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EL BAIX EMPORDÀ

CORREU ELECTRÒNIC

baixemporda@ddg.cat

Palamós tanca la millor temporada
de creuers amb 42.800 passatgers
També ha batut el rècord en escales, amb un total de 42, i un impacte econòmic de 3,4 milions
DdG PALAMÓS

■El port de Palamós va tancar ahir
amb l’Azamara Quest una temporada de creuers històrica amb 
escales i . passatgers, batent
rècords en escales i passatgers.
Comparativament, han arribat
deu escales més que l’any passat
amb un increment del , i
. passatgers més amb un
augment del  respecte a la
temporada anterior. Amb aquestes xifres Palamós supera per primer cop el llindar de  escales i
assoleix també per primera vegada
més de . passatgers, va informar Ports de la Generalitat.
L’organisme portuari valora que
l’impacte econòmic de l’activitat
de creuers al port de Palamós ha
estat de , milions d’euros.
Aquests resultats, segons Ports,
consoliden el lideratge del port en
l’activitat creuerística, reforcen el
paper de la destinació Costa Brava,
ajuden a dinamitzar el turisme a la
demarcació gironina i impulsen
econòmicament el territori.
Ports de la Generalitat ha recordat que la temporada de creuers
 es va iniciar el  d’abril i va
inalitzar ahir, un període on els
mesos amb major aluència de
creuers han estat el setembre amb
deu escales, el juliol amb vuit escales, l’octubre amb set escales i el
mes de maig amb sis. Alhora, ha
subratllat l’aluència de turistes de
creuer en temporada baixa.
De les companyies que aquest
any han visitat Palamós, un  tenia caràcter de luxe i un , de categoria estàndard. Comparativament amb la temporada anterior,
els creuers de luxe han baixat un
 i les navilieres estàndard han
incrementat un , segons les
dades de Ports.

Fonts de la companyia
Endesa informen que es va
produir una desconnexió
fortuïta d’una línia elèctrica
C.T.B. SANT FELIU DE GUÍXOLS

El creuer «Azamara Quest», amarrat al port de Palamós, ahir. PORTS DE LA GENERALITAT

Quant a nacionalitats, la tipologia de turistes ha estat un  britànics, un  alemanys, un 
nord-americans,  canadencs,
 australians,  irlandesos i un
 de nacionalitats vàries. Destaca
la forta incorporació del mercat
alemany amb la companyia Aida
Cruises, destaca Ports. A més, Palamós ha rebut vuit escales inaugurals: Albatros, Aidaaura, Island
Sky, Oriana, Seabourn Encore, Seven Seas Voyager, Sirena i Star
Breeze que han visitat per primer
cop el port i la destinació.
Pel que fa a companyies, destaca l’estrena de la companyia Aida
Cruises que ha suposat la incorporació d’un peril de turista alemany
i el retorn de la naviliera britànica

P&O Cruises. Ports ha exposat que
també s’ha idelitzat la companyia
britànica Thomson Cruises i de la
nord-americana de luxe Seabourn
Cruise Lines. També remarca Ports
la continuïtat de les navilieres
nord-americanes de luxe Oceania
Cruises, Regent Seves Sea Cruises,
Azamara Cruises i Windstar Cruises. A més de la visita de la companyia francesa Ponant Cruises.
El creuer Azamara Questva tancar l’excel·lent temporada de
creuers  del port de Palamós.
El vaixell va arribar a la una del
migdia procedent del port italià
d’Ajaccio i preveia salpar a les onze
de la nit cap al port de Barcelona.
El creuer porta a bord  passatgers, majoritàriament nord-ame-

Torroella destina 1,77 milions d’euros a
inversions en el pressupost del 2018
DdG TORROELLA DE MONTGRÍ

■ L’equip de govern de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí
(ERC-Junts, UPM i LEST) va aprovar al ple d’ahir els pressupostos
per al , mentre que PDeCAT
i COET, a l’oposició, hi van votar
en contra –la CUP, també a l’oposició, va abandonar el ple en protesta per l’empresonament govern català–. L’equip de govern va
exposar que els comptes per al
 «continuen reforçant els eixos bàsics del mandat: polítiques
socials, educació, reactivació econòmica, digniicació de la via pública, millora dels serveis i equipaments municipals i contenció
de la despesa». Segons el govern,
«l’evolució positiva de les inan-

