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Data Titular Mitjà

07 ago 2016 Amb vistes a les illes Medes El Periódico.cat (Ed. Impresa)

Superfície:3% Audiència:485.000 Valoració:870€

10 ago 2016 Portada 10082016
El Punt Avui Comarques Gironines
(Ed. Impresa)

Superfície:100% Audiència:80.000 Valoració:3.100€

10 ago 2016 Història Un pla general del 1983 va obrir la caixa de Pandora
El Punt Avui Comarques Gironines
(Ed. Impresa)

Superfície:8% Audiència:80.000 Valoració:248€

12 ago 2016 Agenda i Cartellera Diari de Girona (Ed. Impresa)

Superfície:76% Audiència:41.000 Valoració:1.973€

12 ago 2016 Més fartets per a la Pletera de l’Estartit
El Punt Avui Comarques Gironines
(Ed. Impresa)

Superfície:38% Audiència:80.000 Valoració:1.178€

12 ago 2016 L’agenda
El Punt Avui Comarques Gironines
(Ed. Impresa)

Superfície:90% Audiència:80.000 Valoració:2.790€

14 ago 2016 El gran valor de saber comunicar bé
El Punt Avui Comarques Gironines
(Ed. Impresa)

Superfície:17% Audiència:80.000 Valoració:629€

10 ago 2016 Un laboratori a cel obert El Punt Avui

Superfície:100% Audiència:3.949 Valoració:265€

10 ago 2016 Un laboratori a cel
El Punt Avui Comarques Gironines
(Ed. Impresa)

Superfície:79% Audiència:80.000 Valoració:2.449€

11 ago 2016
Repoblen una de les noves basses de la Pletera de l'Estartit amb mig
miler de fartets, un peix en perill d'extinció

Directe.cat

Superfície:100% Audiència:720 Valoració:48€

11 ago 2016
Repoblen una de les noves basses de la Pletera de l'Estartit amb mig
miler de fartets, un peix en perill d'extinció

VilaWeb

Superfície:100% Audiència:2.091 Valoració:140€

11 ago 2016
Repoblen una de les noves basses de la Pletera de l'Estartit amb un peix
en perill d'extinció

Diari de Girona

Superfície:100% Audiència:1.978 Valoració:133€

12 ago 2016 Jazz Festival Estartit Empordà

Superfície:100% Audiència:859 Valoració:58€

12 ago 2016 Jazz Festival Estartit Diari de Girona

Superfície:100% Audiència:1.978 Valoració:133€

12 ago 2016 Repoblen una de les noves basses de la Pletera amb fartets Diari de Girona

Superfície:100% Audiència:1.978 Valoració:133€

24 ago 2016 No tot està perdut El Punt Avui

Superfície:100% Audiència:3.949 Valoració:265€

24 ago 2016 No tot està perdut
El Punt Avui Comarques Gironines
(Ed. Impresa)

Superfície:15% Audiència:80.000 Valoració:465€

07 ago 2016 Aiguamolls Presència El Punt (Ed. Impresa)

Superfície:87% Audiència:67.000 Valoració:3.480€

10 ago 2016 Ciència i recerca
El Punt Avui Comarques Gironines
(Ed. Impresa)

Superfície:8% Audiència:80.000 Valoració:248€

10 ago 2016 Cinc artistes ajuden a reflexionar sobre l’espai
El Punt Avui Comarques Gironines
(Ed. Impresa)

Superfície:7% Audiència:80.000 Valoració:217€

11 ago 2016
Els tècnics del parc natural, el biòleg i els estudiants, durant el procés
per poblar la bassa de la Pletera amb...

Acn

Superfície:100% Audiència:1.743 Valoració:87€

11 ago 2016
Repoblen una de les noves basses de la Pletera de l'Estartit amb mig
miler de fartets, un peix en perill d'extinció

Acn

Superfície:100% Audiència:1.743 Valoració:87€

11 ago 2016
Un moment de la translació dels fartets des de la bassa del Pi a una de
les llacunes de la Pletera aquest 11 d'agost...

Acn

Superfície:100% Audiència:1.743 Valoració:87€

11 ago 2016
Repoblen una bassa de la Pletera a l'Estartit amb mig miler de fartets, un
peix en perill d'extinció

Ara Girona

Superfície:100% Audiència:259 Valoració:17€

11 ago 2016 Més fartets per a la Pletera de l'Estartit El Punt Avui

Superfície:100% Audiència:3.949 Valoració:265€

12 ago 2016 Repoblen una de les noves basses de la Pletera amb fartets Diari de Girona (Ed. Impresa)

Superfície:32% Audiència:41.000 Valoració:831€

26 ago 2016 Quan el Ter arriba al mar Descobrir Catalunya (Ed. Impresa)

Superfície:39% Audiència:46.000 Valoració:1.558€

26 ago 2016 DIVENDRES TARDA Descobrir Catalunya (Ed. Impresa)

Superfície:35% Audiència:46.000 Valoració:1.398€
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LA PLATJA MISTERIOSA PER MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ ALPERI

La Pletera

Amb vistes a 

les illes Medes

La Pletera és una d’aquelles platges 
llargues per les quals ve de gust cami-
nar. Amb les privilegiades vistes de 
les illes Medes, les seves aigües cristal-
lines són un reflex del perquè del seu 
encant. Un espai perfecte per als 
amants del busseig. Té una accessibi-
litat reduïda que la fa més atractiva. 
La platja està en constant creixe-
ment pel nord perquè l’espigó de 
Garbí del port de l’Estartit provoca 
un dipòsit constant de sorra.

GUANYADORS: Moisés García Paricio i Esteve Camarasa Cardona

Estartit

Aiguamolls 
de l’Empordà

L’Escala

Torroella
de Montgrí

PLATJA

DE LA 

PLATERA

C-31

Fotos i textos del llibre Todas las playas de Cataluña. En venda en llibreries

6 DIUMENGE, 7 D’AGOST DEL 2016

‘Boom’ de 
llauners a les 
platges de BCN
La Guàrdia Urbana requisa més de 

115.000 begudes en només dos mesos

EL PERIÓDICO
BARCELONA

L
a Guàrdia Urbana ha requi-
sat a les platges de Barce-
lona en només dos mesos 
un total de 115.605 begu-

des que estaven destinades a la ven-
da ambulant il·legal. Són 15.000 be-
gudes més que les intervingudes du-
rant tot l’estiu passat. Els agents han 
interposat un total de 7.842 denún-
cies, a les quals se n’hi han de sumar 
1.000 més per serveis no autoritzats 
com els massatges a la sorra, segons 
el balanç divulgat ahir per l’Ajunta-
ment de Barcelona. El Grup de Plat-
ges de la Guàrdia Urbana, format 
per unes 90 persones, funciona des 
del juny i estarà operatiu fins a finals 
de setembre.
 La temporada alta al litoral de la 
ciutat, els 4,5 quilòmetres que van 
des de la platja de Sant Sebastià fins 
a la zona de banys del Fòrum, provo-
ca un augment de la venda ambu-
lant no autoritzada de begudes re-
frescants i alcohòliques, sobretot de 
cerveses i mojitos.
 Aquestes dades es coneixen poc 
després de saber-se que des del gener  
fins al juny s’han imposat 34.000 
multes per la venda ambulant il-

legal a Barcelona, especialment per 
la venda de begudes. A més, a finals 
de juliol es van intervenir en una vi-
venda del barri de la Barceloneta un 
total de 718 llaunes de cervesa i tam-
bé ingredients per preparar mojitos 
per ser venuts a la platja.
 Els agents també han portat a ter-
me 5.815 actuacions als espigons i 
han fet 55 salvaments al mar. A més 
alerten els banyistes que no es llan-
cin a l’aigua des d’aquestes estructu-
res de formigó.

MÉS ESCOMBRARIES / Des de principis 
d’any fins a finals de juliol s’han re-
collit de les 10 platges que formen el 
front marítim de la ciutat un total 
de 589.200 quilograms de residus, 
xifra que s’ha incrementat un 30% 
respecte al mateix període de l’any 
passat. De l’aigua se n’han retirat 
15,43 metres cúbics d’escombraries, 
cosa que representa 10,29 metres cú-
bics més que en el transcurs dels ma-
teixos mesos del 2015.
  El comunicat de l’Ajuntament de 
Barcelona destaca, a més a més, que 
les 160 anàlisis que han efectuat 
l’Agència de Salut Pública i l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua confirmen 
«l’excel·lent estat de l’aigua». H

VENDA IL·LEGAL

EFE / MARTA PÉREZ

Els sols de la Sala 
Hipòstila del parc 
Güell recuperen
la seva esplendor

Barcelona q L’Ajuntament de 
Barcelona ha acabat els treballs de 
restauració dels medallons dels 
quatre sols de mosaic, un per cada 
estació de l’any, dissenyats per al 
sostre de la Sala Hipòstila del parc 
Güell. Uns despreniments el 2013 van 

obligar a tapar aquests medallons 
modernistes i a procedir a la seva 
restauració, que ha permès descobrir 
quins materials es van fer servir per 
fer-los: peus de copes, plats de vidre 
tallat, taps d’ampolles de licor i 
ampolletes de perfum.
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Edició de Girona
DIMECRES · 10 d’agost del 2016. Any XLI. Núm. 14002 - AVUI / Any XXXVIII. Núm. 12872 - EL PUNT

1,20€

ECONOMIA P11

L’antiga Torraspapel, tancada des del
2014, iniciarà la producció al setembre,
després d’aquest període de provesLa paperera disposa d’una nova nau ■ JOAN OLLER

La paperera de
Sarrià es posarà
en marxa el dia 16

Detenen l’autor d’un foc
forestal a Garriguella

Punt Divers P20

Ha reconegut haver llençat, després de
fumar, una burilla al marge de l’N-260

Es presenten avui a la basílica
amb motiu de la festa major

Patrimoni P14

El vitraller Miquel Orós al seu taller ■ E. CARRERA

Els vitralls tornen
a brillar a Castelló

Els metges treballen
47 hores setmanals

Sanitat P14

LA DEVESA · El regidor de
Cultura està obert a estudiar
altres emplaçaments per reduir
les molèsties als veïns

Per l’Ajuntament, el
so del ‘techno’ no va
superar els límits
DECIBELS · Els mesuraments
fets durant el festival gironí amb
els aparells municipals indiquen
que es va complir la normativa

GIRONA P8

Vista aèria de la Pletera, a l’Estartit, amb el 80 per cent del projecte de recuperació ja executat ■ INGLOBA GROUP

MEDI AMBIENT P6-7

Reneix un espai que va més enllà de la restauració ambiental

La Pletera, única a Europa



Medi ambient El projecte Life Pletera arriba al seu equador (2014-2018)

EL PUNT AVUI

DIMECRES, 10 D’AGOST DEL 20166 |

Comarques Gironines

El projecte Life Pletera
(2014-2018) de Torroella
de Montgrí-l’Estartit ha ar-
ribat a l’equador sent ja un
referent, en el marc d’una
iniciativa que no té pràcti-
cament precedents a Eu-
ropa, si més no per la seva
ambició de voler anar molt
més enllà de la restauració
d’un espai natural. Preci-
sament ara fa uns dies ha
aparegut ressenyat al bloc
oficial de la Unió Europea
de Geociències (EGU), la
més important xarxa in-
ternacional d’experts al
voltant de la recerca en
ciències de la Terra.

La regidora de Medi
Ambient de l’Ajuntament
de Torroella de Montgrí,
Sandra Bartomeus, ho
sintetitza així: “L’actuació
té molt valor per al nostre
municipi, però també és
objecte de l’atenta mirada
d’Europa, de l’Estat i del
món científic, perquè es
tracta d’una actuació molt
innovadora, sense pràcti-
cament referents similars.
Estic segura que en el fu-
tur serà un exemple a se-
guir per a la recuperació
d’espais naturals.”

La part científica queda
també molt clara, com
destaca Xavier Quintana,
professor de la UdG i direc-
tor científic del projecte:
“La intenció del projecte
ha estat la restauració
integral i definitiva del sis-
tema de llacunes costane-
res, amb la retirada de to-
tes les infraestructures i
amb la voluntat de recu-
perar-ne la funcionalitat
ecològica.”

Però un dels grans mè-
rits del Life Pletera, i ara ja
se’n poden començar a
veure els fruits, és el seu
caràcter multidisciplinari,
ja que abasta la comunica-
ció, la investigació i divul-
gació, mesures de preser-
vació de fauna i flora i,
també, la reflexió artística
de l’espai a través de l’art.
Un treball documentat per
la tenacitat dels Amics de
la Fotografia de Torroella.

Amb un pressupost de
2.528.148 euros (75% a
càrrec de la UE), pràctica-
ment el 80% de les actua-
cions de desurbanització i
restauració ambiental
programades ja estan fe-
tes, de manera que la fran-
ja litoral que ocupava el

passeig marítim, el vestigi
de la inacabada urbanitza-
ció, ha estat substituïda
per una banda de llacunes,
formada per sis basses,
que tenen un règim
d’inundabilitat variable.
També s’han generat es-
pais que seran ocupats per
la vegetació pròpia
d’aquests ecosistemes i
s’està treballant en la res-
tauració de les dunes lito-
rals. Però, a més, i a través
del Life MEDACC es vol de-
mostrar que l’aplicació de
mesures preventives en
els àmbits de l’agricultura,
la gestió forestal i la gestió
de l’aigua constitueixen ei-
nes útils per a l’adaptació
als impactes observats i

previstos del canvi climà-
tic a Catalunya i, en con-
cret, a les conques de la
Muga, el Segre i el Ter.

