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Data Titular Mitjà

03 nov 2016 El govern treballa per reduir l'endeutament El Punt Avui

Superfície:100% Audiència:3.949 Valoració:132€

03 nov 2016
El govern de Torroella destinarà mig milió d’euros a la zona esportiva el
2017

Diari de Girona (Ed. Impresa)

Superfície:14% Audiència:41.000 Valoració:363€

03 nov 2016
El govern de Torroella destinarà mig milió d'euros a la zona esportiva el
2017

Diari de Girona

Superfície:100% Audiència:1.978 Valoració:66€

03 nov 2016 Torroella apostarà el 2017 per invertir i per reduir el deute
El Punt Avui Comarques Gironines
(Ed. Impresa)

Superfície:38% Audiència:80.000 Valoració:589€

04 nov 2016 Aprovat el pressupost 2017 de Torroella de Montgrí Costabrava Digital

Superfície:100% Audiència:19 Valoració:ND

07 nov 2016 La Pletera després plujes Youtube ES

Superfície:100% Audiència:49 Valoració:ND

10 nov 2016
Els parcs naturals del Montgrí i del Delta de lEbre alliberen 800 exemplars
de fartet a les llacunes de la Pletera

Costabrava Digital

Superfície:100% Audiència:19 Valoració:ND

10 nov 2016 Liberan ejemplares de fartet en unas lagunas costeras recuperadas ABC

Superfície:100% Audiència:53.550 Valoració:4.820€

10 nov 2016 Alliberen exemplars de fartet en uns aiguamolls costaners recuperats Diari de Girona

Superfície:100% Audiència:1.978 Valoració:133€

10 nov 2016
Els parcs naturals del MontgrÃ i del Delta de lEbre alliberen 800
exemplars de fartet a les llacunes de la Pletera

Costabrava Digital

Superfície:100% Audiència:19 Valoració:ND

10 nov 2016
Els parcs del delta de l'Ebre i el Montgrí reforcen lligams amb el Life
Pletera

El Punt Avui

Superfície:100% Audiència:3.949 Valoració:265€

10 nov 2016 Un important treball científic de seguiment El Punt Avui

Superfície:100% Audiència:3.949 Valoració:265€

11 nov 2016
Els parcs del delta de l'Ebre i el Montgrí reforcen lligams amb el Life
Pletera

Catalonia Today

Superfície:100% Audiència:18 Valoració:ND

11 nov 2016 Alliberen 800 exemplars de fartet a les llacunes de la Pletera, a l'Estartit Diari de Girona

Superfície:100% Audiència:1.978 Valoració:133€

11 nov 2016 MECÀNIC DE BICICLETES
El Punt Avui Comarques Gironines
(Ed. Impresa)

Superfície:30% Audiència:80.000 Valoració:465€

11 nov 2016
Els parcs del delta de l’Ebre i el Montgrí reforcen lligams amb el Life
Pletera

El Punt Avui Comarques Gironines
(Ed. Impresa)

Superfície:35% Audiència:80.000 Valoració:1.085€

11 nov 2016 Alliberen 800 exemplars de fartet a les llacunes de la Pletera, a l’Estartit Diari de Girona (Ed. Impresa)

Superfície:9% Audiència:41.000 Valoració:234€

14 nov 2016 El mapa del mes: La Pletera Universitat de Girona

Superfície:100% Audiència:7.249 Valoració:290€

19 nov 2016 L’art contemporani transforma la Pletera
El Punt Avui Comarques Gironines
(Ed. Impresa)

Superfície:5% Audiència:80.000 Valoració:155€

20 nov 2016 Platja dels Aiguamolls del Baix Empordà. La Pletera. Instagram

Superfície:100% Audiència:1.305 Valoració:7€

21 nov 2016 La Pletera s'obre a l'art en el marc del projecte Life El Punt Avui

Superfície:100% Audiència:3.949 Valoració:265€

22 nov 2016 La Pletera s'obre a l'art en el marc del projecte Life Catalonia Today

Superfície:100% Audiència:18 Valoració:ND

22 nov 2016 La Pletera s'obre a l'art en el marc del projecte Life Catalonia Today

Superfície:100% Audiència:18 Valoració:ND

22 nov 2016 La Pletera s’obre a l’art en el marc del projecte Life
El Punt Avui Comarques Gironines
(Ed. Impresa)

Superfície:54% Audiència:80.000 Valoració:1.674€

22 nov 2016 La Pletera presenta el projecte "Lloc, memòria i salicòrnies" Bonart.cat

Superfície:100% Audiència:347 Valoració:14€
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EL PUNT AVUI

EL GOVERN TREBALLA PER REDUIR L'ENDEUTAMENT

El pressupost per al 2017 de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, per un valor
de 17.858.510 euros, preveu dos grans àmbits d'actuació: la inversió, que
s'incrementa un 16% més que el 2016, i la reducció de l'endeutament, que es vol
situar en un 64%, un 3% menys que en l'exercici actual.
Pel que fa a les inversions, l'equip de govern, d'ERC-Junts, UPM i L'EST, ha
previst una partida de 2.196.130 euros, uns 300.000 euros (15,89%) més que
el 2016. Entre les actuacions projectades, destaquen la tercera anualitat del
projecte Life Pletera (758.000), la dotació de 500.000 euros per al
desenvolupament de la zona esportiva municipal i 115.000 euros per a la
construcció de la nova biblioteca de l'Estartit.
Recuperació
La lenta recuperació econòmica ha permès preveure un lleuger increment en el
capítol 1 d'impostos directes, d'un 1,82%, bàsicament per les plusvàlues i l'IAE, i
en el capítol de construccions i obres, d'un 22%. També ha experimentat un
increment el capítol de transferències corrents (5,61%), per l'increment en la
participació de tributs de l'Estat.
També s'hi inclou una important partida de 300.000 euros per a via pública, entre
altres; una reserva de 107.000 euros per a la rehabilitació del passeig de
l'Església; 200.000 euros per a la remodelació de la plaça del Lledoner de
Torroella, i 150.000 euros per al centre d'interpretació Espai Medes.
Pel que fa a la taxa d'escombraries, hi ha una reducció d'un 2,95% en el capítol
de taxes i preus públics per la baixada de la taxa d'escombraries urbanes (3%) i
la de les industrials (2%).
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EL BAIX EMPORDÀ
CorrEu ELECTrònIC

baixemporda@ddg.cat

La remodelació del passeig de
Cipsela de Llafranc va arrencar
ahir amb la realització dels pri-
meres treballs preparatius d’una
obra que haurà d’estar finalitzada
abans de l’inici de la temporada tu-
rística de l’any vinent. El cost d’a-
questa actuació serà d’1.390.000
euros, finançat íntegrament per l’A-
juntament de Palafrugell, sense
contribucions especials: s’hi des-
tinen 450.000 euros del pressupost
municipal d’aquest 2016, mentre
que la resta de l’import és a càrrec
del pressupost de l’any vinent. El
preu de licitació de l’obra va ser
d’1.870.313,79 euros, de manera
que hi ha una important dismi-
nució amb el preu final amb què
es va adjudicar.

El projecte, ha informat l’Ajun-
tament palafrugellenc, destaca
per conservar al màxim l’essència
del nucli costaner, mantenint l’es-
tètica i la tipologia de materials i ve-
getació del passeig actual, alterant
al mínim l’atmosfera que té aquest
racó de la Costa Brava. D’altra
banda, es milloren els aspectes de
mobilitat i s’engrandeix l’espai
destinat als vianants.

La redacció del projecte ha anat
a càrrec de BCR Arquitectes  i
s’actua en la renovació del passeig,
tant a la superfície com al subsòl,
a nivell de clavegueram, instal·la-
ció d’enllumenat públic, submi-
nistrament d’aigua i resta de ser-
veis. La remodelació es farà al
llarg de  tot aquest passeig marítim,
des de la seva confluència amb el

carrer de Francesc de Blanes fins
a l’accés del port nàutic. 