Un tall elèctric
deixa sense
servei 7.100
abonats de Sant
Feliu de Guíxols

ces locals en els darrers exercicis
permet mantenir una important
capacitat inversora, amb la contenció de la pressió iscal i la reducció de l’endeutament municipal, eixos estratègics de la gestió
en matèria d’hisenda municipal».
Els pressupostos elaborats pel
govern torroellenc pugen a
..,, pràcticament el
mateix import de l’exercici anterior (l’import representa un increment del ,). La partida d’inversions per al  és d’..
euros, un  menys que al .
Les actuacions més importants
que s’hi preveuen són la zona esportiva municipal (. euros), la desurbanització de la Pletera dins del Projecte Life

(. euros), el Centre d’Interpretació Espai Medes de l’Estartit
(. euros) i la remodelació
Passeig de l’Església (. euros).
Quant a l’EMD de l’Estartit, hi
transfareix ., euros.
L’alcalde, Josep Maria Rufí
(ERC-Junts), que assumeix directament la regidoria d’Hisenda, va
recordar que els números amb
què es va tancar l’exercici de 
certiiquen una tendència «molt
positiva» que es va concretar en la
generació d’un romanent de tresoreria de . euros. La previsió és que l’endeutament se situï
a inals de  en un ,,
pràcticament dos punts per sota
de la previsió inicial. Per al ,

ricans i britànics.
El port de Roses va tancar la
temporada, que ha anat d’abril a
juliol, amb quatre escales i .
passatgers. Comparativament, ha
rebut una escala menys i ha doblat
amb escreix el miler de passatgers
de la temporada passada. L’impacte econòmic d’aquests creuers ha
suposat . euros en el territori.
De la temporada a Roses, Ports
ha destacat que ha rebut dues escales inaugurals: el creuer de luxe
Seabourn Odyssey i el creuer de categoria estàndard Tui Discovery
que ha suposat la incorporació de
creuers de major capacitat al port
rosinc i que ha suposat l’arribada
d’un peril de creuerista britànic.

INVERSIONS MÉS
IMPORTANTS
EUROS

Zona esportiva
600.000
Desurbanitzar la Pletera
389.222
Centre d’Interpretació Medes 150.000
Remodelació Ps. de l’Església 115.000
Biblioteca Muni. de l’Estartit 100.000
Reasfaltatge de carrers
100.000
Inversions pressup. particip. 75.000
Inversions Consells de Barri 25.000
Connexió carri bici-campings 25.000
Implementació adm. electro. 12.000
Proj. de renovació muesograf. 10.000
FONT: AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

d’acord amb la planiicació que
s’ha fet dels ingressos i les despeses, el percentatge podria reduirse ins al ,, amb la projecció
que al  sigui del ,.

■ Un tall elèctric ahir a la tarda va
deixar sense subministrament
. abonats al municipi de Sant
Feliu de Guíxols, segons van informar fonts de la companyia Endesa, que van exposar que la situació
es va originar arran de la desconnexió fortuïta d’una línia de mitja
tensió. La desconnexió es va produir quan passaven vint minuts
de les quatre de la tarda i el servei
es va restablir en la seva totalitat
quan faltaven pocs minuts per a
tres quarts de sis de la tarda.
Les fonts de la companyia elèctrica van exposar que els .
abonats que es van quedar sense
llum van anar recuperant el subministrament de manera progressiva ins al restabliment total a les
llars i locals afectats. En total, van
precisar les fonts d’Endesa, el tall
d’abastament elèctric es va prolongar una hora i  minuts.
Tall anterior a la Bisbal i Corçà
Divendres de la setmana passada,
uns . abonats, principalment
dels municipis de la Bisbal d’Empordà i de Corçà, també es van
veure afectats per un tall en el subministrament elèctric. Aleshores,
la causa va ser la desconnexió
d’una línia. En aquell cas, la ruptura en el subminstrament elèctric es va produir a un quart de
cinc de la tarda i el servei es va recuperar totalment a tres quarts de
set del vespre, va informar aleshores Endesa.