Més enllà de recuperar
El projecte Life Pletera re-
presenta, segons Barto-
meus, “un exemple d’in-
tervenció multidisciplinà-
ria, entre administracions
i diferents camps cientí-
fics, que permet contri-
buir al desenvolupament
d’una nova manera d’en-
tendre la gestió del territo-
ri”. I, a més, obrint la porta
a molts àmbits, cosa que fa
que aquest espai sigui un
singular laboratori a cel
obert: científic i, també,
artístic. ■

Joan Trillas
TORROELLA- L’ESTARTIT

Un laboratori a cel
CREACIÓ · El Life Pletera és ja ara
mateix un espai que va més enllà de la
restauració ambiental FEINA · Ciència,
art, investigació s’hi donen la mà en
una iniciativa inèdita a Europa

El pla general de Torroella de Mont-
grí, que es va aprovar l’any 1983, va
declarar com a sòl urbanitzable el
sector de la Pletera. Es va obrir,
doncs, la caixa de Pandora amb
l’inici d’una urbanització que més
tard va quedar inacabada, amb la fe-
rida d’un gran passeig de formigó a
primera línia de mar. El pla general
del 2002 va transformar el sector en
no urbanitzable. Des del 2004 tota la
superfície de la Pletera forma part
del domini públic maritimoterres-

tre. A la zona no es realitza cap tipus
d’ús o aprofitament de recursos i les
activitats agrícoles ja s’hi van aban-
donar. L’any 2006, la secretaria ge-
neral per al Territori i la Biodiversi-
tat, del Ministeri de Medi Ambient,
va encarregar a l’enginyeria ABM el
projecte de restauració ambiental.
Fins i tot, l’Estat va anunciar que la
desurbanització de la Pletera co-
mençaria la tardor del 2008. Mal-
grat el compromís, els ajustos i les
retallades van impedir tirar-ho en-
davant. L’alternativa per fer-lo via-
ble, atès l’advers context econòmic,
passava per aconseguir un projecte
Life, com finalment va ser possible.
Aquest pas va ser el gran impuls.

La Pletera, en una imatge de com ha quedat després de les

actuacions ■ INGLOBA GROUP

Història

Un pla general del
1983 va obrir la caixa
de Pandora

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Un projecte
pràcticament
sense precedents
a Europa
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La Bisbal d'Empordà, les
Planes d'Hostoles, Platja d'A-
ro, Pineda de Mar, Porqueres,
Portbou, el Port de la Selva,
Salt, Sils.

CALONGE
Ball d’aniversari A 2/4 de
10 de la nit, a la Pensió Fà-
bregas, ball amb Toni Sànchez
per celebrar l’aniversari de la
Pensió. 

CASSÀ DE LA SELVA
Balls a la fresca A les 10
de la nit a la plaça de la Coma
ball en línia amb Sibiem Cels
Fort Escola de Ball.

GIRONA
Ball A la nit, a la Sala de
Ball, música de ball amb el DJ
Pere.

BEGUR
Fira de pintura De les 6 de
la tarda a les 11 de la nit a la
plaça de la Vila i de l’Església
fira de pintura.

CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Vins i caves A les 8 del
vespre a la plaça de les Mon-
ges fira Tasta Empordà amb
degustació de vins i caves.

Fira de tapes A les 8 del
vespre al carrer Sant Francesc
i Ecomuseu Farinera fira de
degustació de tapes.

PALS
White Summer Market De
les 6 de la tarda, a la 1 de la
matinada, a Mas Gelabert,
White Summer Market, Músi-
ca, espectacles, moda, gastro-
nomia, art i cultura.

PERALADA
Fira Na Mercadera De les
5 de la tarda a la 1 de la mati-
nada al passeig de La Princi-
pal de Peralada mercat d’arte-
sans i altres activitats com vi-
sites guiades, demostració
d’oficis, espectacles de foc,
música, animació.

BEGUR
Concert A 2/4 d’11 de la
nit al pati de les escoles velles
concert de Carles & Sofia al
piano duo.

CALONGE
Música a la fresca A les
10 de la nit al bar La Fusteria,
música a la fresca. 

Música a la fresca A les
10 de la nit al bar La Rutlla,
música a la fresca. 

CAMPRODON
Concert A les 8 del vespre
al local de la piscina de la ur-
banització de Font Rubí con-
cert de l’Orquestra de Corda
de Joves

Concert A les 10 de la nit a
la plaça de la Vila concert Mú-
sics sense solfa.

EL PORT DE LA SELVA
Concert A les 10 de la nit a
l’església de la Mare de Déu
de les Neus concert de Fados
dins del festival Off.

L’ESCALA
Concert A les 10 de la nit
al fòrum romà d’Empúries
concert de Chambo més Enric
Verdaguer.

L’ESTARTIT
Jazz A les 9 de la nit a la
guingueta de la platja de la
Pletera concert amb The Big
Chiefs (R&R, Soul i New Orle-
ans).

LLAGOSTERA
Actuació A les 10 de la nit
a la terrassa del Casino Lla-
gosterenc actuació del grup
local Benisfrí.

LLORET DE MAR
Òpera A les 8 del vespre al
pati anglès de la bibloteca in-
fantil espectacle de música
d’òpera al carrer amb Maite
Mer, soprano; Santi Escura, al
piano i Georgina Reyner, mez-
zosoprano.

PALAMÓS
Cor A 2/4 de 10 de la nit al
Passeig del Mar, actuació del
Coro Rociero. 

PLATJA D’ARO
Jazz A les 11 de la nit a la
platja Gran-Cavall Bernat con-
cert de Bruno Oro & Vicens
Martín Dream Big Band.

TAMARIU
Jazz A 2/4 de 10 de la nit, a
la Plaça de Pere Patxei, jam
session. 

CAMPRODON
Divulgació A les 7 de la
tarda a la sala d’actes de l’A-
juntament conferència sota el
títol de «El gran germà en ac-
ció: noves formes de consum i
de gestió en l’economia del
segle XIX» a càrrec de Daniel
Serra.

CALONGE
Club Infantil de Platja De
2/4 de 5 a 2/4 de 7 de la tar-
da a l’Espigó del Mig, club in-
fantil de platja per a nens i
nenes des de P3 fins a 12
anys.

Festa de l’escuma A les 6
de la tarda al pati de l’Escola
LLevantí de Mar,festa de l’es-
cuma.

PLATJA D’ARO
Mini club infantil De les
11 del matí a les 2 de la tarda
i de 4 a 7 de la tarda a la plat-
ja Gran mini club infantil amb
ludoteca.

ROSES
Club infantil de platja De
les 3 a les 7 de la tarda a la
platja Nova club infantil de
platja.

ROSES
Familiar A les 7 de la tarda
a l’espai cultural de la La Ciu-
tadella activitat adreçada al
públic familiar «Les noves
aventures d’en Gromec, el gat
de la Ciutadella».

SANTA CRISTINA D’ARO
Nit de màgia A 2/4 d’11
de la nit a l’Espai Ridaura dis-
setena Nit d’Il·lusió a càrrec
de l’associació Mans Màgi-
ques del Món.

LES PRESES
Llàgrimes de Sant Llorenç

De les 8 de la tarda a les 3
de la nit, obertura especial de
l’àrea recreativa de Xenacs
per contemplar les llàgrimes
de Sant Llorenç. També s’hi
farà sopar.

ANGLÈS
Contes A les 6 de la tarda a
la biblioteca Joaquim Bauxell
l’hora del conte a càrrec de la
Reina del Silenci.

BLANES
Documentals a la fresca
A les 10 de la nit a la plaça
Verge maria cicle de docu-
mentals amb «A Syrian Love
Story».

RIPOLL
Mapping A 2/4 de 12 de la
nit projecció de mapping de la
portalada sobre la façana del
Monestir.

PALAFRUGELL
Audició A les 10 de la nit a
la Plaça Nova, audició de sar-
danes amb la Cobla Baix Em-
pordà.

AMER
Festa major A 3/4 d’1 de
la matinada al pavelló nit de
festa amb Hotel Cochambre i
Deskarats. 

BANYOLES
Festes d’Agost A les 6 de
la tarda, a la Muralla. Mostra
de grups joves del pla de l’es-
tany amb les actuacions de:
Krit - Banda Kamikaze - Dis-
turbio Civil - Nunca Mais -
Kandem - Dr. Marti
- A 2/4 de 12 de la nit con-
cert: «Pirats Sound Systema»
Són el primer sound system
de música jamaicana en cata-
là. El trio de Sants torna a la
càrrega amb noves dosis de
reggae, dancehall i rap clar,
autogestionat i en català. 
- A les 9 de la nit, al Claustre
del Monestir de Sant Esteve.
Música de Cambra.

BEGUR
Festa de Sa Tuna A les 9
de la nit al pati de la Capella
pregó a càrrec del cirugià Joan
Figueras Felip.
- Posteriorment al mateix es-
pai sopar popular i després
música amb el discjòquei Pa-
triarca.

BESCANÓ
Festa major A les 9 del
matí al casal dels avis campio-
nat social de petanca.
- A les 9 del matí amb concen-
tració a La Barca concurs de
pesca infantil.
- A les 9 de la nit a la pista po-
liesportiva sopar sopular.
- A les 12 de la nit a la pista
poliesportiva ball amb Itaca
Band, Auxili i DJ Joker.

DARNIUS
Festa major A les 7 de la
tarda al Museu Municipal in-
auguració de l’exposició de di-
buix del col.lectiu vibra i altres
artistes convidats i després
festa a la plaça.

- A les 10 de la nit a la plaça
sardanes amb la Flama de
Farners.
- A les 12 de la nit a la plaça
festa amb Dj. Phere.

EMPURIABRAVA
Festa Crazy Summer Party

A les 12 del migdia i a les 6
de la tarda a la zona de nit
festa de l’escuma.
- A les 7 de la tarda Demoli-
tion Man.
- A 2/4 de 9 de la nit No
Name.
- A les 10 de la nit Dirty Jobs.

MAÇANET DE LA SELVA
Festa major A les 11 del
matí, inauguració de l’exposi-
ció del Casal de la 3a Edat de
Residencial Park. A Can Falló.
- De les 5 a les 7 de la tarda,
«Engalana’t per la Festa Ma-
jor a la Biblioteca». Taller de
Festa Major adreçat a nens i
nenes de 5 a 12 anys. A la bi-
blioteca.
- A les 7 de la tarda, Vuitè
Cercatasques: Maçanet sobre
rodes.
- A les 11 de la nit, ball amb el
grup Banda Sonora. A la Pista
Jardí.
- A 2/4 de 12 de la nit, Tram’s,
La Raíz i Orquestra Maribel. A
l’Espai Jove, al polivalent. 

PLATJA D’ARO
Festa major A les 7 de la
tarda a la plaça major espec-
tacle infantil festa salada.
- A les 8 del vespre a la plaça
del Mil.lenari concert de festa
major amb la cobla orquestra
Montgrins.
- A les 10 de la nit als jardins
del centre cívic Vicenç Bou ci-
nema a la fresca amb la pro-
jecció «Del Revés».
- A 2/4 de 12 de la nit a la
plaça del Mil.lenari concert
amb l’orquestra Montgrins.

RIBES DE FRESER
Festa major A 2/4 de 10
de la nit a la plaça del Mercat
pregó.
- A les 10 de la nit a la plaça
del Mercat audició de sarda-
nes amb la cobla Marinada.
- A les 12 de la nit al pavelló
d’esports nit jove amb Virus.
- A les 2 de la matinada Mon
dj.

ROSES
Festa major A les 5 de la
tarda al port de pesca visita
guiada.
- A les 7 de la tarda a l’oficina
de turisme visita guiada al re-
fugi antiaeri.
- A les 7 de la tarda a la Ciuta-
della activitat familiar.
- A partir de les 8 del vespre a
l’antic camping Bahia fires i
barraques.
- A les 9 de la nit al castell d
ela Trinitat visita guiada amb
observació astronòmica.
- A les 10 de la nit a la plaça
Frederic Rahola concert i ball
amb l’orquestra La Principal
de La Bisbal.
- A les 11 de la nit a les barra-
ques concert de Somboits i
Els Catarres.

SALITJA
Festa major A les 9 del
matí, repic e campanes.
- A les 5 de la tarda, a les
Fonts de Salitja, bicicròs.
- A les 9 de la nit sopar popu-
lar amb música en viu.

TORTELLÀ
Festa major A les 12 de la
nit, Nit Jove amb Hora del Jo-
glar i Senyora Tomassa.

VILABERTRAN
Festa major A les 10 de la
nit a la plaça Major havaneres
amb el grup Retorn.

VILANANT
Festa major A les 11 de la
nit a la plaça Major pregó de
festa amb Joan i Roger Pera i
tot seguit l’espectacle «Par-
tint peras».

CALELLA
Suro A les 6 de la tarda a
l’Avinguda Baldomer Gili, de-
mostració de pela de suro i ta-
ller artesanal.

LLAFRANC
Pirates A les 7 de la tarda,
«Pirates! Via Fora!. a Sant Se-
bastià de la Guarda». Durada:
1 hora i mitja. Reserves: 972
307 825. info@museudelsu-
ro.cat 

OGASSA
Conca minera Cada dissab-
te, diumenge i festius, visites
guiades a la Conca Minera d’O-
gassa. Primera sortida, a les
10 del matí i segona sortida, a
2/4 d’1 del migdia.

PALAMÓS
Castell de Sant Esteve
Palamós organitza diverses
visites guiades al Castell de
Sant Esteve de Mar. Situat en
un indret privilegiat sobre la
platja de la Fosca, amb vistes
a la façana marítima de la vila
de Palamós. La visita guiada
ofereix les claus per entendre
la història del castell des dels
seus orígens, interpretar la
seva estructura a partir de les
restes consolidades i com-
prendre les diferents funcions
que va complir. La visita és
gratuïta però cal una inscrip-
ció prèvia al Museu de la Pes-
ca. Per a més informació sobre
dates de la visita i reserves
prèvies, truqueu al telèfon
972 600 424.

Llotja de Palamós Cada di-
vendres, a 2/4 de 5, a les 5 i a
2/4 de 6, visita guiada a la
subhasta del peix de la llotja
de Palamós. 1,5€ / pax. Places
limitades. Amb inscripció prè-
via al Museu de la Pesca, telè-
fon 972 600 424.

