RECULL
DE PREMSA
LA PLETERA

RECULL
DE PREMSA
LA PLETERA

ÍNDEX
LA PLETERA / LA PLETERA
Data

Titular

Mitjà

30 set 2016

RESUM DE L'ANY: Canvis urbanístics, noves infraestructures i
meteorologia atípica

Costabrava Digital

Superfície:100% Audiència:19 Valoració:ND

06 oct 2016

Les Medes, des de la Pletera

Suplements Ara (Ed. Impresa)

Superfície:6% Audiència:791.000 Valoració:ND

11 oct 2016

IV Jornades de Recerca i Territori  Restauració i gestió de sistemes
dunars

Diari de Girona

Superfície:100% Audiència:1.978 Valoració:133€

11 oct 2016

IV Jornades de Recerca i Territori  Restauració i gestió de sistemes
dunars

Universitat de Girona

Superfície:100% Audiència:7.249 Valoració:290€

17 oct 2016

Las aves migratorias se detienen en las marismas recuperadas de La
Pletera

EFE Verde

Superfície:100% Audiència:15.049 Valoració:602€

17 oct 2016

RT @EFEverde: Las aves migratorias se detienen en las marismas
recuperadas de La Pletera https://t.co/Wxb86w5B1c via @EFEverde
https://t.co…

Twitter ES

Superfície:100% Audiència:755 Valoració:9€

17 oct 2016

RT @EFEGirona: Las aves migratorias se detienen en las marismas
recuperadas de La Pletera https://t.co/ZpDN7RrCqM

Twitter ES

Superfície:100% Audiència:234 Valoració:3€

17 oct 2016

Las aves migratorias se detienen en las marismas recuperadas de La
Pletera https://t.co/BASNsbpOIi

Twitter ES

Superfície:100% Audiència:837 Valoració:10€

17 oct 2016

Las aves migratorias se detienen en las marismas recuperadas de La
Pletera https://t.co/ZpDN7RrCqM

Twitter ES

Superfície:100% Audiència:668 Valoració:8€

17 oct 2016

Las aves migratorias se detienen en las marismas recuperadas de La
Pletera https://t.co/uQg7pUlHPl #EFEVerde

Twitter ES

Superfície:100% Audiència:577 Valoració:7€

17 oct 2016

RT @EFEGirona: Las aves migratorias se detienen en las marismas
recuperadas de La Pletera #EFEGirona @EFEverde @LifeInfonatur

Twitter ES

Superfície:100% Audiència:484 Valoració:6€

17 oct 2016

Las aves migratorias se detienen en las marismas recuperadas de La
Pletera https://t.co/Wxb86w5B1c via @EFEverde
https://t.co/pQKWGt4LdD

Twitter ES

Superfície:100% Audiència:3.388 Valoració:41€

17 oct 2016

Las aves migratorias se detienen en las marismas recuperadas de La
Pletera #EFEGirona @EFEverde @LifeInfonatur

Twitter ES

Superfície:100% Audiència:890 Valoració:11€

17 oct 2016

Las aves migratorias se detienen en las marismas recuperadas de La
Pletera https://t.co/bUFesN7aQF

Twitter ES

Superfície:100% Audiència:414 Valoració:5€

17 oct 2016

Las aves migratorias se detienen en las marismas recuperadas de La
Pletera: Efeverde. Las ave... https://t.co/Aqc4anAod3
@Cooperacion_eu

Twitter ES

Superfície:100% Audiència:563 Valoració:7€

17 oct 2016

Las aves migratorias se detienen en las marismas recuperadas de La
Pletera https://t.co/kwqDRZKGdq via @EFEVerde
Superfície:100% Audiència:416 Valoració:5€

Twitter ES

Superfície:100% Audiència:416 Valoració:5€

17 oct 2016

Las aves migratorias se detienen en las marismas recuperadas de La
Pletera: Efeverde. Las aves migr... https://t.co/sCfBcqsxBQ @EFEverde

Twitter ES

Superfície:100% Audiència:822 Valoració:10€

17 oct 2016

Las aves migratorias se detienen en las marismas recuperadas de La
Pletera: Efeverde. Las aves m... https://t.co/9D64YlUAJf @ecologistas

Twitter ES

Superfície:100% Audiència:33 Valoració:ND

17 oct 2016

Las aves migratorias se detienen en las marismas recuperadas de La
Pletera https://t.co/txIWDzxITM

Twitter ES

Superfície:100% Audiència:419 Valoració:5€

18 oct 2016

Ocells migradors del nord d’Europa s’aturen a les basses de la Pletera

El Punt Avui Comarques Gironines
(Ed. Impresa)

Superfície:17% Audiència:80.000 Valoració:527€

18 oct 2016

Las aves migratorias se detienen en las marismas recuperadas de La
Pletera @lavanguardia https://t.co/AOBcf9idx8

Twitter ES

Superfície:100% Audiència:647 Valoració:8€

19 oct 2016

Les basses dels aiguamolls de la Pletera reben la visita d’ocells migradors

Diari de Girona (Ed. Impresa)

Superfície:8% Audiència:41.000 Valoració:208€

19 oct 2016

Les basses dels aiguamolls de la Pletera reben la visita d'ocells migradors

Diari de Girona

Superfície:100% Audiència:1.978 Valoració:133€

19 oct 2016

RT @Salvy_FoToLoSaL: Las aves migratorias se detienen en las marismas
recuperadas de La Pletera @lavanguardia https://t.co/AOBcf9idx8

Twitter ES

Superfície:100% Audiència:246 Valoració:3€

20 oct 2016

Las aves migratorias se detienen en las marismas recuperadas de La
Pletera https://t.co/cRprMUjztC https://t.co/H0JhiKYq3d

Twitter ES

Superfície:100% Audiència:1.074 Valoració:13€

21 oct 2016

La rehabilitació del passeig del Molinet s’acabarà a l’abril

Diari de Girona (Ed. Impresa)

Superfície:20% Audiència:41.000 Valoració:519€

21 oct 2016

La rehabilitació del passeig del Molinet s'acabarà a l'abril

Diari de Girona

Superfície:100% Audiència:1.978 Valoració:133€

21 oct 2016

L’Estat lloa el model de sostenibilitat de Torroella i l’Estartit

El Punt Avui Comarques Gironines
(Ed. Impresa)

Superfície:46% Audiència:80.000 Valoració:1.426€

21 oct 2016

L’agenda

El Punt Avui Comarques Gironines
(Ed. Impresa)

Superfície:90% Audiència:80.000 Valoració:1.395€

21 oct 2016

RT @VidayTendencias: Las aves migratorias se detienen en las marismas
recuperadas de La Pletera https://t.co/cRprMUjztC https://t.co/H0JhiK…

Twitter ES

Superfície:100% Audiència:246 Valoració:3€

22 oct 2016

Los Silver Star, a La Mirona

El Punt Avui Comarques Gironines
(Ed. Impresa)

Superfície:90% Audiència:80.000 Valoració:698€

28 oct 2016

La Pletera després plujes
Superfície:100% Audiència:36 Valoració:ND

Youtube ES

COSTABRAVA DIGITAL
RESUM DE L'ANY: CANVIS URBANÍSTICS, NOVES INFRAESTRUCTURES I
METEOROLOGIA ATÍPICA
La posada en marxa de la nova Escola Vall d'Aro de Castell d'Aro, la desaparició
d'espais emblemàtics a la Costa Brava Centre com els antics hotels dels germans
Anllò de Sant Feliu de Guíxols, Les Noies i Rex, o els Magatzems Vall de Platja
d'Aro o el desbloqueig de projectes destacats com la desurbanització de la
Pletera a l'Estartit han marcat la vida social del Baix Empordà durant el 2015.
This text will be replaced
El dilluns 14 de setembre obria les seves portes un centre educatiu llargament
reivindicat per la comunitat educativa i l'ajuntament de Castell-Platja d'Aro.
Les aules de la Plaça Poeta Sitjar quedaven buides i els 182 nens i nenes de
l'escola Vall d'Aro estrenaven el curs amb la incertesa de saber si tot estaria a
punt perquè les obres s'havien acabat a pocs dies pel començament del nou curs
escolar. Davant d'aquesta possibilitat, el centre havia preparat una Setmana
Cultural que, malgrat la normalitat va imperar des del primer moment, es va
mantenir.
Sant Feliu de Guíxols i Platja d'Aro han perdut diferents espais de referència.
Després de 52 anys al servei de la comarca i visitants, a finals de gener,
Magatzems Vall de Platja d'Aro tancaven portes definitivament per donar pas a la
construcció de la botiga més gran de la cadena de roba i complements, Mango, a
l'Estat Espanyol.
L'establiment, que donava feina a 35 persones i era un espai comercial de
referència a Catalunya, tornava als seus orígens per convertirse en l'actual
Perfumeria Vall, recuperant l'esperit del primer establiment que va obrir Pere Vall
a Platja d'Aro als anys 60.
Durant l'últim tram de l'any, la Rambla del Portalet, al casc històric de Sant Feliu
de Guíxols, s'ha començat a transformar per revolucionar la ciutat a nivell turístic.
L'edificació del nou Hotel Elke, de 4 estrelles i amb una setantena d'habitacions,
ha obligat a enderrocar pràcticament una façana sencera de la Rambla del Portalet
que ocupaven els Hotels Les Noies i Rex II, propietat dels germans Anlló i que
estaven tancats al públic des de feia anys per la mort dels germans.
Unes obres que han aixecat una gran expectació entre veïns. De la façana només
se n'han conservat el Chic i una part de la façana pel seu valor patrimonial.
L'any 2015 ha deixat a Torroella de Montgrí  lEstartit compromisos de gran
abast que, en la majoria dels casos, agafaran forma durant l'any 2016.
Aquest 2015, a banda de la posada en marxa de les obres de desurbanització de
l'antic passeig de la Pletera, construït i inacabat des dels anys 80, per recuperar
lo com un espai natural de gran valor paisatgístic i medi ambiental, l'ajuntament
també ha aconseguit el compromís del govern central per desencallar dos
projectes anhelats, el reforç de l'escullera dels Griells per garantir la seguretat
dels habitatges i vianants i la construcció del nou passeig del Molinet.
Sense moure'ns del front marítim, a Palamós també estan molt satisfets perquè
mentre la Generalitat ja ha licitat les obres per adequar l'espai de recepció de
creuers al Punt Schengen, la temporada d'arribada de creuers turístics al port de
la vila, enguany, es pot qualificar dexcel·lent.
Entre finals d'abril i l'1 de desembre han desembarcat al Baix Empordà 40.800
passatgers, un altre rècord històric al port de Palamós. S'han pogut assolir
aquestes xifres de passatge per l'arribada de creuers amb gran capacitat com ara
el Mein Schiff 2 i el Costa Mágica. De cara al 2016, s'espera mantenir i consolidar
aquestes bones dades.
Malauradament, l'última setmana de l'any 2015 s'ha tenyit de dol a la Costa
Brava centre per la tràgica mort d'una dona de 47 anys a la via ferrada de la Cala
del Molí de Sant Feliu de Guíxols va caure per un precipici quan inspeccionava la
zona. La dona, amb experiència en fer vies ferrades, era la primera vegada que
visitava la via de Sant Feliu i havia vingut a passar el Cap d'Any amb uns amics.
Una presa del pols social a l'any 2015 que també passa per les bones sensacions
que ha deixat la temporada turística, la meteorologia i, a vegades, les seves
conseqüències o les celebracions populars que han mobilitzat milers de
participants i visitants com el Carnaval o les Festes Majors.
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Llívia vol salvar un cérvol
Un cérvol que fugia dels caçadors va quedar atrapat en un
balcó de Llívia fa unes setmanes. Els agents rurals van llançar-li un dard narcòtic per tornar-lo a la muntanya. Ja han
batejat l’animal com a Llivi (el
nom que els més grans utilitzen
per referir-se a aquesta poblaEMILI GIMÉNEZ
ció de la Cerdanya) i l’alcalde,
Elies Nova, ha llançat una campanya a Change.org per salvar-lo. La
idea és marcar-lo per evitar que pugui ser abatut quan tingui les banyes més desenvolupades. La campanya, amb l’eslògan “Salvem en
Llivi”, ha aconseguit un gran ressò a les xarxes socials i ha traspassat la frontera, ja que també s’han recollit adhesions des de l’Alta
Cerdanya. És una història semblant a la que va passar als anys 50 a
Alp, on un cérvol es va convertir en la mascota del poble i va acabar
menjant de la mà dels turistes i integrat a l’escut.

