
FRANCISCA ALBÓ CLOPÉS
Ha mort als 95 anys. Era casada

amb Elvio Rossi Zus. Residia a Arbú-
cies. L’enterrament se celebrarà
avui dimarts a les 4 de la tarda a l’es-
glésia parroquial de Sant Quirze i
Santa Julita d’Arbúcies.

CEBRIÀ DEMIQUELS BANAL
Ha mort als 91 anys. Era vidu de

Francisca Ferres Serra i tenia tres
fills. Residia a Banyoles. L’enterra-
ment serà avui dimarts a les 4 de la
tarda a l’església parroquial de Santa
Maria dels Turers de Banyoles.

FELIX NET MONSERRAT
Ha mort als 82 anys. Era casat amb

Maria Monne Cots i tenia tres fills.
Residia a Blanes. L’enterrament se

celebrarà avui dimarts a les 10 del
matí a l’església parroquial de Santa
Maria de Blanes.

FERNANDO TERRADAS FORTUNY
Ha mort als 96 anys. Era casat amb

Rosa Ronquillo Madrigal i tenia tres
fills. Residia a Blanes. L’enterra-
ment se celebrarà avui dimarts a les
12 del migdia a l’església parroquial
de Santa Maria de Breda.

ROSA CABANI TUSET
Ha mort als 82 anys, natural de

Barcelona. Residia a Calonge. Serà
incinerada avui dimarts a les 10 del
matí al crematori de Sant Feliu de
Guíxols.

MARIA CARMEN MOTA

VERDAGUER
Ha mort als 71 anys, natural de

Salt. Tenia tres fills. Residia a Castell-
Platja d’Aro. Serà incinerada avui
dimarts a les 4 de la tarda al crema-
tori de Sant Feliu de Guíxols.

CARME VILERT GUERRERO
Ha mort als 37 anys. Era casada

amb Carles Quiñones Ribas i tenia un
fill. Residia a Girona. Se celebrarà
una cerimònia demà dimecres a les
10 del matí al tanatori de Girona.

VIOLETTE EMMA THOMET
Ha mort als 80 anys a Figueres,

natural de Villarbeney, Suïssa. Era ví-
dua de Robert Thomet i tenia dos
fills. Residia a l’Escala. Se celebrarà
una cerimònia avui dimarts a 2/4
d’11 del matí a la sala de cerimònies

de la funerària Vicens de Figueres.
Serà incinerada al crematori de la ma-
teixa funerària.

JULIO SOLER VICENS
Ha mort als 97 anys. Era vidu de

Lluïsa Mascort Bosch i tenia dos fills.
Residia a Llagostera. Se celebrarà
una cerimònia avui dimarts a les 4 de
la tarda al tanatori de Llagostera.

JOAQUIM GELABERTÓ RISSECH
Ha mort als 89 anys. Era casat amb

Mari Carmen Orue Velasco i tenia un
fill. Residia a Girona. Se celebrarà
una cerimònia avui dimarts a les 10
del matí al tanatori de Llagostera.

JORDI XAUDIERA PAU
Ha mort als 88 anys, natural de

Boadella d’Empordà. Era vidu de Te-

resa Surribas Plujà i tenia dos fills.
Residia a Montagut.
L’enterrament se celebrarà avui di-

marts, a les 11 del matí, a l’església
parroquial de Sant Pere de Montagut.

CONCEPCIÓ BURCH PRAT
Ha mort als 94 anys, natural de

Vallfogona del Ripollès. Era vídua
d’Isidre Danés Biguet i tenia una filla.
Residia a Olot.
L’enterrament se celebrarà avui di-

marts a les 10 del matí a l’església
parroquial de Sant Pere Màrtir d’Olot.

LLUÍS CERCÓS PÉREZ
Ha mort als 62 anys. Era casat amb

Glòria Costa Amatller i tenia una filla.
Residia a Corral de Almaguer, Toledo.
Se celebrarà una cerimònia avui di-

marts a les 12 del migdia a la sala de
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EL BAIX EMPORDÀ CORREU ELECTRÒNIC
baixemporda@ddg.cat

Un estudi multidisciplinari ha
permès quantificar, per primer cop,
quina és la influència que tenen les
aigües subterrànies en el funcio-
nament de les maresmes de la Ple-
tera. El treball ha conclòs que l’a-
qüífer té molt més pes que les ai-
gües superficials i que, per tant, de-
termina el comportament i la com-
posició hidroquímica de les llacu-
nes. En concret, es precisa que hi
aporta entre el 50% i el 80% de l’ai-
gua de la maresma, en funció de l’è-
poca de l’any i que, per tant, la
seva influència és molt superior al
que es pensava inicialment. Fins
ara, s’atribuïa la principal font d’a-
portació d’aigua a la pluja i als es-
còrrecs de la plana, però la manca
de precipitacions, els temporals
de llevant i les temperatures eleva-
des d’aquests atípics mesos de tar-
dor i hivern han permés corrobo-
rar el pes que té l’aqüífer a les ma-
resmes, ja que la nova llacuna per-
manent que s’ha construït a l’ex-
trem sud de la Pletera manté un no-
table nivell d’aigua. El treball s’ha
promogut en el marc del desenvo-
lupament del projecte Life Pletera
i ha comptat amb la participació del
Grup de Geologia i Cartografia
Ambiental (GEOCAM) i l’Institut
d’Ecologia Aquàtica, de la UdG; i
l’Institut Català de Recerca de l’Ai-
gua (ICRA). 