Cau la volta
de l’escala
de l’ajuntament
de la Pera
E.B. LA PERA

■ Ensurt a l’ediici de l’ajuntament de La Pera ahir al matí. Va
caure la volta de l’escala de la segona planta i això va fer intervenir
els Bombers. Una persona va haver de ser atesa in situ pel SEM
però, segons fonts del cos de salvament i extinció d’incendis,
aquesta no va necesitar més atenció mèdica.
Els fets van succeir pels volts de
tres quarts d’onze del matí quan a
l’escala de la segona planta es va
desprendre la volta. Els Bombers
s’hi van desplaçar i van estar revisant que no hi hagués algun tipus
de problema estructural. Sortosament, tot va acabar en un ensurt.
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Palamós tanca la millor temporada
de creuers amb 42.800 passatgers
També ha batut el rècord en escales, amb un total de 42, i un impacte econòmic de 3,4 milions
DdG PALAMÓS

■El port de Palamós va tancar ahir
amb l’Azamara Quest una temporada de creuers històrica amb 
escales i . passatgers, batent
rècords en escales i passatgers.
Comparativament, han arribat
deu escales més que l’any passat
amb un increment del , i
. passatgers més amb un
augment del  respecte a la
temporada anterior. Amb aquestes xifres Palamós supera per primer cop el llindar de  escales i
assoleix també per primera vegada
més de . passatgers, va informar Ports de la Generalitat.
L’organisme portuari valora que
l’impacte econòmic de l’activitat
de creuers al port de Palamós ha
estat de , milions d’euros.
Aquests resultats, segons Ports,
consoliden el lideratge del port en
l’activitat creuerística, reforcen el
paper de la destinació Costa Brava,
ajuden a dinamitzar el turisme a la
demarcació gironina i impulsen
econòmicament el territori.
Ports de la Generalitat ha recordat que la temporada de creuers
 es va iniciar el  d’abril i va
inalitzar ahir, un període on els
mesos amb major aluència de
creuers han estat el setembre amb
deu escales, el juliol amb vuit escales, l’octubre amb set escales i el
mes de maig amb sis. Alhora, ha
subratllat l’aluència de turistes de
creuer en temporada baixa.
De les companyies que aquest
any han visitat Palamós, un  tenia caràcter de luxe i un , de categoria estàndard. Comparativament amb la temporada anterior,
els creuers de luxe han baixat un
 i les navilieres estàndard han
incrementat un , segons les
dades de Ports.

Fonts de la companyia
Endesa informen que es va
produir una desconnexió
fortuïta d’una línia elèctrica
C.T.B. SANT FELIU DE GUÍXOLS

El creuer «Azamara Quest», amarrat al port de Palamós, ahir. PORTS DE LA GENERALITAT

Quant a nacionalitats, la tipologia de turistes ha estat un  britànics, un  alemanys, un 
nord-americans,  canadencs,
 australians,  irlandesos i un
 de nacionalitats vàries. Destaca
la forta incorporació del mercat
alemany amb la companyia Aida
Cruises, destaca Ports. A més, Palamós ha rebut vuit escales inaugurals: Albatros, Aidaaura, Island
Sky, Oriana, Seabourn Encore, Seven Seas Voyager, Sirena i Star
Breeze que han visitat per primer
cop el port i la destinació.
Pel que fa a companyies, destaca l’estrena de la companyia Aida
Cruises que ha suposat la incorporació d’un peril de turista alemany
i el retorn de la naviliera britànica

P&O Cruises. Ports ha exposat que
també s’ha idelitzat la companyia
britànica Thomson Cruises i de la
nord-americana de luxe Seabourn
Cruise Lines. També remarca Ports
la continuïtat de les navilieres
nord-americanes de luxe Oceania
Cruises, Regent Seves Sea Cruises,
Azamara Cruises i Windstar Cruises. A més de la visita de la companyia francesa Ponant Cruises.
El creuer Azamara Questva tancar l’excel·lent temporada de
creuers  del port de Palamós.
El vaixell va arribar a la una del
migdia procedent del port italià
d’Ajaccio i preveia salpar a les onze
de la nit cap al port de Barcelona.
El creuer porta a bord  passatgers, majoritàriament nord-ame-