Josep Puigbert (@puigbertjosep)
Director de la Casa de la Generalitat
a Perpinyà
“Perquè s’entengui al Principat. Això
d’#Occitanie és com ajuntar Catalunya
amb l’Aragó i que es passi a dir aragonesos
als catalans”
Sònia Pau (@Soniapauc)
Periodista
“Cas Gürtel, targetes opaques, Munar
de Palma... lladres encorbatats, poder
i corrupció. El més trist és que la llei
no és igual per a tothom”
Quim Marcè (@quimmarce)
Director de La Mirona
i del Teatre de Bescanó
“Si Catalunya marxa, Espanya s’enfonsa.
Si ens quedem, també. És qüestió de triar
si veure-ho o viure-ho...”

Podeu enviar les vostres fotografies i textos al correu comarquesgironines@ara.cat

laproposta

Cervesa i música a Platja d’Aro
PLATJA D’ARO enceta la tardor amb la festa de la cervesa,
l’Oktoberfest, on des de demà
fins dimecres es podran tastar
fins a trenta varietats de cervesa internacional, descobrir-hi
nombroses cerveses que es produeixen artesanalment a Catalunya i gaudir d’una gran varietat de propostes gastronòmiques. La festa se celebra a la plaça del Mil·lenari, on hi ha programades una dotzena d’actuacions musicals, des de xarangues a versions
i ball popular. L’Ajuntament espera rebre uns 20.000 visitants a
aquesta festa, d’origen alemany, que ha esdevingut des de l’any 1987
la gran festa de tardor de Platja d’Aro. La inauguració es fa demà a
les 21 h amb la tradicional Punxada del Primer Barril i l’actuació de
Guateque, que versiona els clàssics populars dels anys 60 i 70.

EL RACÓ DIBUIXAT

Laura Pous Trull (@laurapous)
Periodista
“El referèndum de Colòmbia ho fa trontollar
tot, però la participació és més baixa
que a Hongria. Molt a reflexionar
sobre referèndums i legitimitat”
Sergi Roca Puntí (@sergirocap)
Periodista
“Marxo d’una Hongria que em desconcerta
i que em preocupa. Al costat d’un Danubi
que recorre mig Europa hi he vist odi.
I no l’entenc...”
Sílvia Paneque (@SilviaPaneque)
Tinent d’alcalde del PSC a l’Ajuntament
de Girona i portaveu socialista
“Acabo de lliurar la meva credencial
i dimissió a l’«autoridad [in]competente»
del #ComiteFederal. Molt decepcionada...”
Xavier Carmaniu (@Xaviercarmaniu)
Historiador
“Precisament amb el fruiter del mercat
ahir comentàvem: «Quina sort que el català
té accents diacrítics». I ens congratulàrem
d’aital sort”
Vicenç Pagès Jordà (@WhistPlayers)
Escriptor
“Si estimes els bessons, no els confons
#diacrítics #theendoftheworld”

Les Medes, des de la Pletera

E

l dibuix està fet des de la platja de la Pletera, a l’Estartit,
amb una fantàstica vista de les illes Medes. Aquesta platja s’inclou en un programa de restauració de les dunes litorals i de les llacunes dels aiguamolls del Baix Empordà. El seu
entorn i accessibilitat reduïda la converteixen en un paratge
tranquil, poc freqüentat i de gran bellesa natural.

Sònia Bagudanch (@sbagudanch)
Periodista
“Perquè som i serem sempre néts
(i no nets) de Pompeu Fabra:
#salvemelsdiacrítics. I punt. #diacrítics”
Jaume Fàbrega (@JaumeFabrega)
Escriptor i gastrònom
“El pa de llenya és un mite. L’important
és la farina, l’aigua, el llevat i el repòs
de la massa”

Dibuix i text: Carme Torres (Urban Sketchers Girona)

A LA XARXA

FACEBOOK facebook.com/aracomarquesgirona

TWITTER @ARAcomarquesGi

ara comarques gironines

CELOBERT

TONI SALA
ESCRIPTOR

Les
autocaravanes
QUAN TENIA QUINZE o setze anys, a
l’estiu, si al final de la tarda passava a la
vora d’un càmping, sempre m’aturava a
escoltar les veus dels estrangers. Darrere les tanques gruixudes de xiprers retallats i olorosos, hi havia un ambient
quiet i civilitzat, de gent tranquil·la que
sopava d’hora al final d’un dia de sol matador. Els xiprers preservaven un món
ple de màgia. Sentia els gots i les forquilles entre els murmuris, i destriava les
veus de les filles rosses dels campistes,
que havent sopat es dutxarien, es mudarien i sortirien a fer un volt pel centre.
Als pobles turístics, ja fa anys que els
mateixos ajuntaments habiliten solars
perquè hi aparquin autocaravanes, sovint en llocs molt més cèntrics que els
càmpings de pagament. La meva mare,
que es dedicava a l’hostaleria, no ho podia entendre, ho veia com una competència deslleial. Però gent fa gent, i la
gent gasta, i la cançó del turisme ric de
qualitat és un romanço.
A part que, finalment, les coses sempre són més complicades. D’una banda,
el turista ric troba la manera de plantificar-te un casalot al Golfet i destruir-te
la cala sencera, o se li han d’aturar les
obres perquè no té tots els permisos, com
ha passat ara amb l’hotel de megaluxe
Alàbriga. D’altra banda, fent un volt per
un d’aquests aparcaments d’autocaravanes –aquí a Sant Feliu n’hi ha almenys un
parell–, t’adones que aquests turistes no
són precisament uns pelacanyes. Són els
pares de les noies que jo mig espiava a
l’altre costat dels xiprers, s’han jubilat i
ja no fan aquella pinta severa, al contrari, ara tenen aspecte jovial, van amb roba
fresca i de colors i si estiuegen en autocaravana no és tant per estalviar com per la
llibertat i per la falsa sensació de defugir el gregarisme.
Hi ha matrícules franceses, alemanyes, espanyoles i holandeses. Aquest
any, en part pels atemptats terroristes a
Europa, hem tingut una de les millors
temporades turístiques dels últims
temps. Quan jo era adolescent, les matrícules grogues dels cotxes holandesos només es veien al mes de juliol, com bolets
mòbils. Això també ha canviat. Ara ja no
cal una muralla de xiprers, no hi ha filles
per protegir, l’ambient és plàcid i crepuscular. Jubilats europeus. Sabatilles i sandàlies ben posades al peu de les portes al
costat d’una estoreta, tovalloles assecant-se sobre el motor. Garrafes d’aigua
de supermercat i ni un paper per terra,
gandules i bicicletes. De nit tapen per
dintre les finestres i, al sostre, es posa
dreta una parabòlica automàtica. Desapareixeran amb el mal temps, com els
mosquits i les mosques.e
ARA.CAT ara.cat/comarquesgironines

DIARI DE GIRONA
IV JORNADES DE RECERCA I TERRITORI  RESTAURACIÓ I GESTIÓ DE SISTEMES
DUNARS
Inici:
21/10/2016 09:00
Fi:
22/10/2016 14:00
Lloc:
Museu de la Mediterrània. C/ dUllà, 31  17257 Torroella de Montgrí (Girona)
Organitza:
Càtedra d'Ecosistemes Litorals Mediterranis
Inscripcions:
Cal inscripció prèvia al telèfon 972 75 51 80 o al correu electrònic
catedra.elm@udg.edu
En el marc de les accions de difusió del projecte Life Natura de restauració dels
ecosistemes costaners de la Pletera (Life Pletera), la Càtedra d'Ecosistemes
Litorals Mediterranis organitza les IV Jornades de Recerca i Territori.
L'objectiu de les jornades és dissertar sobre aspectes relacionats amb la gestió
del patrimoni natural i enguany la temàtica de les jornades és la gestió i
restauració dels ecosistemes dunars.
La jornada, que tindrà lloc els propers 21 i 22 d'octubre de 2016 al Museu de la
Mediterrània de Torroella de Montgrí, està dirigida a tècnics i gestors d'espais
naturals, professionals consultors ambientals, estudiants universitaris i
interessats del coneixement de la natura.
L'assistència és gratuïta, excepte el dinar del dia 21 que s'oferirà un servei
d'àpats al mateix museu (15), però cal inscripció prèvia trucant al telèfon
972755180 o enviant un correu electrònic a l'adreça catedra.elm@udg.edu
Consulteu el programa.

UNIVERSITAT DE GIRONA
IV JORNADES DE RECERCA I TERRITORI  RESTAURACIÓ I GESTIÓ DE SISTEMES
DUNARS
Inici:
21/10/2016 09:00
Fi:
22/10/2016 14:00
Lloc:
Museu de la Mediterrània. C/ dUllà, 31  17257 Torroella de Montgrí (Girona)
Organitza:
Càtedra d'Ecosistemes Litorals Mediterranis
Inscripcions:
Cal inscripció prèvia al telèfon 972 75 51 80 o al correu electrònic
catedra.elm@udg.edu
En el marc de les accions de difusió del projecte Life Natura de restauració dels
ecosistemes costaners de la Pletera (Life Pletera), la Càtedra d'Ecosistemes
Litorals Mediterranis organitza les IV Jornades de Recerca i Territori.
L'objectiu de les jornades és dissertar sobre aspectes relacionats amb la gestió
del patrimoni natural i enguany la temàtica de les jornades és la gestió i
restauració dels ecosistemes dunars.
La jornada, que tindrà lloc els propers 21 i 22 d'octubre de 2016 al Museu de la
Mediterrània de Torroella de Montgrí, està dirigida a tècnics i gestors d'espais
naturals, professionals consultors ambientals, estudiants universitaris i
interessats del coneixement de la natura.
L'assistència és gratuïta, excepte el dinar del dia 21 que s'oferirà un servei
d'àpats al mateix museu (15), però cal inscripció prèvia trucant al telèfon
972755180 o enviant un correu electrònic a l'adreça catedra.elm@udg.edu
Consulteu el programa.