La zona de la plaça del Pro-
montori queda afectada només a
l’espai comprès entre la línia d’e-
dificacions del costat de mar i la
platja. La circulació des de l’entrada
del passeig fins a la plaça Pro-
montori serà de sentit únic amb
una amplada inferior a l’actual. De
la plaça fins al port es mantindrà
el doble sentit per facilitar-ne el seu

accés, han afegit les fonts munici-
pals. La calçada a la zona de la rie-
ra i de la plaça del Promontori es-
taran a un sol nivell. Pel que fa a la
vegetació del passeig, es manté l’ar-
brat existent, característic de l’in-
dret, i es reordenarà les zones en-
jardinades.   

Aportacions veïnals 
Segons l’alcalde, Juli Fernández,
«és un projecte ambiciós, una

aposta estratègica i que recull
bona part de les aportacions fetes
pels veïns i que representa una
gran inversió de l’Ajuntament que
el finança en la seva totalitat».

El procés de redacció d'aquest
projecte ha comptat amb la parti-
cipació de la ciutadania mitjançant
reunions, en què es va informar del
procés de redacció del projecte i es
van recollir aportacions dels as-
sistents.

PALAfrugELL | DdG

Comencen les obres
de remodelació del
passeig de Llafranc
per 1,39 milions
Els treballs han d’estar enllestits abans de

l’inici de la temporada turística de l’any que ve


Les obres han començat aquest dimecres amb els preparatius per aixecar-ho tot.

ddg

L'equip de govern de l'Ajunta-
ment de Torroella de Montgrí
(ERC-Junts, UPM i LEST) portarà
avui al ple de l’Ajuntament els
pressupostos per al 2017, que po-
sen l'accent en les polítiques so-
cials, la reactivació econòmica, la
dignificació de la via pública i la
millora dels serveis i equipaments
municipals, ha exposat l’alcalde i
regidor d’Hisenda, Josep Maria
Rufí (ERC-Junts). La proposta que
se sotmetrà a aprovació puja a
17.858.510,42, un 1,59 % més que
l'any passat, i recull, en bona me-
sura, la incipient recuperació de
l'activitat econòmica que s'està
detectant en el conjunt del muni-
cipi, ha precisat el batlle. Això s'ha
traduït en un lleuger increment del
capítol d'impostos directes, d'un
1,82%, bàsicament per les plusvà-
lues i l'IAE; i del capítol de cons-
truccions i obres, d'un 22,22%. 

En l'apartat d'ingressos, també
experimenta un increment el ca-
pítol de transferències corrents
(5,61%), per la pujada en la parti-
cipació de tributs de l'Estat i dels in-
gressos derivats de la recollida se-
lectiva (el que ingressa l'Ajunta-
ment per la valorització dels resi-
dus que es reciclen). A les arques
municipals també arribaran més
ingressos de les concessions ma-

rítimo-terrestres. El pressupost re-
flecteix la reducció de la taxa d'es-
combraries, que es tradueix en el
descens d'un 2,95% del capítol de
taxes i preus públics per la baixa-
da de la taxa d'escombraries ur-
banes (3%) i de les industrials (2%)
i la bonificació als industrials que
fan el porta a porta de la selectiva.

La partida d'inversions per al
2017 serà de 2.196.139,40 euros,
uns 300.000 euros més (15,89%)
que el 2016. Entre les actuacions
projectades, destaquen la tercera
anualitat del projecte Life Pletera
(758.000 euros), la dotació de
500.000 euros per al desenvolu-
pament de la zona esportiva mu-
nicipal de Torroella de Montgrí
(actualment es troba a la fase final
de la redacció de projectes) i
115.000 euros per a la construcció
de la nova biblioteca de l'Estartit. 

S'inclou una partida de 300.000
euros en reposició per a millores en
matèria de via pública, parcs i jar-
dins, enllumenat, turisme, medi
ambient, horts socials, Policia Lo-
cal, platja, Espai Ter, ensenyament,
desenvolupament del Pla d’Ac-
tuacions per a una Energia Soste-
nible i Joventut, entre d'altres.
També es reserven 107.000 euros
per a la rehabilitació del passeig de
l'Església i 200.000 per a la remo-
delació de la plaça del Lledoner.-

TorroELLA dE monTgrí | DdG

El govern de Torroella
destinarà mig milió d’euros
a la zona esportiva el 2017 L’AJUNTAMENT DE COLOMERS

ha habilitat diversos espais per a
l’aparcament de persones amb
discapacitat. Amb el serveis del
Centre Tramuntana, que és qui s’ha
fet càrrec de la senyalització vertical
i horitzontal, s’han creat diversos
espais d’aparcament a places i
carrers en els quals hi ha algun
servei o equipament municipal. Plaça
de la Vila, plaça de l’Església, plaça
de Quintana-Imirizaldu, plaça de
Catalunya i parc del Ter són els llocs
senyalitzats en aquesta primera
ocasió.



Colomers habilita
aparcaments per
a discapacitats
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L’AJUNTAMENT DE PALAMÓS
HA INICIAT el procés de millora dels
parcs dissenyats per a la mainada.
Actualment s'està fent la ubicació de
nous elements i redistribució dels
jocs del parc infantil de l'Arbreda –a
la imatge– i, posteriorment, se
seguirà amb el que hi ha ubicat al
parc dels Països Catalans. A l'Arbreda
s'ubicarà una tirolina i un pont de
fusta i s'ampliarà l'espai de joc.
L’execució d'aquestes millores es
basen en la consulta que
l'Ajuntament va fer amb els infants
de 6 i 7 anys del municipi.



Millores als parcs
infantils de
Palamós

ddg



DIARI DE GIRONA

EL GOVERN DE TORROELLA DESTINARÀ MIG MILIÓ D'EUROS A LA ZONA ESPORTIVA
EL 2017

L'equip de govern de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí (ERCJunts, UPM?i
LEST) portarà avui al ple de l'Ajuntament els pressupostos per al 2017, que
posen l'accent en les polítiques socials, la reactivació econòmica, la dignificació de
la via pública i la millora dels serveis i equipaments municipals, ha exposat l'alcalde
i regidor d'Hisenda, Josep Maria Rufí (ERCJunts). La proposta que se sotmetrà a
aprovació puja a 17.858.510,42, un 1,59 % més que l'any passat, i recull, en
bona mesura, la incipient recuperació de l'activitat econòmica que s'està
detectant en el conjunt del municipi, ha precisat el batlle. Això s'ha traduït en un
lleuger increment del capítol d'impostos directes, d'un 1,82%, bàsicament per les
plusvàlues i l'IAE; i del capítol de construccions i obres, d'un 22,22%. 
En l'apartat d'ingressos, també experimenta un increment el capítol de
transferències corrents (5,61%), per la pujada en la participació de tributs de
l'Estat i dels ingressos derivats de la recollida selectiva (el que ingressa
l'Ajuntament per la valorització dels residus que es reciclen). A les arques
municipals també arribaran més ingressos de les concessions marítimo
terrestres. El pressupost reflecteix la reducció de la taxa d'escombraries, que es
tradueix en el descens d'un 2,95% del capítol de taxes i preus públics per la
baixada de la taxa d'escombraries urbanes (3%) i de les industrials (2%) i la
bonificació als industrials que fan el porta a porta de la selectiva.
La partida d'inversions per al 2017 serà de 2.196.139,40 euros, uns 300.000
euros més (15,89%) que el 2016. Entre les actuacions projectades, destaquen la
tercera anualitat del projecte Life Pletera (758.000 euros), la dotació de 500.000
euros per al desenvolupament de la zona esportiva municipal de Torroella de
Montgrí (actualment es troba a la fase final de la redacció de projectes) i 115.000
euros per a la construcció de la nova biblioteca de l'Estartit. 
S'inclou una partida de 300.000 euros en reposició per a millores en matèria de
via pública, parcs i jardins, enllumenat, turisme, medi ambient, horts socials,
Policia Local, platja, Espai Ter, ensenyament, desenvolupament del Pla
d'Actuacions per a una Energia Sostenible i Joventut, entre d'altres. També es
reserven 107.000 euros per a la rehabilitació del passeig de l'Església i 200.000
per a la remodelació de la plaça del Lledoner.
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El pressupost per al 2017
de l’Ajuntament de Tor-
roella de Montgrí, per un
valor de 17.858.510 eu-
ros, preveu dos grans àm-
bits d’actuació: la inversió,
que s’incrementa un 16%
més que el 2016, i la reduc-
ció de l’endeutament, que
es vol situar en un 64%, un
3% menys que en l’exercici
actual.