PLATJA D’ARO
Visites Diferents visites
pel Camí de Ronda, S’Agaró,
Vil·la Roma de Pla de Palol. En
català, castellà, francès i an-
glès. Cal reserva prèvia. Infor-
mació a: visitesguiades@plat-
jadaro.com

PORQUERES
Visites Fins al 30 d’a-
gost,  Visita guiada al Bosc de
Can Ginebreda. Cada dia a les
11 del migdia. Presentar-se a
la terrassa del bar. No cal re-
servar. 

RIPOLL
Monestir El Monestir de Ri-
poll i el Centre d’Interpretació
proposen visites guiades al
conjunt monàstic de Santa 
Maria de Ripoll, amb l’objectiu
de descobrir la història del
bressol de Catalunya, gaudint
d’una fascinant descoberta
d’aquest espai tan emblemà-
tic. Es faran cada dia a 2/4 de
12 del migdia a banda de les
del diumenges. I a l’Agost es
faran cada dia matí i tarda a
2/4 de 12 del migdia i a 2/4
de 6 de la tarda. Informació i
reserves: al telèfon 972 70
45 56 / a l’adreça de correu
electrònic: reserves@terrade-
comtes.cat

ROSES
La Ciutadella Horari d’o-
bertura: de 10 a 20h de di-
lluns a diumenge. 
- Visites guiades «Passejades
d’història». A les 10.30 h en
francès, 11.30 h català/caste-
llà, 17 h castellà/francès, 18 h
català/francès i  les 19 h cata-
là/castellà. Per fer-les en an-
glès, cal reserva prèvia. Preu
5€; menors de 7 anys gratuït.
Més informació, al telèfon
972 15 14 66.
- Activitats familiars autoguia-
des: La motxilla d’en Milfulles.
L’arbre més gran de la Ciuta-
della ens ajudarà a descobrir
com vivien i a què jugaven els
nens grecs i romans, els mon-
jos i els soldats. Activitat lliure
en horari d’obertura de La Ciu-
tadella. Preu de lloguer de la
motxilla: 3 €.
- Safari al museu. Joc de pistes
per trobar els animals ama-
gats dins el museu de La Ciu-
tadella. Tot un safari: us pro-
posem gaudir-ne en família.
Activitat lliure en horari d’o-
bertura de l'espai. Preu de llo-
guer del joc: 3 €

Castell de la Trinitat Hora-
ri d'obertura: cada dia, de 17 a
22 h. Visites guiades «Un mi-
rador fortificat». A les 17.30
h, 18.30 h i 19.30 h en cata-
là/castellà/francès. Per l’an-
glès, cap reserva prèvia. Preu:
5 €, (gratuït per als menors de
7 anys). Més informació sobre
aquest esdeveniment al telè-
fon 972 15 14 66.
- «El joc el Castell», activitat
familiar autoguiada. És un joc
de pistes per descobrir els
enigmes del castell i els dels
que hi van viure. En horari d’o-
bertura del Castell. Preu de
lloguer del joc: 3€.

Estels Els dilluns, a les 9
del vespre, al castell de la Tri-
nitat, visita guiada amb obser-
vació astronòmica «Nit d'es-
tels al castell». Inscripcions al
telèfon 972151466.

El cuiner del castell Els di-
marts, a les 7 de la tarda, al
castell de la Trinitat, activitat
familiar «Marco, el cuiner del
castell». Inscripcions al
972151466.

Antiherois Els dimarts i di-
mecres, a les 10 del vespre, a
la Ciutadella, visita guiada te-
atralitzada «Els antiherois de
la Ciutadella». Inscripcions al
telèfon 972151466.

Port i subhasta Els di-
marts i divendres, a les 5 de la
tarda, al port de pesca, visita
guiada al port de pesca i a la
subhasta de peix. Informació
al telèfon 972257331.

Pirates Els dissabtes, a les
9 del vespre, al castell de la
Trinitat, visita guiada teatra-
litzada «El pirata Barba-rossa
assalta la badia». Inscripcions
al telèfon 972151466.

Castell Els dissabtes i diu-
menges, a la Ciutadella, visi-
tes guiades «Passejades d'-
història» i al castell de la Trini-
tat, visites guiades «Un mira-
dor fortificat».

ST. JOAN DE LES ABADESSES
Sant Pere Els divendres, a
les 6 de la tarda, a l'Oficina de
Turisme, visites guiades per
Sant Pere.

SANTA CRISTINA D’ARO
Museu de la Màgia A les
12 del migdia, a la Casa Màgi-
ca, visita guiada al gran mu-
seu de la màgia, col·lecció
Xevi. Reserves: 667 29 25 00.
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Agenda i Cartellera Per publicar actes a l’agenda s’han d’enviar
amb 72 hores d’antelació com a mínim a l’adreça 
de correu electrònic fets.diaridegirona@epi.es

PERALADA
Espectacle A les 9 de la
nit a l’Auditori dels Jardins del
Castell espectacle de Tortell
Poltrona «Grinyols» dins del
cicle del Petit Peralada.

TORTELLÀ
Inauguració A les 7 de la
tarda a la Sala d’Actes i Expo-
sicions, inauguració de l’expo-
sició Els colors de Girona, ce-
dida per la Diputació.

CALELLA
Festival Cap Roig A les 10
de la nit als Jardins de Cap
Roig, concert a càrrec del mú-
sic britànic Richard Ashcroft
(The Verve) i el músic Jacobo
Sierra. Més informació i entra-
des: www.caproigfestival.com

BANYOLES
Mostra de grups joves De
les 6 de la tarda a les 2 de la
matinada a l’espai La Muralla
mostra de grups joves del Pla
de l’Estany amb la participa-
ció de Banda Kamikaze, Nun-
ca Mais, Kndem, Dr. Martí, Dis-
turbio Civil i Kirt i Pira’ts
Sound System com a grup
convidat.









DESTAQUEM
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Una de les noves llacunes
de la Pletera va ser ahir al
matí repoblada amb mig
miler de fartets, uns pei-
xos endèmics de la penín-
sula Ibèrica que es troben
en greu perill d’extinció.
Precisament, a les mares-
mes de la Pletera es con-
serva una de les poblacions
més ben constituïdes de
l’Estat, tot i que també es
troba en un estat molt frà-
gil.

L’operatiu d’allibera-
ment dels exemplars ha
estat coordinat pel parc
natural del Montgrí, les
illes Medes i el Baix Ter, i
ha comptat amb l’assesso-
rament del biòleg Quim
Pou, de l’empresa Sorelló,
especialitzada en estudis
al medi aquàtic. També hi
han participat un alumne
en pràctiques de la Univer-
sitat de Vic i tres estu-
diants de la Universitat de
Cardiff, que estan fent
pràctiques al parc natural.

Els exemplars amb què
s’ha realitzat el repobla-
ment s’han extret de la
bassa del Pi, una petita lla-
cuna propera que ja existia

abans del Life Pletera. En
un recent mostreig de se-
guiment de la població de
fartet en aquesta bassa, els
tècnics van constatar que
hi havia una comunitat
molt nombrosa, amb una
densitat més gran del que
és l’habitual, i van valorar
la conveniència de tras-
passar-ne una part (trans-
locació). A més, la falta de
pluges està fent que la bas-
sa del Pi es vagi dessecant i

baixi la concentració d’oxi-
gen, fet que genera un ex-
cés de competència entre
els peixos i s’ha valorat fer
aquesta actuació.

El projecte Life Pletera
que s’està desenvolupant
en aquest àmbit està
creant noves llacunes que
seran aptes per establir-hi
nous nuclis de fartets i aju-
dar a millorar-ne la seva
supervivència a llarg ter-
mini. ■

a Mig miler d’aquests peixos en perill d’extinció es van
traslladar d’una llacuna a una altra de nova creació

Més fartets per a la
Pletera de l’Estartit

Joan Trillas
TORROELLA-L’ESTARTIT

L’operació va anar a càrrec de tècnics del parc natural del

Montgrí i de l’empresa especialitzada, Sorelló ■ J.T.

El doctor en cirurgia Joan
Figueras, que l’any passat
va participar amb èxit en
una operació pionera a
l’hospital Josep Trueta de
Girona en un malalt de
càncer de pàncrees, farà el
pregó de la festa major del
poble mariner de sa Tuna,
a Begur. El pregó, que serà
el primer acte del progra-

ma festiu, tindrà lloc
aquest divendres, a les
nou del vespre, al pati de la
Capella, a l’entrada del nu-
cli mariner. Seguidament,
al mateix espai, tindrà lloc
el sopar popular i, poste-
riorment, música amb el
discjòquei Patriarca.

La festa de sa Tuna, que
organitza la Comissió de
Festes de l’Associació de
Veïns i Amics de Sa Tuna,
continuarà al llarg de tot el
cap de setmana amb uns
actes molt singulars i arre-
lats, com és el cas de la fes-
ta de disfresses, que tin-
drà lloc dissabte, a partir
de dos quarts de deu de la
nit, a la plaça principal del
poble. La festa de disfres-
ses, amb premis per als
millors guarniments, se
celebra des de l’any 1953.
Va començar a la Fonda de
sa Tuna com una continu-
ïtat de la revista –repre-
sentació de varietats– que
s’havia fet des dels anys
quaranta. ■

J.T.
BEGUR

a És cirurgià i va
participar en una
pionera operació de
càncer de pàncrees

Joan Figueras,
pregoner de la
festa de sa Tuna

El doctor Joan Figueras és

un prestigiós cirurgià que

estiueja a sa Tuna ■ EPA
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Mercats
� La Bisbal d'Empordà, Celrà, les
Planes d'Hostoles, Platja d'Aro, el
Port de la Selva, Portbou, Porque-
res, Salt, Sant Esteve d'en Bas i
Sils.

Balls
BANYOLES
� 20.00. Terrassa del restaurant
La Carpa. Sopar ball amb l’actua-
ció del duet Rimmel.

CALONGE
� 19.00. Sala Fontova. Country li-
ne dance, nivell principiants. I a
les 20.00, nivell intermedi.

CASSÀ DE LA SELVA
� 22.00. Plaça de la Coma. Balls
en línia.

GIRONA
� Al vespre. Sala de Ball. Música
de ball amb Dj. Pere.

MONT-RAS
� Al vespre. Rostisseria Cou Cou.
Sopar ball amb Aurora.

SANT FELIU DE PALLEROLS
� 22.00. Plaça del Firal. Ball a càr-
rec del cantant Carles Xandri.

Concerts
BEGUR
� 22.30. Pati de les Escoles Velles.
Concert de piano a quatre mans
Centenari a Granados, a càrrec de
Carles & Sofia Piano Duo.

CADAQUÉS
� 21.30. Sa Conca. Concert de
Luis Eduardo Aute.

CALELLA DE PALAFRUGELL
� 22.00. Jardins de Cap Roig. Ac-
tuació de Richard Ashcroft + Ja-
cobo Serra.

CALONGE
� 22.00. Música a la fresca al bar
La Fusteria i al bar La Rutlla.

CAMPRODON
� 20.00. Local de la piscina de la
urbanització de Font Rubí. Con-
cert a càrrec de l’Orquestra de
corda de joves.
� 22.00. Plaça de la Vila. Música
sense Solfa.

EL PORT DE LA SELVA
� 22.00. Església parroquial. Con-
cert de fado a càrrec de Raquel
Peters. Dins l’Off Festival del 16è
Festival de música de Sant Pere
de Rodes.

EMPÚRIES
� 22.00. Forum Romà d’Empúries.
Concert de Chambao + Joan Rovi-
ra.

GIRONA
� 22.00. Restaurant chill-out L'A-
vellaneda. Nit latina.

L’ESCALA
� 22.00. Església parroquial de
Sant Pere. Concert Les 4 esta-
cions, a càrrec de la Mozart
Chamber Orchestra (Baden Wur-
temberg), amb Eva León, violí, i
Horts Sohm, director.

L’ESTARTIT
� 21.00. Platja de la Pletera. Con-
cert de jazz amb The Big Chiefs.

LLAGOSTERA
� 22.00. Casino Llagosterenc. Ac-
tuació del grup local Benisfri.

LLORET DE MAR
� 22.15. Roca d’en Maig. Actuació
de The Amy’s Big Bang.

PALAMÓS
� 21.30. Passeig del Mar. Actuació
de coro rociero.

PALS
� 21.00. Església. Concert de gui-
tarra espanyola.

PLATJA D’ARO
� 23.00. Platja Gran (Cavall Ber-

nat). Concert de jazz Frank Sina-
tra 100 anys, amb Bruno Oro & La
Dream Big Band.

PORTBOU
� 19.00. Passatges Walter Benja-
min. Concert a càrrec de Mercè
Miró, flauta travessera i rapsoda, i
Anna Ros, violoncel.

RIUDARENES
� 23.00. Jardins de Can Cordons.
Actuació de Noriko i Ferran.

SANT ESTEVE D’EN BAS
� 23.00. La Cuina d’en Mokes.
Concert a càrrec de La Senyora
Rock Sureny.

SANT FELIU DE GUÍXOLS
� 21.00. Hotel Barcarola. Actuació
de Belle Rose.
� Al vespre. Cas Romagué - Casa
Irla. Actuació d’Hobo Blues Duet.

TAMARIU
� 21.30. Plaça Pere Patxei. Jam
session.

ULLÀ
� 21.30. Restaurant Can Junqué.
Actuació de Jazztast.

Festes
AMER
� Festa major. 23.45. Pavelló. Fes-
ta amb Hotel Cochambre i Deska-
rats.

BANYOLES
� Festes d’agost. 18.00. Muralla.
Mostra de grups joves del Pla de
l’Estany, amb les actuacions dels
grups Krit, Banda Kamikaze, Dis-
turbio Civil, Nunca Mais, Kandem i
Dr. Marti.
� 21.00. Claustre del monestir de
Sant Esteve. Música de cambra a
càrrec d’Azahar Ensemble.
� 23.30. Muralla. Concert de Pi-
rats Sound Systema.

