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www.pretencarbo.com   -   pretencarbo@pretencarbo.com
C/ de la Creu, 19 

Tel. 972 76 80 03 / 649 85 58 62 - Fax 972 76 84 10
17143 JAFRE (Girona)

Estructures i tancaments prefabricats de
formigó per a naus industrials i agrícoles,
cobertes amb xapa tipus sandvitx

i amb fibrociment

Si no tens PARELLA,
Vine!!!

Trobades de solters/es,
separats/des...

626 904 929
Laura / Ignasi

Demana visita informativa
www.mai-sol.com

facebook.com/maisolrelaciones
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DETECTIUS
TORMO

Llic. gov. 163

MATRIMONIAL I LABORAL
Tel. 689 09 73 11
Tel. 972 22 07 49

www.detectiustormo.com
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Clínica Girona va ser el
marc, dijous passat, d’una
jornada sobre avenços en
diagnòstic prenatal, a la
qual van assistir professio-
nals mèdics interessats en
la matèria. En aquestes
jornades, es va presentar
un nou test prenatal per a
la detecció precoç de ma-
lalties en el fetus, a partir
de l’ADN matern. L’encar-
regada de presentar les úl-
times novetats en aquest
camp va ser la doctora
Blanca Bermejo, directora
de desenvolupament de
l’àrea molecular del Labo-
ratori Echevarne. Berme-
jo va destacar que el nou
test prenatal no invasiu en
sang materna permet ava-
luar alteracions en els cro-
mosomes 13, 18 i 21 i X, a
més de detectar el sexe fe-
tal, a partir de l’ADN del
plasma matern. ■

N.A.
GIRONA

Nou test per
detectar
malalties en
el fetus

SALUT

L’edifici del Trull de Vila-
nant restaurat és des d’ara
un petit ecomuseu que
testimonia l’activitat eco-
nòmica que predominava
en aquesta àrea de l’Alt
Empordà fins als anys 50,
quan l’olivera i la produc-
ció d’oli ocupaven bona
part de la població. La re-
habilitació ha significat un
pressupost d’uns 120.000
euros finançats en diver-
ses fases entre l’Ajunta-
ment i subvencions de la
Generalitat i la Diputació
de Girona. La iniciativa de
la restauració va estar im-
pulsada per l’associació
veïnal El Trull del Fuster.
En l’estat actual l’edifici
conserva gran part dels

elements originals, com
ara les tines o el trull i un
ampli espai queda desti-
nat a exposicions i orga-
nització d’actes. Anna Pa-
let, alcaldessa de Vilanant,
explica que l’objectiu és
que l’edifici pugui ser en
un futur un centre d’inter-

pretació de la Garriga
d’Empordà. L’edifici, inau-
gurat la setmana passada,
s’obrirà per a grups i esco-
les en visites concertades i
en dies determinats, ja
que, segons explica Palet,
no seria viable mantenir-
ho obert sempre. ■

a L’Ajuntament confia poder situar a l’edifici restaurat
un centre d’interpretació de la Garriga d’Empordà

Esteve Carrera
VILANANT

PATRIMONI

El Trull de Vilanant
queda rehabilitat

L’edifici conserva tots els elements, com ara les tines i la
mola del trull quan estava en activitat ■ EL PUNT AVUI


