participacio@torroella-estartit.cat - 18/11/2015 10:47 - 83.35.218.5
Diari de Girona ■

28 Diumenge, 15 De novembre De 2015

EL BAIX EMPORDÀ

CORREU ELECTRÒNIC

baixemporda@ddg.cat

AMICS DE LA FOTOGRAFIA DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Begur i Pals
Arrenca la
mancomunen el desurbanització
de la Pletera
transport al
MÀQUINES TREBALLEN A
Centre de Dia de PLELESRENDIMENT
A LA PLETERA, A
L’ESTARTIT, PER A LA CREACIÓ
Palafrugell
DEL SISTEMA DE LLACUNES que
LA BISBAL D’EMPORDÀ | DdG

Les àrees de Serveis Socials i de
Sanitat de l'Ajuntament de begur
han creat un servei de transport
públic adaptat per facilitar el trasllat de la gent gran del municipi al
Centre de Dia de Palafrugell. el servei, mancomunat amb l'Ajuntament de Pals, es fa a través del comitè local de la Creu roja de Palafrugell. Fins ara, el transport l'assumien els familiars dels usuaris de
manera directa, amb totes les diﬁcultats que comportava. «el servei ha sorgit d'una necessitat exposada pels familiars a l'assistenta social», ha manifestat la regidora
de Serveis Socials, encarnación
garcía.
el vehicle adaptat va a recollir a
primera hora del matí dels dies laborables els usuaris de Pals i de begur per portar-los al Centre de
Dia de Palafrugell. i a mitja tarda,
els va a buscar al centre sociosanitari per retornar-los a casa. Cadascun dels ajuntaments té quatre places. el servei és mancomunat entre els dos ajuntaments, els
quals assumeixen cadascun el
50% del cost, és a dir, 555,63 euros
al mes.
els dos ajuntaments ja han demanat una subvenció al Consell
Comarcal del baix empordà per ﬁnançar part de la despesa. una altra part serà assumida directament pels usuaris beneﬁciats. en
concret, els beneﬁciats de begur
hauran de pagar 40 euros mensuals, mentre els d'esclanyà, 10, han
informat des d’aquest Ajuntament.

Palamós
centralitza tres
col·legis electorals
en un pavelló
PALAMÓS | DdG

La sala polivalent «nau dels 50
metres» de Palamós es convertirà en el nou gran col·legi electoral,
ja que acollirà un total de sis meses i un gruix global de prop de
4.500 electors, ubicats a l’entorn
d’aquest gran equipament municipal. Aquest canvi ja serà efectiu
en els propers comicis del 20 de
desembre amb motiu de la convocatòria de les eleccions generals,
han informat fonts municipals.
La «nau dels 50 metres» donarà relleu a tres col·legis electorals
ubicats a la zona. es tracta concretament dels situats al Punt Jove
(carrer de Santa marta), al Centre
Cultural (carre d’orient), i a l’institut d’ensenyament Secundari
(carrer de nàpols), han precisat les
fonts.

s’inclouen dins del projecte Life
Pletera. L’import d’aquesta actuació
és de quasi 1,4 milions d’euros i
inclou la retirada del passeig i
transport dels residus que se
generin, i la creació de llacunes i la
recuperació de les comunitats de
maresma. L’actuació s’allargarà entre
sis i nou mesos i busca crear un
sistema amb plena funcionalitat
ecològica, amb zones d’inundació
permanent, connectades en
períodes d’avingudes, però
desconnectades en períodes secs.
En total, es projecta una maresma
que ocupi 10,9 hectàrees.

Cruïlles s’uneix a la Bisbal per
mantenir l’ambulància a la nit
 L’alcalde bisbalenc es reuneix amb Salut i afirma que «seguirem reclamant» el vehicle
MARC MARTÍ

d’acció serà tota la comarca del
baix empordà i fora d’ella; a més,
no està habilitada per al transport de pacients als hospitals.
en el ple del mes d’octubre, l’Ajuntament de la bisbal d’empordà
va aprovar una moció per reclamar
el manteniment del servei de l’ambulància les 24 hores al dia, ja