BEGUR
� Festa major de Sa Tuna. 21.00.
Pati de la Capella. Pregó. Tot se-
guit, sopar popular.
� 23.30. Ball amb Dj Patriarca.

BESCANÓ
� Festa major. 09.00. Casal d’Avis.
2n Campionat social de petanca.
� 00.00. Pista poliesportiva. Con-
cert a càrrec dels grups Itaca
Band, Auxili i Dj Joker.

DARNIUS
� Festa major. 19.00. Museu muni-
cipal. Inauguració de l’exposició
de dibuixos del Col·lectiu Vibra i
artistes convidats, i presentació
de la Revista d’artista Vibra.
� 22.00. Plaça del Poble. Sarda-
nes amb la cobla Flama de Far-
ners.
� 00.00. Plaça del Poble. Festa
musical amb Dj Phere.

GASERANS
� Festa major. 22.30. Sessió de
ball amb La Montecarlo. Tot se-
guit, disco mòbil.

MAÇANET DE LA SELVA
� Festa major. 11.00. Can Falló. In-
auguració de l’exposició del casal
de la 3a edat de Residencial Park.
� 17.00. Biblioteca. Taller infantil
Engalana’t per la festa major.
� 19.00. 8è Cercatasques Maça-
net sobre rodes.
� 23.00. Pista jardí. Ball amb el
grup Banda Sonora.
� 23.30. Espai Jove. Actuació dels
grups Tram’s, La Raíz i Orquestra
Maribel.

MOLLÓ
� Festa del carrer de Baix. 21.00.
Plaça Major. Sopar popular.
� 23.00. Plaça Major. Ball amb
l’actuació de Carles el vocalista.

PLATJA D’ARO
� Festa major. 19.00. Plaça Major.
Espectacle infantil Festa salada.

� 20.00. Plaça del Mil·lenari. Con-
cert amb la cobla orquestra Mont-
grins.
� 22.00. Jardins del centre cívic
Vicenç Bou. Cinema a la fresca,
amb la pel·lícula Del revés.
� 23.30. Plaça del Mil·lenari. Ball
de amb l’orquestra Montgrins.

RIBES DE FRESER
� Festa major. 22.30. Pregó a la
plaça de l’Ajuntament.
� 23.00. Plaça del Mercat. Audició
de sardanes amb la cobla Marina-
da.
� 00.00. Pavelló d’esports. Con-
cert del grup Virus i Mon Dj.

RIPOLL
� Mercadal del Comte Guifré.
Mercat d’època a la plaça Gran.
Amb activitats diverses, a partir
de les 11.00, i fins a les 22.30. En-
tre els actes hi ha la gran desfila-
da, a les 20.00, amb el següent re-
corregut: jardins del monestir, pl.
Cívica, c. Sant Pere, pl. Sant Eu-
dald, c. Verdaguer, pl. Anselm Cla-
vé i final davant del monestir.

ROSES
� Festa major. 17.00. Port de pes-
ca. Visita guiada al port de pesca i
a la subhasta de peix. Reserves a
l’Oficina de Turisme.
� 19.00. Espai Cultural la Ciutade-
lla. Activitat familiar Les noves
aventures d’en Gromec, el Gat de
la Ciutadella, en català, castellà i
francès. Reserves al telèfon 972
15 14 66 o al a/e: patrimoni@ro-
ses.cat.
� 19.00. Oficina de Turisme. Visita
guiada al refugi antiaeri. Reserves
a l’Oficina de Turisme.
� 20.00. Antic càmping Bahía. Fi-
res i barraques.
� 21.00. Castell de la Trinitat. Visi-
ta guiada amb observació astro-
nòmica Nit d’estels al Castell, en
anglès i castellà. Reserves al telè-
fon 972 15 14 66 o a/e: patrimo-
ni@roses.cat.
� 22.00. Plaça de Frederic Rahola.
Concert i ball amb l’orquestra La
Principal de la Bisbal.
� 23.00. Barraques. Concert a
càrrec dels grups Somboits i Els
Catarres.

SANTA PAU
� Festa major. 21.00. Plaça Major.
Pregó a càrrec del Cap de Turc.
� Tot seguit, sopar popular i ball
amb el grup Genions.

TORTELLÀ
� Festa major. 19.00. Sala d’expo-
sicions. Inauguració de l’exposició
Els colors de Girona.

� 00.00. Nit jove amb Hora de Jo-
glar i Sra. Tomasa.

ULLASTRET
� Festa major. 18.30. Plaça Garbi-
na. Balls tradicionals amb el Grup
de Danses d’Ullastret.
� 20.00. Plaça. Teatre dels pares.
� 00.00. Nit jove amb The Pelu-
kass, Mazoni i Dj Torrebruno.

VILABERTRAN
� Festa major. 22.00. Plaça Major.
Havaneres amb el grup Retorn.

VILANANT
� Festa major. 23.00. Plaça Major.
Pregó a càrrec de Joan Pera.
� Tot seguit, representació de
l’obra Partint peres, a càrrec de
Joan i Roger Pera.

Fires
BEGUR
� Mercat d'estiu, d'11.00 a 20.00,
a la platja del Racó.
� Fira de pintura a la plaça de l'Es-
glésia, de 18.00 a 23.00.
� Fira Begur de Nit, de 19.00 a
01.00, a la plaça Esteve i Cruañas.

LLORET DE MAR
� Fira alimentària de productes
artesans, a la plaça de la Vila, de
16.00 a 22.30.

PALS
� White Summer Market, al Mas
Gelabert, de 18.00 a 01.00. Músi-
ca, espectacles, moda, gastrono-
mia art i cultura. Fins al 20
d’agost.

PERALADA
� Fira medieval de Na Mercadera,
de 17.00 a 01.00, al passeig de la
Principal de Peralada. Venda de
productes artesans, espectacles i
animació.

Infantils
ANGLÈS
� 18.00. Biblioteca Joaquim Bau-
xell. L’hora del conte a càrrec de la
Reina del Silenci.

CALONGE
� 16.30. Espigó del Mig. Club in-
fantil de platja.

CAMPRODON
� 10.00 a 14.00. Festa de la pisci-
na, amb inflables.

LLANÇÀ
� Tallers infantils: de 10.00 a
14.00, a la platja de Grifeu; i de
16.30 a 19.30, a la platja del port.

PALAMÓS
� 10.30 a 13.30 i de 17.00 a 18.30.
Platja Gran. Tallers infantils.

PERALADA
� 21.00. Auditori del Parc del Cas-
tell. Grinyols, amb Tortell Poltrona.

PLATJA D’ARO
� 11.00 a 14.00 i de 16.00 a 19.00.
Platja Gran (c. Empordà). Mini
club infantil, amb ludoteca.

ROSES
� 15.00 a 19.00. Platja Nova. Club
infantil de platja.

SANT PERE PESCADOR
� 19.00. Plaça Major. Espectacle
Rialles amb el grup El Pot Petit.

Òpera
LLORET DE MAR
� 20.00. Pati anglès de la bibliote-
ca infantil. Òpera al carrer.

Sardanes
FIGUERES
� 22.00. Rambla. Audició de sar-
danes amb la cobla Bisbal Jove.

PALAFRUGELL
� 22.00. Plaça Nova. Audició de
sardanes amb la cobla Baix Em-
pordà.

SANT FELIU DE GUÍXOLS
� 22.15. Jardins de Juli Garreta.
Audició de sardanes amb la cobla
Vila de la Jonquera.

SILS
� 22.00. Passeig de Sants Cosme i
Damià. Sardanes de 10 tirades
amb la cobla La Principal d’Olot.

VILADRAU
� 22.30. Plaça Major. Audició de
sardanes amb la cobla Ciutat de
Girona.

Circ
SANT FELIU DE GUÍXOLS
� 21.30. Espai Port. Espectacle
Shanghai Circus World.

Conferències
CAMPRODON
� 19.00. Sala d’actes de l’Ajunta-
ment. Xerrada a càrrec de Daniel
Serra, El gran germà en acció: no-
ves formes de consum i de gestió
en l’economia del segle XIX.

Gastronomia
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
� 7è Tasta Empordà, fira de de-
gustació de vins i caves dels ce-
llers de la DO Empordà, a partir de
les 20.00, a la plaça de les Mon-
ges. I a la mateixa hora, al carrer
Sant Francesc i Ecomuseu-Farine-
ra, 3r Tapes de la fresca, fira de
degustació de tapes.

Presentacions
LA BISBAL D’EMPORDÀ
� 19.00. La Siglantana. Presenta-
ció del llibre Pan de limón con se-
millas de amapola, de Cristina
Campos.

Donació de sang
SANT FELIU DE GUÍXOLS
� 17.00 a 21.00. Centre cívic Vilar-
tagues.

Diversos
BATET DE LA SERRA
� 22.15. Observatori Astronòmic
de Batet. Visita per descobrir els
misteris del cel d'estiu a través
d'un telescopi, Mirant el cel. Re-
serves al telèfon 972 260 141.

BESCANÓ
� Tot el dia, a la piscina, bibliopis-
cina i ludopiscina.

BLANES
� 22.00. Plaça Verge Maria. Docus
a la fresca: Projecció del docu-
mental Síria, una història d’amor.

CALELLA DE PALAFRUGELL
� 18.00. Avinguda Baldomer Gili,
cantonada c. Costa dels Taron-
gers. Demostració de pela del su-
ro i taller amb el suro obtingut.

CALONGE
� 08.15. Espigó de l'Amistat. Gim-
nàstica suau.
� 09.00. Platja de Torre Valentina.
Moure'ns a la platja.
� 09.15. Espigó de l'Amistat. Aerò-
bic platja.
� 09.15. Passeig davant Plaça Ca-
talunya. Tki-kung.
� 18.00. Pati de l’escola Llevantí
de Mar. Festa de l’escuma.
� 20.00. Espigó de l'Amistat. Ioga.
� 21.30. Pensió Fabrellas. Festa
d’aniversari, amb ball a càrrec de
Toni Sánchez.

CASSÀ DE LA SELVA
� 22.00. Can Vilallonga. Nit d’es-
trelles, observació de la pluja d’es-
trelles de les Perseides, llàgrimes
de Sant Llorenç.

CASTELLÓ D’EMPÚRIES
� 20.30. Pati del Palau dels Com-
tes. Màster class de zumba.

L’ESCALA
� 21.00. Casal del jubilat. Nit te-
màtica amb l’actuació d’Step
Dance i Arrels Escalenques.

LA SELVA DE MAR
� La Selva de l’Art, Festival inter-
nacional d’Art Contemporani.

LES PRESES
� 20.00 a 03.00. Àrea Recreativa
de Xenacs. Observació de les llà-
grimes de Sant Llorenç.

LLANARS
� 12.00. Piscina. Inflables. I a par-
tir de les 22.00, disco mòbil i ba-
nyada.

LLANÇÀ
� 10.00 a 14.00. Platja del port. Bi-
blioplatja.
� 20.00. Passeig Marítim. Zumba
& Aquagym.

OLOT
� 22.45. Pati de l'Hospici. Sessió
de monòlegs.

PALAMÓS
� 09.30. Platja Gran. Gimnàstica
suau.
� 20.00. Museu de la Pesca. Show
cooking de cuina marinera amb
peix de la confraria de pescadors
de Palamós i degustació dels
plats, amb vi DO Empordà i cerve-
sa Damm.

PALS
� 22.00. Plaça Ventura Ametller.
Sessió de cinema a la fresca.

PLATJA D’ARO
� 17.00 a 21.00. Plaça de l'Ajunta-
ment. Demostració i taller de
torn.

RIPOLL
� 22.30. Mapping de la Portalada,
projecció sobre la façana del mo-
nestir.

ROSES
� 11.00 i 18.00. Platja de Santa
Margarida, davant l'Hotel Monter-
rey. Aeròbic platja.

RUPIÀ
� 20.00. Pati del Lluerna. Kineci-
bus a la fresca, amb la projecció
del film Storia di un riparatore.

SANTA CRISTINA D’ARO
� 22.30. Espai Ridaura. 17a Nit
d’il·lusió, espectacle internacional
de màgia, amb les actuacions de
Xevi, Sandro, Mr. Yurgen, G. Ale-
xander, Lecusay Martin, Nathalie
Romier i Ezker Emparanza.

VILADRAU
� 22.00. Portal del Montseny. 1a
Nocturna Bandolera, Les pors de
l’època. Passejada nocturna per
apropar-se a en Serrallonga.

L’agenda

Visita artística al Cap de Creus

Una imatge del vídeo de Rosa Brugat ■  ARXIU

CADAQUÉS 19.30 VISITA
L’artista Rosa Brugat proposa per avui un recorre-
gut guiat a la seva exposició Sirenes i tritons, al Far
del Cap de Creus, i una excursió performàtica a la
cova de l’infern amb lots, vi i pica-pica (8 euros).



