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Cinc empresaris,
denunciats per frau en el
consum de llum a Girona
a Han estat imputats els responsables de cinc establiments de Blanes i un de

Girona, els quals van pagar a un tècnic perquè els manipulés el comptador
El nou hotel, inaugurat aquest estiu, utilitza el primer
sistema híbrid de geotèrmia de l’Estat ■ EL PUNT AVUI

G. Pladeveya
BLANES

Els propietaris de tres
càmpings i de dos bars de
la localitat de Blanes, així
com l’amo d’un gimnàs de
Girona, han estat denunciats després de detectarse que tenien manipulat el
comptador de la llum dels
seus establiments amb la
finalitat de pagar un import inferior en la factura
elèctrica. Les indagacions
d’aquest cas han estat portades a terme pels Mossos
d’Esquadra de l’àrea d’investigació criminal de la
regió policial de Girona.
A mitjan febrer, els
agents van rebre una denúncia en la qual es detallava una sèrie de negocis
de la demarcació que estaven cometent aquest frau.
Es va aconseguir identificar, a més, l’operari que
s’encarregava d’efectuar
els canvis als comptadors
per tal que, als empresaris, els constés un consum
elèctric inferior al real. Per
dur a terme aquesta intervenció, el tècnic percebia
una compensació econòmica que oscil·lava entre
els 2.500 i els 3.000 euros.
L’actuació consistia a
posar una resistència
xunt. Col·locava l’instrument en paral·lel al circuit que mesura les dades
del comptador amb la finalitat que la major part

Climatització
pionera en un
hotel de l’Empordà
a S’instal·larà el primer sistema

híbrid de geotèrmia de l’Estat
U. Comas
VILADEMULS

Un operari s’encarregava d’alterar el sistema que mesura el consum elèctric ■ CME
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Els Mossos d’Esquadra
van inspeccionar onze locals,
entre els termes municipals
de Blanes, Girona i Hostalric.

del fluid elèctric no fos detectat per Endesa. Per
materialitzar-ho, l’operari havia de treure el precinte dels comptadors i
emplaçar-hi la resistència. I, ja una vegada ubicada, l’aparell possibilitava
que el corrent passés al

Segueix desaparegut
un alemany a les Medes
Òscar Pinilla
L’ESTARTIT

Els equips d’emergència
van continuar ahir sense
èxit la recerca del submarinista de nacionalitat alemanya de 73 anys desaparegut diumenge a la zona
sud de les illes Medes, a
l’Estartit. L’espessa boira
que havia a la zona, la mala
visibilitat pel fang i el fet
que no se sap exactament

en quin punt va tenir l’accident, van dificultar molt
els treballs de rescat.
Al llarg del dia es va rastrejar la zona dels Tascons, sense cap resultat,
cosa que obligarà a partir
d’ara a ampliar l’àrea de
recerca en uns 40 o 50 metres en direcció sud-est,
rumb que seguien els corrents marítims en el moment de la desaparició del
submarinista. ■

voltant d’un altre punt en
el circuit elèctric.
Amb la informació de
la denúncia i les dades obtingudes pels investigadors, els efectius van tenir coneixement dels possibles locals on es produïa
la situació. A partir
d’aquí, els Mossos i inspectors d’Endesa van fer
el 19 d’agost onze inspeccions en establiments de
Blanes, Girona i Hostalric. El resultat va ser la detecció de cinc negocis que
tenien alterat el sistema
que mesura el consum
elèctric. Els estudis posteriors d’Endesa van determinar que, en conjunt,

havien estafat 39.598 euros. Quatre de les empreses disposaven de la resistència xunt, mentre que
les altres dues tenien un
sistema diferent.
Els cinc propietaris van
ser imputats per un delicte de defraudació de fluid
elèctric. Sis dies després,
va ser detingut el tècnic
que realitzava les modificacions. És un veí de Tordera, de 30 anys i de nacionalitat espanyola. Temps
enrere, havia estat empleat d’una companyia
subcontractada per Endesa. Després de declarar en
seu judicial, va quedar en
llibertat amb càrrecs. ■

L’hotel Casa Anamaria,
que ha entrat en funcionament aquest estiu a Vilademuls, funciona amb
el primer sistema híbrid
de geotèrmia de l’Estat.
L’empresa de Terrassa,
Geotics Innova, especialista en energia geotèrmica, és la responsable
d’aquest sistema innovador mitjançant geotèrmia
–una energia renovable
que aprofita la calor emmagatzemada al subsòl–.
Es tracta de tecnologia
híbrida, que combina l’intercanviador amb el sòl
i l’intercanviador amb l’aire com a sistemes de captació d’energia.
Segons l’empresa terrassenca, es tracta del primer edifici de l’Estat climatitzat amb el sistema
híbrid amb una sola bomba de calor. Geotics Innova

Intervenen 210 quilos
d’haixix a la Jonquera
Òscar Pinilla
LA JONQUERA

La Guàrdia Civil va intervenir ahir a la matinada
210 quilos d’haixix que estaven ocults en diversos
paquets a l’interior d’un
vehicle que estava apunt
de passar la frontera a la
Jonquera. El conductor i
únic ocupant de la furgo-
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neta és un home de nacionalitat espanyola, de 51
anys, que va quedar detingut. Els agents el van aturar al voltant de les dotze
de la nit quan el vehicle,
amb matrícula de l’Estat,
circulava en direcció a la
Catalunya del Nord.
Els mateixos agents
van participar en dues
operacions més durant el

cap de setmana. Els fets
concretament van passar
el 6 de setembre, quan es
va procedir a la detenció
de dos ciutadans marroquins de 34 i 44 anys, als
quals se’ls va intervenir
14,5 quilos d’haixix amagats al quadre de comandament del vehicle, mentre que, l’endemà, els
agents van interceptar

explica que el sistema té
perforacions verticals de
100 metres de profunditat, que conformen l’intercanviador amb el sòl, i un
sistema de captació/cessió d’energia tèrmica amb
l’aire, de manera que absorbeix l’aire, li agafa l’energia tèrmica i el cedeix a
la bomba de calor de la geotèrmica. Per a l’empresa,
el sistema híbrid és més
eficient que els sistemes
simples de geotèrmia i aerotèrmia perquè dóna
preferència a l’intercanvi
amb el subsòl i només fa
servir l’intercanvi amb
l’aire si li cal un suport.
Una sola bomba
El sistema és innovador
perquè la mateixa bomba
de calor geotèrmica està
connectada als dos sistemes de captació, així s’ha
reduït el cost d’inversió total i s’ha augmentat l’eficiència del sistema. ■

dues dones de nacionalitat
francesa, de 32 i 24 anys,
quan es disposaven a
abandonar l’Estat amb 1,2
quilos de marihuana a l’interior d’una motxilla.
En dues operacions
més, es van desmantellar
dues plantacions de marihuana situades a les comarques de Girona. Van
intervenir-s’hi, en concret,
41 plantes, amb un pes
aproximat de 50 quilos, i
es va detenir una persona.
En la segona actuació, es
van comissar 116 plantes,
amb un pes aproximat de
275 quilos, i també es va
arrestar una persona. ■