EFE VERDE
LAS AVES MIGRATORIAS SE DETIENEN EN LAS MARISMAS RECUPERADAS DE LA
PLETERA
Efeverde. Las aves migratorias que viaja del norte de Europa, donde crían, a
latitudes más benignas como la costa mediterránea o los trópicos africanos por
esta época del año se detienen en las marismas recuperadas de La Pletera, donde
se aplica uno de los proyectos europeos Life.
Según informan los responsables de esta iniciativa medioambiental, que ha
permitido rescatar los espacios acuáticos que se habían sepultado para la
construcción de un paseo en la localidad de Torroella de Montgrí, la mayoría de
estos animales que paran allí a reponer fuerzas son limícolas, ya que habitan en
zonas inundadas.
Buena parte de estas aves sólo están presentes en áreas como la de La Pletera
en esta época del año y su regreso a estas antiguas marismas se considera un
éxito del proyecto antes de que finalice todo el proceso de recuperación.
Las especies que se pueden ver estos días en la zona son chorlos, correlimos,
archibebes, agujas colipintas, patos blancos e, incluso, flamencos.
Aumento de varias especies en la zona Las aves encontradas en un solo día
mientras se alimentaban de invertebrados son Tadorna tadorna, Phoenicopterus
roseus, Calidris alba, Calidris alpina, Limosa lapponica, Pluvialis squatarola,
Charadrius hiaticula, Charadrius alexandrinus, Tringa nebularia, Tringa totanus,
Actitis hypoleucos y Arenaria interpres.
Según los datos recogidos por biólogos de la Universidad de Girona, el número
de estos pájaros ha aumentado notablemente este año, probablemente a causa
de la creación de estas balsas de La Pletera.
La mayoría pueden observarse con relativa facilidad con prismáticos o telescopio
desde los caminos que están marcados para pasear por este área recuperada.
Efeverde

TWITTER ES
RT @EFEVERDE: LAS AVES MIGRATORIAS SE DETIENEN EN LAS MARISMAS RECUPERADAS DE LA PLETERA
HTTPS://T.CO/WXB86W5B1C VIA @EFEVERDE HTTPS://T.CO…

ClimaxNTN24,Continente Americano: RT @EFEverde: Las aves migratorias se
detienen en las marismas recuperadas de La Pletera https://t.co/Wxb86w5B1c
via @EFEverde https://t.co…

TWITTER ES
RT @EFEGIRONA: LAS AVES MIGRATORIAS SE DETIENEN EN LAS MARISMAS RECUPERADAS DE LA PLETERA
HTTPS://T.CO/ZPDN7RRCQM

robin_townsend,Catalonia, Spain: RT @EFEGirona: Las aves migratorias se
detienen en las marismas recuperadas de La Pletera https://t.co/ZpDN7RrCqM

TWITTER ES
LAS AVES MIGRATORIAS SE DETIENEN EN LAS MARISMAS RECUPERADAS DE LA PLETERA
HTTPS://T.CO/BASNSBPOII

SaraBerceruelo,Valladolid, Castilla y León: Las aves migratorias se detienen en las
marismas recuperadas de La Pletera https://t.co/BASNsbpOIi

TWITTER ES
LAS AVES MIGRATORIAS SE DETIENEN EN LAS MARISMAS RECUPERADAS DE LA PLETERA
HTTPS://T.CO/ZPDN7RRCQM

EFEGirona,Girona: Las aves migratorias se detienen en las marismas recuperadas
de La Pletera https://t.co/ZpDN7RrCqM

TWITTER ES
LAS AVES MIGRATORIAS SE DETIENEN EN LAS MARISMAS RECUPERADAS DE LA PLETERA
HTTPS://T.CO/UQG7PULHPL #EFEVERDE

RafaelBorgesV,Coro  Venezuela: Las aves migratorias se detienen en las
marismas recuperadas de La Pletera https://t.co/uQg7pUlHPl #EFEVerde

TWITTER ES
RT @EFEGIRONA: LAS AVES MIGRATORIAS SE DETIENEN EN LAS MARISMAS RECUPERADAS DE LA PLETERA
#EFEGIRONA @EFEVERDE @LIFEINFONATUR

joanmargall,A peus del Montgrí: RT @EFEGirona: Las aves migratorias se
detienen en las marismas recuperadas de La Pletera #EFEGirona @EFEverde
@LifeInfonatur

TWITTER ES
LAS AVES MIGRATORIAS SE DETIENEN EN LAS MARISMAS RECUPERADAS DE LA PLETERA
HTTPS://T.CO/WXB86W5B1C VIA @EFEVERDE HTTPS://T.CO/PQKWGT4LDD

EFEverde,España: Las aves migratorias se detienen en las marismas recuperadas
de La Pletera https://t.co/Wxb86w5B1c via @EFEverde
https://t.co/pQKWGt4LdD

TWITTER ES
LAS AVES MIGRATORIAS SE DETIENEN EN LAS MARISMAS RECUPERADAS DE LA PLETERA #EFEGIRONA
@EFEVERDE @LIFEINFONATUR

EFEGirona,Girona: Las aves migratorias se detienen en las marismas recuperadas
de La Pletera #EFEGirona @EFEverde @LifeInfonatur

TWITTER ES
LAS AVES MIGRATORIAS SE DETIENEN EN LAS MARISMAS RECUPERADAS DE LA PLETERA
HTTPS://T.CO/BUFESN7AQF

Redpronat,: Las aves migratorias se detienen en las marismas recuperadas de La
Pletera https://t.co/bUFesN7aQF

TWITTER ES
LAS AVES MIGRATORIAS SE DETIENEN EN LAS MARISMAS RECUPERADAS DE LA PLETERA: EFEVERDE. LAS
AVE... HTTPS://T.CO/AQC4ANAOD3 @COOPERACION_EU

Estrellas_Siete,Comunidad de Madrid, España: Las aves migratorias se detienen
en las marismas recuperadas de La Pletera: Efeverde. Las ave...
https://t.co/Aqc4anAod3 @Cooperacion_eu

TWITTER ES
LAS AVES MIGRATORIAS SE DETIENEN EN LAS MARISMAS RECUPERADAS DE LA PLETERA
HTTPS://T.CO/KWQDRZKGDQ VIA @EFEVERDE

manuelcangrejo,España: Las aves migratorias se detienen en las marismas
recuperadas de La Pletera https://t.co/kwqDRZKGdq via @EFEVerde

TWITTER ES
LAS AVES MIGRATORIAS SE DETIENEN EN LAS MARISMAS RECUPERADAS DE LA PLETERA: EFEVERDE. LAS
AVES MIGR... HTTPS://T.CO/SCFBCQSXBQ @EFEVERDE

City_Sostenible,España: Las aves migratorias se detienen en las marismas
recuperadas de La Pletera: Efeverde. Las aves migr... https://t.co/sCfBcqsxBQ
@EFEverde

TWITTER ES
LAS AVES MIGRATORIAS SE DETIENEN EN LAS MARISMAS RECUPERADAS DE LA PLETERA: EFEVERDE. LAS
AVES M... HTTPS://T.CO/9D64YLUAJF @ECOLOGISTAS

Cooperacion_eu,España: Las aves migratorias se detienen en las marismas
recuperadas de La Pletera: Efeverde. Las aves m... https://t.co/9D64YlUAJf
@ecologistas

TWITTER ES
LAS AVES MIGRATORIAS SE DETIENEN EN LAS MARISMAS RECUPERADAS DE LA PLETERA
HTTPS://T.CO/TXIWDZXITM

ecoanarqenpdf,: Las aves migratorias se detienen en las marismas recuperadas
de La Pletera https://t.co/txIWDzxITM
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Atorguen més
flexibilitat per a la
immersió a les Medes
a El govern presenta un projecte de decret de modificació

del pla rector d’ús i gestió de la reserva natural

L’ESTARTIT

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha tret
a informació pública el
projecte de decret de modificació del pla rector d’ús
i gestió (PRUG) de la reserva natural de l’àrea protegida de les illes Medes en
el qual s’impulsen les activitats d’immersió. Segons
informa el departament,
s’adaptaran les quotes
d’immersió en funció de
l’estat de conservació del
patrimoni natural, s’incrementarà la protecció
on calgui i es fomentarà
l’activitat econòmica on
l’impacte ambiental sigui
baix. Concretament, i des-

La xifra
—————————————————————————————————

8
anys després de l’aplicació
del PRUG, el departament
presenta el projecte de decret
de modificació d’aquest pla.

prés de vuit anys d’aplicació, el departament considera necessari establir un
sistema de gestió adaptativa que permeti limitar
amb diferent intensitat
cada zona d’immersió, en
funció de la sensibilitat de
les comunitats biològiques marines que hi ha i
facilitant la gestió de les

Quinze dies
d’informació
pública
—————————————————————————————————

El projecte de decret estarà
en informació pública durant
15 dies hàbils. El departament insisteix, però, que s’ha
treballat amb els principals
actors del territori i els centres d’immersió acreditats
per fer activitats a la reserva i
que dóna resposta a les seves
demandes i, alhora, millora la
protecció i la conservació de
l’espai. El departament ho
considera un bon exemple de
la filosofia amb la qual afronta la protecció del patrimoni
natural.

Ocells migradors del
nord d’Europa s’aturen a
les basses de la Pletera
a En els últims dies,

han observat dotze
espècies diferents als
aiguamolls del Baix
Ter, recuperats dins
del projecte Life

E.A.
L’ESTARTIT

Les basses dels aiguamolls
de la Pletera, a l’Estartit,
són visitades en aquestes
primeres setmanes de tardor per una bona colla
d’ocells migradors, la majoria d’ells limícoles –que
viuen en zones de llims–,
ja que hi troben un bon hàbitat per aturar-se a reposar forces en el seu viatge.
Bona part d’aquests
ocells només hi són presents en aquesta època, ja
que es reprodueixen al
nord d’Europa i la fred fa
que hagin de passar l’hivern en latituds més benignes, ja sigui a la costa
mediterrània o més al sud,
als tròpics africans. Que

Una de les aus que han visitat els aiguamolls de la Pletera ■ EPA

tot això ja estigui passant
sense que hagi acabat encara el procés de restauració ambiental de l’espai és,
pels seus responsables, tot
un èxit. A partir de dades
recollides per biòlegs de la
Universitat de Girona, se
sap que el nombre
d’aquests ocells ha augmentat
notablement
aquest any, molt probablement a causa de la creació

de noves basses. A la zona
s’han vist en els últims
dies grupets de corriols,
pigres, territs, gambes i tètols, i fins i tot un flamenc,
alimentant-se d’invertebrats de les llacunes de la
Pletera i de Fra Ramon, incloent-hi les noves creades
en el marc del projecte Life. En un sol dia, van arribar a comptar una dotzena d’espècies. ■

Panoràmica de les illes Medes, davant del port de l’Estartit, on s’adaptaran quotes d’immersió
en funció de l’estat de conservació del patrimoni natural ■ EPA

activitats d’immersió a les
empreses que hi són presents. Així, per controlar
l’impacte que origina l’activitat de busseig, s’establirà un màxim anual
d’immersions i un màxim
d’operacions simultànies
per a cada zona d’immersió. Això fa que s’eliminin
els màxims diaris que es-

tableix l’actual PRUG per
a cada zona i per al global
de la reserva. Segons el Departament, queda acumulat igualment l’impacte pel
nombre
d’immersions
anuals, alhora que es podran satisfet els dies de
major demanda. Per ferho possible, hi haurà un
nou sistema de gestió que

ajustarà i revisarà periòdicament els màxims d’immersió i, de manera específica, cada zona en funció
de l’impacte. Pel departament, el sistema aposta
per la sensibilització, la
implicació activa i la coresponsabilitat dels agents
del territori, de les empreses i els submarinistes. ■

180939-1148166w

U.C.

TWITTER ES
LAS AVES MIGRATORIAS SE DETIENEN EN LAS MARISMAS RECUPERADAS DE LA PLETERA @LAVANGUARDIA
HTTPS://T.CO/AOBCF9IDX8

Salvy_FoToLoSaL,Torroella de Montgri: Las aves migratorias se detienen en las
marismas recuperadas de La Pletera @lavanguardia https://t.co/AOBcf9idx8
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Tres ferits en un
xoc per encalç
entre dos
vehicles a la
C-31 a Mont-ras

Begur veu «sorprenent» el
requeriment pel 12 d’octubre

MONT-RAS | E.B.

