participacio@torroella-estartit.cat - 14/10/2015 11:38 - 83.35.218.5
■ Diari de Girona

DIUMEnGE, 11 D’OCTUBRE DE 2015 19

EL BAIX EMPORDÀ

CORREU ELECTRÒNIC

baixemporda@ddg.cat

La Generalitat informa Les fotos d’una
càmera
robada
favorablement de la
permeten detenir
recuperació de la Pletera dos lladres de Begur
 La Direcció General de Polítiques Ambientals diu que no cal fer cap

 Els agents van identificar la casa on havien

avaluació ambiental perquè el projecte no té efectes negatius en el medi
TES

entrat a sostreure-la gràcies a les imatges

L’ESTARTIT | DdG

La Direcció General de Polítiques Ambientals de la Generalitat
ha emès un informe d’impacte
ambiental favorable al projecte
de restauració ambiental dels ecosistemes costaners de la Pletera, a
l’Estartit. En concret, ha determinat que no s’ha de sotmetre a avaluació d’impacte ambiental ordinària, atès que l’actuació prevista
no té efectes adversos signiﬁcatius
en el medi ambient. Una actuació,
en tot cas, que ja està en marxa. El
projecte, promogut i tramitat per
l’Ajuntament de Torroella de Montgrí preveu restaurar els ecosistemes costaners i dunars de la maresma de la Pletera, situada al
darrere de la platja de l’Estartit. Es
tracta d’un àmbit afectat per un
projecte d’urbanització que es va
iniciar a ﬁnals dels anys 80, amb la
construcció de passejos, accessos i un bloc d’habitatges, però que
no va continuar.
Per restablir les característiques
geomorfològiques originals de la
zona i la seva funcionalitat ecològica s’hi han deﬁnit quatre bandes
paral·leles a la línia de costa. La pri-

BEGUR | ACN/DdG

Imatge de part de la zona de la Pletera on s’actua.

mera consistirà en dunes mòbils i
un cordó dunar; una segona banda estarà formada per una barreja de materials sorrencs alternats
amb substrats argilosos; la tercera tindrà unes llacunes d'aigua; i la
quarta estarà formada per maresmes.
Les actuacions principals seran l'enderroc dels vials i de les infraestructures de serveis actuals; la
retirada de runes acumulades en

diferents punts; i l'actuació directa sobre la banda de llacuna i la
banda de saladar on es preveu la
formació llacunes i la recuperació
de les maresmes. També s’actuarà sobre la llacuna Fra Ramon i es
delimitaran itineraris de vianants
que permetran recórrer l'entorn
sense afectar el nou espai
recuperat, ha informat la Direcció
General de Polítiques Ambientals.

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos joves que havien robat
joies i una càmera de fotos d'una
casa de Begur. Els lladres van amagar el botí sota l'estora del seient de
l'acompanyant del cotxe però les
fotograﬁes que hi havia dins de la
càmera van permetre descobrir-ne
el veritable propietari. Els fets es remunten al passat dilluns, 5 d'octubre, a Regencós quan els policies
feien un control preventiu de robatoris a la C-31.
Els agents van aturar una furgoneta i van identiﬁcar-ne els dos
ocupants, dos joves de 20 i 23
anys, de nacionalitat marroquina
i veïns de Girona i Salt. Els joves no
van poder explicar de forma clara
d'on provenien els objectes que hi
havia sota l'estora i, per això, els
Mossos van obrir una investigació
que va permetre esclarir els fets.
Fonts dels Mossos d’Esquadra
han informat que sota l'estora del
costat de l'acompanyant, els policies van trobar diverses joies i una
càmera de fotos. Els nois no van
poder explicar de forma clara ni ﬁ-

dedigna d'on provenien aquells
objectes i, per això, els mossos
van traslladar-los a dependències
policials per esclarir els fets.
Gràcies a les fotograﬁes que hi
havia dins la càmera, els agents van
poder identiﬁcar una casa de Begur, situada a la urbanització de sa
Fontansa. Aleshores, els policies
van adreçar-s'hi i van contactar
amb el propietari.
Un cop allà, els agents van constatar que algú havia entrat a la casa
aquell mateix matí mentre el propietari no hi era. Els lladres havien
saltat la tanca perimetral de la
ﬁnca i havien accedit a l'interior
per una ﬁnestra. Un cop a dins, van
emportar-se la càmera fotogràﬁca
i diverses joies com cadenes, braçalets, anells i penjolls. Tots els objectes sostrets van poder ser retornats al seu propietari, han afegit les fonts.
Els detinguts van passar el dia 6
d'octubre a disposició del jutjat
d'instrucció en funcions de guàrdia de la Bisbal d'Empordà, que va
decretar la seva llibertat amb càrrecs.
AJUNTAMENT DE BEGUR

L’Oktoberfest de Platja d’Aro
arrenca amb 1.500 visitants
J.M.BARTOMEU

 L’organització preveu la

presència d’unes 20.000
persones al llarg dels quatre
dies que dura la Festa
PLATJA D’ARO | JOSEP M.BARTOMEU

Unes 1.500 persones van visitar
divendres al vespre la inauguració
de la XXVIII edició de la Festa de
la Cervesa de Platja d’Aro, segons
estimacions de l’organització de
l’Oktoberfest platjarenc. La festa va
començar a les nou de la nit a la
plaça del Mil·lenari i seguirà durant
tot aquest llarg cap de setmana del
Pilar que es clourà el 12 d’octubre
a la nit. Els estands ofereixen una
variada gamma de productes gastronòmics, si bé el producte estrella
és la cervesa: s’hi pot trobar una
trentena de marques internacionals; i per primer cop, com a novetat d’enguany, hi ha la presència
de diversos productors artesanals
catalans. La previsió de l’organització és rebre 20.00o visitants.

Alguns dels professors que van participar en la trobada a Begur.

Una desena de professors a les
jornades de Vinyoli de Begur
La Festa ja estava aquest divendres a ple rendiment.

BEGUR | DdG

La punxada del primer barril va
corre a càrrec enguany de l’alcalde Joan Giraut, que va felicitar els
presents, molts d’ells estrangers,
per «trobar-vos de vacances entre
nosaltres, alguns un any més, en
aquesta Oktoberfest, data que ja
sabem que alguns reserveu especialment per venir a visitar-nos i

Una desena de professors de
centres de secundària de les comarques gironines van participar
ahir en les jornades dedicades al
poeta Joan Vinyoli que organitza
l'àrea de Cultura de l'Ajuntament
de Begur. Durant el matí, els professors van participar en una xerrada sobre el llibre Vent d'aram, a
càrrec de Miquel Martín, a la sala

per això us felicitem».
La inauguració de la Festa es va
allargar ﬁns més enllà de la mitjanit, i va comptar amb música d’exhibició i de ball, així com es va repartir, previ pagament, la clàssica
gerra commemorativa. Avui diumenge i demà dilluns, continua
l’Oktoberfest.

de plens de l'ajuntament. Seguidament, van gaudir de la ruta poètica Vinyoli.
Les jornades van començar fa
uns dies amb la presentació de la
nova edició del llibre Vent d'aram, de lectura prescriptiva a batxillerat, prologada i comentada
per Miquel Martín, que també és
l’autor de les propostes didàctiques
adreçades als estudiants.