Torroella destina 1,77 milions d’euros a
inversions en el pressupost del 2018
DdG TORROELLA DE MONTGRÍ

■ L’equip de govern de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí
(ERC-Junts, UPM i LEST) va aprovar al ple d’ahir els pressupostos
per al , mentre que PDeCAT
i COET, a l’oposició, hi van votar
en contra –la CUP, també a l’oposició, va abandonar el ple en protesta per l’empresonament govern català–. L’equip de govern va
exposar que els comptes per al
 «continuen reforçant els eixos bàsics del mandat: polítiques
socials, educació, reactivació econòmica, digniicació de la via pública, millora dels serveis i equipaments municipals i contenció
de la despesa». Segons el govern,
«l’evolució positiva de les inan-

Un tall elèctric
deixa sense
servei 7.100
abonats de Sant
Feliu de Guíxols

ces locals en els darrers exercicis
permet mantenir una important
capacitat inversora, amb la contenció de la pressió iscal i la reducció de l’endeutament municipal, eixos estratègics de la gestió
en matèria d’hisenda municipal».
Els pressupostos elaborats pel
govern torroellenc pugen a
..,, pràcticament el
mateix import de l’exercici anterior (l’import representa un increment del ,). La partida d’inversions per al  és d’..
euros, un  menys que al .
Les actuacions més importants
que s’hi preveuen són la zona esportiva municipal (. euros), la desurbanització de la Pletera dins del Projecte Life

(. euros), el Centre d’Interpretació Espai Medes de l’Estartit
(. euros) i la remodelació
Passeig de l’Església (. euros).
Quant a l’EMD de l’Estartit, hi
transfareix ., euros.
L’alcalde, Josep Maria Rufí
(ERC-Junts), que assumeix directament la regidoria d’Hisenda, va
recordar que els números amb
què es va tancar l’exercici de 
certiiquen una tendència «molt
positiva» que es va concretar en la
generació d’un romanent de tresoreria de . euros. La previsió és que l’endeutament se situï
a inals de  en un ,,
pràcticament dos punts per sota
de la previsió inicial. Per al ,

ricans i britànics.
El port de Roses va tancar la
temporada, que ha anat d’abril a
juliol, amb quatre escales i .
passatgers. Comparativament, ha
rebut una escala menys i ha doblat
amb escreix el miler de passatgers
de la temporada passada. L’impacte econòmic d’aquests creuers ha
suposat . euros en el territori.
De la temporada a Roses, Ports
ha destacat que ha rebut dues escales inaugurals: el creuer de luxe
Seabourn Odyssey i el creuer de categoria estàndard Tui Discovery
que ha suposat la incorporació de
creuers de major capacitat al port
rosinc i que ha suposat l’arribada
d’un peril de creuerista britànic.

INVERSIONS MÉS
IMPORTANTS
EUROS

Zona esportiva
600.000
Desurbanitzar la Pletera
389.222
Centre d’Interpretació Medes 150.000
Remodelació Ps. de l’Església 115.000
Biblioteca Muni. de l’Estartit 100.000
Reasfaltatge de carrers
100.000
Inversions pressup. particip. 75.000
Inversions Consells de Barri 25.000
Connexió carri bici-campings 25.000
Implementació adm. electro. 12.000
Proj. de renovació muesograf. 10.000
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d’acord amb la planiicació que
s’ha fet dels ingressos i les despeses, el percentatge podria reduirse ins al ,, amb la projecció
que al  sigui del ,.