BEGUR | CARLES TORRAMADÉ

Un encalç entre dos vehicles a la
carretera C-31 a Mont-ras es va saldar ahir amb tres ferits. El sinistre,
de caràcter lleu, va fer tallar durant
el matí dos carrils de la via. El
succés es va produir quan faltaven
pocs minuts per les deu del matí a
l’alçada del quilòmetre 331. L’accident va acabar amb tres ferits de
caràcter lleu, segons el Servei Català de Trànsit. Tots tres van ser
traslladats a l’hospital de Palamós en ambulàncies del SEM.
Al lloc dels fets s’hi van desplaçar els serveis d’emergències. Hi
van treballar els Bombers amb
dues dotacions, el SEM amb dues
ambulàncies i els Mossos d’Esquadra amb diverses patrulles. A
causa de l’accident de trànsit van
quedar dos carrils tallats de la C31 en sentit Palamós. La situació
viària es va donar per normalitzada pels volts d’un quart d’onze del
matí després que es retiressin els
vehicles implicats, un turisme i un
tot terreny.

L’Ajuntament de Begur va rebre
ahir el requeriment de la Subdelegació del Govern a Girona perquè li faciliti informació sobre l’obertura de la Casa de la Vila el passat 12 d’octubre, Dia de la Hispanitat. L’alcalde, Joan Loureiro (Junts
per Begur i Esclanyà-ERC), va expressar ahir la seva sorpresa per
aquesta petició d’informació als
ajuntaments que van obrir en dia
festiu, i més en el cas de Begur, que
era el segon any que la corporació
obria en aquest dia.
La carta signada pel subdelegat
del Govern a Girona, Juan Manuel
Sánchez-Bustamante demana a
l’Ajuntament que indiqui els serveis que va prestar l’administració
begurenca el passat 12 d’octubre,
que respongui si treballadors municipals van anar a treballar aquell
dia i que enviï una còpia de l’acord
on constés la decisió d’obrir les
portes durant aquella festivitat.
Loureiro va conﬁrmar ahir que
respondran la petició d’informa-

 L’alcalde recorda que l’any passat l’Ajuntament ja va estar obert i ningú els va demanar res
DdG

L’alcalde i Marià Renart, el 12 d’octubre a l’ajuntament.

ció de la Subdelegació del Govern. El batlle va precisar que
aquell dia l’Ajuntament va donar
llibertat als treballadors perquè
anessin a treballar, cosa que van fer
cinc –Loureiro ja va concretar que
no facilitarà cap nom–. També va
concretar que no hi ha cap acord
pel qual es va procedir a l’obertura de l’Ajuntament i va afegir que
el 12 d’octubre no van fer cap tramitació que impliqués una signatura –com podria ser un decret
d’Alcaldia– o posar un segell en un
document –que seria el cas, per
exemple, del registre d’entrada–. El
batlle va concretar que aquell dia
van fer tasca informativa als ciutadans que es van adreçar a l’Ajuntament així com despatxar assumptes. A més de Loureiro, també hi van assistir el primer tinent
d’alcalde Marià Renart (Bloc Municipal) i la segona tinenta, Maite
Martín (Junts-ERC).
Loureiro va aﬁrmar que el 12
d’octubre «no hi ha res a celebrar».

DdG

Platja d’Aro crea
un padró de les
activitats que
ocupen el carrer

FRANCESC FERRER

PLATJA D’ARO | C.T.B.

La regidora de Via Pública de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro,
Dolors Guirado, ha explicat que en
el ple d’avui aprovaran una modiﬁcació de l’ordenança reguladora
d’ocupació de la via pública, d’acord
amb la qual s’establirà un padró de
les activitats econòmiques que tenen ocupació perquè no hagin de
demanar cada any el permís. Guirado ha explicat que aquests casos
són aquells en què d’un any per l’altre es manté el responsable i l’activitat. En canvi, en els que hi hagi
una modiﬁcació d’aquests dos elements hauran de demanar novament el permís d’ocupació. La regidora ha defensat aquesta mesura com una millora en la gestió de
l’ordenança, sobretot per als establiments comercials que poden
estalviar-se renovar el permís anualment. La regidora ha precisat
que per al 2017 els establiments
hauran de demanar de nou el permís d’ocupació, però els que integrin el padró ja no hauran de fer ﬁns
que hi hagi algun canvi dels elements citats.
La modiﬁcació de l’ordenança
també suposa que els establiments
comercials que estiguin en aquest
padró –els que no l’han de demanar anualment– podran pagar la
taxa ﬁns al 5 d’agost.

Joan Ferrer (a l’esquerra) i Josep Matés, durant la construcció.

El flamenc, jove, que s’hi ha estat una desena de dies.

Les basses dels aiguamolls
Completen el conjunt
patrimonial de la rajoleria de la Pletera reben la visita
d’ocells migradors
del mas Frigola
SANT CLIMENT DE PERALTA | DdG

El terrisser de Fonteta Josep Matés i el rajoler de Regencós Joan
Ferrer estan construint la bassa, el
bassot i el rec que falten per
completar el conjunt patrimonial
de la rajoleria del mas Frigola de
Sant Climent de Peralta, declarat
bé cultural d’interès nacional
(BCIN) el 2011. Aquesta obra, que
també compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Forallac, s’executa coincidint amb la XXIV
Carbonera de Forallac, s'està
portant a terme, de manera paral·lela.
Els dos professionals l’estan

construint seguint tècniques tradicionals i amb material cuit l’any
passat durant la celebració de VII
Cuita de Forns de Rajoler a les Gavarres, una activitat divulgativa
organitzada per l'Ajuntament de
Forallac i els dos rajolers, que té caràcter bianual. Aquests elements
ajudaran a entendre molt millor
com funcionava antigament
aquest oﬁci. Un pas més per convertir la rajoleria del mas Frigola en
una peça imprescindible del patrimoni etnològic de les Gavarres,
que s'estrenarà l'octubre de
2017 coincidint amb la vuitena
edició de la cuita.

L’ESTARTIT | DdG

Les basses dels aiguamolls de la
Pletera, a l’Estartit, són visitades
durant aquestes setmanes de tardor per una bona colla d’ocells migradors, la majoria d’ells limícoles
(que viuen en zones de llims),
que hi troben un bon hàbitat per
aturar-se a reposar forces en el seu
viatge. Bona part d’aquests ocells
només hi són presents en aquesta època, ja que es reprodueixen al
nord d’Europa i la fred fa que hagin de passar l’hivern en latituds
més benignes, ja sigui a la costa
mediterrània o més al sud, als
tròpics africans. Que això ja estigui

passant sense haver acabat encara el procés de restauració de l’espai és tot un èxit, consideren els
responsables del projecte que s’hi
desenvolupa de recuperació de
les llacunes.
D’aquesta manera, durant
aquests dies als aiguamolls s’hi han
observat grupets de corriols, pigres,
territs, gambes i tètols, i ﬁns i tot un
ﬂamenc –que s’hi ha estat una
desena de dies–, alimentant-se
dels invertebrats que troben a les
llacunes de la Pletera i de Fra Ramon, incloent-hi les noves basses
creades en el marc del projecte
Life.

DIARI DE GIRONA
LES BASSES DELS AIGUAMOLLS DE LA PLETERA REBEN LA VISITA D'OCELLS
MIGRADORS
Les basses dels aiguamolls de la Pletera, a l'Estartit, són visitades durant
aquestes setmanes de tardor per una bona colla d'ocells migradors, la majoria
d'ells limícoles (que viuen en zones de llims), que hi troben un bon hàbitat per
aturar-se a reposar forces en el seu viatge.
Bona part d'aquests ocells només hi són presents en aquesta època, ja que es
reprodueixen al nord d'Europa i la fred fa que hagin de passar l'hivern en latituds
més benignes, ja sigui a la costa mediterrània o més al sud, als tròpics africans.
Que això ja estigui passant sense haver acabat encara el procés de restauració
de l'espai és tot un èxit, consideren els responsables del projecte que s'hi
desenvolupa de recuperació de les llacunes.
D'aquesta manera, durant aquests dies als aiguamolls s'hi han observat grupets
de corriols, pigres, territs, gambes i tètols, i fins i tot un flamenc que s'hi ha
estat una desena de dies-, alimentant-se dels invertebrats que troben a les
llacunes de la Pletera i de Fra Ramon, incloent-hi les noves basses creades en el
marc del projecte Life.

TWITTER ES
RT @SALVY_FOTOLOSAL: LAS AVES MIGRATORIAS SE DETIENEN EN LAS MARISMAS RECUPERADAS DE LA
PLETERA @LAVANGUARDIA HTTPS://T.CO/AOBCF9IDX8

VisitEstartit,Costa Brava: RT @Salvy_FoToLoSaL: Las aves migratorias se
detienen en las marismas recuperadas de La Pletera @lavanguardia
https://t.co/AOBcf9idx8

TWITTER ES
LAS AVES MIGRATORIAS SE DETIENEN EN LAS MARISMAS RECUPERADAS DE LA
PLETERA HTTPS://T.CO/CRPRMUJZTC HTTPS://T.CO/H0JHIKYQ3D
VidayTendencias,: Las aves migratorias se detienen en las marismas recuperadas
de La Pletera https://t.co/cRprMUjztC https://t.co/H0JhiKYq3d
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Platja d’Aro incorpora
clàusules socials en la
contractació municipal
 També aposta per

incrementar la transparència
en els processos que
tenen menor publicitat
PLATJA D’ARO | CARLES TORRAMADÉ

L’Ajuntament de Castell-Platja
d’Aro va aprovar per unanimitat en
el ple d’aquest dimecres el protocol per a la contractació responsable de la mateixa corporació.
Amb aquest document, l’Ajuntament es compromet a incorporar
aspectes socials a l’hora de contractar serveis i obres públiques,
i aposta per millorar la transparència dels processos contractuals amb l’ampliació dels pressupostos que s’han de sol·licitar.
El regidor de Promoció Econòmica i Ocupació, Maurici Jiménez
(PSC), ha explicat que aquest protocol es fonamenta en tres eixos.
El primer fa referència als contractes menors (ﬁns a 18.000 euros) i als negociats sense publicitat (ﬁns a 60.000 euros) en l’àmbit
dels serveis. L’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro hi destinarà un mínim de 200.000 euros a l’any perquè siguin adjudicats a centres especials de treball, empreses d’inserció i entitats sense afany de lucre que tinguin com a ﬁnalitat la
inclusió laboral o social de persones en risc d’exclusió social o especialment vulnerables. Els serveis inclosos en aquest àmbit serien, per exemple, els de missatgeria, manteniment, arts gràﬁques, neteja, bugaderia, entre d’altres.
El segon eix del protocol s’adreça als contractes de serveis
superiors als 65.000 euros a l’any
(sense IVA) i als contractes d’obra

pública amb l’objectiu que l’empresa adjudicatària contracti persones amb diﬁcultats per treballar,
com ara que siguin receptores de
la renda mínima d’inserció, persones amb discapacitat, aturats de
llarga durada o víctimes de violència domèstica. En el cas dels
contractes de serveis, un 5% dels
treballadors que executin la tasca
hauran de ser persones amb diﬁcultats d’inserció laboral; mentre
que en els d’obres s’estableix una
escala de preus i els llocs de feina que han d’oferir a aquestes
persones.
Contractes més transparents
Finalment, el tercer eix busca que
els processos contractuals menors o negociats sense publicitat
siguin «el màxim de transparents»,
ha exposat Jiménez. Així, amb
aquest protocol, s’aconsella que
els processos de contractes menors d’obres i de serveis comptin
amb sis pressupostos, quan la
normativa estableix que amb un
n’hi ha prou; mentre que en els
negociats sense publicitat, el consell del protocol és que també
se’n demanin sis, quan la legislació n’exigeix tres.
El regidor socialista ha explicat
que, de moment, el protocol
només aconsella demanar aquests
sis pressupostos ja que l’equip de
govern es dóna un marge d’un any
per valorar l’aplicació d’aquests
nous procediments contractuals.
Maurici Jiménez ha precisat que
«hem de veure com funcionen el
dia a dia» i veure en quins casos
l’exigència d’aquests sis pressupostos no seria possible com, per
exemple, podria passar amb una
contractació que s’ha de fer en un
termini curt de temps.