Pel que fa a les inver-
sions, l’equip de govern,
d’ERC-Junts, UPM i
L’EST, ha previst una par-
tida de 2.196.130 euros,
uns 300.000 euros
(15,89%) més que el 2016.
Entre les actuacions pro-

jectades, destaquen la ter-
cera anualitat del projecte
Life Pletera (758.000), la
dotació de 500.000 euros
per al desenvolupament
de la zona esportiva muni-
cipal i 115.000 euros per a
la construcció de la nova
biblioteca de l’Estartit.

Recuperació
La lenta recuperació eco-
nòmica ha permès preveu-
re un lleuger increment en
el capítol 1 d’impostos di-
rectes, d’un 1,82%, bàsica-
ment per les plusvàlues i
l’IAE, i en el capítol de
construccions i obres,
d’un 22%. També ha expe-
rimentat un increment el
capítol de transferències
corrents (5,61%), per l’in-

crement en la participació
de tributs de l’Estat.

També s’hi inclou una
important partida de
300.000 euros per a via
pública, entre altres; una
reserva de 107.000 euros
per a la rehabilitació del
passeig de l’Església;
200.000 euros per a la re-
modelació de la plaça del
Lledoner de Torroella, i
150.000 euros per al cen-
tre d’interpretació Espai
Medes.

Pel que fa a la taxa d’es-
combraries, hi ha una re-
ducció d’un 2,95% en el ca-
pítol de taxes i preus pú-
blics per la baixada de la
taxa d’escombraries urba-
nes (3%) i la de les indus-
trials (2%). ■

a L’equip de govern, d’ERC-Junts, UPM i L’EST, preveu una
partida de 17 milions d’euros, un 16% més que el 2016

Torroella apostarà
el 2017 per invertir i
per reduir el deute

Joan Trillas
TORROELLA DE MONTGRÍ

Vista aèria de com quedarà la zona esportiva, una de les principals inversions per al 2017 que

es preveu en el pressupost ■ AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

L’alcalde, Josep Maria Rufí,
explica que es farà una apos-
ta per la reducció de l’endeu-
tament municipal, sense que
això impliqui una aturada de
la capacitat inversora. Es pre-
veu situar l’endeutament en
un 64,48%, un 3% menys
que el 2016. A més, s’ha plani-
ficat l’escenari d’endeuta-

ment per als pròxims anys,
que serà d’un 61,18% i un
57,65%, el 2018 i el 2019, res-
pectivament. Segons Rufí,
“l’objectiu és situar-lo en uns
nivells sostenibles, que no
comprometin la despesa cor-
rent, i que permetin disposar
d’una bona capacitat per fer
inversió i millorar serveis”. En

aquest sentit, l’alcalde, que té
les responsabilitats en matè-
ria econòmica, també recor-
da que, com a criteri general,
es treballa per fer que la recu-
peració econòmica reverteixi
progressivament en una con-
tenció de la pressió fiscal, tal
com s’ha reflectit en les orde-
nances fiscals per al 2017.

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

El govern treballa per reduir l’endeutament

La remodelació del pas-
seig de Cípsela de Llafranc
va començar ahir amb els
primers preparatius d’una
obra que haurà d’estar
acabada la primavera del
2017, abans que comenci
la temporada turística. El
cost de l’actuació serà
d’1,39 milions d’euros, fi-
nançats íntegrament per
l’Ajuntament de Palafru-
gell sense contribucions
especials. Més d’un terç
dels diners, 450.000 eu-
ros, surten del pressupost
municipal d’aquest 2016, i
la resta es carregarà a la
partida d’inversions de
l’any vinent.

L’inici dels treballs, que

estava previst al comença-
ment de la tardor, s’ha aca-
bat ajornant fins passat el
pont de Tots Sants, d’acord
amb les peticions dels esta-
bliments oberts. El projec-
te conservarà l’essència del
nucli costaner, tot mante-
nint l’estètica, la tipologia
de materials i la vegetació
del passeig actual, però hi
milloraran aspectes de mo-
bilitat i s’engrandirà l’espai
per als vianants.

La redacció del projecte

ha anat a càrrec de BCR Ar-
quitectes i s’actuarà a tam-
bé en el clavegueram, l’en-
llumenat públic, el submi-
nistrament d’aigua i en la
resta de serveis. La remo-
delació afecta el tram com-
près entre el carrer de
Francesc de Blanes i l’accés
al port nàutic. La zona de la
plaça del Promontori que-
da afectada només a l’espai
comprès entre la línia d’edi-
ficacions del costat de mar i
la platja. ■

a L’obra, amb un cost
d’1,39 milions, s’ha
ajornat fins després
del pont de Tots Sants
i se sufragarà entre
els dos exercicis

Arrenca la remodelació
del passeig de Llafranc,
fins a la primavera

E. Agulló
PALAFRUGELL

Els primers treballs a l’àmbit, ahir al matí ■ EL PUNT AVUI



COSTABRAVA DIGITAL

APROVAT EL PRESSUPOST 2017 DE TORROELLA DE MONTGRÍ

El govern de Torroella de Montgrí ha aprovat el seu primer pressupost amb el vot
en contra de l'oposició. El pressupost pel 2017 s'enfila als 17milions 858 mil
euros amb una partida per inversions de gairebé 2 milions 200 mil euros. 
El govern, format per Esquerra, UPM i LEST destaca que aquests comptes tenen
capacitat inversora, permeten la reducció de l'endeutament en un 3% i la millora
dels serveis. 
La incipient recuperació econòmica que poc a poc es va fent notar al municipi es
tradueix en la capacitat de l'ajuntament de destinar 300 mil euros més en
inversions. D'entre totes destaca la tercera anualitat del projecte de recuperació
dels aiguamolls e la Pletera a l'Estartit amb 758 mil euros, la dotació de mig milió
d'euros pel desenvolupament del projecte a la zona esportiva torroellenca, 200
mil euros per la remodelació de la plaça Lledoner, 150 mil euros per el futur
centre d'interpretació Espai Medes, 115 mil euros per la futura biblioteca de
l'Estartit o 107 mil euros per la rehabilitació del passeig de l'església a més de
300 mil euros per millores al municipi. 
L'oposició en bloc hi va votar en contra. Des de Convergència i Unió se'ls hi va
retreure que fos una còpia barata del pressupost 2016 i que sigui el govern i no
l'EMD el que decideixi i lideri les inversions a l'Estartit. 
Des del COET van lamentar que el govern primer decideixi i després pregunti.
També van criticar que se segueixi acudint a endeutament quan hi ha diners a la
caixa i els crèdits no s'utilitzen. 
Pel que fa la CUP van agraïr que el govern els hagi contemplat en el pressupost
2016 i 2017 algunes de les propostes presentades però no estan contents amb
l'aportació i la dedicació del govern en matèria de participació ciutadana. 
El govern va rebatre les queixes de l'oposició assegurant que aquest és el
pressupost possible per Torroella, que enguany assumeixen les inversions
importants de l'Estartit perquè l'EMD no s'hagi d'endeutar i que han agafat la
feina ben feta en anys anteriors per donar-li seguiment.



