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Part de la runa de la Pletera es
destinarà a mantenir camins
 L’Ajuntament de Torroella n’ha ofert als municipis de l’entorn per si en tenen necessitat

Palafrugell té
l’acreditació
per enviar
voluntaris al
Servei Europeu

ANIOL RESCLOSA

L’ESTARTIT | CARLES TORRAMADÉ

PALAFRUGELL | DdG

Els treballs per recuperar el sistema ambiental de llacunes i maresmes a la zona de la Pletera de
l’Estartit ja ha generat més de
48.000 tones de runa i la previsió,
segons van comunicar els responsables del projecte Life que ho
desenvolupa, és que s’arribi a les
130.000. I part d’aquest material
pedregós i terrenós tindrà com a
destí camins del municipi per seguir amb les tasques de manteniment que s’hi fan regularment.
La regidora de Medi Ambient,
Sandra Bartomeus (ERC-Junts),
ha exposat que encara desconeixen la quantitat de material que es
podrà acabar aproﬁtant, però que
ja n’han ofert a municipis de l’entorn per si hi estan interessats.
El grup municipal d’UPM, a
l’oposició a l’Ajuntament de Torroella de Montgrí, va preguntar en
el darrer ple municipal per veure
com estava aquest assumpte ja
que hi ha pilons de runa en els terrenys de la Pletera i saber com i
quan s’aproﬁtaria.
Bartomeus ha explicat que l’empresa que s’encarrega de gestionar
la runa que surt de la Pletera –ja sigui de material d’obra, com pot ser
del passeig, o de terra que s’excava per fer les llacunes– té una màquina allà mateix que selecciona la
que és aproﬁtable i la que no. Lla-

L’àrea de Joventut de l’Ajuntament de Palafrugell disposa des
d’aquest mes de gener de l’acreditació com entitat per enviar voluntaris a Europa dins el Servei Voluntari Europeu (SVE), i és l’única
a la comarca del Baix Empordà. El
Servei Voluntari Europeu ofereix la
possibilitat a joves d’entre 18 i 30
anys d’ampliar la seva formació,
viure una experiència intercultural, conèixer diferents realitats,
etc. És un procés personal de formació no reglada en el qual s’adquireix una sèrie d’habilitats i coneixements de gran importància
en el context personal i professional. Permet ampliar els coneixements d’un idioma a través de la
participació activa en un projecte
de voluntariat i solidaritat, el treball en equip i la formació en diferents camps.
La participació en el voluntariat
és reconeguda per la Comissió
Europea amb un certiﬁcat: el
Youthpass. Aquesta experiència
no implica cap inversió econòmica per part del jove ja que se
subvenciona amb el Fons Europeu
(viatge internacional, assegurança, formació prèvia, seguiment al
llarg del projecte, allotjament, manutenció, formació lingüística,
transport local, diners de butxaca,
administració i tutoria).

Una excavadora, aquest divendres a la Pletera, amb runa generada pels treballs.

vors, s’apilona en funció de la que
és aproﬁtable i per dimensions. La
regidora ha concretat que encara
es desconeix de quanta runa podrà disposar l’Ajuntament, però el
destí de la que és recuperable seran els camins del municipi, sobretot de l’entorn de Torroella. En
tot cas, ha afegit que és la brigada
municipal la que determina quins
GLÒRIA JARA I ALBERTÍ

Un moment de la missa que va tenir lloc a la capella del Gran Museu

La Casa Màgica de Santa
Cristina celebra Sant Joan Bosco
SANTA CRISTINA D’ARO | DdG

La capella del gran Museu de la
Màgia de Santa Cristina d’Aro va
acollir aquest dilluns la celebració
de Sant Joan Bosco, patró dels joves, mags i cineastes per la seva
gran aﬁció a les arts. L’eucaristia se
celebra cada any des de 2010 amb
el mossèn Josep Colomer, rector de
les parròquies de Santa Cristina

d’Aro, amb el permís del Bisbe de
girona, i es trasllada l’habitual
missa de tardes a la capella del
gran Museu de la Màgia, conegut
com La Casa Màgica.
L’eucaristia prega per a tots els
il·lusionistes i en especial els que
han traspassat en els darrers
temps, alguns dels quals havien visitat la capella arran de les seves ac-

són els camins on s’han de dur a
terme tasques de conservació.
Sandra Bartomeus també ha
manifestat que el cost d’aquesta
runa per a l’Ajuntament de Torroella o per als de l’entorn que hi
estiguin interessats serà el de la feina de preparar-la, és a dir, no hi
haurà una venda en el moment
que passi a mans de l’Ajuntament.
tuacions a la població cristinenca
en el Vivim la Màgia i en el festival
internacional Nit d’il·lusió. Enguany, en ser diumenge Sant Joan
Bosco, la missa es va traslladar al
dilluns 1 de febrer.
La família Roca va construir l’any 1934 la capella, annexionada a
la casa senyorial. Va ser consagrada
al mes d’agost pel caputxí Maties
Solà. Durant la guerra Civil no va
patir cap atac, al contrari, va ser
amagatall del rector de la parròquia de Santa Cristina d’Aro, mossèn Salvador Duran. Un cop acabada la guerra, s’hi van celebrar les
primeres misses mentre s’adequava l’església parroquial de les
destrosses que va patir el juliol del
36.
Anys després, la capella va ser
espai per a altres ocupacions ﬁns
que l’il·lusionista Xevi va comprar la masia i la va convertir en el
gran Museu de la Màgia. La capella, a hores d’ara, conté, entre altres, una talla del segle XVII de Simeó el Mag, un orgue antic, gravats
italians de ﬁnals del segle XVII
amb imatges dels set sagraments,
revistes religioses, una vareta màgica beneïda pel Papa Joan Pau II,
i els goigs de les 4 parròquies de
Santa Cristina d’Aro, entre d’altres.

L’Agència Catalana de Notícies
informava aquesta setmana que ja
s’han condicionat quatre de les vuit
llacunes independents (entre les
permanents i les temporals) que hi
haurà a l’indret. Les més grans resseguiran l’antic passeig marítim. En
total, aquí n’hi haurà quatre. Les altres se situaran entre la zona dunar
i de maresmes.

QUIM ESTEVE

Acte de lliurament, amb les entitats de discapacitats receptores al
centre (mostrant els xecs), i membres de l’Ajuntament i entitats.

La Fira Nadalenca entrega
18.000 euros a ﬁns solidaris
PALAMÓS | DdG

L’Associació Fira Nadalenca de
Palamós i el grup teatral Els Cosinets han lliurat els 18.000 euros de
la recaptació aconseguida amb
les activitats solidàries organitzades durant el mes de desembre
passat i que tenen com a objectiu
recaptar fons a beneﬁci de projectes i entitats que treballen amb

persones discapacitades psíquiques del Baix Empordà.
La donació global dividida a
parts iguals (6.000 euros) ha estat
per a l’Associació Afatram (Associació de Familiars d’Usuaris del
Centre Ocupacional Tramuntana); la fundació Vimar i l’Associació de Mares i Pares de l’escola d’educació especial Els Àngels.