CORREU ELECTRÒNIC

baixemporda@ddg.cat

Segueix a s’Agaró la
recerca de la parella
desapareguda dijous
 Els Mossos d’Esquadra van pentinar ahir el camí de ronda i els

voltants de la platja de sa Conca i buscaven imatges en càmeres
M.LOPEZ/ACN

S’AGARÓ | ACN/DdG

Els Mossos d'Esquadra van seguir ahir la recerca del matrimoni
desaparegut. Els agents van revisar el camí de ronda de s'Agaró i els
voltants de la platja sa Conca per
trobar pistes de la parella desapareguda fa una setmana. Els agents
buscaven objectes personals que
puguin aportar més detalls d'aquest cas i investigaven si alguna
càmera de vigilància va gravarlos mentre feien aquest trajecte.
Per la seva banda, els Bombers de
la Generalitat van donar per tancat el dispositiu de recerca i només
el reprendran si apareix una nova
pista o si el jutge autoritza la localització dels mòbils. La parella,
de 37 i 36 anys, tenia una reserva
en un hotel de Palamós per dijous
a la nit però no hi van arribar mai.
Per això, els amics i familiars sospiten que van desaparèixer mentre feien el camí de ronda. Avui, els
Mossos d’Esquadra prosseguiran
la recerca.
El cotxe de lloguer que el matrimoni feia servir per passar una
setmana de vacances a la Costa
Brava es va trobar al carrer Vall d'Aro de la urbanització de s’Agaró.
Una amiga de la parella, Roser
Cabré-Verdiell, va explicar que les
alarmes van saltar quan l'home no
es va presentar a la feina dilluns.
Aleshores, es van posar en contacte
amb els familiars a Alemanya perquè presentessin la denúncia que
ha permès iniciar la recerca.

El vehicle que va llogar la parella i que va ser localitzat a la
urbanització de s’Agaró, amb un cartell d’ells, aquest dimecres.

La parella, que fa tres anys que
viu a Barcelona, tenia vacances
tota la setmana passada i va decidir passar uns dies a la Costa Brava. Van començar la ruta a Cadaqués, on van estar de dilluns a dijous.
Dijous al matí, van marxar de
Cadaqués en direcció a Palamós,
on tenien reserva per a la nit següent. «Des de dijous al matí no hi
ha hagut cap contacte amb ells,
l'última trucada a la família a Alemanya va ser a les 14.36 i tampoc
hi ha hagut moviment al seu correu electrònic», va detallar l'amiga i companya de feina de l'home.
Els amics i familiars van resseguir el recorregut teòric de la parella. «Sabent que tenien la reser-

va feta a Palamós i una altra l'endemà a Llafranc, entenem que la
seva idea era fer el camí de ronda»,
va explicar Cabré-Verdiell. Per
això, el dispositiu de recerca va
centrar-se, sobretot, en el camí
de ronda i els voltants de la platja
de Sa Conca. L'amiga descartava
«totalment» que pugui tractar-se
d'una desaparició voluntària, alhora que va assegurar que la parella és «molt esportista» però
també són molt prudents. «Desconﬁem que, veient el temps que
feia dijous, decidissin fer la Via Ferrata», va apuntar.
Els amics i familiars reclamaven
dimecres que es pugui fer una
geolocalització dels telèfons mòbils del matrimoni.
DdG

La rehabilitació del passeig
del Molinet s’acabarà a l’abril
 El secretari d’Estat de

Medi Ambient lloa el model
de desenvolupament
sostenible de l’Estartit
L’ESTARTIT | DdG

El secretari d’Estat de Medi Ambient, Pablo Saavedra, va lloar ahir
el model de desenvolupament
sostenible que s’està desplegant a
Torroella de Montgrí i a l’Estartit
des de fa més d’una dècada i va assegurar que és un molt bon exemple a seguir per garantir la preservació de l’entorn, i fer-ho de manera compatible amb els usos del
territori i l’aproﬁtament turístic.

Saavedra, acompanyat d’una àmplia delegació ministerial i del govern de l’Estat a Girona, va visitar
les obres de rehabilitació del passeig del Molinet, iniciades fa dues
setmanes, i les del projecte Life Pletera, on des del 2014 s’està portant
a terme la restauració ambiental
dels ecosistemes litorals.
La visita va iniciar-se al passeig
del Molinet, on Saavedra i el seu
equip van ser rebuts per la delegació municipal encapçalada per
l’alcalde, Josep Maria Rufí. També
hi van assistir el president de l’EMD
de l’Estartit, Genís Dalmau, regidors de l’Ajuntament i vocals de
l’EMD. Per la seva banda, el secretari d’estat va estar acompa-

nyat per la directora general de
Sostenibilitat de la Costa i del Mar,
Raquel Orts; pel subdirector general per a la Protecció de la Costa, Ángel Muñoz; pel subdelegat
del Govern, Joan Manel SánchezBustamante, i pel cap de Costes a
Girona, Jordi Planella, entre d’altres.
Al Molinet, Ángel Muñoz va fer
una detallada exposició del projecte de rehabilitació del passeig,
que s’acabarà l’abril de 2017 i on
l’Estat inverteix 695.997 euros. Muñoz va destacar l’important esforç que va fer l’Ajuntament per
consolidar la muntanya esllavissada del cap de la Barra, moment
a partir del qual es va poder iniciar
la tramitació administrativa i eco-

Un moment de la visita ahir a les obres del passeig del Molinet.

nòmica prèvia a l’execució del
projecte del passeig.
L’alcalde va destacar l’aposta
que fa el municipi per la posada en
valor del seu territori i va aproﬁtar
per demanar col·laboració de l’Estat la recuperació de la platja dels

Griells i el projecte Life Pletera, en
què l’Estat ha col·laborat a través de
la Fundación Biodiversidad. El secretari d’estat va valorat molt positivament els esforços que es fan
des del municipi per la gestió sostenible del seu territori.

DIARI DE GIRONA
LA REHABILITACIÓ DEL PASSEIG DEL MOLINET S'ACABARÀ A L'ABRIL

El secretari d'Estat de Medi Ambient, Pablo Saavedra, va lloar ahir el model de
desenvolupament sostenible que s'està desplegant a Torroella de Montgrí i a
l'Estartit des de fa més d'una dècada i va assegurar que és un molt bon exemple
a seguir per garantir la preservació de l'entorn, i ferho de manera compatible
amb els usos del territori i l'aprofitament turístic. Saavedra, acompanyat d'una
àmplia delegació ministerial i del govern de l'Estat a Girona, va visitar les obres de
rehabilitació del passeig del Molinet, iniciades fa dues setmanes, i les del projecte
Life Pletera, on des del 2014 s'està portant a terme la restauració ambiental dels
ecosistemes litorals.
La visita va iniciar-se al passeig del Molinet, on Saavedra i el seu equip van ser
rebuts per la delegació municipal encapçalada per l'alcalde, Josep Maria Rufí.
També hi van assistir el president de l'EMD de l'Estartit, Genís Dalmau, regidors
de l'Ajuntament i vocals de l'EMD. Per la seva banda, el secretari d'estat va estar
acompanyat per la directora general de Sostenibilitat de la Costa i del Mar, Raquel
Orts; pel subdirector general per a la Protecció de la Costa, Ángel Muñoz; pel
subdelegat del Govern, Joan Manel SánchezBustamante, i pel cap de Costes a
Girona, Jordi Planella, entre d'altres.
Al Molinet, Ángel Muñoz va fer una detallada exposició del projecte de
rehabilitació del passeig, que s'acabarà l'abril de 2017 i on l'Estat inverteix
695.997 euros. Muñoz va destacar l'important esforç que va fer l'Ajuntament per
consolidar la muntanya esllavissada del cap de la Barra, moment a partir del qual
es va poder iniciar la tramitació administrativa i econòmica prèvia a l'execució del
projecte del passeig.
L'alcalde va destacar l'aposta que fa el municipi per la posada en valor del seu
territori i va aprofitar per demanar col·laboració de l'Estat la recuperació de la
platja dels Griells i el projecte Life Pletera, en què l'Estat ha col·laborat a través
de la Fundación Biodiversidad. El secretari d'estat va valorat molt positivament
els esforços que es fan des del municipi per la gestió sostenible del seu territori.
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El secretari d’Estat de Costes, a l’esquerra, amb l’alcalde de Torroella ■ J.T.

L’Estat lloa el model
de sostenibilitat de
Torroella i l’Estartit
a El Ministeri de Medi Ambient destaca l’actuació al

passeig del Molinet i, molt especialment, el Life Pletera
Joan Trillas
L’ESTARTIT

Les actuacions que porta
a terme l’Ajuntament de
Torroella de Montgrí en
el marc del projecte Life
Pletera i les obres de rehabilitació del passeig
d’El Molinet són un exemple de models sostenible a seguir, segons el Ministeri de Medi Ambient.
El secretari d’Estat de
Medi Ambient, Pablo
Saavedra, va destacar-ho
ahir al matí en una vista
que va fer a l’Estartit, on
es porten a terme aquestes dues actuacions. Saavedra va remarcar que el
“model de desenvolupament sostenible que es
desplega a Torroella de

Montgrí i a l’Estartit d’ençà de fa més d’una dècada”, i hi va afegir que “és
un molt bon exemple a
seguir per garantir la preservació de l’entorn, i ferho de manera compatible
amb els usos del territori
i l’aprofitament turístic”.
L’alcalde de Torroella,
Josep Maria Rufí, va
aprofitar per destacar
l’aposta decidida que fa el
municipi pel seu territori. Rufí també va voler
deixar clar que el municipi no ha deixat passar
l’oportunitat per demanar la col·laboració de
l’Estat en temes tan importants com la recuperació de la platja dels
Griells o el mateix projecte Life Pletera, en què

l’Estat hi ha col·laborat
per mitjà de la Fundación
Biodiversidad.
El Molinet
Precisament, una de les
actuacions que es duen a
terme són les obres de rehabilitació del passeig del
Molinet. Les obres es van
adjudicar per un import
de 575.000 euros i tindran
un termini d’execució de
sis mesos. El secretari
d’Estat de Medi Ambient,
Pablo Saavedra, en relació
amb l’actuació al Molinet,
va dir que “amb aquesta
actuació s’aconsegueix
que els veïns i visitants
gaudeixen
plenament
d’un entorn privilegiat,
amb la màxima seguretat”. ■
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L’agenda
Mercats

Infantils

왘 La Bisbal d'Empordà, Celrà, les
Planes d'Hostoles, Platja d'Aro, el
Port de la Selva, Portbou, Porqueres, Salt, Sant Esteve d'en Bas i
Sils.

Balls

왘 17.00.

ANGLÈS

왘 A partir de les 19.30. Carrers del
centre. Sopem a les botigues de
Palamós.

de Lluïsa Etxebarria, a càrrec dels
editors Laia Claver i Ramon Bartrina.

왘 18.00.

PERATALLADA

Donació de sang

Biblioteca Joaquim Bauxell. L’hora del conte, a càrrec de
la Reina del Silenci.

