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LES NOVES FAMILIES l’apunt | CARLES RIBERA

Finques Déu
urant segles l’Església va ser el principal
promotor immobiliari d’aquest país, amb la
mà de catedrals, convents, ermites, esglé-

sies i esglesioles que va erigir per aixoplugar la par-
ròquia. Una experiència en el món del carreu (il·lus-
tre precedent del totxo), ampliada amb adquisicions
mundanes procedents de pietoses donacions d’àni-
mes caritatives o temoroses de les ires de l’Altíssim.
Aquest ingent patrimoni és encara avui en bona part
dels estaments religiosos, fonamentalment el bisbat,
que, segons podem llegir en un reportatge unes pàgi-
nes més enllà, diu adéu al que és de Déu tot posant al
mercat algunes rectories perquè el minvant predica-
ment que té la religió no afecti el finançament de les
sotanes, que són de butxaca fonda. Està bé que l’Es-
glésia comercialitzi el seu patrimoni immobiliari per
fer calés. Si jo tingués una immobiliària, però, da-
vant d’aquest cas de competència deslleial demana-
ria a l’Estat figurar al costat de l’Església i els fins so-
cials en les caselles d’assignació tributària de la de-
claració de la renda. Mentre hi hagi crisi, o tots de
morros, o tots cristians.

D

gat i gos | LLUÍS PUIGBERT

La lentitud amb què es fan
les assignacions a la Xina,
l’augment dels requisits
que demanen als pares i
l’aposta del país per les
adopcions pròpies han fet
reduir dràsticament el
nombre d’adopcions fetes
a aquest país asiàtic. Els
últims mesos ha estat el
que ha registrat un descens
més important a les co-
marques gironines. També
baixa el nombre de nens
adoptats a Rússia però, en
canvi, puja a Etiòpia.

«El 80% de les sol·lici-
tuds que es feien eren a la
Xina perquè es tardava
molt poc, però cada vega-
da posen més restriccions i
per això s’està optant per
altres països», explica
Santi Llensa, d’Iniciativa
per la Infància. També hi
coincideix Roser Joher,
membre de l’Associació
de famílies adoptants a la
Xina, que ha notat una
gran davallada de les
adopcions en aquell país.
«Des del 2006 s’ha anat
complicant molt el procés,
quan nosaltres hi vam
anar, el 2005, encara es
tardava poc i en vuit o nou
mesos estava tramitat»,
explica.

En el cas de Rússia, en
canvi, el motiu s’atribueix
menys a les aturades de les
adopcions i més a la salut
dels nens.

ADOPCIONS INTERNACIONALS A LES 
COMARQUES GIRONINES PER PAÏSOS
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Són els tres països amb més assignacions, més de dos terços del total

La Xina i Rússia registren el descens
més importants del nombre de nens

en adopció, mentre que puja a Etiòpia

● Els requisits per poder
ser acceptat com a pare
adoptant canvien en fun-
ció de cada país, com tam-
bé passa amb el temps
d’espera. Entre les qües-
tions que més es desta-
quen, que els països van
incloent per restringir el
nombre de sol·licituds, hi
ha l’exclusió de les famí-
lies monoparentals i l’ex-
igència que les parelles es-
tiguin casades –en casos,
per l’església– a més del
fet que tingui uns ingres-
sos mínims força elevats.

Santi Llensa, de l’ECAI
Iniciativa per la Infància,
ho explica d’aquesta ma-
nera: «A cap país li agrada
que hi hagi tantes adop-
cions internacionals per-
què és un fracàs de la polí-
tica social. Molts d’ells
quan han vist tanta pressió
han començat a restringir
els processos». Llensa
també especifica que els
retards es donen en els ca-
sos dels nens adoptats de
menys de quatre anys, que
són la majoria, però no en
nens més grans ni tampoc
amb nens amb alguna ma-
laltia.

● Les adopcions de nens i nenes de
la Xina, sobretot, però també de Rús-
sia, han baixat de consideració
aquests últims mesos, mentre que

M. VICENTE han pujat el nombre d’assignacions a
Etiòpia. Només a la Xina, el nombre
de nens adoptats ha passat de 22, el
2008, a només 6 en els nou primers
mesos del 2009. Entre aquests tres

països assoleixen, amb 34 adop-
cions, més de dos terços del total
d’assignacions fetes fins ara. De mo-
ment, s’han registrat 52 adopcions
respecte de les 83 de l’any passat.

Parelles
casades amb
ingressos
elevats

safareig

● El vicepresident econòmic del Barça, Joan Boix,
es va queixar amargament, en l’acte dels premis Li-
berpress, del poc cas que fa la gent a la fundació que
té el club. «Abans de començar –va dir durant el seu
parlament– ha vingut una periodista de la televisió
més important del país i només m’ha preguntat: ‘Di-
mitirà, senyor Boix?’ Jo li he dit per què no em pre-
guntava per la fundació, i m’ha contestat que li ha-
vien dit que només fes aquella pregunta.»

● Un altre dels guardonats, el cineasta italià Giulia-
no Montaldo, va explicar que l’havia fascinat la ciu-
tat i el Museu del Cinema de Girona, i es va queixar
que ningú, en visites anteriors al país, l’hagués dut a
Girona. Mark Abley també va lloar la ciutat.
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BASSOLS ENERGIA, S.A. comunica que, per uns treballs pro-
gramats, demà dimarts, 27 d’octubre, suspendrà el submi-
nistrament elèctric a Castellfollit de la Roca a la zona dels
carrers: ctra. Olot 21-23-25-27-29-31-32 i 33, Pau Casals 2-3-
5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 i 33 i zones adja-
cents. Des de les 9 h fins a les 12 h del matí. Si podem nor-
malitzar el servei abans de l’hora prevista, no avisarem prèvia-
ment.

108508-980990®

PUBLICITAT

EDICTO

En virtud de lo acordado por el Sr. Juez de Primera Instancia de Sant Feliu de
Guíxols, en providencia de fecha catorce de julio de dos mil nueve, dictada en el
Expediente de dominio núm. 560/2009, seguido ante este Juzgado a instancia del
Procurador D. Pere Ferrer Ferrer, que actúa en nombre y representación de
Comunidad de Propietarios “CB Parkings Salter, associació de propietaris Salter”,
para hacer constar sobre reanudación del tracto sucesivo interrumpido de la
siguiente finca: Finca registral 3656, inscrita en el Registro de la Propiedad de
Sant Feliu de Guíxols, al Tomo 1358, Libro 141, Folio 85, inscripción 11a.

Por el presente se cita a cuantas personas ignoradas, sus ignorados herederos y
herencia yacente pueda afectar este expediente y perjudicar la inscripción que se
solicita, a fin de que en término de diez días, a partir de la publicación de este
edicto, puedan comparecer en dicho expediente para alegar cuanto a su derecho
convenga, en orden a la pretensión formulada.

Conforme a lo dispuesto en el art. 201, regla tercera, de la Ley Hipotecaria, y en
cumplimiento de lo ordenado en dicha resolución, se hace público a los oportunos
efectos en Sant Feliu de Guíxols, a catorce de julio de dos mil nueve.

EL SECRETARIO JUDICIAL
(Fdo. D. Raúl Díaz Saez)
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JUZGADO DE 1ª INSTANCIA NÚM. UNO
SANT FELIU DE GUÍXOLS (Girona)
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