■ Un tall elèctric ahir a la tarda va
deixar sense subministrament
. abonats al municipi de Sant
Feliu de Guíxols, segons van informar fonts de la companyia Endesa, que van exposar que la situació
es va originar arran de la desconnexió fortuïta d’una línia de mitja
tensió. La desconnexió es va produir quan passaven vint minuts
de les quatre de la tarda i el servei
es va restablir en la seva totalitat
quan faltaven pocs minuts per a
tres quarts de sis de la tarda.
Les fonts de la companyia elèctrica van exposar que els .
abonats que es van quedar sense
llum van anar recuperant el subministrament de manera progressiva ins al restabliment total a les
llars i locals afectats. En total, van
precisar les fonts d’Endesa, el tall
d’abastament elèctric es va prolongar una hora i  minuts.
Tall anterior a la Bisbal i Corçà
Divendres de la setmana passada,
uns . abonats, principalment
dels municipis de la Bisbal d’Empordà i de Corçà, també es van
veure afectats per un tall en el subministrament elèctric. Aleshores,
la causa va ser la desconnexió
d’una línia. En aquell cas, la ruptura en el subminstrament elèctric es va produir a un quart de
cinc de la tarda i el servei es va recuperar totalment a tres quarts de
set del vespre, va informar aleshores Endesa.

Cau la volta
de l’escala
de l’ajuntament
de la Pera
E.B. LA PERA

■ Ensurt a l’ediici de l’ajuntament de La Pera ahir al matí. Va
caure la volta de l’escala de la segona planta i això va fer intervenir
els Bombers. Una persona va haver de ser atesa in situ pel SEM
però, segons fonts del cos de salvament i extinció d’incendis,
aquesta no va necesitar més atenció mèdica.
Els fets van succeir pels volts de
tres quarts d’onze del matí quan a
l’escala de la segona planta es va
desprendre la volta. Els Bombers
s’hi van desplaçar i van estar revisant que no hi hagués algun tipus
de problema estructural. Sortosament, tot va acabar en un ensurt.

DIARI DE GIRONA
TORROELLA DESTINA 1,77 MILIONS D'EUROS A INVERSIONS EN EL PRESSUPOST DEL 2018

L'equip de govern de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí (ERCJunts, UPM i
LEST) va aprovar al ple d'ahir els pressupostos per al 2018, mentre que PDeCAT
i COET, a l'oposició, hi van votar en contra la CUP, també a l'oposició, va
abandonar el ple en protesta per l'empresonament govern català. L'equip de
govern va exposar que els comptes per al 2018 «continuen reforçant els eixos
bàsics del mandat: polítiques socials, educació, reactivació econòmica, dignificació
de la via pública, millora dels serveis i equipaments municipals i contenció de la
despesa». Segons el govern, «l'evolució positiva de les finances locals en els
darrers exercicis permet mantenir una important capacitat inversora, amb la
contenció de la pressió fiscal i la reducció de l'endeutament municipal, eixos
estratègics de la gestió en matèria d'hisenda municipal».
Els pressupostos elaborats pel govern torroellenc pugen a 17.880.169,40,
pràcticament el mateix import de l'exercici anterior (l'import representa un
increment del 0,12%). La partida d'inversions per al 2018 és d'1.776.242 euros,
un 19% menys que al 2017. Les actuacions més importants que s'hi preveuen
són la zona esportiva municipal (600.000 euros), la desurbanització de la Pletera
dins del Projecte Life (389.222 euros), el Centre d'Interpretació Espai Medes de
l'Estartit (150.000 euros) i la remodelació Passeig de l'Església (115.000 euros).
Quant a l'EMD de l'Estartit, hi transfareix 640.395,99 euros.
L'alcalde, Josep Maria Rufí (ERCJunts), que assumeix directament la regidoria
d'Hisenda, va recordar que els números amb què es va tancar l'exercici de 2016
certifiquen una tendència «molt positiva» que es va concretar en la generació
d'un romanent de tresoreria de 611.000 euros. La previsió és que l'endeutament
se situï a finals de 2017 en un 64,35%, pràcticament dos punts per sota de la
previsió inicial. Per al 2018, d'acord amb la planificació que s'ha fet dels ingressos
i les despeses, el percentatge podria reduirse fins al 59,54%, amb la projecció
que al 2019 sigui del 56,33%.
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INSTAGRAM ES
#PLETERA #ESTARTIT
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PREMSA COMARCAL
RAMON ROVIRA I PATRICI TIXIS, ALS PREMIS GABINETS DE COMUNICACIÓ