El gran valor de
saber comunicar bé

L’APUNT conscient d’aquesta necessitat, i si no mirin quants
periodistes, perdó, experts en comunicació, treballen
per a gabinets de premsa o empreses de comunicació.
Life Pletera, a més de ser un projecte pràcticament in-
èdit a Europa, és un exemple del valor de la comunica-
ció ben feta, i dels seus professionals, moltes vegades
a l’ombra, poc reconeguts, que es creuen el que fan.Joan Trillas

El projecte Life Pletera de l’Estartit, que té com a ob-
jectiu la restauració integral i definitiva del sistema
de llacunes costaneres amb la finalitat de recuperar-
ne la funcionalitat ecològica, ha arribat a l’equador i
amb èxit. Però darrere del projecte, la restitució de
l’espai o la investigació científica, no s’ha d’oblidar l’es-
forç que representa comunicar-ho, i bé. Tothom és
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La regidora d’Hisenda i
Règim Interior, Maria Àn-
gels Planas, assegura que
la valoració que els ciuta-
dans fan del servei de
l’OIAC és “molt bona.” En
aquest aspecte, hi afegeix
que les queixes són pràcti-
cament inexistents tenint
en compte el nombre
d’usuaris i que les que han
rebut darrerament tenen
a veure amb esperes que
algunes persones conside-
ren excessives fins que no
són ateses. És habitual
veure la sala d’espera ple-
na i una cua de gent espe-
rant a ser ateses al taulell
d’informació. Planas ad-
met que són acumula-
cions puntuals que es do-
nen, sobretot, entre les
deu i la una. Recorda, pe-
rò, que l’horari de l’oficina
és molt ampli i que en la
resta del dia –tret d’aques-
tes hores punta– l’atenció
sol ser immediata i sense
pràcticament espera:
“Potser molta gent no sap
que l’OIAC està oberta des
de les 8.30 h fins a les
18.00 h cada dia [juliol i
agost es fa horari de matí],
i també dissabte al matí i
que, a més, hi ha oficines
als barris per poder-hi fer

65.417
persones són les ateses de
gener a juny a les oficines de
l’OIAC. D’aquestes, 48.013 a la
principal, de la plaça del Vi.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Les xifres

752
tràmits són els que s’han fet
durant els sis primers mesos
d’aquest any a través de la
seu electrònica municipal.

257
tipus de tràmits són els que
es poden fer per la seu elec-
trònica. D’aquests, 140 es po-
den enllestir electrònicament.

les mateixes gestions. Si
molta gent ve a la mateixa
hora és inevitable que es
facin cues, que tampoc
són de tanta estona, però
es pot evitar perquè hi ha
prou hores d’atenció”,
considera. En el conjunt
del servei hi treballen 17
persones. A l’oficina de la
plaça del Vi, que és lògica-
ment el centre neuràlgic
de l’OIAC hi ha set taules
d’atenció i el taulell d’in-
formació, que distribueix
els usuaris segons el tipus

de tràmit que hi vagin a fer
i que per la seva banda ja
resol algunes gestions.

A part de la plaça del Vi
hi ha oficines als barris de
Vila-roja, Pont Major, San-
ta Eugènia, Sant Narcís,
Palau i Germans Sàbat.
Totes obren cada dia en
horari de matí o tarda ex-
cepte les de Vila-roja i Pont
Major, que obres dos dies a
la setmana. També hi ha-
via una oficina a l’Estació
Jove, a tocar de la Punxa,
però la van tancar.

De les cues, a les hores de
poca concurrència
J. Nadal
GIRONA

La sala d’espera de l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana
a la plaça del Vi, un matí d’aquest mes ■ JOAN SABATER
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UN LABORATORI A CEL OBERT

Un projecte pràcticament sense precedents a Europa 

El projecte Life Pletera (20142018) de Torroella de Montgríl'Estartit ha arribat a
l'equador sent ja un referent, en el marc d'una iniciativa que no té pràcticament
precedents a Europa, si més no per la seva ambició de voler anar molt més enllà
de la restauració d'un espai natural. Precisament ara fa uns dies ha aparegut
ressenyat al bloc oficial de la Unió Europea de Geociències (EGU), la més
important xarxa internacional d'experts al voltant de la recerca en ciències de la
Terra. 

La regidora de Medi Ambient de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, Sandra
Bartomeus, ho sintetitza així: “L'actuació té molt valor per al nostre municipi,
però també és objecte de l'atenta mirada d'Europa, de l'Estat i del món científic,
perquè es tracta d'una actuació molt innovadora, sense pràcticament referents
similars. Estic segura que en el futur serà un exemple a seguir per a la
recuperació d'espais naturals.” 

La part científica queda també molt clara, com 
destaca Xavier Quintana, professor de la UdG i director científic del projecte: “La
intenció del projecte ha estat la restauració 
integral i definitiva del sistema de llacunes costaneres, amb la retirada de totes
les infraestructures i amb la voluntat de recuperarne la funcionalitat ecològica.” 

Però un dels grans mèrits del Life Pletera, i ara ja se'n poden començar a veure
els fruits, és el seu caràcter multidisciplinari, ja que abasta la comunicació, la
investigació i divulgació, mesures de preservació de fauna i flora i, també, la
reflexió artística de l'espai a través de l'art. Un treball documentat per la tenacitat
dels Amics de la Fotografia de Torroella. 

Amb un pressupost de 2.528.148 euros (75% a càrrec de la UE), pràcticament el
80% de les actuacions de desurbanització i restauració ambiental programades ja
estan fetes, de manera que la franja litoral que ocupava el passeig marítim, el
vestigi de la inacabada urbanització, ha estat substituïda per una banda de
llacunes, formada per sis basses, que tenen un règim d'inundabilitat variable.
També s'han generat espais que seran ocupats per la vegetació pròpia d'aquests
ecosistemes i s'està treballant en la restauració de les dunes litorals. Però, a més,
i a través del Life MEDACC es vol demostrar que l'aplicació de mesures
preventives en els àmbits de l'agricultura, la gestió forestal i la gestió de l'aigua
constitueixen eines útils per a l'adaptació als impactes observats i previstos del
canvi climàtic a Catalunya i, en concret, a les conques de la Muga, el Segre i el Ter.

Més enllà de recuperar 

El projecte Life Pletera representa, segons Bartomeus, “un exemple d'intervenció
multidisciplinària, entre administracions i diferents camps científics, que permet
contribuir al desenvolupament d'una nova manera d'entendre la gestió del
territori”. I, a més, obrint la porta a molts àmbits, cosa que fa que aquest espai
sigui un singular laboratori a cel obert: científic i, també, artístic.
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Comarques Gironines

El projecte Life Pletera
(2014-2018) de Torroella
de Montgrí-l’Estartit ha ar-
ribat a l’equador sent ja un
referent, en el marc d’una
iniciativa que no té pràcti-
cament precedents a Eu-
ropa, si més no per la seva
ambició de voler anar molt
més enllà de la restauració
d’un espai natural. Preci-
sament ara fa uns dies ha
aparegut ressenyat al bloc
oficial de la Unió Europea
de Geociències (EGU), la
més important xarxa in-
ternacional d’experts al
voltant de la recerca en
ciències de la Terra.

La regidora de Medi
Ambient de l’Ajuntament
de Torroella de Montgrí,
Sandra Bartomeus, ho
sintetitza així: “L’actuació
té molt valor per al nostre
municipi, però també és
objecte de l’atenta mirada
d’Europa, de l’Estat i del
món científic, perquè es
tracta d’una actuació molt
innovadora, sense pràcti-
cament referents similars.
Estic segura que en el fu-
tur serà un exemple a se-
guir per a la recuperació
d’espais naturals.”

La part científica queda
també molt clara, com
destaca Xavier Quintana,
professor de la UdG i direc-
tor científic del projecte:
“La intenció del projecte
ha estat la restauració
integral i definitiva del sis-
tema de llacunes costane-
res, amb la retirada de to-
tes les infraestructures i
amb la voluntat de recu-
perar-ne la funcionalitat
ecològica.”

Però un dels grans mè-
rits del Life Pletera, i ara ja
se’n poden començar a
veure els fruits, és el seu
caràcter multidisciplinari,
ja que abasta la comunica-
ció, la investigació i divul-
gació, mesures de preser-
vació de fauna i flora i,
també, la reflexió artística
de l’espai a través de l’art.
Un treball documentat per
la tenacitat dels Amics de
la Fotografia de Torroella.

Amb un pressupost de
2.528.148 euros (75% a
càrrec de la UE), pràctica-
ment el 80% de les actua-
cions de desurbanització i
restauració ambiental
programades ja estan fe-
tes, de manera que la fran-
ja litoral que ocupava el

passeig marítim, el vestigi
de la inacabada urbanitza-
ció, ha estat substituïda
per una banda de llacunes,
formada per sis basses,
que tenen un règim
d’inundabilitat variable.
També s’han generat es-
pais que seran ocupats per
la vegetació pròpia
d’aquests ecosistemes i
s’està treballant en la res-
tauració de les dunes lito-
rals. Però, a més, i a través
del Life MEDACC es vol de-
mostrar que l’aplicació de
mesures preventives en
els àmbits de l’agricultura,
la gestió forestal i la gestió
de l’aigua constitueixen ei-
nes útils per a l’adaptació
als impactes observats i

previstos del canvi climà-
tic a Catalunya i, en con-
cret, a les conques de la
Muga, el Segre i el Ter.

Més enllà de recuperar
El projecte Life Pletera re-
presenta, segons Barto-
meus, “un exemple d’in-
tervenció multidisciplinà-
ria, entre administracions
i diferents camps cientí-
fics, que permet contri-
buir al desenvolupament
d’una nova manera d’en-
tendre la gestió del territo-
ri”. I, a més, obrint la porta
a molts àmbits, cosa que fa
que aquest espai sigui un
singular laboratori a cel
obert: científic i, també,
artístic. ■

Joan Trillas
TORROELLA- L’ESTARTIT

Un laboratori a cel
CREACIÓ · El Life Pletera és ja ara
mateix un espai que va més enllà de la
restauració ambiental FEINA · Ciència,
art, investigació s’hi donen la mà en
una iniciativa inèdita a Europa

El pla general de Torroella de Mont-
grí, que es va aprovar l’any 1983, va
declarar com a sòl urbanitzable el
sector de la Pletera. Es va obrir,
doncs, la caixa de Pandora amb
l’inici d’una urbanització que més
tard va quedar inacabada, amb la fe-
rida d’un gran passeig de formigó a
primera línia de mar. El pla general
del 2002 va transformar el sector en
no urbanitzable. Des del 2004 tota la
superfície de la Pletera forma part
del domini públic maritimoterres-

tre. A la zona no es realitza cap tipus
d’ús o aprofitament de recursos i les
activitats agrícoles ja s’hi van aban-
donar. L’any 2006, la secretaria ge-
neral per al Territori i la Biodiversi-
tat, del Ministeri de Medi Ambient,
va encarregar a l’enginyeria ABM el
projecte de restauració ambiental.
Fins i tot, l’Estat va anunciar que la
desurbanització de la Pletera co-
mençaria la tardor del 2008. Mal-
grat el compromís, els ajustos i les
retallades van impedir tirar-ho en-
davant. L’alternativa per fer-lo via-
ble, atès l’advers context econòmic,
passava per aconseguir un projecte
Life, com finalment va ser possible.
Aquest pas va ser el gran impuls.

La Pletera, en una imatge de com ha quedat després de les

actuacions ■ INGLOBA GROUP

Història

Un pla general del
1983 va obrir la caixa
de Pandora

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
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Un projecte
pràcticament
sense precedents
a Europa



DIRECTE.CAT
REPOBLEN UNA DE LES NOVES BASSES DE LA PLETERA DE L'ESTARTIT AMB MIG MILER DE FARTETS, UN
PEIX EN PERILL D'EXTINCIÓ

Els exemplars s'han pescat en una llacuna propera, on l'espècie s'hi ha reproduït i
ha crescut en el marc del projecte Life
ACN Torroella de Montgrí .Tècnics del parc natural del Montgrí, les Medes i el Baix
Ter han repoblat una de les noves basses de la Pletera de l'Estartit (Baix
Empordà) amb mig miler de fartets, un peix en perill d'extinció. Precisament, en
aquestes maresmes és on es conserva una de les poblacions més estables de
l'espècie a l'estat espanyol, tot i que es troba en un estat molt fràgil. Ara,
traspassantne exemplars d'una bassa a l'altra, el que es fa és crearne un nou
nucli de població per ajudar a incrementarne el número. A la nova llacuna, que
s'ha creat en el marc del projecte per enderrocar la urbanització fallida que es va
fer a l'indret, el fartet hi podrà créixer amb bones condicions. El lloc té una
elevada salinitat i no hi viuen gambúsies, un peix exòtic que perjudica el fartet.
Aquest matí s'ha repoblat una de les noves llacunes de la Pletera, a l'Estartit,
amb mig miler de fartets, un peix endèmic de la península ibèrica que es troba en
greu perill d'extinció. Precisament, en aquestes maresmes és on es conserva una
de les poblacions més ben constituïdes de l'estat espanyol, tot i que també es
troba en un estat molt fràgil.Ara, gràcies al projecte Life Pletera, que torna a
naturalitzar aquest espai on hi havia un passeig a mig fer, s'han creat noves
llacunes aptes perquè hi creixin nuclis del peix. D'aquesta manera, se'n millorarà
la supervivència a llarg termini. L'alliberament dels exemplars l'han dut a terme
tècnic del parc natural, amb l'assessorament d'un biòleg d'una empresa
especialitzada en estudis al medi aquàtic. A més, també hi ha pres part un
estudiant de la Universitat de Vic i tres de la de Cardiff, que fan pràctiques al parc
del Montgrí, les Medes i el Baix Ter.D'una llacuna properaEls exemplars s'han
pescat de la bassa del Pic, una petita llacuna propera a l'indret que ja existia
abans no s'engegués el projecte Life. En un mostreig recent per veure la població
de fartet en aquest bassa, els tècnics van veure que n'hi havia una comunitat
molt nombrosa, amb una densitat més gran a l'habitual. Per això, van convenir
de traspassar exemplars en una altra llacuna per crear una nova comunitat.A
més, la manca de pluges està fent que la bassa del Pi es vagi dessecant i baixi la
concentració d'oxigen. La nova llacuna que ara acull el miler d'exemplars té una
salinitat elevada i, a més, no hi ha presència de gambúsia (un peix exòtic que
competeix i perjudica el fartet).L'operatiu s'ha fet amb rapidesa perquè la
concentració d'oxigen a la bassa del Pi era molt baixa. Ara, després de la
translocació d'avui, d'aquí a uns mesos els tècnics faran un mostreig a la nova
llacuna per determinar l'evolució del fartet. El fartet (Aphanius iberus) viu
principalment a zones de maresma, en aigües amb salinitat elevada. El
dessecament d'aquestes llacunes i la regressió de les zones humides (sovint, per
usos urbanístics i de turisme) són els principals motius que han abocat l'espècie
a la regressió. Ara, a la Pletera, el fartet hi tindrà un baluard on poder reproduir
se.