CAMPLLONG
왘 21.30.

GIRONA

GIRONA
왘 Al vespre. Sala de Ball. Sessió
de ball amb l’actuació del dj Pere.

LLORET DE MAR
왘 22.00. Sala de festes Don Juan.
Ball a càrrec del teclista Paco i
Pep Dj.

QUART
왘 18.00.

Llar de Jubilats i Pensionistes. Berenar ball amb l’actuació de Xavi Ros.

Concerts
CALDES DE MALAVELLA
왘 22.00. Cafeteria del Balneari Vichy Catalan. Piano bar sessions
amb Albert Llovet.

CASSÀ DE LA SELVA
왘 20.00.

a 13.30. Rambla Llibertat.
43a edició del Concurs de Pintura
Ràpida Infantil i Juvenil del GEIEG.
왘 17.30. Biblioteca Ernest Lluch.
Club infantil de lectura amb Lídia
Noguerol. Per a nens i nenes entre
8 i 12 anys.
왘 18.00. Biblioteca Salvador Allende. Club infantil de lectura amb
Sílvia Doval. Per a nens i nenes
entre 8 i 12 anys.
왘 18.00. Llibreria Linguae. Jocs en
anglès. Taller creatiu.

SANT GREGORI
왘 17.00.

Biblioteca. L’hora del conte amb En Patufet i altres contes
d’animalons, a càrrec d’Albert Estengre. Preludi musical amb
Goodlife.

Circ

là. Concert a càrrec de la coral infantil L’Esclop i la secció d’inicis
de la Jove Orquestra de Cassà.
Presentació del Voluntariat per la
Llengua. Dins els actes del Correllengua.

왘 18.00.

CELRÀ

BLANES

Teatre Ateneu. Concert a
càrrec de Tokaji Quartet.

GIRONA
왘A

la nit. Yeah!. Actuació de The
Wilder Company.
왘 20.00. Auditori Josep Viader de
la Casa de Cultura. Concert a càrrec de Vernau Mier Frisson Sextet.
왘 21.00. Teatre municipal. Le
Croupier presenta el seu espectacle Dinamita La Sarsuela. Dins el
Temporada Alta.
왘 21.30. Cafè Llibreria Context.
Recital de tangos amb Javier
Ciancio i Cristina Ruiz.
왘 22.00. Lola Cafè. Actuació del
grup el Rumbo.

LA BISBAL D’EMPORDÀ
왘 23.00.

L’Alternativa Bar Musical.
Actuació del Dj. Diego Armando.

SALT
왘 23.00.

La Mirona. Actuació de
Marcos Franz + Edward Estlin.

SANT FELIU DE GUÍXOLS
왘 21.00. Taverna Cas Romagué.
Actuació de King Size Slim.

Festes
왘 Festa

major de Sant Martirià.
10.00. Recinte de barraques. Actuació familiar Kumulunimbú, a
càrrec de la Cia. Ortiga.
왘 20.00. Auditori de l’Ateneu.
Concert de combo i claqué d’Errenteria Musikal.
왘 21.00. Teatre municipal. Representació de la comèdia Coses de
família, de Ray Cooney.
왘 00.00. Recinte de barraques.
Concert dels grups La Moral Distreta + Strombers + Buhos.

VERGES
왘V

Trobada de sopes. 20.00.
Menjador de l’escola Francesc
Cambó. Glosadors fins a la sopa,
IV Concurs de glosa. Sopar per a
tothom.

Fires
VILADRAU
왘 22a Fira de

Núria Espai Social. Gala
solidària de circ, amb la col·laboració de Pallassos Sense Fronteres.

Teatre
왘 21.00.

Teatre. Chefs, de Producciones Yllana.

GIRONA
왘 19.00.

Centre cívic Ter. Niu de
paneroles.

LLAGOSTERA
왘 22.00.

Teatre Casino Llagosterenc. Teatre amateur amb la representació de l’obra L’estranya
parella.

la Castanya.

왘 XI edició La poma a la cuina.
Restaurants participants a Torroella: Picasso. I a l’Estartit: Alba,
Can Dalfó, Club Nàutic, La Palmera i Medes II. Fins al 31 d’octubre.

Tertúlies
LLORET DE MAR

Marcos Franz actua a La Mirona

Inauguracions

SALT23.00 CONCERT

BANYOLES

L’actor i músic Marcos Franz (Merlí) presenta el seu
primer disc, Start, a La Mirona (8 i 10 euros), amb
Edward Estlin com a teloners. Els menors de 16
anys han d’anar acompanyats de pares o tutors.

왘 20.00. Taller Joan de Palau. Inauguració de l’exposició de dibuixos i pintures Somnis, de Rosa
Dachs.
왘 20.30. Sala 0 de l’Ateneu. Inauguració de l’exposició Notes de
color en una simfonia d’aigua.

OLOT
왘 19.00.

Casal Marià. Xerrada
Hauríem de menjar més llegums?,
a càrrec de la nutricionista Maria
Manera Bassols.

PALAFRUGELL
왘 19.00. Biblioteca. Xerrada Consells per treballar la Memòria, a
càrrec de Clara Esquena, psicòloga.

PLATJA D’ARO
왘 19.00.

Biblioteca M. Rodoreda.
Cicle xerrades d’Art-història dels
gèneres artístics, a càrrec de Pere
Parramón.

VILABLAREIX
왘 19.30.

Can Gruart. Conferència
sobre els orígens de l’escriptura, a
càrrec de Jordi Pagès Fortuny,
president de l’Associació Cultural.

Jornades

왘 21.00.

CAMPDEVÀNOL

Sala d’actes del CAF.
Juancallate presenta Mr. Kebab.

Poesia

del Metall 2016 i obertura de la Capitalitat Europea del
Ferro 2017. 17.00. Plaça Anselm
Clavé, engegada de fornals a càrrec dels forjadors visitants.
왘 17.30. Sala polivalent del centre
cívic La Confiança. Inauguració de
l’exposició El fil conductor, on es
presenten les peces guanyadores
de les cinc edicions dels premis
La Farga d’Aram.
왘 19.00. Carpa de la Biennal. Conferència inaugural Els reptes
d’una legislatura històrica, a càrrec de Carme Forncadell, presidenta del Parlament.

FIGUERES

PALAFRUGELL

RIPOLL
왘 22.00.

Teatre Comtal. La vida
secreta de Tennessee Williams, a
càrrec de la Cia. Teatre Blau-Martí
Peraferrer. Dins el cicle de teatre
íntim.

SALT
왘 21.00.

Teatre de Salt. Un obús al
cor, de Wajdi Mouawad, interpretat per Ernest Villegas sota la direcció d’Oriol Broggi i Ferran Utzet. Dins el Temporada Alta.

Cercle Sport. 3a Vetllada
poètica. Lectura dels poemes,
presentats a càrrec dels propis
autors i petites degustacions musicals.

Conferències
CALDES DE MALAVELLA
왘 19.30.

Biblioteca.
Xerrada
Aprendre a morir, aprendre a viure
amb Albert Paradeda, escriptor.

GIRONA
왘 19.00.

Aula A de la Casa de Cultura. Conferència L’aigua subterrània a Girona. Un recurs per aprofitar, a càrrec de Josep Mas Pla.
왘 19.00. Centre cívic Barri Vell
Mercadal. Xerrada El negoci de
l’aigua a Girona. Les irregularitats
a Agissa i la denúncia contra Narcís Piferrer. Intervindran Montserrat Vinyets, advocada de la denúncia de la CUP; Josep Rost, periodista de l’Ariet; i Miquel Garriga,
membre d’Aigua és Vida a Girona.

왘 20.00. Club Marina Casinet.
Conversa amb el Pare Abat de
Montserrat Josep Maria Soler.

Marcos Franz ■ ARXIU

PLATJA D’ARO

왘 20.00.

BANYOLES

TORROELLA DE
MONTGRÍ-L’ESTARTIT

왘 09.00

Centre Cultural Sala Ga- OLOT

왘 21.00.

gastronòmiques La
cuina Medieval. Fins a l’1 de novembre.

BESCANÓ
Biblioteca infantil. Contes
amb la castanyera, a càrrec d’Olga
Cercós.

Centre social. Classes de
country, nivells debutants/iniciats i iniciats/intermedis.

왘 Jornades

왘 Biennal

왘 1r

Simposi Càstor Pérez Havaneres: contexts sonors, gènere i
exportació, al matí i tarda, a l’auditori del Museu del Suro.

TORROELLA DE MONTGRÍ
왘 IV

Jornades Recerca i Territori:
Restauració i gestió de sistemes
dunars, al Museu de la Mediterràni. 09.15. Recepció dels assistents.
왘 09.30. Presentació.
왘 09.45. La restauració dels sistemes costaners de la Pletera: a càrrec d’Àgata Colomer, Ajuntament
de Torroella de Montgrí-l’Estartit.
왘 10.15. Restauració dels sistemes
dunars de la Pletera, a càrrec de
Santi Ramos del Parc Natural del
Montgrí, les Illes Medes i el Baix
Ter.
왘 10.45. Sistemes dunars litorals i
el concepte de gestió integrada de
zones costaneres i marines, a càrrec de Pablo Balaguer, Societat
d’Història Natural de les Balears.

왘 11.15. Anàlisi de la incidència de
la llei en la conservació dels sistemes platja-duna. La responsabilitat de l’administració en la seva
gestió, a càrrec de Ferran Pons,
del Departament de Dret Públic i
de Ciències Historicojurídiques de
la UAB.
왘 12.15. Gestió de camps dunars
en les costes d’Astúries, Cantàbria
i País Basc, a càrrec de Germán
Flor del Departament de Geología, Universidad de Oviedo.
왘 12.45. Transformació històrica
recent i situació actual del paisatge dunar a Catalunya, a càrrec de
Carla García del Laboratori d’Anàlisi i Gestió del paisatge.
왘 13.15. La Devesa de l’Albufera de
València: un cas de restauració
dunar, a càrrec d’Amelia Quintana
del Sevicio Devesa-Albufera del
Ayuntamiento de Valencia.
왘 16.00. Estat de conservació de
les dunes costaneres de Canàries,
a càrrec de Carolina Peña, del
Grupo de Geografía Física y Medio Ambiente.
왘 16.30. Evaluació de la incidència
de la gestió de dunes a la costa de
Huelva mitjançant tècniques de
fotografía repetida, a càrrec de
Carolina Peña.
왘 17.00. Gestió versus erosió a l’illa
d’Oléron: la platja de Gatseau
(França), a càrrec de Carlos Arteaga del Departament de Geografia, UAM.
왘 17.30. Presentació del volum 8
de la col·lecció Recerca i Territori:
Restauració i gestió de sistemes
dunars. Estudi de casos.

Gastronomia
CASSÀ DE LA SELVA
왘 Jornades gastronòmiques Tasta
la botifarra de Cassà.

GIRONA
왘 18.00.

Mercat Municipal. Showcooking a l’Aula Gastronòmica
amb Jordi Sabadí.

LLAGOSTERA
왘 XIV Jornada gastronòmica La
Cuina del Bolet. Restaurants: Els
Tinars, Ca la Maria, Mas Roure,
Can Cassoles, El Carril, Ca l’Artau,
Cal Degollat i la Taverna d’en Pou.

LLORET DE MAR
왘 XIV

Jornades Gastronòmiques
de la Cuina del Peix de l’Art. Fins
al 31 d’octubre.

PALAMÓS
왘 Menú gastronòmic dels restaurants de Palamós. Fins al 31 d’octubre.

CAMPDEVÀNOL
왘 17.30.