L'Auditori de La Mercè, a Girona, acollirà el divendres 17 de novembre la IX Edició
dels Premis Gabinets de Comunicació, organitzats pel Col·legi de Periodistes de
Catalunya amb la col·laboració de la Diputació de Girona, Asisa i l'Ajuntament de
Girona. L'acte compta també amb el suport de Perelada, Eccocivi, Embotits Caula
i La Fromagerie.
L'acte, obert a tothom, comptarà amb un diàleg entre dos primeres espases de la
comunicació corporativa: els periodistes Ramon Rovira i Patrici Tixis. Rovira és el
responsable de comunicació del Banc Sabadell, i Tixis és el director de
comunicació corporativa del Grup Planeta. Els dos parlaran de la feina dels
"Periodistes a l'altra banda" en un diàleg distès conduït per Jordi Grau, director
d'El Punt Avui Girona.
Després serà el torn del lliurament dels Premis Gabinets de Comunicació, que
consten de tres modalitats: Millor Portaveu (que es decideix a través dels vots
dels col·legiats), Millor Pla de Comunicació i Millor Acció Comunicativa.
El Premi al Millor Portaveu (2016) s'ha concedit a Lara Costafreda i Rubén
Wagensberg, coordinadors de la campanya 'Casa nostra, casa vostra', que va
mobilitzar la societat catalana en favor dels drets i l'acolliment de les persones
refugiades i migrants.
El guanyador del Premi al Millor Pla de Comunicació ha estat l'Hospital de
Cerdanya amb la seva "Comunicació transfronterera", presentat per la col·legiada
Cristina Ferrer. El jurat ha valorat la complexitat i dificultat de la tasca
comunicativa realitzada. L'objectiu principal del pla de comunicació és donar una
identitat pròpia i de qualitat al nou centre hospitalari.
Pel què fa a la Millor Acció Comunicativa, s'ha atorgat un premi exaequo al
Projecte Life Pletera i a la Sagrada Família. El jurat del premi ha valorat del
Projecte Life Pletera ("L'art contemporani com a instrument de comunicació,
difusió i reflexió", presentat per Jordi Gamero, de l'Ajuntament de Torroella de
Montgrí) "l'ambiciòs i innovador projecte de desurbanització i restauració
ambiental i l'extraordinària i pionera experiència d'introduir l'art contemporani
com a eina de sensibilització i reflexió". En el cas de la Sagrada Família i el seu pla
"Campanya de Comunicació Portes Obertes 2016", presentat per Anna Bellorbí,
s'ha valorat el compliment amb èxit de l'objectiu principal de la campanya, que
era donar a conèixer el projecte de la basílica de la Sagrada Família i difondre de
forma precisa i acurada el missatge "Cap al 2026. Aixequem les torres centrals".
També s'ha tingut en compte "l'estricte i complet disseny de l'estratègia
comunicativa, amb l'objectiu de crear vincles emocionals entre la Sagrada Família i
la ciutadania".
El Grup de Gabinets de Comunicació, dirigit per Jordi Navarro, té l'objectiu de
reconèixer, dignificar i impulsar la tasca dels periodistes que han centrat la seva
trajectòria cap als gabinets de premsa i comunicació.
Font: Col·legi de Periodistes de Catalunya