YOUTUBE ES
LA PLETERA DESPRÉS PLUJES

emporioncr: El ter vell



COSTABRAVA DIGITAL
ELS PARCS NATURALS DEL MONTGRÍ I DEL DELTA DE LEBRE ALLIBEREN 800 EXEMPLARS DE FARTET A LES
LLACUNES DE LA PLETERA

Els parcs naturals del Montgrí i del Delta de lEbre alliberen 800 exemplars de
fartet a les llacunes de la Pletera



ABC

LIBERAN EJEMPLARES DE FARTET EN UNAS LAGUNAS COSTERAS RECUPERADAS

Un total de ochocientos ejemplares de fartet (Aphanius iberus) han sido
liberados hoy en las lagunas costeras de la Pletera, recuperadas después de
haberse cubierto para un fallido proyecto de urbanización que se llevó a cabo en
la localidad de Torroella de Montgrí, en pleno Parque Natural del Montgrí.
Según informa el ayuntamiento, toda la intervención se enmarca en el proyecto
europeo Life Pletera y la acción de hoy corresponde a un acuerdo con el Parque
Natural del Delta del Ebro y su centro ictiológico.
En 2015, doscientos ejemplares de fartet fueron capturados en la Pletera y
fueron trasladados a dos balsas controladas y diferenciadas del Delta del Ebro
para evitar que les perjudicasen los trabajos de naturalización que se llevaban a
cabo en el primero de estos espacios.
En Tarragona se han reproducido en unas condiciones ambientales adecuadas y,
ahora, se han liberado en su lugar originario, aunque un centenar permanece en
el centro ictiológico para darle continuidad al proyecto.
El fartet es un pez endémico de la Península Ibérica que se encuentra en grave
peligro de extinción, que habita en marismas con aguas de alto índice salino.
Su regresión se relaciona con la pérdida de su hábitat a causa del secado de
marismas para darle usos urbanísticos y turísticos y también por la competencia
de las especies invasoras.



DIARI DE GIRONA

ALLIBEREN EXEMPLARS DE FARTET EN UNS AIGUAMOLLS COSTANERS RECUPERATS

Un total de vuit-cents exemplars de fartet (Aphanius iberus) han estat alliberats
avui als aiguamolls costaners de la Pletera, recuperats després d'haverse cobert
per un fallit projecte d'urbanització que es va dur a terme a la localitat de
Torroella de Montgrí, en ple Parc Natural del Montgrí.
Segons informa l'ajuntament, tota la intervenció s'emmarca en el projecte
europeu Life Pletera i l'acció d'avui correspon a un acord amb el Parc Natural del
Delta de l'Ebre i el seu centre ictiològic.
El 2015, dos-cents exemplars de fartet van ser capturats a la Pletera i van ser
traslladats a dues basses controlades i diferenciades del Delta de l'Ebre per evitar
que els perjudiquessin els treballs de naturalització que es portaven a terme als
aiguamolls.
A Tarragona s'han reproduït en unes condicions ambientals adequades i, ara,
s'han alliberat en el seu lloc originari, encara que un centenar encara són al centre
ictiològic per donarli continuïtat al projecte.
El fartet és un peix endèmic de la Península Ibèrica que es troba en greu perill
d'extinció, que habita en aiguamolls amb aigües d'alt índex salí.
La seva regressió es relaciona amb la pèrdua del seu hàbitat a causa de l'assecat
d'aiguamolls per donarne usos urbanístics i turístics i també per la competència
de les espècies invasores.



COSTABRAVA DIGITAL
ELS PARCS NATURALS DEL MONTGRÃ I DEL DELTA DE LEBRE ALLIBEREN 800 EXEMPLARS DE FARTET A LES
LLACUNES DE LA PLETERA

Els parcs naturals del MontgrÃ i del Delta de lEbre alliberen 800 exemplars de
fartet a les llacunes de la Pletera



EL PUNT AVUI

ELS PARCS DEL DELTA DE L'EBRE I EL MONTGRÍ REFORCEN LLIGAMS AMB EL LIFE
PLETERA

El Parc Natural del Montgrí, les Medes i el Baix Ter i el Centre Ictiològic del Parc
Natural del Delta de l'Ebre van fer ahir un pas important en les relacions que els
uneixen, amb el macroprojecte Life Pletera , a l'Estartit, amb el retorn
d'exemplars de fartet. Precisament, una de les poblacions de fartet més ben
constituïdes a Catalunya era a la Pletera
Uns 800 exemplars de fartet (Aphanius iberus), peix en perill d'extinció arreu de
la Mediterrània, es van alliberar ahir a les llacunes de la Pletera, tant a les velles
com a les noves que s'han generat en els últims mesos. Aquesta és una mostra
de la col·laboració entre aquestes dues grans institucions.
Aliats pel medi ambient
Tots dos parcs van iniciar el treball conjunta el maig del 2015. L'objectiu que es
van proposar era capturar exemplars de fartet al final en va ser uns 200 per
traslladarlos a dues basses controlades del Centre Ictiològic , al delta de l'Ebre.
L'objectiu era clar: aconseguir que els treballs de desurbanització i
renaturalització del Life Pletera no perjudiquessin la comunitat de fartets, Un cop
traslladats al delta de l'Ebre, els exemplars capturats s'han pogut reproduir en
unes adequades condicions ambientals. Tots els fartets alliberats aquest matí
provenen d'aquella captura. Al Centre Ictiològic del Delta de l'Ebre se n'han deixat
encara més d'un centenar per donar continuïtat al projecte.
El fartet és un peix endèmic de la península Ibèrica que està en greu perill
d'extinció. Viu en zones de maresma, en aigües amb alts índexs de salinitat. Les
causes que n'han propiciat la regressió estan directament relacionades amb la
pèrdua del seu hàbitat, a causa del dessecament de maresmes per donar lloc a
usos urbanístics i turístics, i també, per la competència de les espècies invasores.



EL PUNT AVUI
UN IMPORTANT TREBALL CIENTÍFIC DE SEGUIMENT

Els parcs del delta de l'Ebre i el Montgrí reforcen lligams amb el Life Pletera Més de
800 exemplars de fartets es van alliberar ahir a les basses de la Pletera
El 2015 se'n van traslladar al Delta per criarlos i preservarlos
L'estartit



CATALONIA TODAY

ELS PARCS DEL DELTA DE L'EBRE I EL MONTGRÍ REFORCEN LLIGAMS AMB EL LIFE
PLETERA

El Parc Natural del Montgrí, les Medes i el Baix Ter i el Centre Ictiològic del Parc
Natural del Delta de l'Ebre van fer ahir un pas important en les relacions que els
uneixen, amb el macroprojecte Life Pletera , a l'Estartit, amb el retorn
d'exemplars de fartet. Precisament, una de les poblacions de fartet més ben
constituïdes a Catalunya era a la Pletera
Uns 800 exemplars de fartet (Aphanius iberus), peix en perill d'extinció arreu de
la Mediterrània, es van alliberar ahir a les llacunes de la Pletera, tant a les velles
com a les noves que s'han generat en els últims mesos. Aquesta és una mostra
de la col·laboració entre aquestes dues grans institucions.
Aliats pel medi ambient
Tots dos parcs van iniciar el treball conjunta el maig del 2015. L'objectiu que es
van proposar era capturar exemplars de fartet al final en va ser uns 200 per
traslladarlos a dues basses controlades del Centre Ictiològic , al delta de l'Ebre.
L'objectiu era clar: aconseguir que els treballs de desurbanització i
renaturalització del Life Pletera no perjudiquessin la comunitat de fartets, Un cop
traslladats al delta de l'Ebre, els exemplars capturats s'han pogut reproduir en
unes adequades condicions ambientals. Tots els fartets alliberats aquest matí
provenen d'aquella captura. Al Centre Ictiològic del Delta de l'Ebre se n'han deixat
encara més d'un centenar per donar continuïtat al projecte.
El fartet és un peix endèmic de la península Ibèrica que està en greu perill
d'extinció. Viu en zones de maresma, en aigües amb alts índexs de salinitat. Les
causes que n'han propiciat la regressió estan directament relacionades amb la
pèrdua del seu hàbitat, a causa del dessecament de maresmes per donar lloc a
usos urbanístics i turístics, i també, per la competència de les espècies invasores.
LA XIFRA 
800exemplarsde fartets es van alliberar ahir, després que el 2015 se'n van
traslladar 200 al delta de l'Ebre.