Sala polivalent del centre
cívic La Confiança. Inauguració de
la mostra El fil conductor (Empresa-Escola, Escola-Empresa).

CAMPLLONG
왘 20.00. Restaurant Mas Canyet.
Inauguració de l’exposició de pintura realista de Quim Eusebio.

GIRONA
왘 20.15. Galeria d’art El Claustre.
Inauguració de l’exposició d’obres
de Jubany. En el transcurs de l’acte es presentarà el llibre de l’artista Les terres gironines.

L’ESCALA
왘 19.00. Sala d’exposicions de
l’Ajuntament. Inauguració de l’exposició 10 anys rere la càmera,
mostra fotogràfica retrospectiva
de Basili Gironès.

L’ESCALA
왘 16.00 a 21.00. Casal del jubilat
Jardí del Pedró.

Diversos
CALDES DE MALAVELLA
왘 17.00 a 20.00. Pati de l'Escola
Sant Esteve. Pati obert. Va d'Esports.

CALONGE
왘 17.30. Biblioteca Pere Carner.
Taller de mosaics Activijoc. I a les
18.30. Llegim teatre, amb comentaris de l’obra El coratge per matar, de Lars Noren.

CASSÀ DE LA SELVA
왘 09.00. Ronda de la Sardana la
Mas Cubell. Dinamització del parc
urbà de salut.

CASTELLÓ D’EMPÚRIES
왘 19.30. Biblioteca Ramon Bordas
i Estragués. Club de lectura de còmic, entorn el títol Maus: relato de
un sobreviviente, d’Art Spiegelman.

FIGUERES
왘 20.00. Biblioteca Fages de Climent. Lectura dramatitzada
Montserrat Roig per la llibertat:
sense tel als ulls. Acte emmarcat
en el Correllengua.

GIRONA
왘 17.00.

Els Químics Espai Jove.
KMKS Friday Lúdics: Torneig de
ping-pong.
왘 19.00. Llibreria Linguae. Cuina
francesa.

LA BISBAL D’EMPORDÀ
왘 20.30. Terracotta Museu. Projecció de La vida al camp, poesia i
cinema d’animació.

LLORET DE MAR
왘 21.00. Teatre. Gospelizing.

PALAFRUGELL

왘 19.00. Sala d’exposicions de
l’EMD. Inauguració de l’exposició
L’Estartit d’abans. Fotografies de
Fargnoli de la Col·lecció Mascort.

왘 18.30. Auditori Museu del Suro.
Lliurament de premis i actuacions
musicals amb la coral Nit de Juny,
coral Mestre Sirés i el grup Port
Bo. Dins la 9a edició 2x4. A ritme
d’havanera.

RIPOLL

PALAMÓS

L’ESTARTIT

왘 19.00.

Sala Abat Senjust. Inauguració de l’exposició col·lectiva
Artpirineus.

Presentacions
AIGUAVIVA
왘 19.00.

Local cultural Ca la Neus.
Presentació del llibre La confesión. El médico templario, de Jesús Ávila Granados.

BEGUR
왘 19.00.

Biblioteca Salvador Raurich. Presentació del treball realitzat per Francesc Dolç, Pla i Begur,
una relació desconeguda.

FIGUERES
왘 19.00. Museu de la Tècnica. Presentació del llibre L’amor et farà
immortal, de Ramon Gener. Intervindran Àngels León Coll, professora de música, i l’autor.

FLAÇÀ
왘 19.30.

Punt de lectura. Presentació del llibre L’indiana, de Roser
Brugués.

GIRONA
왘 19.00. Biblioteca Carles Rahola.
Presentació del llibre Vint anys de
motxilla, a càrrec de Jordi Gispert.
왘 19.30. Aula Magna de la Casa de
Cultura. Presentació del llibre Genealogies. 383 genealogies de famílies gironines, de Fernando Viader, editat per Narcís de Puig.
왘 20.00. Cafè Llibreria Context.
Presentació del poemari Sol i dol,

왘 20.00. Espai del Peix. Show cooking de cuina marinera amb peix
i degustació dels plats acompanyat de vi DO Empordà i cervesa
DAMM. Cada dissabte.

PLATJA D’ARO
왘 16.00 a 18.00. Centre cívic Vicenç Bou. Cinefòrum amb la projecció de la pel·lícula Elles i jo.

SANT FELIU DE PALLEROLS
왘 18.00. Casal Sant Marc. Estrena
de la pel·lícula Memòria Viva, una
conversa sobre temps passats entre Josep Serrat, Anna Maria Colomer, Pere Solà, Jordi Compta i
Joan Pujolràs. Dins la VII Setmana
de la gent gran.

VIDRERES
왘 21.30. Teatre Casino La Unió. Cinefòrum amb la projecció de la
pel·lícula Truman, de Cesc Gay.

Visites
PALAMÓS
왘 16.30, 17.00 i 17.30. Museu de la
Pesca. Visita guiada a la subhasta
del peix de la llotja del peix de Palamós.

ROSES
왘 17.00. Port de pesca. Visita guiada al port de pesca i a la subhasta de peix. Inscripcions i reserves
a l’Oficina de Turisme.

SOLIUS
왘 11.00 a 12.30 i de 15.00 a 17.30.
Monestir. Visites als diorames.

TWITTER ES
RT @VIDAYTENDENCIAS: LAS AVES MIGRATORIAS SE DETIENEN EN LAS MARISMAS RECUPERADAS DE LA
PLETERA HTTPS://T.CO/CRPRMUJZTC HTTPS://T.CO/H0JHIK…

VisitEstartit,Costa Brava: RT @VidayTendencias: Las aves migratorias se
detienen en las marismas recuperadas de La Pletera https://t.co/cRprMUjztC
https://t.co/H0JhiK…
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EL PUNT AVUI
DISSABTE, 22 D’OCTUBRE DEL 2016

L’agenda
Presentació del llibre Molí de nissagues, de Roser Capdevila. Inauguració de les obres de restauració i adequació del Molí
Gros. Homenatge a Laura Bosch
per la seva donació a la vila.
왘 19.00. Carpa de la Biennal. Primer Tastaferro, degustació de
tapes maridades amb vi i cerveses, amenitzada amb la música i
veu de Susanna del Saz.
왘 21.30. Plaça Anselm Clavé. Espectacle de foc i percussió a
càrrec dels Diables de Piera.

Gastronomia
CASSÀ DE LA SELVA
왘 Durant

el matí, a partir de les
09.30. Passeig Vilaret. Tastets al
mercat. Dins Jornades gastronòmiques Tasta la botifarra de Cassà.

LLAGOSTERA
왘 XIV Jornada gastronòmica La
Cuina del Bolet. Restaurants: Els
Tinars, Ca la Maria, Mas Roure,
Can Cassoles, El Carril, Ca l’Artau, Cal Degollat i la Taverna
d’en Pou. Fins al 6 de novembre.

LLORET DE MAR

SANT FELIU DE GUÍXOLS
Casa Irla. Presentació
del llibre 115 dies a l’Ebre, el sacrifici de la lleva del biberó, d’Assumpta Montellà.

왘 11.00 a 12.30 i de 15.00 a 17.30.
Monestir. Visites als diorames.

CASSÀ DE LA SELVA

TORROELLA DE MONTGRÍ

왘 17.00

왘 09.00 a 14.00. Museu de la
Mediterrània. Visita als treballs
de restauració del projecte Life
Pletera. Dins les IV Jornades Recerca i Territori. Restauració i
gestió de sistemes dunars.

a 21.00. Escola Aldric.

PALAFRUGELL
왘 10.00

a 14.00 i de 16.00 a
20.30. Casal parroquial.

Solidaritat
왘 11.00.

Can Nerós. Exposició i
subhasta benèfica dels quadres
pintats durant el Pleinair Festival
de la Vall de Llémena. La recaptació es destinarà a impartir tallers de pintura al Senegal.

Los Silver Star ■ ARXIU

Diversos

SALT 18.00 MÚSICA

BLANES
왘 11.30.

Plaça d’Espanya. Ball
country i desfilada de vestits de
paper.

CALONGE

PERATALLADA
왘 Jornades gastronòmiques La
cuina Medieval, a diversos restaurants del poble. Fins a l’1 de
novembre.

TORROELLA DE
MONTGRÍ-L’ESTARTIT
왘 XI edició La poma a la cuina.
Restaurants participants a Torroella: Picasso. I a l’Estartit: Alba, Can Dalfó, Club Nàutic, La
Palmera i Medes II. Fins al 31
d’octubre.

a 20.00. Pati de l'Escola
Sant Esteve. Pati obert. Va d'Esports.

왘 10.30.

Biblioteca Pere Caner.
Club de lectura amb La sala
d’estar és un camp de futbol, de
J. M. Fonalleras. Amb la presència de l’autor.

CASSÀ DE LA SELVA
왘 Correllengua.

19.00. Plaça Mn.
Cinto Verdaguer. Primera ruta
dels Països Catalans amb actuacions i tast de begudes a diverses places de Cassà..
왘 21.30. Concert de Cesk Freixas
al parc de l’Estació.

FIGUERES

Inauguracions

Biblioteca Fages de Climent. L’hora del conte en anglès: The world’s worst witch
amb els Kids&Us!.

CAMPDEVÀNOL

GIRONA

왘 11.00. Sala auditori del centre
cívic La Confiança. Inauguració
de l’exposició Art i Forja.

CASTELL D’ARO
왘 19.00.

Castell de Benedormiens. Inauguració de l’exposició Entre dos paisatges, de Pilar
Esporrín i Sílvia Castells.

PALAFRUGELL
왘 19.30. Auditori del Museu del
Suro. Inauguració de l’exposició
Quan les pedres ens parlen. Megalitisme a Catalunya i conferència de Josep Tarrús sobre El Megalitisme a la llum de l’arqueologia.

Presentacions
EL PORT DE LA SELVA
왘 18.00.

Espai Port. Presentació
del llibre El Port de la Selva després de les bombes, de Vicenç
Relats, i d’escrits inèdits dedicats al seu poble del soldat Sebastià Falcó i Falcó (El Port de la
Selva, 1913-1938).

GIRONA
왘 18.00.

Museu d’Art. Presentació del catàleg Miquel Blay
(1866-1936).

LLANARS
왘 18.00. Sala d’actes de l’Ajuntament. Presentació del núm. 18
de la revista Les Garrotxes, amb
el dossier Bolets i boletaires.
Participaran Amadeu Rosell, alcalde de Llanars; Joaquim Solé,
ex-agutzil, i Ester Carreras, directora de Les Garrotxes. La presentació anirà a càrrec d’Àngel
Madrià, director d’Editorial Gavarres.

BANYOLES

Los Silver Star, a La Mirona
Els hondurenys Los Silver Star –grup fundat el
1961– actuen a la sala La Mirona, en un concert organitzat per l’Associació Social Cultural d’Hondures a Girona. La festa durarà fins a les 24 h.

CALDES DE MALAVELLA

PALAMÓS
gastronòmic dels restaurants de Palamós. Fins al 31
d’octubre.

Exposicions

SANT MARTÍ DE LLÉMENA

왘 17.00

왘 Menú

SOLIUS

Donació de sang

Jornades Gastronòmiques
de la Cuina del Peix de l’Art. Fins
al 31 d’octubre.

왘 XIV

nic. Tots els dissabtes. Més informació i reserves al telèfon
972 70 45 56 o a/e: reserves@terradecomtes.cat.

왘 20.00.

왘 11.00.