LA VANGUARDIA
LA EXITOSA RENATURALIZACIÓN DE UNA URBANIZACIÓN FALLIDA TROPIEZA CON LA INTERVENCIÓN DE
HACIENDA

El proyecto de desurbanización de la Pletera de lEstartit (Baix Empordà), Life
Pletera, encara su fase final después de tres años de trabajo para recuperar el
entorno de marismas de esta zona de la Costa Brava. En este núcleo de Torroella
de Montgrí se proyectó en los años 80 una urbanización que después de años de
litigios quedó finalmente descartada con la recalificación de los terrenos a no
urbanizables. Tras una meticulosa labor de renaturalización, ahora ya consta de
un conjunto de lagunas temporales con flora y fauna autóctonas de estos
ecosistemas.
Iniciado en 2014, el Life Pletera preveía concluir en verano de 2018, pero los
responsables del proyecto avanzan a La Vanguardia que posiblemente tendrán
que pedir una prórroga. Ya solo les quedan pendientes dos actuaciones y una de
ellas, la que permitirá disfrutar de los resultados de la renaturalización, ha
tropezado con la aplicación del artículo 155.
Fondos paralizados por el artículo 155
La última actuación en la Pletera, imprescindible para su disfrute ciudadano, es la
creación de un sistema de itinerarios para visitar la zona. Un camino en el que el
acceso motorizado estará restringido y varias pasarelas para las zonas
inundables permitirán redescubrir las recuperadas marismas.
Sin embargo, este último trabajo se ha encontrado con otro obstáculo
imprevisto. Su financiación depende de la conselleria de Territori de la Generalitat
y tras la intervención estatal de control del Govern catalán los fondos destinados
al Life Pletera está paralizados.
El objetivo es que el entorno vuelva a su estado original de marismas
(Ariadna Oller Mitjanas)
Así lo denunciaba a finales de octubre la Generalitat en un comunicado, en el que
la secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marta Subirá, anunciaba el bloqueo
de 10 millones de euros destinados a varios proyectos en el medio natural, entre
los cuales se encuentra este de lEstartit.
El subministro eléctrico de los chalés
La otra actuación pendiente, que se realizará en los próximos meses pero
también apunta a una demora sobrevenida, es el traslado de la línea eléctrica de
media tensión que debía alimentar a la urbanización fallida. Ahora ya no es
necesaria, pero no se puede eliminar directamente porque conecta con toda la
región. Hay una parte subterránea que pasa junto a la carretera actual y otra que
se eleva hasta la mota del río, explica Àgata Colomer, coordinadora del proyecto.
El proyecto está pendiente del traslado de una línea eléctrica de media tensión y
la adaptación de las casetas presentes
(Ariadna Oller Mitjanas)
Estamos pendientes de un acuerdo con la compañía eléctrica para trasladarla y
que pase más lejos de la costa, añade. De las tres casetas eléctricas de la
Pletera, la primera se mantendrá para abastecer las casas más cercanas, la
segunda se eliminará y la tercera se adaptará como observatorio del entorno.
La coincidencia de estos dos factores, la línea eléctrica y el 155, hace que
seguramente tengamos que pedir una prórroga, concluye Colomer.
Éxito en la restauración del medio natural
Pese a los obstáculos, el proyecto ha avanzado considerablemente durante los
tres años que lleva activo. Tanto Colomer como Xavier Quintana, biólogo y
director científico del Life Pletera, aseguran que las actuaciones realizadas hasta
ahora ya se pueden considerar un éxito ambiental. Lo principal son las lagunas,
afirma Quintana, pero todo el conjunto ha sido satisfactorio.
El objetivo primordial del proyecto era devolver el entorno de la Pletera al estado
original, antes de la construcción del paseo marítimo en 1986. La zona ya era
pantanosa y con el paseo abandonado y azotado por los temporales había
quedado muy degradada . Cuando todavía había el paseo, los temporales
afectaban duramente los terrenos de interior, relata Quintana. Ahora hemos visto
que las lagunas y la marisma ayudan a frenar las inundaciones, añade.
Las lagunas creadas siguen la silueta del paseo marítimo, aunque Quintana
explica que, de hecho, de forma natural las masas de agua suelen dibujar
contornos alargados y paralelos al litoral. La creación de las lagunas se ha
realizado en tres fases, mediante distintas actuaciones. Quintana señala que la
diferencia cronológica que se puede observar en la densidad de flora: La más
antigua tiene una presencia mayor de vegetación.
Salicornia y fartet, dos valiosas especies que regresan
Entre esta vegetación destaca la salicornia, una planta autóctona de la zona que
está repoblando la superficie. Tanto Quintana como Colomer explican que las
plantas se han extendido de forma natural después de una ayuda inicial de
plantaciones en el entorno.
La primera zona en la que se crearon lagunas luce una visible abundancia de
salicornia
(Ariadna Oller Mitjanas)
Por otro lado, Quintana también destaca que las lagunas son el hábitat ideal para
el fartet, un pez en peligro de extinción que ha repoblado con facilidad la zona de
la Pletera. Empezamos en una de las lagunas y con la primera inundación de la
zona ya se extendieron por todas partes, explica el biólogo.
Otra de las actuaciones derivadas del proyecto Life Pletera es la restauración del
sistema dunar. Mediante la instalación de distintos muros de cañas y la colocación
de plantas han promovido la creación de dunas naturales, que servirán para
frenar la salida de la arena de la playa con los temporales y ventoleras de la zona.
Vertiente educativo y cultural
El proyecto también promueve un proyecto educativo para jóvenes de distintas
edades. Durante la ejecución del proyecto han recibido varias visitas escolares,
que han seguido la fórmula del aprendizaje de servicio: aprender a través de la