DIARI DE GIRONA
ALLIBEREN 800 EXEMPLARS DE FARTET A LES LLACUNES DE LA PLETERA, A L'ESTARTIT

Un total de vuitcents exemplars de fartet (Aphanius iberus) van ser alliberats
ahir als aiguamolls costaners de la Pletera, recuperats després d'haverse cobert
per un fallit projecte d'urbanització que es va dur a terme a la localitat de
Torroella de Montgrí, en ple Parc Natural del Montgrí. Segons va informar
l'ajuntament, tota la intervenció s'emmarca en el projecte europeu Life Pletera i
l'acció d'ahir correspon a un acord amb el Parc Natural del Delta de l'Ebre i el seu
centre ictiològic. 
El 2015, 200 exemplars de fartet van ser capturats a la Pletera i van ser
traslladats a dues basses controlades i diferenciades del Delta de l'Ebre per evitar
que els perjudiquessin els treballs de naturalització que es portaven a terme als
aiguamolls. A Tarragona es van reproduir i, ahir, es van alliberar en el seu lloc
originari, encara que un centenar encara són al centre ictiològic.
El fartet és un peix endèmic de la península Ibèrica que es troba en greu perill
d'extinció, que habita en aiguamolls amb aigües d'alt índex salí.
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Consell

Comarcal

del Gironès

EDICTE

El Ple del Consell Comarcal del Gironès

del proppassat dia 19 d’octubre de 2016

va adoptar, entre altres, l’acord d’aprova-

ció inicial del Codi ètic i de bon govern

del Consell Comarcal del Gironès. L’a-

cord i el Codi ètic i de bon govern del

Consell Comarcal del Gironès se sotme-

ten a informació pública, per a la formu-

lació d’al·legacions i reclamacions, per

un termini de 30 dies hàbils, mitjançant

la publicació d’edictes al tauler d’anun-

cis, a l’e-Tauler, al BOP i al DOGC i en

un mitjà de comunicació escrita diària,

de conformitat amb l’art. 63 del Decret

179/1995, pel qual s’aprova el Regla-

ment d’obres, activitats i serveis dels ens

locals. Si una vegada transcorregut el

període d’informació pública no s’ha pre-

sentat cap al·legació ni reclamació, l’a-

cord d’aprovació inicial s’entendrà elevat

a definitiu sense l’adopció d’acord ex-

prés, i es procedirà a la publicació del

text íntegre del Codi ètic i de bon govern

del Consell Comarcal del Gironès en el

Butlletí Oficial de la Província de Girona

Girona i en extracte al DOGC (art. 66

ROAS). El Codi ètic i de bon govern del

Consell Comarcal del Gironès entrarà en

vigor quan hagi transcorregut el termini

de quinze dies hàbils previst a l’art. 70.2

de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora

de les bases de règim local.

Girona, 20 d’octubre de 2016

El president

Jaume Busquets i Arnau
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El Parc Natural del Mont-
grí, les Medes i el Baix Ter i
el Centre Ictiològic del
Parc Natural del Delta de
l’Ebre van fer ahir un pas
important en les relacions
que els uneixen, amb el
macroprojecte Life Plete-
ra, a l’Estartit, amb el re-
torn d’exemplars de far-
tet. Precisament, una de
les poblacions de fartet
més ben constituïdes a Ca-
talunya era a la Pletera

Uns 800 exemplars de
fartet (Aphanius iberus),
peix en perill d’extinció ar-
reu de la Mediterrània, es
van alliberar ahir a les lla-
cunes de la Pletera, tant a
les velles com a les noves
que s’han generat en els úl-
tims mesos. Aquesta és
una mostra de la col·labo-
ració entre aquestes dues
grans institucions.

Aliats pel medi ambient
Tots dos parcs van iniciar
el treball conjunta el
maig del 2015. L’objectiu
que es van proposar era
capturar exemplars de
fartet –al final en va ser
uns 200– per traslladar-
los a dues basses contro-
lades del Centre Ictiolò-
gic, al delta de l’Ebre.
L’objectiu era clar: acon-
seguir que els treballs de
desurbanització i renatu-
ralització del Life Pletera

no perjudiquessin la co-
munitat de fartets, Un
cop traslladats al delta de
l’Ebre, els exemplars cap-
turats s’han pogut repro-
duir en unes adequades
condicions ambientals.
Tots els fartets alliberats
aquest matí provenen
d’aquella captura. Al Cen-

tre Ictiològic del Delta de
l’Ebre se n’han deixat en-
cara més d’un centenar
per donar continuïtat al
projecte.

El fartet és un peix en-
dèmic de la península
Ibèrica que està en greu
perill d’extinció. Viu en
zones de maresma, en ai-
gües amb alts índexs de
salinitat. Les causes que
n’han propiciat la regres-
sió estan directament re-
lacionades amb la pèrdua
del seu hàbitat, a causa
del dessecament de ma-
resmes per donar lloc a
usos urbanístics i turís-
tics, i també, per la com-
petència de les espècies
invasores. ■

Els parcs del delta de
l’Ebre i el Montgrí reforcen
lligams amb el Life Pletera
a Més de 800 exemplars de fartets es van alliberar ahir a les basses de la
Pletera a El 2015 se’n van traslladar al Delta per criar-los i preservar-los

Joan Trillas
L’ESTARTIT

800
exemplars de fartets es van

alliberar ahir, després que el

2015 se’n van traslladar 200

al delta de l’Ebre.

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

La xifra

El projecte Life Pletera in-
clou un seguiment de la po-
blació de fartets a les bases.
Aquesta tasca va a càrrec
del Parc Natural del Montgrí,
que realitza captures amb
trampes un cop l’any, con-
cretament a final d’estiu. Es
recullen dades biomètriques
dels exemplars capturats
per analitzar-los. Amb
aquest seguiment, es podrà
veure si les poblacions
d’aquesta espècie tenen una
estructura adequada.

Dos experts alliberant fartets en una de les basses. A dalt, detall d’un fartet ■ J. TRILLAS

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

Un important
treball científic
de seguiment
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prés, i es procedirà a la publicació del

text íntegre del Codi ètic i de bon govern

del Consell Comarcal del Gironès en el

Butlletí Oficial de la Província de Girona

Girona i en extracte al DOGC (art. 66

ROAS). El Codi ètic i de bon govern del

Consell Comarcal del Gironès entrarà en

vigor quan hagi transcorregut el termini

de quinze dies hàbils previst a l’art. 70.2

de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora

de les bases de règim local.

Girona, 20 d’octubre de 2016

El president

Jaume Busquets i Arnau
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La xifra
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L’alliberament es va fer tant a les basses noves com a les velles. 

AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Un total de vuit-cents exemplars
de fartet (Aphanius iberus) van ser
alliberats ahir als aiguamolls cos-
taners de la Pletera, recuperats
després d’haver-se cobert per un fa-
llit projecte d’urbanització que es va
dur a terme a la localitat de Torroella
de Montgrí, en ple Parc Natural del
Montgrí. Segons va informar l’a-
juntament, tota la intervenció s’em-
marca en el projecte europeu Life
Pletera i l’acció d’ahir correspon a

un acord amb el Parc Natural del
Delta de l’Ebre i el seu centre ictio-
lògic. 

El ,  exemplars de fartet
van ser capturats a la Pletera i van
ser traslladats a dues basses con-
trolades i diferenciades del Delta de
l’Ebre per evitar que els perjudi-
quessin els treballs de naturalitza-
ció que es portaven a terme als ai-
guamolls. A Tarragona es van re-
produir i, ahir, es van alliberar en el
seu lloc originari, encara que un
centenar encara són al centre ic-
tiològic.

El fartet és un peix endèmic de la
península Ibèrica que es troba en
greu perill d’extinció, que habita en
aiguamolls amb aigües d’alt índex
salí.

TORROELLA DE MONTGRÍ | EFE/DdG

L’acció es va fer per
preservar aquesta espècie,
que es troba en perill
d'extinció a la Mediterrània

�

Alliberen 800 exemplars
de fartet a les llacunes de
la Pletera, a l’Estartit

El ministeri de Defensa de l’Es-
tat ha posat a subhasta, per terce-
ra vegada, la bateria militar de
Punta Milà de Torroella de Mont-
grí amb un preu de sortida de
., euros, segons va avan-
çar ahir Cadena Ser. Les subhas-
tes anteriors per vendre aquest
espai de  hectàrees, van quedar
desertes. 

Per la seva part, l’alcalde de
Torroella, Josep Maria Rufí, va la-
mentar aquesta decisió i va asse-
gurar que és un «contrasentit»
que l’Estat vulgui vendre un espai
que «no li va costar res» perquè el
va expropiar en època franquista.
«El que hauria de fer Defensa és ti-
rar a terra les construccions, des-
enrunar-ho, renaturalitzar-ho i
tornar-ho al municipi o a la Ge-
neralitat perquè formi part del
Parc Natural del Montgrí, les Illes
Medes i el Baix Ter com a llegat per
a les generacions futures», va opi-
nar el batlle en a través d’un mis-
satge que va compartir a través de
les xarxes socials. 

A més, Rufí va ressaltar que «no
creu» que ningú vulgui comprar

aquest espai a tocar del camí vell
que porta de l’Estartit a l'Escala,
perquè es troba «en molt mal es-
tat». 

Aquesta vegada, la base Loran
C, que ocupa  hectàrees i que
està tancada des de , va que-
dar exclosa del lot que l’Estat ha
posat a la venda. En l’última sub-
hasta, celebrada el , es de-
manaven per aquest equipament

. euros, mentre que per la
bateria militar, . euros. 

L’any , l’Ajuntament de Tor-
roella ja va demanar a l’Estat que
enderroqués la base militar i que
cedís l’antiga base nord-america-
na Loran, i el , abans que
Defensa decidís vendre les dues
inques per més de . euros,
va proposar adquirir-les per
. euros. 

TORROELLA DE MONTGRÍ | DdG

L’Estat torna a subhastar
la bateria militar de
Punta Milà a Torroella

Aquest és el tercer intent de Defensa de vendre aquest equipament
al qual ara ha posat un preu de sortida de més de 260.000 euros
�

La bateria i la base Loran C són del Ministeri de Defensa.

DIARI DE GIRONA

Un dels cotxes va envair el carril contrari. 

DIARI DE GIRONA

Xoquen tres vehicles entre Sant
Feliu i Santa Cristina d’Aro

Un total de tres vehicles es van
veure implicats ahir a la tarda en
un accident que es va produir en-
tre Sant Feliu de Guíxols i Santa
Cristina. Segons va avançar Ràdio
Sant Feliu, l’accident es va produ-
ir a les tres menys cinc minuts de
la tarda i no va deixar cap ferit greu.

Segons va informar aquest mit-
jà, un vehicle que circulava en di-

recció a Girona va envair el carril
contrari i va obligar dos vehicles a
esquivar-lo, en un dels quals hi
viatjava una dona amb dos me-
nors. Els bombers de la Generali-
tat van retirar els vehicles mentre
es produïen llargues cues i els
Mossos d’Esquadra realitzaven el
control d’alcoholèmia al primer
conductor, el resultat del qual no
va transcendir.

SANT FELIU DE GUÍXOLS | DdG

L’escola d’educació especial Els
Àngels de Palamós ha començat un
curs pilot dedicat a persones amb
discapacitat intel·lectual. Es tracta
d’una formació que permetrà als
alumnes exercir com a auxiliars
en cures d’animals i espais verds. La
voluntat és que aquests estudiants
tinguin uns coneixements especí-
ics en aquest àmbit i això els per-
meti millorar les seves expectatives
laborals. L’escola Els Àngels és l’ú-
nica en tota la demarcació de Gi-
rona que ha estat escollida en
aquesta prova pilot promoguda
per la Generalitat i que inclou set es-
coles més de tot Catalunya. Aquest
curs s’emmarca en el pla d’itinera-
ris Formatius Especíics, dissenyat
pel Departament d’Educació i que

té una durada de quatre anys, del
curs - al -.

El curs com a auxiliar en cures
d’animals i espais verds que ha
posat en marxa l’escola Els Àngels
de Palamós és un dels dos que la
Generalitat ha engegat per a per-
sones amb discapacitat. L’altre és el
d’auxiliar en vendes, però aquest no
s’imparteix al centre baix-empor-
danès. El curs va destinat a alum-
nes entre setze i vint anys que no
hagin obtingut el títol de graduat en
educació secundària obligatòria, i

a aquells que sí l’hagin obtingut
però que no es puguin acollir als en-
senyaments de formació profes-
sional. 

En total, en aquest primer any
s’hi han inscrit deu estudiants, que
un cop hagin acabat aconseguiran
una certiicació que acredita una
formació especíica en l’àmbit d’a-
nimals i espais verds, i que servei-
xi per facilitar-los la inserció labo-
ral en empreses del sector.

El Pla d’Itineraris Formatius Es-
pecíics té una durada de  anys, des
del curs escolar actual -,
i ins al -. De moment
només s’ha dut a terme en vuit cen-
tres educatius públics de Catalunya.
L’oferta de moment s’ha limitat a
dos perils: auxiliar en vendes i
atenció al públic i auxiliar en cura
d’animals i espais verds. Aquesta
proposta formativa que engega la
Generalitat vol donar resposta a les
necessitats de qualiicació i d’in-
serció laborals dels alumnes amb
discapacitats i potenciar així la
seva autonomia personal. 

PALAMÓS | ACN/DdG

Una escola de Palamós fa un curs
pilot per a persones discapacitades

El centre Els Àngels 
és l'únic de comarques
gironines que imparteix
aquesta formació

�

L’escola Els Àngels.