왘 2a

edició de la Gimcana Cívics
amb la Llengua. Fins al 14 de desembre.
왘 12.00. Pati de les Magnòlies,
edifici de la Generalitat. Vermut
d’art: Visita guiada a Antic hospital de Santa Caterina. En commemoració dels 350 anys de
l’antic hospital. Places limitades,
reserves al telèfon 972 20 38 34.
왘 12.30. Llibreria Linguae. Cuina
italiana.
왘 16.00 a 01.00. Pavelló municipal d’esports Girona-Fontajau.
Celebració del primer any Team
Costa Brava.

LLANÇÀ
왘 16.00.

Pavelló de l’INS. Noces

d’Or.

OLOT
왘 17.00.

Sala d’actes de l’ajuntament. Homenatge i entrega
d’una placa commemorativa en
record al 10è Campionat Mundial al Club Patinatge Artístic
Olot. Dins la IV Sessió del Cicle
de Conferències Dones&Esport.

PALAMÓS
왘 20.00. Espai

del Peix. Show cooking de cuina marinera amb
peix de la confraria de pescadors de Palamós i degustació
dels plats acompanyat de vi DO
Empordà i cervesa DAMM. Cada
dissabte.

PLATJA D’ARO
왘 16.00

a 19.00. Plaça del Mil·lenari. Holy Dolly Festival, festa del
color, amb jocs, animació i confeti, amb la música dels Dj Albert González i Joan Blanchadell.

RIBES DE FRESER
왘 5è

Aniversari de la Colla. Trobada de diables i bestiari de la
comarca del Ripollès. Al matí,
plantada de bèsties i encesa del
bestiari: la Mulassa de Sant Joan
de les Abadesses, el Gall i Drac
Lluert de Ripoll i els dragonets
de Ribes.
왘 Al vespre, correfoc de diables i
diablesses.

ROSES
왘 11.00.

Pista polivalent. IX Open
Bai de Feis de Futbolí Presas.

SANT FELIU DE GUÍXOLS
왘 12.00.

Biblioteca. Taller de lectura amb gossos Gossos i lletres,
a càrrec de l’Associaicó ATAGI.
Cal inscripció prèvia al telèfon
972 324 057.

SANT GREGORI
왘 18.00

a 20.00. Espai La Pineda. Taller d’automassatge, a càrrec de Carme Hernández, diplomada en fisioteràpia.

SANT JOAN DE LES
ABADESSES
왘 X Aniversari de l’Alberg Ruta
del Ferro. 11.00 a 14.00. Alberg.
Jornada de portes oberts i inflables per als més petits.
왘 11.00. Alberg. Conferència De
Sant Joan de les Abadesses al
món entre albergs amb participants de Hostelling International
i Xanascat.

SILS
왘 10.00.
Pavelló
Sessió de zumba.

poliesportiu.

Visites
BANYOLES
왘 11.30.

Visita al parc neolític de
la Draga.

EMPÚRIES
왘 16.30. MAC-Empúries. Visita
guiada Empúries i el vi. Cal reserva prèvia. Més informació al
telèfon 972 77 02 08.

FIGUERES
왘 18.00. Museu de l’Empordà. Visita comentada a l’exposició de
fotografies de Jordi Mestre i Vergés La verema dels 80. Una emigració civilitzada.

LA BISBAL D’EMPORDÀ
왘 17.00. Visita guiada al Terracotta Museu de la Ceràmica. Més
informació i reserves al telèfon
972 64 55 00.

LES LLOSSES
왘 16.30. Visita a la formatgeria
Pujo Orra amb degustació de
formatges. Més informació i re-

serves al telèfon 972 70 45 56 o
a la web: www.trailterradecomtes.com.

LLANÇÀ
왘 10.00. Platja

de La Farella. Visita guiada familiar Un passeig en
família pel Camí de Ronda. Més
informació i inscripcions al telèfon 972 380 855 o a/e: llancactiu.cat.

MONELLS
왘 11.00.

Ajuntament. Inici de la
visita guiada al poble medieval
de Monells.

OGASSA
왘 10.00

i 12.00. Visites guiades a
la Conca Minera d’Ogassa. Tots
els dissabtes, diumenges i festius.

OLOT
왘 11.00.

Itineraris personals
L’Olot de Joan Oller.
왘 11.00. Oficina de Turisme. Visita guiada Denominació Olotina.
Reserves al telèfon 972 90 38
22.

PALAFRUGELL
왘 12.00.

Museu del Suro. Visita
guiada a l’exposició permanent
Més de dos segles fent taps. Cal
reserva prèvia al telèfon 972 30
78 25.

RIUDELLOTS DE LA SELVA

왘 Biblioteca. Racons i fogons, de
Mariona Soms Bou. Fins al 30
d’octubre.
왘 Llibreria
L’Altell. Peculiars
Girls, de Nuri Ann. Fins al 22 de
novembre.
왘 Local del Foment de la Sardana. Exposició de puntes de
coixí. Fins al 24 d’octubre.
왘 Museu Arqueològic. Tira del
fil..., fotografies de Siguin Hawkey. Fins al 20 de novembre.
왘 Sala 0 de l’Ateneu. Notes de
color en una simfonia d’aigua.
Fins al 20 de novembre.
왘 Sala d’exposicions temporals
del Museu Darder. Biodiversitat
en insectes de l’Amazònia. Collecció de Joan Condal. Fins a l’11
de desembre.
왘 Tint XXI. Desbordar límits,
d’Antonio Federico. Fins a l’11 de
desembre.

BLANES
왘 Casa Saladrigas. In Question,
pintura de Carmen Sanzsoto.
Fins al 5 de novembre.

CAMPLLONG
왘 Restaurant Mas Canyet. Exposició de pintura realista de
Quim Eusebio. Fins al 15 de gener.

CASAVELLS
왘 Palau de Casavells. Obres de
Joaquim Chancho. Fins al 30
d’octubre.

CASTELL D’ARO
왘 Castell de Benedormiens. Entre dos paisatges, de Pilar Esporrín i Sílvia Castells. Fins al 27
de novembre.

CASTELLÓ D’EMPÚRIES
왘 Basílica

de Santa Maria.
L’Empordà i Terra Santa, de Lluís
Roura. Fins al 31 de desembre.

guiades a la Fundació
Mona, centre de recuperació de
primats. També es fan visites
guiades amb tallers per a famílies. Més informació, al telèfon
972 477 618.

CERVIÀ DE TER

ROSES

왘 MAC. Un mar de vinyes. Fins
l’11 de desembre.

왘 Visites

왘 10.30.

Espai cultural La Ciutadella. Visites guiades Passejades
d'història. A les 10.30, en francès; 11.30, en català i castellà;
15.00, en català i francès, i
16.00, en castellà i francès.
왘 16.00 i 17.00. Castell de la Trinitat. Visites guiades Un mirador
fortificat. En català, castellà i
francès.

SANT FELIU DE GUÍXOLS
왘 11.30.

Espai Carmen Thyssen.
Visita guiada a l’exposició La illusió del Far West.
왘 11.30. Vestíbul del Monestir. Visita guiada a l'Espai Carmen
Thyssen. Places limitades. Més
informació i inscripcions a l'Oficina de Turisme, 972 82 00 51.

SANT JOAN DE LES
ABADESSES
왘 16.30.

Visita guiada al Monestir i a la vila vella Sant Joan de
les Abadesses, la joia del romà-

Raset. La Quietud, un
viatge artístic de mons místics
abstractes. Es pot visitar tots els
diumenges o concertant visita.

왘 Museu

EMPÚRIES

FIGUERES
왘 Biblioteca

Fages de Climent.
La desmesurada vida de Ramon
Llull en els 700 anys de la seva
mort. Fins al 12 de novembre.
왘 Centre cívic Creu de la Mà.
Els colors de Girona, de Jordi Gamell. L’exposició romandrà oberta fins al 31 d’octubre.
왘 Galeria d’Art El Claustre. Pintures d’Iciar Yllera. Fins al 22
d’octubre.
왘 Galeria Lola Ventós. Exilis, llibres d’artista. Fins al 31 d’octubre.
왘 Museu de l’Empordà. La verema dels 80. Una emigració civilitzada, fotografies de Jordi Mestre i Vergés. Fins a l’1 de novembre.
왘 Museu del Joguet de Catalunya. Els nens dibuixen el món.
Fins al 27 de novembre.

GIRONA
왘 Associació de veïns i veïnes
de l’Eixample. Pintures de Girona ens emociona. Fins al 26 de
novembre.
왘 Biblioteca Carles Rahola. Ara
fa 30 anys. Fins al 31 d’octubre.
왘 Bòlit_La Rambla, sala Fidel
Aguilar. El Sol, el Magma. Inclou
les exposicions Magma, de Jordi
Mitjà, i Systems, individuals and
measuring tools, de Pedtra Feriancová. Fins al 22 de desembre.
왘 Cafè Llibreria Context. Exhibició al natural, dibuixos d’Angel
Aguirregomozcorta.
왘 CaixaFòrum. Accés directe.
Paisatges tòxics, obres d’Ester
Partegàs i Miguel Ángel Rojas.
Fins al 10 de setembre del 2017.
왘 CaixaFòrum. My World. Reptes per a un món millor. Fins al
15 de gener.
왘 Casa de Cultura. Perpinyà. Del
pla al volum. Fins al 30 de desembre.
왘 Centre cívic Pla de Palau. Exposició de pintura Armen Grygorov. Fins al 28 d’octubre.
왘 Centre cultural La Mercè.
2,0205E+827 Permutacions, de
Pep Camps. Fins al 28 d’octubre.
왘 Coespai. Ritmes de la natura,
de Mar Serinyà. Fins al 17 de novembre.
왘 Col·legi de Periodistes. Margarita Rivière, obrint portes. Fins
al gener.
왘 Espai d’Art la Carbonera. Lepret en la visió de l’artista Oriol
Tuca Vancells. Fins al 22 d’octubre.
왘 Espai polivalent del Museu
d’Història. Enric Marquès: d’el
fayum a estampa popular. Fins al
6 de novembre.
왘 Fundació Valvi. Mercè Huerta.
L’essencial és mirar. Classe magistral. Fins al 5 de novembre.
왘 Galeria d’art El Claustre.
Obres de Jubany. Fins al 5 de novembre.
왘 Museu d’Art. Santiago Rusiñol
en terres gironines. Fins a l’1 de
novembre.
왘 Museu d’Art. Vitralls. La llum
de la Catedral de Girona. Fins al
gener.
왘 Museu del Cinema. Sota l’aigua. 100 anys de la primera pellícula submarina. Fins al 29 de
gener.
왘 Passatge d’Aristides Maillol i
a l’Espai expositiu Santa Caterina de l’edifici de la Generalitat. Exposició commemorativa
dels 350 anys de la primera pedra de l’antic Hospital de Santa
Caterina a Girona. Fins al 12 de
novembre.

L’ESCALA
왘 Museu

de l’Anxova i de la Sal.
Exposició i projecció del documental Un mar de vinyes. El conreu de la vinya i el vi a Empúries,
l’Escala i el Montgrí, a càrrec de
Carles Xuriguera.
왘 Sala d’exposicions de l’Ajuntament. 10 anys rere la càmera,
mostra fotogràfica retrospectiva
de Basili Gironès. Fins al 6 de
novembre.

L’ESTARTIT
왘 Sala

d’exposicions de l’EMD.
L’Estartit d’abans. Fotografies de
Fargnoli de la Col·lecció Mascort. Fins al 4 de desembre.

LA JONQUERA
왘 Hall del MUME. Arquitectura
Española, 1939-1975, de Domènech. Fins al 31 de desembre.
왘 Museu Memorial de l’Exili.
Exposició multidisciplinària i itinerant fugiRfugi. Fins al 9 de novembre.

YOUTUBE ES
LA PLETERA DESPRÉS PLUJES

emporioncr: El ter vell