VILAWEB
REPOBLEN UNA DE LES NOVES BASSES DE LA PLETERA DE L'ESTARTIT AMB MIG MILER DE FARTETS, UN
PEIX EN PERILL D'EXTINCIÓ

ACN Torroella de Montgrí .Tècnics del parc natural del Montgrí, les Medes i el Baix
Ter han repoblat una de les noves basses de la Pletera de l'Estartit (Baix
Empordà) amb mig miler de fartets, un peix en perill d'extinció. Precisament, en
aquestes maresmes és on es conserva una de les poblacions més estables de
l'espècie a l'estat espanyol, tot i que es troba en un estat molt fràgil. Ara,
traspassantne exemplars d'una bassa a l'altra, el que es fa és crearne un nou
nucli de població per ajudar a incrementarne el número. A la nova llacuna, que
s'ha creat en el marc del projecte per enderrocar la urbanització fallida que es va
fer a l'indret, el fartet hi podrà créixer amb bones condicions. El lloc té una
elevada salinitat i no hi viuen gambúsies, un peix exòtic que perjudica el fartet.
Aquest matí s'ha repoblat una de les noves llacunes de la Pletera, a l'Estartit,
amb mig miler de fartets, un peix endèmic de la península ibèrica que es troba en
greu perill d'extinció. Precisament, en aquestes maresmes és on es conserva una
de les poblacions més ben constituïdes de l'estat espanyol, tot i que també es
troba en un estat molt fràgil.Ara, gràcies al projecte Life Pletera, que torna a
naturalitzar aquest espai on hi havia un passeig a mig fer, s'han creat noves
llacunes aptes perquè hi creixin nuclis del peix. D'aquesta manera, se'n millorarà
la supervivència a llarg termini. L'alliberament dels exemplars l'han dut a terme
tècnic del parc natural, amb l'assessorament d'un biòleg d'una empresa
especialitzada en estudis al medi aquàtic. A més, també hi ha pres part un
estudiant de la Universitat de Vic i tres de la de Cardiff, que fan pràctiques al parc
del Montgrí, les Medes i el Baix Ter.D'una llacuna properaEls exemplars s'han
pescat de la bassa del Pic, una petita llacuna propera a l'indret que ja existia
abans no s'engegués el projecte Life. En un mostreig recent per veure la població
de fartet en aquest bassa, els tècnics van veure que n'hi havia una comunitat
molt nombrosa, amb una densitat més gran a l'habitual. Per això, van convenir
de traspassar exemplars en una altra llacuna per crear una nova comunitat.A
més, la manca de pluges està fent que la bassa del Pi es vagi dessecant i baixi la
concentració d'oxigen. La nova llacuna que ara acull el miler d'exemplars té una
salinitat elevada i, a més, no hi ha presència de gambúsia (un peix exòtic que
competeix i perjudica el fartet).L'operatiu s'ha fet amb rapidesa perquè la
concentració d'oxigen a la bassa del Pi era molt baixa. Ara, després de la
translocació d'avui, d'aquí a uns mesos els tècnics faran un mostreig a la nova
llacuna per determinar l'evolució del fartet. El fartet (Aphanius iberus) viu
principalment a zones de maresma, en aigües amb salinitat elevada. El
dessecament d'aquestes llacunes i la regressió de les zones humides (sovint, per
usos urbanístics i de turisme) són els principals motius que han abocat l'espècie
a la regressió. Ara, a la Pletera, el fartet hi tindrà un baluard on poder reproduir
se.



DIARI DE GIRONA
REPOBLEN UNA DE LES NOVES BASSES DE LA PLETERA DE L'ESTARTIT AMB UN PEIX EN PERILL D'EXTINCIÓ

ACN   TORROELLA DE MONTGRÍ
Tècnics del parc natural del Montgrí, les Medes i el Baix Ter han repoblat una de
les noves basses de la Pletera de l'Estartit (Baix Empordà) amb mig miler de
fartets, un peix en perill d'extinció. Precisament, en aquestes maresmes és on es
conserva una de les poblacions més estables de l'espècie a l'estat espanyol, tot i
que es troba en un estat molt fràgil. Ara, traspassantne exemplars d'una bassa
a l'altra, el que es fa és crearne un nou nucli de població per ajudar a
incrementarne el número. A la nova llacuna, que s'ha creat en el marc del
projecte per enderrocar la urbanització fallida que es va fer a l'indret, el fartet hi
podrà créixer amb bones condicions. El lloc té una elevada salinitat i no hi viuen
gambúsies, un peix exòtic que perjudica el fartet.
Aquest matí s'ha repoblat una de les noves llacunes de la Pletera, a l'Estartit,
amb mig miler de fartets, un peix endèmic de la península ibèrica que es troba en
greu perill d'extinció. Precisament, en aquestes maresmes és on es conserva una
de les poblacions més ben constituïdes de l'estat espanyol, tot i que també es
troba en un estat molt fràgil.
Ara, gràcies al projecte Life Pletera, que torna a naturalitzar aquest espai on hi
havia un passeig a mig fer, s'han creat noves llacunes aptes perquè hi creixin
nuclis del peix. D'aquesta manera, se'n millorarà la supervivència a llarg termini.
L'alliberament dels exemplars l'han dut a terme tècnic del parc natural, amb
l'assessorament d'un biòleg d'una empresa especialitzada en estudis al medi
aquàtic. A més, també hi ha pres part un estudiant de la Universitat de Vic i tres
de la de Cardiff, que fan pràctiques al parc del Montgrí, les Medes i el Baix Ter.
D'una llacuna propera
Els exemplars s'han pescat de la bassa del Pic, una petita llacuna propera a
l'indret que ja existia abans no s'engegués el projecte Life. En un mostreig
recent per veure la població de fartet en aquest bassa, els tècnics van veure que
n'hi havia una comunitat molt nombrosa, amb una densitat més gran a l'habitual.
Per això, van convenir de traspassar exemplars en una altra llacuna per crear una
nova comunitat.
A més, la manca de pluges està fent que la bassa del Pi es vagi dessecant i baixi
la concentració d'oxigen. La nova llacuna que ara acull el miler d'exemplars té una
salinitat elevada i, a més, no hi ha presència de gambúsia (un peix exòtic que
competeix i perjudica el fartet).
L'operatiu s'ha fet amb rapidesa perquè la concentració d'oxigen a la bassa del Pi
era molt baixa. Ara, després de la translocació d'avui, d'aquí a uns mesos els
tècnics faran un mostreig a la nova llacuna per determinar l'evolució del fartet.
El fartet (Aphanius iberus) viu principalment a zones de maresma, en aigües amb
salinitat elevada. El dessecament d'aquestes llacunes i la regressió de les zones
humides (sovint, per usos urbanístics i de turisme) són els principals motius que
han abocat l'espècie a la regressió. Ara, a la Pletera, el fartet hi tindrà un baluard
on poder reproduirse.



EMPORDÀ
JAZZ FESTIVAL ESTARTIT

Jazz Festival Estartit
A la guingueta de la Plaja de la Pletera Plaja de la Pletera, s/n 17257  Torroella de
Montgri
12 de Agost de 2016
Horari: 21:00
Jazz Festival Estartit: Jazz amb banyador. Concert a la platja: The Big Chiefs
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DIARI DE GIRONA
REPOBLEN UNA DE LES NOVES BASSES DE LA PLETERA AMB FARTETS

ACN   TORROELLA DE MONTGRÍ
Tècnics del parc natural del Montgrí, les Medes i el Baix Ter han repoblat una de
les noves basses de la Pletera de l'Estartit (Baix Empordà) amb mig miler de
fartets, un peix en perill d'extinció. Precisament, en aquestes maresmes és on es
conserva una de les poblacions més estables de l'espècie a l'estat espanyol, tot i
que es troba en un estat molt fràgil. Ara, traspassantne exemplars d'una bassa
a l'altra, el que es fa és crearne un nou nucli de població per ajudar a
incrementarne el número. A la nova llacuna, que s'ha creat en el marc del
projecte per enderrocar la urbanització fallida que es va fer a l'indret, el fartet hi
podrà créixer amb bones condicions. El lloc té una elevada salinitat i no hi viuen
gambúsies, un peix exòtic que perjudica el fartet.
Aquest matí s'ha repoblat una de les noves llacunes de la Pletera, a l'Estartit,
amb mig miler de fartets, un peix endèmic de la península ibèrica que es troba en
greu perill d'extinció. Precisament, en aquestes maresmes és on es conserva una
de les poblacions més ben constituïdes de l'estat espanyol, tot i que també es
troba en un estat molt fràgil.
Ara, gràcies al projecte Life Pletera, que torna a naturalitzar aquest espai on hi
havia un passeig a mig fer, s'han creat noves llacunes aptes perquè hi creixin
nuclis del peix. D'aquesta manera, se'n millorarà la supervivència a llarg termini.
L'alliberament dels exemplars l'han dut a terme tècnic del parc natural, amb
l'assessorament d'un biòleg d'una empresa especialitzada en estudis al medi
aquàtic. A més, també hi ha pres part un estudiant de la Universitat de Vic i tres
de la de Cardiff, que fan pràctiques al parc del Montgrí, les Medes i el Baix Ter.
D'una llacuna propera
Els exemplars s'han pescat de la bassa del Pic, una petita llacuna propera a
l'indret que ja existia abans no s'engegués el projecte Life. En un mostreig
recent per veure la població de fartet en aquest bassa, els tècnics van veure que
n'hi havia una comunitat molt nombrosa, amb una densitat més gran a l'habitual.
Per això, van convenir de traspassar exemplars en una altra llacuna per crear una
nova comunitat.
A més, la manca de pluges està fent que la bassa del Pi es vagi dessecant i baixi
la concentració d'oxigen. La nova llacuna que ara acull el miler d'exemplars té una
salinitat elevada i, a més, no hi ha presència de gambúsia (un peix exòtic que
competeix i perjudica el fartet).
L'operatiu s'ha fet amb rapidesa perquè la concentració d'oxigen a la bassa del Pi
era molt baixa. Ara, després de la translocació d'avui, d'aquí a uns mesos els
tècnics faran un mostreig a la nova llacuna per determinar l'evolució del fartet.
El fartet (Aphanius iberus) viu principalment a zones de maresma, en aigües amb
salinitat elevada. El dessecament d'aquestes llacunes i la regressió de les zones
humides (sovint, per usos urbanístics i de turisme) són els principals motius que
han abocat l'espècie a la regressió. Ara, a la Pletera, el fartet hi tindrà un baluard
on poder reproduirse.
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Castell i la Pletera demostren que és possible una millor manera de gestionar el
territori
Cada vegada que vaig a la platja de Castell quedo meravellat que aquell entorn
excepcional aconseguís salvarse de l'especulació urbanística, gràcies a la
iniciativa ciutadana de l'entitat Salvem Castell, que va impulsar les campanyes de
defensa; als veïns de Palamós que van votar a favor de la seva conservació en el
referèndum de 1994, i a l'ampli suport de molta gent i entitats, i d'usuaris de la
platja. També s'ha de recordar el paper de l'aleshores alcalde de Palamós, el
convergent Josep Ferrer, a qui el fet d'haver convocat el referèndum li va costar
la continuïtat. Eren els anys de la Convergència dels negocis, i la propietat de la
plana i el paratge de Castell era de dues societats anònimes, una de les quals de
la família de Leopoldo Rodés, el moll de l'os de l' star system barceloní de la
política, els negocis o d'alguns mitjans com La Vanguardia , que va prendre una
posició vergonyosa davant l'assumpte de Castell. Val a dir que la línia editorial d'El
Punt sempre va ser a favor de la protecció de Castell i el 1996 vam rebre el premi
Castell a l'entitat que s'havia distingit pel seu treball a favor de la protecció, el
mateix any que el president Pujol rebia el premi Totxana per la gestió de la
Generalitat de tot l'afer. La protecció definitiva de Castell es va haver de resoldre
judicialment, perquè malgrat la voluntat popular el govern de la Generalitat no es
movia. Salvem Castell va obrir aquesta via abans del referèndum, i primer el
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i, ja el gener del 2001, el Tribunal
Suprem, van decretar que els terrenys no eren urbanitzables. Al febrer
Urbanisme va requalificar Castell com a zona no urbanitzable, i la Generalitat va
comprar una gran part del paratge per 2.400 milions de pessetes, uns 15 milions
d'euros.
A la Costa Brava hi ha indrets excepcionals, tot i que el paisatge que em té el cor
robat és el que va des de la Fosca fins a la platja del Crit, abans d'arribar a
Calella, passant per la cala de Sant Esteve, les dues de barraques de s'Alguer, la
platja de Castell, la cala de sa Foradada, cala Cobertera, cala Canyers, cala Corbs,
cala Estreta... I es pot fer tot caminant o per mar.
En realitat, volia parlar d'un altre gran triomf de la societat civil com és la
recuperació de la zona de la Pletera a l'Estartit. Una urbanització iniciada els anys
vuitanta i abandonada, i que s'ha pogut recuperar per a ús públic demostrant,
com en el cas de Castell, que és possible una millor manera de gestionar el
territori.
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ada vegada que vaig a la platja de Castell quedo
meravellat que aquell entorn excepcional acon-
seguís salvar-se de l’especulació urbanística, grà-

cies a la iniciativa ciutadana de l’entitat Salvem Cas-
tell, que va impulsar les campanyes de defensa; als
veïns de Palamós que van votar a favor de la seva con-
servació en el referèndum de 1994, i a l’ampli suport
de molta gent i entitats, i d’usuaris de la platja. També
s’ha de recordar el paper de l’aleshores alcalde de Pa-
lamós, el convergent Josep Ferrer, a qui el fet d’haver
convocat el referèndum li va costar la continuïtat. Eren
els anys de la Convergència dels negocis, i la propietat
de la plana i el paratge de Castell era de dues socie-
tats anònimes, una de les quals de la família de Leo-
poldo Rodés, el moll de l’os de l’star system barceloní
de la política, els negocis o d’alguns mitjans com La
Vanguardia, que va prendre una posició vergonyosa
davant l’assumpte de Castell. Val a dir que la línia edi-

torial d’El Punt sempre va
ser a favor de la protecció de
Castell i el 1996 vam rebre el
premi Castell a l’entitat que
s’havia distingit pel seu tre-
ball a favor de la protecció, el
mateix any que el president
Pujol rebia el premi Totxana
per la gestió de la Generali-
tat de tot l’afer. La protecció
definitiva de Castell es va
haver de resoldre judicial-
ment, perquè malgrat la vo-
luntat popular el govern de

la Generalitat no es movia. Salvem Castell va obrir
aquesta via abans del referèndum, i primer el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, i, ja el gener del
2001, el Tribunal Suprem, van decretar que els ter-
renys no eren urbanitzables. Al febrer Urbanisme va
requalificar Castell com a zona no urbanitzable, i la
Generalitat va comprar una gran part del paratge per
2.400 milions de pessetes, uns 15 milions d’euros.