Per poder analitzar l’origen i l’e-
volució de les aigües a la Pletera
s’han portat a terme un total de 12

campanyes de mostreig, entre els
mesos novembre de 2014 a octubre
de 2015. En concret, s’han analitzat
mostres de les diferents llacunes, del
riu Ter, dels canals de l’entorn, del
mar i de les aigües subterrànies.
També s’ha avaluat la influència de
l’aigua de mar, i la composició de les
aigües. «Disposar d’aquestes dades
permet entendre el comportament
de les llacunes i disposar d’infor-
mació molt valuosa per poder ges-
tionar aquest fràgil espai natural» va
explicar el director de Càtedra d’E-
cosistemes Litorals Mediterranis
de la UdG i director del projecte, Xa-
vier Quintana, qui va afegir que  les
conclusions de l’estudi han servit
per definir com ha de ser el nou sis-
tema de llacunes que s’estan cons-
truint a la Pletera. 

En aquest sentit, el director de
Life Pletera va precisar que aques-
ta major influència de l’aqüífer de-
termina no només la càrrega d’ai-
gua sinó, també, el grau de salini-
tat que tenen les llacunes, ja que
una excessiva influència de les ai-
gües subterrànies implica un nivell
baix de salinitat. En aquest sentit, els
treballs que s’estan fent a la Plete-
ra pretenen equilibrar aquesta in-
cidència. L’objectiu és que les noves
llacunes, siguin permanents o in-
termitents, tinguin els graus de sa-
linitat que pertoquen a aquests
ecosistemes. Tot i això, recorda
que l’aqüífer en aquest sector del li-
toral no és cent per cent d’aigua dol-
ça, sinó que prové d’una barreja
d’aigua dolça i del mar, que fluctua
en funció de l’època de l’any. 
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Un estudi conclou que la
maresma de la Pletera
es nodreix de l’aqüífer

Fins a la realització d’aquest treball, els investigadors creien que eren les
aigües subterrànies que determinaven el comportament de les llacunes


El primer edifici enderrocat va ser la seu de Protecció Civil. 

RÀDIO SANT FELIU

Les obres d’enderroc dels edifi-
cis de la banda de llevant del port
de Sant Feliu de Guíxols van co-
mençar ahir amb la demolició de
l’antiga seu de l’Organización de
Trabajos Portuarios (OTP), que
era l’entitat administrativa de l’an-
tic port comercial, segons va avan-
çar Ràdio Sant Feliu. Aquesta edi-
ficació fou cedida totalment o par-
cialment per a altres activitats
com ara Creu Roja del Mar, Pro-
tecció Civil o com a seu provisio-
nal de la Confraria de Pescadors en
el termini que es feien les obres de
la llotja i les oficines. 

Els treballs seguiran amb l’en-
derroc de l’antiga nau de Nàutica
Sant Feliu, que tardaran més dies
dels previstos, tenint en compte
que el sostre és d’uralita, un ma-

terial que cal que sigui enretirat per
personal qualificat atesa la seva to-
xicitat. 

Aquests enderrocs permetran
que l'esplanada de l’aparcament
que quedi lliure s'utilitzi per  cons-
truir-hi els blocs de formigó que
han de reforçar el dic de recer a
l’hora d’esmorteir el fort onatge
dels temporals que afecten els
amarratges d'embarcacions més
propers i la circulació del vial. A
més, quan acabin les obres, l'espai
es netejarà i es pavimentarà i a la
zona de passeig de l'espatller es re-
novarà el paviment i es canviarà
l'enllumenat per millorar l'efi-
ciència energètica. 

Amb un cost d’1.169.280 eu-
ros, aquestes obres seran execu-
tades per la Unió Temporal d'Em-
preses (UTE) formada per les so-
cietats Agustí Masoliver S.A. i
Construccions Rubau S.A., tenen
un termini d'execució de quatre
mesos i s'enllestiran abans de l'es-
tiu. L'obra s'inclou dins el pla d'in-
versions 2014-2017 de Ports de la
Generalitat.
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A l’esplanada que quedi
lliure s’hi construiran els
blocs de formigó que han de
reforçar el dic de recer



Comencen a enderrocar
els edificis del port de
Sant Feliu de Guíxols

Imatge de la maresma de la Pletera. 
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