AJ. DE PALAMÓS
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EL MAPA DEL MES: LA PLETERA

Aquest novembre la Cartoteca de la UdG presenta una tria de material cartogràfic
relacionat amb el projecte Life Pletera, amb el qual ha col·laborat.
El projecte té per objectiu recuperar la zona de maresmes La Pletera, al municipi
de Torroella de Montgrí, tal com eren abans de 1986, any en què es va aprovar el
pla urbanístic que permetia a la dessecació d'aquest espai per a la seva posterior
urbanització. Es vol restablir així el paisatge i el sistema de llacunes originari per
la seva funció ecològica. 
S'ha escollit el mapa de Planejament urbanístic i usos del sòl de l'any 1998 on es
veu clarament el destí urbanístic final que hi havia planificat per tota la zona de la
Pletera que ara, gràcies al projecte Life, s'està desurbanitzant i restaurant.
Paral·lelament també es mostren dues fotografies aèries de l'any 1973, fetes per
l'empresa gironina Pòlux, on es veu la zona en el seu estat verge, així com
l'ortofotomapa de l'any 1991 on ja es detecten els primers treballs
d'urbanització. 
Es presenta això un conjunt de documentació cartogràfica molt diferent però que
ens permet apreciar amb el màxim detall l'abast de les intervencions sobre el
territori. 
Podeu trobar més informació a: http://lifepletera.com/
El Departament de Geografia i la Cartoteca de la Universitat de Girona impulsen la
iniciativa "El mapa del mes" per difondre el fons cartogràfic de la UdG mitjançant
l'exposició periòdica de documents d'interès o d'actualitat al seu Departament i a
l'Aula de la Cartoteca. 
Promoció
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Els primers Encontres de la
Càtedra d’Art Contemporani
de la UdG es van dedicar, di-
jous passat, a Damià Escuder
(1934-2011), figura clau de la
contracultura dels 70 a Cata-
lunya. A la imatge, una de les
taules rodones organitzades,
amb Lluís Bosch Martí, Enric
Ansesa, Pepe Ribas i Pau Ri-
ba. ■ JOAN SABATER

ART
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Encontre amb
Damià Escuder
a la UdG

Molt abans del projecte
Càntut, un portal digital
que va començar com un
blog i que fins ara ja ha re-
collit gravacions de més
d’un miler de cançons tra-
dicionals de les comar-
ques gironines, hi va haver
un precursor, el nord-
americà Alan Lomax
(1915-2002), que als anys
cinquanta i seixanta va re-
córrer mig món –l’Espa-
nya de Franco inclosa– ca-
çant a través de la seva
gravadora les cançons
folklòriques, els diversos
estils musicals i fins i tot
expressions populars de
les diferents cultures.

Judith Cohen, doctora
en etnomusicologia per la
Universitat de Montreal
que va tenir el privilegi de
conèixer Lomax i treba-
llar-hi, ha viatjat directa-
ment des del Canadà per
presentar avui (18 h), en
la primera edició del festi-
val Càntut, que se celebra
a Cassà de la Selva, la seva
experiència i donar més
detalls sobre l’edició que
està preparant del diari de
camp del musicòleg a l’Es-
tat espanyol, així com so-
bre les seves pròpies inves-
tigacions posteriors, que
ha fet seguint els seus pas-
sos.

Cohen explica que Lo-
max era un pioner en
molts aspectes i que cal re-

marcar que aquella ingent
tasca la va fer amb les difi-
cultats pròpies de la tècni-
ca de l’època. “Lomax ja va
ressaltar aleshores les
grans diferències entre les
llengües i cultures exis-
tents a Espanya i precisa-
ment en va destacar que
allò era el que feia gran
aquest estat”, explica.

Malgrat que Lomax a
Catalunya només hi va en-
registrar sis sardanes de
Figueres –gravades, curio-
sament, a Portbou–, ja va
transmetre a la mateixa
Cohen com de “fasci-
nants” eren els Països Ca-
talans culturalment. Ara
que Cohen ha contactat
amb alguns familiars dels
autors gravats, comenta

que, en llocs com per
exemple Eivissa i Formen-
tera, la manera de cantar
les redoblades (el recitat
habitual de les cançons
d’allà) ara és diferent de la
tradicional d’abans. “La
gent gran, com passa ar-
reu, em comenta lamen-
tant-se que als joves ja no
els interessa la música que
cantaven ells i que, en tot
cas, si canten, no ho fan
com ho feien ells.” Curio-
sament, diu que ha detec-
tat que Bulgària és dels

únics llocs del món on es
manté la tradició i la tècni-
ca tradicional de la música
folklòrica.

A més de parlar de tot
això i molt més, es projec-
tarà el documental Lo-
max: caçador de cançons,
de Rogier Kappers.

Segon dia del Càntut
Avui, l’endemà del recital
que van oferir Belda &
Sanjosex, amb el qual es
va donar el tret de sortida
del festival, són moltes les

propostes que hi ha pro-
gramades: per exemple,
els concerts que protago-
nitzaran Roba Estesa, El
Pont d’Arcalís, i Joan Gar-
riga i Carles Belda. Al matí,
a més, hi ha l’actuació iti-
nerant del cantador Ra-
mon Manent acompanyat
per Tutti Veus i Bell Ressó,
i, al migdia, un dinar de
cantadors. També destaca
la presentació oficial del
disc Goigs de Pasqua
(16.30 h), de la Colla dels
Tranquils. ■

Jordi Camps i Linnell
CASSÀ DE LA SELVA

Judith Cohen: “Avui
ja no es canta de la
manera tradicional”
a L’etnomusicològa canadenca parla avui del projecte
‘Lomax: caçador de cançons’ en el festival Càntut de Cassà

Alan Lomax i Judith Cohen, en una de les seves trobades ■ CÀNTUT

L’artista Mar Serinyà
ofereix aquest matí
(11.30 h) una performan-
ce a la caseta Fecsa-Ende-
sa, situada a l’entrada
nord de la Pletera, a l’Es-
tartit, amb motiu de la
presentació del programa
d’intervencions artísti-
ques Buit. Grumolls de

cultura contemporània.
L’actuació de Serinyà és
la primera, i a aquesta
acció la seguiran Jofre Oli-
veras (al gener), Cinta
Vidal (març), Indi+col·lec-
tiu Buit (maig) i Nico Fe-
ragnoli (juny).

Coincidint amb aquest
acte, avui també es pre-
sentarà al mateix lloc el
projecte Lloc, memòria i
salicòrnies. ■

Redacció
L’ESTARTIT

L’art contemporani
transforma la Pletera
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INSTAGRAM
PLATJA DELS AIGUAMOLLS DEL BAIX EMPORDÀ. LA PLETERA.

narcisba: Platja dels Aiguamolls del Baix Empordà. La Pletera.
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LA PLETERA S'OBRE A L'ART EN EL MARC DEL PROJECTE LIFE

El projecte de recuperació del sistema litoral Life Pletera de l'Estartit és cada
vegada més eclèctic i obert a detalls. Aquest cap de setmana es va donar
començament a la primera de les cinc intervencions artístiques que el col·lectiu
Buit hi ha programat.
La performance de l'artista torroellenca Mar Serinyà va encetar, doncs, el
programa que es durà a terme els mesos vinents en una de les tres casetes
elèctriques de la Pletera. El treball de Serinyà, doncs, va ser la presentació pública
del projecte d'art contemporani Lloc, memòria i salicòrnies , que es desenvolupa
de manera paral·lela al projecte Life Pletera. Martí Peran, coordinador artístic del
projecte, va explicar que la iniciativa inclou els artistes Jordi Morell (Salt, 1975),
Joan Vinyes (Torroella de Montgrí, 1954), Esteve Subirah (Ullà, 1975), Isadora
Wilson (Santiago de Chile, 1984) i Ivó Vinuesa (Barcelona, 1975).
Aquesta experiència també té, entre d'altres, el suport del Museu de la
Mediterrània, on es farà l'exposició final de projecte.
Art, paisatge i territori
El projecte seguirà el procés del Life Pletera, que s'acaba el juny de 2018. S'ha
cercat la complicitat d'artistes de diferents disciplines per tal que puguin aportar
una visió heterogènia. Tots, no obstant això, tenen en comú el fet d'haver
treballat o de donar molta rellevància en els seus treballs a conceptes com el
paisatge, el lloc, el límit, la frontera, la memòria i els usos de l'espai. Els seus
treballs es desenvoluparan durant el procés d'execució de les obres de
desurbanització i restauració del projecte Life Pletera, i es materialitzaran en
diferents suports, espais i intervencions, amb una exposició programada per al
juny de 2018.
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LA PLETERA S'OBRE A L'ART EN EL MARC DEL PROJECTE LIFE