A la Costa Brava hi ha indrets excepcionals, tot i
que el paisatge que em té el cor robat és el que va des
de la Fosca fins a la platja del Crit, abans d’arribar a
Calella, passant per la cala de Sant Esteve, les dues de
barraques de s’Alguer, la platja de Castell, la cala de sa
Foradada, cala Cobertera, cala Canyers, cala Corbs,
cala Estreta... I es pot fer tot caminant o per mar.

En realitat, volia parlar d’un altre gran triomf de la
societat civil com és la recuperació de la zona de la
Pletera a l’Estartit. Una urbanització iniciada els anys
vuitanta i abandonada, i que s’ha pogut recuperar per
a ús públic demostrant, com en el cas de Castell, que
és possible una millor manera de gestionar el territori.

C
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Castell i la
Pletera
demostren
que és
possible una
millor manera
de gestionar el
territori
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Besalú ha estrenat aques-
ta setmana el servei de vi-
gilants municipals, una
mena de policia local (un
cos que la llei no permet te-
nir als municipis petits,
com aquest) però sense ar-
mes de foc i coordinat amb
els Mossos d’Esquadra. De
moment, l’equip està for-
mat per dos homes, amb la
missió d’informar i vetllar
perquè es compleixin les
ordenances, així com vigi-
lar els equipaments pú-
blics. “Tenen la potestat
de sancionar els infrac-
tors, però la seva funció és
sobretot dissuasiva”, afir-
ma el regidor Dani Balés.

Els dos vigilants besa-
luencs amb rang d’autori-
tat són Quim Varon i Marc
Vernet, de Vilablareix i Fi-
gueres, respectivament,
que han aconseguit la fei-
na després de superar les
vuit proves, teòriques i
pràctiques, de què consta-
va el concurs oposició per
escollir entre la vintena de
persones que s’hi havien
presentat. Ni l’un ni l’altre
tenen experiència en
aquesta feina i tot just es-
tan temptejant el terreny.
“Una de les feines princi-
pals serà regular el tema
de l’aparcament al nucli
antic”, ens deien dilluns,
poques hores després del
debut. De moment se’ls

distingeix perquè porten
un polo amb una inscrip-
ció identificativa i no serà
fins al mes que ve que dis-
posaran de l’uniforme de-
finitiu. No porten armes
de foc, però l’Ajuntament
no descarta equipar-los, si
és necessari, amb el que
permet la llei: una porra,
un esprai d’autodefensa i
manilles. ■

a Els nous agents, que es coordinen amb els Mossos d’Esquadra, tenen
sobretot una funció dissuasiva, però poden posar multes

Dos vigilants municipals
comencen a patrullar per
primer cop a Besalú

Ramon Estéban
BESALÚ

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La frase

Dos agents cívics (un noi i
una noia) estan vigilant
aquest estiu la vora de l’es-
tany de Banyoles, contrac-
tats per l’Ajuntament. Treba-
llen sobretot a la zona de la
Caseta de Fusta (l’espai de
bany públic) per torns, entre
les onze del matí i les vuit del
vespre.

El regidor de Via Pública,
Lluís Costabella, explica que
es tracta dels agents cívics
que habitualment recorren la
ciutat, però que aquest any,
durant la temporada turísti-
ca, se situen sobretot a la vo-
ra de l’estany, que és la part
del municipi més freqüenta-

“Tenen la potestat de
sancionar els
infractors, però la seva
funció és sobretot
dissuasiva”
Dani Balés
REGIDOR DE VIA PÚBLICA DE BESALÚ

Vernet i Varon, a la plaça de la Llibertat dilluns, el primer dia de servei ■ R.E.

da pels visitants. El servei de-
pèn de la policia local. Els dos
agents es cuiden de detectar
conductes incíviques –han
indicat des de l’Ajuntament–,
com ara l’estacionament de
vehicles en llocs on està pro-
hibit, els grafits, la destrossa
de mobiliari urbà, “actituds
inadequades dels propietaris
d’animals de companyia”,
bretolades, etc., que comuni-
quen a la policia. “Els vigi-
lants –hi afegeixen– intenten
un canvi d’hàbits en conduc-
tes incíviques, informen el
ciutadà del contingut de les
ordenances” i faciliten infor-
mació als visitants.
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Banyoles destina dos agents cívics
a la vora de l’estany
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Aiguamolls
una gran campanya per protegir i salvar
les zones humides de l’Empordà, entre la
desembocadura dels rius Muga i Fluvià.
Una autèntica croada que quaranta anys
després encara continua. Ara amb la recu-
peració d’una zona de dunes i maresmes
preexistents d’alt valor ambiental com la
Pletera de l’Estartit, que en part va ser edi-
ficada i que avui s’està desurbanitzant grà-
cies a un projecte Life de la Unió Europea.

No hi ha cap dubte que si no arriba a
ser per les campanyes de sensibilització de
grups ecologistes i la tossuderia d’alguns
dels ajuntaments implicats, segurament
avui no hi hauria aiguamolls. El cert és
que el 1976 les zones humides de l’Em-
pordà estaven en risc. Des de la Rubina, la
zona de l’actual Parc dels Aiguamolls de

l’Empordà entre la Muga i el Fluvià, la
Pletera, les Basses d’en Coll i el Ter Vell,
no haurien suportat la pressió urbanística
ni l’acció de l’home.

El més sorprenent és que l’embrió de
tot plegat és una història o un conte d’in-
fants, de nens tocats de l’ala que estimaven
els ocells. Ens remuntem a l’any 1972, en
què mentre uns, com diria Joan Manuel
Serrat, es dedicaven a pronunciar i escriu-
re les seves primers paraules d’amor senzi-
lles i tendres, altres que tampoc no en sa-
bien més i també tenien quinze anys, i
probablement també despertaven del son
dels infants, no havien tingut massa temps
per aprendre’n però començaven a esti-
mar. En el seu cas, les aus. Sortien al camp,
primer en incursions prop de la desembo-
cadura de la Muga, després cap a la gola
del Fluvià i en ocasions es perdien prop de
l’aigua, en llocs amb molta vegetació, com
l’espai que després es convertiria en l’illa
de Carlemany, enmig del riu. Confesso
que vaig ser en una d’aquestes primeres
expedicions d’aprenents d’ornitòlegs. Pri-
mer eren la colla d’amics que estudiaven
als Fossos (el col·legi La Salle de Figueres).
Sovint els actors canviaven, Francesc Gui-
llamet, Toni Peroy, Josep Espigulé, entre
molts altres, però hi havia un personatge
fix, que no fallava mai; era Jordi Sargatal.
Després vindrien els primers contactes
amb el Museu de Zoologia de Barcelona i
la secció catalana de la Societat Espanyola
d’Ornitologia i es va passar de les sortides
d’esbarjo i afició a la passió pels ocells, ja
amb més coneixements i assessoraments
científics.

En aquell espai tan salvatge, de cop hi
van aparèixer estaques i fites. El Banco de
Madrid havia comprat els terrenys i es
proposava construir-hi una macrourba-
nització, molt més gran que la veïna Em-
puriabrava. Era l’època de la transforma-
ció del litoral, del boom turístic, i tot s’hi
valia per convertir camps erms i basses en
paradisos turístics que omplirien les bu-
txaques dels propietaris de la zona i dona-
rien feina a molta gent. És en aquest con-
text que Jordi Sargatal, quatre anys des-
prés d’haver trepitjat per primer cop la
maresma empordanesa, veu que aquell
hàbitat tan bo per als ocells es perdria i ai-
xò el motiva a escriure l’article Els Aigua-
molls de l’Empordà amenaçats, que gràcies
a amics com Sebastià Delclòs i Just Casero,
aconsegueix convèncer Narcís-Jordi Ara-
gó perquè finalment es publiqui a la revis-
ta Presència. D’això, fa poques setmanes
que n’ha fet quaranta anys. I així va co-
mençar tot.

Sense cap intenció bèl·lica ni conscien-
cia reivindicativa l’article de Jordi Sargatal
iniciaria la guerra dels set anys en defensa
dels aiguamolls de l’Empordà, que
culminaria a l’octubre del 1983 amb

La litografia de

Prim Fullà amb

l’esquelet d’una

barca i una

gavina morta van

ser la icona de la

campanya

Estanys del Mata amb daines i cigonyes, en
aquest espai també s’hi poden veure sovint
cavalls portats de la Camarga. LLUÍS SERRAT

El Banco de

Madrid es

proposava

construir

apartaments

turístics per a

64.600 persones
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ACN
ELS TÈCNICS DEL PARC NATURAL, EL BIÒLEG I ELS ESTUDIANTS, DURANT EL PROCÉS PER POBLAR LA
BASSA DE LA PLETERA AMB...

Els tècnics del parc natural, el biòleg i els estudiants, durant el procés per poblar
la bassa de la Pletera amb...



ACN
REPOBLEN UNA DE LES NOVES BASSES DE LA PLETERA DE L'ESTARTIT AMB MIG MILER DE FARTETS, UN
PEIX EN PERILL D'EXTINCIÓ

Repoblen una de les noves basses de la Pletera de l'Estartit amb mig miler de
fartets, un peix en perill d'extinció



ACN
UN MOMENT DE LA TRANSLACIÓ DELS FARTETS DES DE LA BASSA DEL PI A UNA DE LES LLACUNES DE LA
PLETERA AQUEST 11 D'AGOST...

Un moment de la translació dels fartets des de la bassa del Pi a una de les
llacunes de la Pletera aquest 11 d'agost...



ARA GIRONA
REPOBLEN UNA BASSA DE LA PLETERA A L'ESTARTIT AMB MIG MILER DE FARTETS, UN PEIX EN PERILL
D'EXTINCIÓ

Aquest matí s'ha repoblat una de les noves llacunes de la Pletera, a l'Estartit,
amb mig miler de fartets, un peix endèmic de la península ibèrica que es troba en
greu perill d'extinció. Precisament, en aquestes maresmes és on es conserva una
de les poblacions més ben constituïdes de l'estat espanyol, tot i que també es
troba en un estat molt fràgil.
Ara, gràcies al projecte Life Pletera, que torna a naturalitzar aquest espai on hi
havia un passeig a mig fer, s'han creat noves llacunes aptes perquè hi creixin
nuclis del peix. D'aquesta manera, se'n millorarà la supervivència a llarg termini.
L'alliberament dels exemplars l'han dut a terme tècnic del parc natural, amb
l'assessorament d'un biòleg d'una empresa especialitzada en estudis al medi
aquàtic. A més, també hi ha pres part un estudiant de la Universitat de Vic i tres
de la de Cardiff, que fan pràctiques al parc del Montgrí, les Medes i el Baix Ter.
D'una llacuna propera
Els exemplars s'han pescat de la bassa del Pic, una petita llacuna propera a
l'indret que ja existia abans no s'engegués el projecte Life. En un mostreig
recent per veure la població de fartet en aquest bassa, els tècnics van veure que
n'hi havia una comunitat molt nombrosa, amb una densitat més gran a l'habitual.
Per això, van convenir de traspassar exemplars en una altra llacuna per crear una
nova comunitat.
A més, la manca de pluges està fent que la bassa del Pi es vagi dessecant i baixi
la concentració d'oxigen. La nova llacuna que ara acull el miler d'exemplars té una
salinitat elevada i, a més, no hi ha presència de gambúsia (un peix exòtic que
competeix i perjudica el fartet).
L'operatiu s'ha fet amb rapidesa perquè la concentració d'oxigen a la bassa del Pi
era molt baixa. Ara, després de la translocació d'avui, d'aquí a uns mesos els
tècnics faran un mostreig a la nova llacuna per determinar l'evolució del fartet.
El fartet (Aphanius iberus) viu principalment a zones de maresma, en aigües amb
salinitat elevada. El dessecament d'aquestes llacunes i la regressió de les zones
humides (sovint, per usos urbanístics i de turisme) són els principals motius que
han abocat l'espècie a la regressió. Ara, a la Pletera, el fartet hi tindrà un baluard
on poder reproduirse.



