Ara, els ocupants fan referència
a una proposta de la propietat
que els va arribar unes hores abans
de la celebració del judici. Segons
ells, van rebre una carta, en la
qual la propietat els proposava
destinar la casa al lloguer social. Es
tractava de separar la casa en pisos
i llogar-los per un import aproxi-
mat de 100 euros al mes. 

A partir de la carta, els Indignats
volen obrir una porta de diàleg
amb la immobiliària Servihabitat.
«Volem saber les intencions que té
l’entitat financera de la Caixa», va
declarar, ahir, a Ràdio Olot el seu
portaveu, Jordi Gasulla. Va afegir:
«hem de saber si l’entitat té real-
ment ganes de negociar i trobar un
punt que satifaci les dues parts. Ga-
sulla va avançar: «si veiem que
aquesta solució no es produeix,
ens plantejarem amb més serietat
la possibilitat de presentar el recurs
a la sentència que reconeix la pro-
pietat de la Caixa.
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La taxa judicial
impedeix el recurs
dels indignats de cal
Ganiveter d’Olot
Els ocupants de l’edifici intenten obrir una

via de diàleg per obtenir un lloguer social


Els Indignats a Olot, amb Benet Salellas assegut a la dreta. 
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Un total de 15 hospitals catalans

estaran connectats 24 hores, cada
dia de la setmana, a través de vi-
deoconferència amb un neurò-
leg expert en ictus, que ajudarà els
metges a decidir el tractament
que ha de rebre el pacient i evitar
trasllats innecessaris.

D'aquesta manera, es pretén
aplicar el tractament més ràpida-
ment, ja que es calcula que aquest
només és eficaç fins a 4,5 hores
després que apareguin els pri-
mers símptomes, mentre que si
s'aplica més tard pot resultar fins
i tot contraproduent, va explicar el
responsable del Pla Director de
Malaltia Vascular General, Miquel
Gallofré.

El neuròleg de guàrdia serà met-
ge dels hospitals catalans Ger-
mans Trias i Pujol (Barcelonès),
Vall d'Hebron o Bellvitge i, a par-
tir de la imatge de les proves  diag -
nòstiques que s'hagin realitzat als
hospitals comarcals que no dis-
posen d'aquest tipus d'especia-
listes, decidirà el tractament, que
es rebrà al propi hospital comarcal.

Els nou hospitals comarcals que
s'uniran a aquest sistema són els
de Figueres, Palamós, Vic (Osona),
Granollers (Vallès Oriental), Ma-
taró (Maresme), Igualada (Anoia),
Vilafranca del Penedès (Alt Pe-

nedès), Garraf (Barcelona) i Tremp
(Pallars Jussà).

També també estaran connec-
tats a aquest sistema, anomenat
Teleictus 2.0, sis hospitals –Doctor
Josep Trueta, Vall d'Hebron, Ger-
mans Trias i Pujol, Bellvitge, Arnau
Vilanova i Althaia Manresa– que
compten amb especialistes i que
podran atendre també les con-
sultes procedents dels hospitals co-
marcals.

Fins ara, eren els especialistes
d'aquests centres hospitalaris de
referència qui atenien els dubtes
dels hospitals comarcals, però a
partir d'ara comptaran també amb
el neuròleg de guàrdia que atendrà
els pacients telemàticament.

El conseller de Salut, Boi Ruiz, va
explicar que amb aquest sistema
«en lloc de desplaçar el malalt, des-
placem el coneixement». D'una al-
tra banda, aquesta setmana tam-
bé s'ha implementat el nou codi ic-
tus, un sistema per identificar els
pacients amb un ictus agut i tras-
lladar-los ràpidament a l'hospital
de referència més pròxim.

A Catalunya hi ha 24 hospitals
amb capacitat per atendre pa-
cients amb un ictus, dels quals 14
es consideren hospitals de refe-
rència –perquè disposen d'espe-
cialista– i 9 són hospitals comarcals
que realitzen l'atenció a través del

sistema Teleictus 2.0.
El codi ictus s'activarà davant per-

sones amb símptomes de tenir
un ictus amb menys de 8 hores d'e-
volució i que tingués una bona au-
tonomia de funcions abans de
l'accident cerebral, sense tenir en
compte l'edat.

Des de l'any 2006, quan es va im-
plantar el codi, s'ha quatriplicat el
nombre de pacients que reben
un tractament trombolític –actu-
alment el reben un 12,5 %–, men-
tre que la xifra d'ictus ha seguit es-
table.