El projecte de recuperació del sistema litoral Life Pletera de l'Estartit és cada
vegada més eclèctic i obert a detalls. Aquest cap de setmana es va donar
començament a la primera de les cinc intervencions artístiques que el col·lectiu
Buit hi ha programat.
La performance de l'artista torroellenca Mar Serinyà va encetar, doncs, el
programa que es durà a terme els mesos vinents en una de les tres casetes
elèctriques de la Pletera. El treball de Serinyà, doncs, va ser la presentació pública
del projecte d'art contemporani Lloc, memòria i salicòrnies, que es desenvolupa
de manera paral·lela al projecte Life Pletera. Martí Peran, coordinador artístic del
projecte, va explicar que la iniciativa inclou els artistes Jordi Morell (Salt, 1975),
Joan Vinyes (Torroella de Montgrí, 1954), Esteve Subirah (Ullà, 1975), Isadora
Wilson (Santiago de Chile, 1984) i Ivó Vinuesa (Barcelona, 1975).
Aquesta experiència també té, entre d'altres, el suport del Museu de la
Mediterrània, on es farà l'exposició final de projecte.
Art, paisatge i territori
El projecte seguirà el procés del Life Pletera, que s'acaba el juny de 2018. S'ha
cercat la complicitat d'artistes de diferents disciplines per tal que puguin aportar
una visió heterogènia. Tots, no obstant això, tenen en comú el fet d'haver
treballat o de donar molta rellevància en els seus treballs a conceptes com el
paisatge, el lloc, el límit, la frontera, la memòria i els usos de l'espai. Els seus
treballs es desenvoluparan durant el procés d'execució de les obres de
desurbanització i restauració del projecte Life Pletera, i es materialitzaran en
diferents suports, espais i intervencions, amb una exposició programada per al
juny de 2018.



CATALONIA TODAY
LA PLETERA S'OBRE A L'ART EN EL MARC DEL PROJECTE LIFE

El projecte de recuperació del sistema litoral Life Pletera de l'Estartit és cada
vegada més eclèctic i obert a detalls. Aquest cap de setmana es va donar
començament a la primera de les cinc intervencions artístiques que el col·lectiu
Buit hi ha programat.
La performance de l'artista torroellenca Mar Serinyà va encetar, doncs, el
programa que es durà a terme els mesos vinents en una de les tres casetes
elèctriques de la Pletera. El treball de Serinyà, doncs, va ser la presentació pública
del projecte d'art contemporani Lloc, memòria i salicòrnies, que es desenvolupa
de manera paral·lela al projecte Life Pletera. Martí Peran, coordinador artístic del
projecte, va explicar que la iniciativa inclou els artistes Jordi Morell (Salt, 1975),
Joan Vinyes (Torroella de Montgrí, 1954), Esteve Subirah (Ullà, 1975), Isadora
Wilson (Santiago de Chile, 1984) i Ivó Vinuesa (Barcelona, 1975).
Aquesta experiència també té, entre d'altres, el suport del Museu de la
Mediterrània, on es farà l'exposició final de projecte.
Art, paisatge i territori
El projecte seguirà el procés del Life Pletera, que s'acaba el juny de 2018. S'ha
cercat la complicitat d'artistes de diferents disciplines per tal que puguin aportar
una visió heterogènia. Tots, no obstant això, tenen en comú el fet d'haver
treballat o de donar molta rellevància en els seus treballs a conceptes com el
paisatge, el lloc, el límit, la frontera, la memòria i els usos de l'espai. Els seus
treballs es desenvoluparan durant el procés d'execució de les obres de
desurbanització i restauració del projecte Life Pletera, i es materialitzaran en
diferents suports, espais i intervencions, amb una exposició programada per al
juny de 2018.
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El projecte de recuperació
del sistema litoral Life Ple-
tera de l’Estartit és cada
vegada més eclèctic i obert
a detalls. Aquest cap de
setmana es va donar co-
mençament a la primera
de les cinc intervencions
artístiques que el col·lec-
tiu Buit hi ha programat.

La performance de l’ar-
tista torroellenca Mar Se-
rinyà va encetar, doncs, el
programa que es durà a
terme els mesos vinents
en una de les tres casetes
elèctriques de la Pletera.
El treball de Serinyà,
doncs, va ser la presenta-
ció pública del projecte
d’art contemporani Lloc,

memòria i salicòrnies,
que es desenvolupa de ma-
nera paral·lela al projecte
Life Pletera. Martí Peran,
coordinador artístic del
projecte, va explicar que la
iniciativa inclou els artis-
tes Jordi Morell (Salt,
1975), Joan Vinyes (Tor-
roella de Montgrí, 1954),
Esteve Subirah (Ullà,
1975), Isadora Wilson
(Santiago de Chile, 1984) i
Ivó Vinuesa (Barcelona,
1975).

Aquesta experiència
també té, entre d’altres, el
suport del Museu de la Me-
diterrània, on es farà l’ex-
posició final de projecte.

Art, paisatge i territori
El projecte seguirà el pro-
cés del Life Pletera, que

s’acaba el juny de 2018.
S’ha cercat la complicitat
d’artistes de diferents dis-
ciplines per tal que puguin
aportar una visió hetero-
gènia. Tots, no obstant ai-
xò, tenen en comú el fet
d’haver treballat o de do-
nar molta rellevància en
els seus treballs a concep-
tes com el paisatge, el lloc,
el límit, la frontera, la me-
mòria i els usos de l’espai.
Els seus treballs es desen-
voluparan durant el pro-
cés d’execució de les obres
de desurbanització i res-
tauració del projecte Life
Pletera, i es materialitza-
ran en diferents suports,
espais i intervencions,
amb una exposició progra-
mada per al juny de
2018. ■

a Cinc artistes duran a terme diverses ‘performances’ a la
Pletera, que donaran lloc a una exposició final

La Pletera s’obre a
l’art en el marc del
projecte Life

Joan Trillas
L’ESTARTIT

La torroellenca Mar Serinyà va encetar aquest cap de setmana el programa ■ LIFE PLETERA
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BONART.CAT

LA PLETERA PRESENTA EL PROJECTE "LLOC, MEMÒRIA I SALICÒRNIES"

bonart
El 19 de novembre es va presentar públicament el projecte d'art contemporani
Lloc, memòria i salicòrnies a la Pletera. La presentació del projecte va anar a
càrrec de Martí Peran, recentment incorporat al projecte.
L'acte es va concloure amb una performance de l'artista torroellenca Mar
Serinyà.La jornada es va iniciar al giratori del sector nord de la Pletera, al carrer
Romaní, de lEstartit, on siniciava lantic passeig actualment desurbanitzat.
Des daquest punt es pot observar perfectament el traçat de les noves llacunes i
es veu, en primer terme, una de les peces, en procés, que formen part del
projecte dart Lloc, memòria i salicòrnies.
La presentació de lacte va anar a càrrec de la regidora de Gestió Territorial i Medi
Ambient de lAjuntament de Torroella de Montgrí, Sandra Bartomeus,
acompanyada pel regidor de Comunicació, Josep Martinoy. Després de donar la
benvinguda a tots els assistents i als artistes, Bartomeus va introduït la figura de
Martí Peran, el coordinador artístic del projecte Lloc, memòria i salicòrnies.
Peran va fer una explicació genèrica dels objectius del projecte i ha avançat unes
pinzellades del tipus de propostes en què estan treballant els cinc artistes que hi
participen: Jordi Morell (Salt, 1975), Joan Vinyes (Torroella de Montgrí, 1954),
Esteve Subirah (Ullà, 1975), Isadora Wilson (Santiago de Chile, 1984) i Ivó
Vinuesa (Barcelona, 1975). Tres dells, Subirah, Vinyes i Wilson, han donat més
detalls, per bé que en tots els casos els seus treballs es troben en procés.
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