EL PUNT AVUI
MÉS FARTETS PER A LA PLETERA DE L'ESTARTIT

Més fartets per a la Pletera de l'Estartit
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EL BAIX EMPORDÀCORREU ELECTRÒNIC
baixemporda@ddg.cat

BOMBERS

Un camió que transportava matalassos va incendiar-se ahir al migdia a la
GI-633 en el terme municipal de Colomers, cosa que va provocar un petit
incendi forestal. Segons van informat els Bombers de la Generalitat, l'avís de
foc es va rebre a les 14.43 hores al quilòmetre 10 d'aquesta via, on el vehicle
de gran tonatge va incendiar-se i les flames van estendre’s a diversos arbres
del voral de la carretera. El conductor va sortir pel seu propi peu però ha
haver de ser atès pel SEM per una fuetada cervical. Dos mitjans aeris i deu
dotacions terrestres van desplaçar-se a la zona i van treballar en l'extinció
del foc, que va calcinar totalment el tràiler. L'incendi va obligar a tallar el
trànsit en aquest punt durant més de vint minuts. ACN



Crema un camió a Colomers

Una de les noves llacunes de la
Pletera, a l'Estartit, va repoblar-se
ahir al matí amb mig miler de far-
tets, un peix endèmic de la penín-
sula Ibèrica que es troba en greu
perill d’extinció. Precisament, a
les maresmes de la Pletera es con-
serva una de les poblacions més
ben constituïdes de l’Estat, tot i que
també es troba en un estat molt frà-
gil. El projecte Life Pletera que
s'està desenvolupant en aquest
àmbit està creant noves llacunes
que seran aptes per establir-hi
nous nuclis de fartet i ajudar a mi-
llorar-ne la seva supervivència a
llarg termini.

L'operatiu d'alliberament dels
exemplars va estar coordinat pel
Parc Natural del Montgrí, les Illes
Medes i el Baix Ter, i va comptar
amb l'assessorament del biòleg
Quim Pou, de l'empresa Sorelló, es-
pecialitzada en estudis al medi

aquàtic. També hi van participar un
alumne en pràctiques de la Uni-
versitat de Vic i tres estudiants de
la Universitat de Cardiff, que estan
realitzant pràctiques al parc.

Els exemplars amb què s'ha re-
alitzat el repoblament s'han extret
de la bassa del Pi, una petita llacuna
propera que ja existia abans del Life
Pletera. En un recent mostreig de
seguiment de la població de fartet
en aquesta bassa, els tècnics van
constatar que hi havia una comu-
nitat molt nombrosa, amb una

densitat més gran a l'habitual, i van
valorar la conveniència de tras-
passar-ne una part. A més, la man-
ca de pluges està fent que la bassa
del Pi es vagi dessecant i baixi la
concentració d'oxigen, fet que ge-
nera un excés de competència en-
tre els peixos, per bé que és una si-
tuació normal en aquest tipus d'e-
cosistemes. No obstant això, es va
considerar oportú aprofitar aques-
ta comunitat per generar un nou
nucli de població a una de les no-
ves llacunes. 

L’ESTARTIT | DdG

Repoblen una de les noves
basses de la Pletera amb fartets
S’han utilitzat mig miler

d’exemplars que han tret
d’una petita llacuna ja
existent abans del Life



Un moment del trasllat dels peixos a la nova bassa.

DdG

Un home de 55 anys va resultar
ferit crític ahir a la tarda mentre es
banyava a la platja de la Gola de
Torroella de Montgrí, a la desem-
bocadura del Ter. Els fets van tenir
lloc quan faltaven pocs minuts
per les 12 del migdia, quan alguns
banyistes van trobat surant el ba-
nyista, inconscient, i el van portar
fins a la sorra, va informar Protec-
ció Civil.

En un primer moment, l'home
va ser atès per un socorrista de la
platja propera de Mas Pinell, ja que
en aquesta zona de la Gola no hi
ha servei de socorrisme, segons les
fonts de Protecció Civil. Poste-
riorment, el van reanimar els efec-
tius del Sistema d'Emergències
Mèdiques (SEM) que van despla-
çar-se fins al lloc amb dues am-
bulàncies i un helicòpter medica-
litzat. L'home va ser evacuat per
aire a l'Hospital Josep Trueta de Gi-
rona, van informar des del Sistema
d’Emergències Mèdiques. 

A més dels efectius sanitaris, fins
a la platja de la Gola també es van
desplaçar agents de la Policia Lo-
cal de Torroella de Montgrí i dels
Mossos d’Esquadra, va afegir Pro-
tecció Civil.

GIRONA | ACN/DdG

En estat crític un
banyista que
troben surant
davant de la
platja de la Gola

La regidora d’Acció Social de
l’Ajuntament de la Bisbal d’Em-
pordà, Maite Bravo (ICV-EUiA),
va reconèixer ahir que al govern hi
ha hagut «improvisació» a l’hora de
fer front a la crisi que viu la ciutat
arran de la declaració que l’aigua de
l’aixeta no és apta per beure ni
cuinar. Una «improvisació» que
va lligar al fet que es tracta d’una
crisi «sobrevinguda» i a la manca
d’un «protocol clar» que la regidora
considera que hauria d’estar fet
quan la ciutat ja n’havia viscut
una altra anteriorment, una dèca-
da enrere arran de la presència de
nitrats, també a l’aigua. El regidor
de Comunicació, Josep Maria Cas-
tells (CUP), va anunciar la redac-
ció d’aquest protocol, que també va
reclamar la representant de CiU,
Núria Anglada. De fet, la necessi-
tat d’un protocol de resposta en
una situació com aquesta és l’únic
punt de la crisi de l’aigua en el que
coincideixen l’equip de govern
(ERC, la CUP i ICV-EUiA) i l’opo-
sició (Independents per la Bisbal-
PSC; Compromís per la Bisbal i
CiU). 

L’Ajuntament de la Bisbal va ce-
lebrar ahir un ple demanat per

l’oposició per reprovar l’actuació de
l’equip de govern, entre d’altres
punts que ja ha anat posant en
marxa (distribució d’aigua, com-

pensar els ciutadans pel servei de-
ficient del subministrament d’ai-
gua) o ho ha fet a mitges (s’ha fet
pública l’analítica feta a l’aigua de

l’aixeta que va determinar que fos
declarada no apta pel consum,
però encara falta la feta en els pous
i que va detectar, per primer cop, la
presència excessiva de dos herbi-
cides). Resumint, l’oposició critica
a l’equip de govern que el 22 de ju-
liol, tan bon punt va tenir conei-
xement que als pous s’hi havia
detectat contaminació, no ho ha-
gués comunicat a la població; i
que, un cop que el Departament de
Salut va declarar l’aigua «no apta
per beure ni per cuinar», ha actu-
at sense previsió i, per exemple, el
repartiment de bans ha estat defi-
cient. 

Quant a la comunicació o no de
la contaminació el 22 de juliol, la re-
gidora de Salut, Gemma Pascual
(ERC), va afirmar que «mai posa-
ria en risc la salut dels ciutadans»
i va insitir que és Salut qui declara
si l’aigua és apta o no i que ho fa en
funció de les analítiques de l’aixe-
ta, no dels pous. Mentre que l’al-
calde Lluís Sais (ERC) va cridar que
tothom, govenr i oposició, fes au-
tocrítica. Bravo, per la seva banda,
va demanar temps per posar a ple
rendiment l’operatiu per distribu-
ir aigua «perquè és una qüestió que
no es pot resoldre en un dia».

LA BISBAL D’EMPORDÀ | C.TORRAMADÉ

El govern bisbalenc troba a faltar
un protocol per la crisi de l’aigua
La regidora d’Acció Social reconeix «improvisació» per la manca d’aquest document

PROTECCIÓ CIVIL DE LA BISBAL D’EMPORDÀ

Efectius de Protecció Civil de la Bisbal d’Empordà van fer aquest dimecres
les primeres tres entregues de garrafes d’aigua per a gent gran i persones
amb mobilitat reduïda. Una acció que repetiran dimecres de la setmana que
ve però ja amb un llistat de la gent del municipi que té dificultats per moure’s
i no poden accedir a aigua embotellada després que la de l’aixeta hagi estat
declarada no apta per beure ni cuinar, va explicar el cap del cos, Joan Antoni
Ajenjos. Avui participaran en la distribució que farà la Creu Roja a les Escoles
Velles, i que coordina l’àrea d’Acció Social de l’Ajuntament.



Repartiment d’aigua a domicili



Món Descobrir
48 HORES A... p.17 | VIURE I VEURE p. 20

48 HORES A... TORROELLA DE MONTGRÍ I L’ESTARTIT
Un cap de setmana per aquest municipi litoral del Baix Empordà

Quan el Ter 
arriba al mar
Descobrim els palaus de la Vila Vella, 
el món subaquàtic al voltant de les Medes 
i un castell omnipresent que ho observa tot.

Text Xavier Cortadellas Il·lustració Nik Neves

E
l petit món format per Torroella de Montgrí i l'Estartit ho té pràctica
ment tot: la plana de l’Empordà, amb els seus fruiters i conreus; 
el Montgrí, amb Santa Caterina i el castell; els carrers i carrerons 
rectes i ordenats de la vila vella de Torroella, amb el miracle 
de les seves places i els seus palaus, i la muntanya Gran de l'Estartit, 
amb la Foradada i les cales tan desconegudes que s'amaguen 
entre el Molinet i cala Montgó. I a l’Estartit, el petit arxipèlag dels Tascons, el Carall 

Bernat, les Ferranelles i les dues Medes amb el passeig i les tres platges. L'última, 
la Pletera, ens acosta als aiguamoixos del Baix Empordà i a la gola del Ter, 
el riu més important de les comarques nord-orientals. <

Descobrir 17



MÓN DESCOBRIR 48 HORES A... TORROELLA DE MONTGRÍ I L’ESTARTIT

Una cabina submergida amb 
grans finestrals permet gaudir 
del fons marí de l’espai natural 
protegit de les illes Medes

COM ARRIBAR-HI
Amb tren i autobús: L'estació de Rodalies (<1900 41 00 41 | www.gencat.cat/rodalies) més pròxima 
és Flaçà. A un centenar de metres, hi ha la parada de la Sarta (<! 902 30 20 25 | www.sarfa.com).
Amb autobús: Els autobusos de la Sarta i Ampsa (<¡972 75 82 33 | www.ampsa.org) tenen 
serveis regulars a Torroella des de Barcelona, Girona i les poblacions de la Costa Brava.
Amb cotxe: Si venim de Barcelona, ens desviem per la sortida 6 (Girona Nord) de l'autopista AP-7 
i seguim en direcció a Palamós per la C-66. A la Pera, trobem el trencant de la GI-642 fins a Parlavà, 
i aquí agafem la GI-643 fins a Torroella de Montgrí. Una altra opció, un cop hem sortit de l'autopista, 
és seguir per l'N-ll en direcció a Figueres i prendre la GI-623, que ens porta a Verges i Torroella, i

DIVENDRES TARDA
Suposem que arribeu 
a Torroella de Montgrí 
abans de dinar. Traspassat 
el millor tram que es con
serva de l’antiga muralla 
medieval, entrareu a la Vila 
Vella pel carrer de Sant 
Genis o pel carrer del 
Portalet. L’església gòtica 
de Sant Genis us agradarà.

El Palau lo Mirador O. 
molt acollidor, és un bon 
lloc per dinar. En acabar, 
al carrer de l'Església, 
pràcticament davant per 
davant, trobareu el Palau 
Solterra ©, un magnífic 
museu de fotografia 
contemporània de la Fun
dació Vila Casas, i la Casa 
Galibern ©, seu i espai 
expositiu de la Fundació 
Mascort. Un i altre 
són visites obligades.

A la plaça de la Vila 
podreu refer-vos amb 
un bon refresc. L’any 1844, 
en aquesta plaça es va 
començar a ballar la sardana 
tal com la coneixem avui.
Us donem una hora perquè 
descobriu els carrerons 
de la Vila Vella, amb el seu 
petit comerç de proximitat, 
el passeig de Catalunya, 
el claustre del convent 
dels agustins (del segle xvn) 
i altres galeries o estudis 
d’art. Trobem-nos a les set, 
a can Quintana, on hi ha el 
Museu de la Mediterrània O 
A part de les exposicions 
temporals, hi descobrireu 
l’espai humà d’aquest tros 
de Mediterrani.

Podreu recuperar el vostre 
cotxe, passant per la plaça 
de Quintana i Combis 
i pujant pel carrer del Roser,

on hi ha la Llibreria El Cucut 
—si no la millor, de les 
millors de tot l'Empordà. 
Sortint de Torroella i anant 
en direcció a Pals per la C-31, 
podeu acabar el vespre 
sopant a qualsevol dels tres 
restaurants de la gola del 
Ter: La Gola ©, el Picasso 
o el Ter-mar. Sou a tocar 
de la desembocadura del riu, 
entre els arrossars i els 
aiguamoixos, que és com 
es diuen els aiguamolls 
en el parlar d’aquesta 
zona. Ens trobem a prop 
de l’Estartit, i és allà 
on passarem la nit, a l’hotel 
Medes IIO, on també 
menjareu de gust.

DISSABTE MATÍ
A l’Estartit, hi ha moltes co
ses a fer. Després d’esmorzar, 
baixem al passeig Marítim.

L Oficina de Turisme Q
és poc després de la Casa 
Salietti, d’estil noucentista. 
Al final del carrer de Santa 
Anna, hi ha la plaça de 
l’Església, entremig veureu 
molts cadenys, separacions 
entre cada quatre o cinc 
cases per on s’escola l’aigua 
que baixa de la muntanya. 
Abans d’arribar al carrer 
de les Illes, hi ha les cases 
dels americanus i la Pe rola 
o Torre del Rellotge. Recte 
avall, arribareu a l’espigó de 
Llevant. Reculant pel passeig 
Marítim hi ha algunes 
de les antigues tavernes 
de l’Estartit, com Can Bernat
0 la Taverna del Mar.

La platja de l’Estartit fa 
més de tres quilòmetres.
La més concorreguda és 
la platja Gran. Passats 
els Griells, trobareu la 
Re se i va Natural del Ter Vell.
1 l’última platja, la Pletera, 
té dunes naturals i aigua
moixos. Molt menys freqüen
tada, és un espai verge 
recuperat fa ben poc de 
l’especulació urbanística. 
L’Estartit té quasi setanta 
llocs on dinar. La majoria 
amb menú. Són molt bons
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