El nou codi ictus inclou pòsters
que faciliten la sensibilització del
professional sanitari no especia-
lista en aquesta malaltia i, en lloc
d'establir límits d'edat dels pa-
cients, es basa en la seva autono-
mia prèvia.
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Un neuròleg atendrà per
videoconferència pacients
d’ictus d’hospitals gironins
Uns experts estaran 24 hores de guàrdia per ajudar els metges del

Trueta i dels centres de Figueres i Palamós a decidir els tractaments


La Delegació del Govern ha pre-
sentat un recurs al Jutjat Conten-
ciós Administratiu número 3 de Gi-
rona contra l'Ajuntament de la
Vall d'en Bas. El motiu és una mo-
ció de suport a la insubmissió fis-
cal proposada pel Moviment Diem
Prou. La Delegació reclama un
expedient informatiu. És un do-
cument que recull informació so-
bre una situació. L’expedient ha de
contenir els elements necessaris
per ressoldre l’afer. El termini de
presentació és de 20 dies. El Jutjat
ha citat els demandats a declarar
en el termini de 9 dies. Fonts de l'A-
juntament de la Vall d'en Bas han
assenyalat que el procés no re-
presentarà cap despesa pel mu-
nicipi perquè aniran a càrrec de

l'Assegurança que l'Ajuntament
té amb l'Associació Catalana de
Municipis. 

En canvi, les mateixes fonts han
apuntat que els tràmits augmen-
taran la càrrega de feina de l'Ad-
ministració Municipal. L'alcalde,
Miquel Calm (CiU) ha precisat a
Olot Televisió que el fet d'aprovar
la moció no representa que la Vall
d'en Bas hagi decidit pagar els
impostos a una Agència Tributà-
ria Catalana. L'Ajuntament de la
Vall d'en Bas va aprovar la moció
a favor de la insubmissió el 23 de
maig del 2012. 

La moció, segons Josep Garcia
(ERC), va ser proposada i redac-
tada per ERC, però després van ar-
ribar a un acord amb CiU per pre-
sentar-la i aprovar-la conjunta-
ment.

Olot i Vic i la insubmissió
«Un a un ens van pessigant i de
mica em mica ens prenen autori-
tat», va declarar, abans d’ahir, l'al-
calde d'Olot, Josep Maria Coro-

minas (CiU), en relació a la in-
submissió fiscal. Va avançar que
declararà Olot ciutat insubmissa
quan ho facin una majoria d'a-
juntaments catalans. 

Corominas va denunciar una
persecució contra els ajuntaments
de caire nacionalista. Va opinar:
«no us adoneu que ens estan fent
fora d’Espanya».

Corominas va exposar la seva
postura quan va ser preguntat per
si seguiria el camí marcat per l’al-
calde de Vic, Ramon Vila d’Abadal.
El passat dilluns, 6 de març, l’A-
juntament de Vic va aprovar una
moció per sumar-se a la campanya
d’insubmissió fiscal que ja han
secundat diversos municipis ca-
talans. Ho va fer  amb els vots a fa-
vor de CiU, ERC, SI, ICV i la CUP i
les abstencions de PSC i PxC.

La moció insta el Govern cata-
là a establir un protocol d’actuació
que permeti que els ajuntaments
catalans realitzin el pagament
d’impostos a una agència catala-
na. 
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L’Estat denuncia la Vall d’en Bas
per la insubmissió fiscal
L’Ajuntament d’Olot té

previst declarar-s’hi quan
la majoria d’ajuntaments
també ho facin



AVENÇ
Teleictus, una manera d’anar més
ràpid en el tractament de pacients

El sistema de videoconferèn-
cia pretén que s’apliqui el trac-

tament d’una forma més ràpida, ja
que es calcula que només és eficaç
fins a 4,5 hores després que apare-
guin els primers símptomes.



LA CLAU

Zona afectada: Olot

Carrers: C/ Notari Nonet Escubós, 8, C/ Josep de Calassanç 4, 6, 9,
13, C/ Verge de Fàtima 5, 8, 9, 10, 12, 13, Passeig de Barcelona 2,
4, 6, Plaça Catalunya 1, 3, 5, 7, 9.

Dia i hora: 10 de març de les 7.00 h. a les 11.00 h.

Gràcies per la seva col.laboració. Treballem per millorar el servei.

Bassols Energia Informació disponible a
Av. Girona, 2 - 17800 OLOT www.bassolsenergia.com
Tel. 972 260 150
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