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Desallotgen un bloc de l’Escala per un
incendi i tres agents resulten intoxicats
0 El foc es va iniciar a la xemeneia del primer pis i es va propagar a l’àtic 0 Dos agents locals i un mosso van quedar ferits
DIARI DE GIRONA / CONXI MOLONS

L’ESCALA | C. V./E. B.

Un incendi en un habitatge va
acabar amb dos agents de la Policia Local de l’Escala intoxicats de
caràcter lleu per fum. L’espectacularitat de les ﬂames i la gran fumerada que es veia que sortia per
la terrassa d’un àtic de l’avinguda
Girona del poble van fer sortir
molts curiosos al carrer ahir al
migdia.
L’incendi es va produir al voltant
de tres quarts d’una del migdia al
número 13 d’aquesta avinguda,
que es troba a tocar del centre
històric i és una de les portes d’accés de l’Escala. Es va mobilitzar ràpidament la Policia Local, Mossos,
Bombers amb vuit dotacions i el
SEM.
Es tracta d’un ediﬁci de planta
baixa i tres pisos que ràpidament
va ser desallotjat per la Policia Local. Quan hi van arribar els Bombers amb les vuit dotacions es van
trobar que les dues persones que
hi havia a l’ediﬁci ja eren fora. Van
començar a extingir les ﬂames i, al
voltant de les tres de la tarda, els
Bombers varen aconseguir apagar
l’incendi.
Segons fonts del cos d’extinció
d’incendis, les ﬂames haurien començat al primer pis i llavors es van
propagar ﬁns a l’àtic per una mena
de celobert que té l’ediﬁci.
Quan els Bombers van tenir les
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0 FLAMES ESPECTACULARS 1 Els efectius
d’extinció d’incendis van treballar sobretot a la
terrassa de l’àtic 2 Les flames i la forta fumerada
que venien del bloc de pisos es van poder veure
des de diversos punts del poble de l’Escala

ﬂames sufocades, van estar ventilant tot l’immoble, que va quedar
ben ple de fum.
A causa de l’incendi, dos agents
de la Policia Local de l’Escala que
estaven actuant en el succés i van
començar a apagar les ﬂames del
primer pis amb mànegues particulars, van resultar ferits lleus per

una intoxicació de fum. Amb tot, el
SEM els va poder atendre in situ
però al ﬁnal van anar a l’hospital de
Figueres per precaució i ahir mateix van ser donats d’alta. Un mosso d’esquadra també va resultar ferit per inhalació de fum i va ser traslladat a l’hospital comarcal de Palamós, on va ingressar a la cambra

Relleu al capdavant de Comerç Figueres
FIGUERES | DdG

Comerç Figueres ha oﬁcialitzat
el relleu a la presidència que des de
fa setmanes es prepara. El ﬁns ara
president, Jordi rotllant, ha al·legat motius professionals que li
impedeixen continuar desenvolupant la seva tasca. Estan previstes eleccions el 22 de març. Diari
de Girona va publicar el mes passat que l’actual vicepresident, Lluís de Anguera Marín, té previst presentar candidatura.
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rotllan es va acomiadar dels
companys a la junta celebrada dijous. Segons l’associació, s’ha convocat l’Assemblea anual i eleccions pel 22 de març. Hi haurà un
relleu després de més de deu anys
de rotllan al capdavant de Comerç
Figueres. Segons l’associació, a
principi del mes de novembre de
l’any passat rotllan va ser nomenat director de Màrqueting, Comunicació i Admissions de la seu
a Barcelona d’una xarxa multina-

cional de campus amb seu a Montreal. Aquesta circumstància, unida a les responsabilitats que segueix exercint en els negocis familiars, diuen que ha estat el motiu pel qual li hagi estat impossible
seguir assumint la presidència de
Comerç Figueres.
Comerç Figueres agrupa un
ampli sector comercial amb uns
tres-cents associats, però recentment han aparegut noves associacions.

hiperbàrica però es troba bé de salut.
Les causes de l’incendi es desconeixen però tot apunta, segons
fonts municipals, que va començar
en una xemeneia que no estaria en
condicions. Les persones que viuen
a l’ediﬁci van poder tornar a casa
seva i és que ﬁnalment, malgrat la

gran espectacularitat de l’incendi,
el que va resultar més afectat pel
foc va ser la terrassa de l’àtic ja que
estava tancada amb un tancat de
bruc que va cremar ràpidament.
L’avinguda va estar tallada durant
l’estona que es van estar fent les tasques d’extinció del foc i hi havia els
vehicles d’emergències.

Castelló d’Empúries obté la
distinció de Vila Florida
CASTELLÓ D’EMPÚRIES | DdG

Castelló d’Empúries ha obtingut
la distinció de Vila Florida, un títol que promou la Confederació
d’Horticultura Ornamental de Catalunya (CHOC) i que distingeix els
municipis que treballen per la
transformació dels seus espais
públics a través de l’enjardinament i la millora dels espais verds.
Castelló ha portat a terme tres

intervencions amb l’objectiu de
millorar els espais verds. A Empuriabrava s’ha portat a terme el
nou enjardinament de l’entrada
principal, les illetes i l’entorn de la
Font. També s’ha treballat en el reordenament paisatgístic de l’entorn
de l’ediﬁci del Centre Emprèn; i
s’han col·locat jardineres al centre
històric amb plantes de ﬂoració
anual.