que considera que reduir-ne 12
hores, i malgrat la presència del vehicle d’intervenció ràpida (però
d’abast comarcal i a fora), és «una
pèrdua signiﬁcativa del servei sanitari cap a la ciutadania». Aquesta moció és la que ha aprovat l’Ajuntament de Cruïlles, monells i
Sant Sadurní de l’Heura.
L’alcalde de la bisbal, Lluís Sais
(erC), ha explicat que la reclamació que va començar a l’Ajuntament que presideix també ha rebut el suport de Corçà i de Parlavà. D’altra banda, ha explicat que
aquest passat dilluns es va reunir
amb els directors territorials de Salut i del Sem (organisme que gestiona les ambulàncies). Sais els va
exposar la queixa i ells el van respondre. no obstant això, el batlle
considera «insuﬁcients» els arguments que va rebre, de manera que
«seguirem reclamant i donant suport a la ciutadania», que també
s’ha mobilitzat per mantenir l’ambulància i recull signatures.

canalitzar i inventariar els recursos
materials i humans de què disposa el territori. També caldrà reforçar els serveis a les persones i la
xarxa de voluntaris existents. Finalment, s’haurà d’organitzar la
nova xarxa ciutadana d’ajuda i suport als refugiats.
L'Ajuntament de la bisbal també canalitzarà ajuda econòmica a
través de Creu roja. Pel que fa a la
planiﬁcació i gestió de l’acollida, el
municipi s’ha posat a disposició de
la generalitat i de les institucions
competents per fer front a la situació actual i poder-hi respondre
de manera satisfactòria.

Així també, l’àmbit comarcal
es proposa col·laborar i coordinarse amb la resta de municipis capitals de comarca per establir una
postura comuna en la gestió de l’acollida dels refugiats a cada localitat.
Finalment, les fonts han informat que l'Àrea d'Acció Social i
Ciutadania-regidoria de Solidaritat i Cooperació articularà i mobilitzarà els voluntaris a ﬁ que es
converteixin en un teixit humà
efectiu per a l’acció social. en
aquest sentit, ja des d’aquesta setmana mateix, es posa en marxa un
curs d’iniciació al voluntariat.

CRUÏLLES | CARLES TORRAMADÉ

L’Ajuntament de Cruïlles, monells i Sant Sadurní de l’Heura
s’ha unit al de la bisbal d’empordà per reclamar al Departament de
Salut que es mantingui el servei de
24 hores al dia de l’ambulància de
suport vital bàsic. D’acord amb la
reorganització del servei de transport urgent sanitari arran del darrer concurs per a la gestió, aquesta ambulància amb seu a la bisbal
i que cobreix l’àrea bàsica de salut
de la capital baixempordanesa
deixarà de ser-hi en horari nocturn,
de les vuit del vespre a les vuit del
matí.
L’àrea bàsica de salut, a la qual
dóna cobertura aquesta ambulància, agrupa els municipis de la
bisbal, Corçà, Cruïlles, monells i
Sant Sadurní de l’Heura, Foixà,
Forallac, Palau-sator, rupià, ullastret, Parlavà, i ultramort. És a partir del proper 2 de desembre que
l’ambulància deixarà d’estar activa les 24 hores (passarà a donar

Concentració per l’ambulància a la Bisbal, el passat dia 3 de novembre.

servei només en horari diürn, de
les vuit del matí a les vuit del vespre). Si bé la bisbal i el seu entorn
perdran 12 hores aquesta ambulància, la ciutat serà la base del vehicle d’intervenció ràpida que,
malgrat que operarà des d’aquí i
serà un vehicle medicalitzat amb
un tècnic i un metge, el seu radi

La Bisbal es prepara per
acollir refugiats al municipi
LA BISBAL D’EMPORDÀ | DdG

L'Àrea d'Acció Social i Ciutadania-regidoria de Solidaritat i Cooperació de l'Ajuntament de la
bisbal d'empordà engega un operatiu per articular la col·laboració
de voluntaris en l'ajuda i acollida
al municipi de les persones refugiades provinents dels països en
conﬂicte. es preveu que l’arribada
dels primers refugiats a Catalunya
es produirà en un termini de tres

a sis mesos i el contingent serà,
aproximadament, d’unes dues o
tres mil persones que arribaran a
tres espais de concentració per a la
seva posterior reubicació deﬁnitiva.
Pel que fa a l’àmbit estrictament municipal, fonts de l’Ajuntament han exposat que s’ha establert un seguit de primeres accions que passen per conèixer les
necessitats que s’hauran de cobrir,