que han seguido la fórmula del aprendizaje de servicio: aprender a través de la
colaboración directa con el programa.
Por otro lado, para acercar las actuaciones al público, Life Pletera también se ha
unido al arte y la cultura. Cuentan con la colaboración de cinco artistas, que han
realizado distintas intervenciones relacionadas con el proyecto, como un
audiovisual de memorias de personas que vieron la zona antes de que se
construyera el paseo marítimo o la conservación de un vestigio, la tarima,
equivalente al 1% de la zona que se urbanizó.
La tarima representa el 1% del paseo marítimo eliminado
(Ariadna Oller Mitjanas)
Una actuación pendiente desde hace años
La desurbanización de la Pletera lleva años sobre la mesa. Concretamente desde
2002, cuando los terrenos pasaron a ser oficialmente no urbanizables, aunque la
construcción estaba paralizada desde 1986 por falta de financiación.
Ubicada entre las últimas casas de lEstartit y la desembocadura del río Ter, la
macrourbanización de la Pletera se proyectó en los años 80 en pleno boom
urbanístico de la Costa Brava con la previsión de construir seis manzanas de
casas. La crisis de principios de los 90 frenó el proyectó cuando solo se había
construido el paseo marítimo, cuatro miradores, un bloque de pisos y las bases
donde se tenían que construir el resto de edificios. Y desde entonces, el espacio
se fue degradando.
Ágata Colomer y Xavier Quintana en el entorno de la Pletera
(Ariadna Oller Mitjanas)
En 2007, el Ministerio de Medio Ambiente diseñó el proyecto de recuperación,
pero quedó aparcado durante tiempo. Fue entonces cuando el Ayuntamiento de
Torroella de Montgrí decidió proponerlo como Proyecto Life y obtener financiación
europea.
Para 2018, además de las dos fases que pendientes, se ha previsto un acto final
del proyecto que coincidirá con las jornadas del European Pond Conservation
Network, una organización que tiene como objetivo promover la conservación de
estanques y su biodiversidad.
La urbanización proyectada se quedó sin fondos en 1986 y quedó descartada en
2002
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Isco y Sara Sálamo, calentón en plena calle
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Agenda i Cartellera
Mercats
La Bisbal d'Empordà, les Planes
d'Hostoles, Platja d'Aro, Pineda
de Mar, Porqueres,Portbou,
Port de la Selva, Salt, Sils.

Espectacles
GIRONA
Clown A 2/4 de 9 de la nit a la
sala la Planeta representació de
l’espectacle de clown de Marcel
Tomàs amb el títol «El comediant». Temporada Alta.
PERALADA
Música A les 11 de la nit al Cotton Club del Casino de Peralada
concert i espectacle amb Los Mustang.
PLATJA D’ARO
Representació A les 9 de la nit
al Centre l’Avenir Fanalenc representació de l’espectacle «El cowboy de la trista figura» amb JCorona.
RIPOLL
Representació A les 10 de lanit
al Teatre Comtal representació de
l’espectacle «Si jo no hi fos».

Festivals
CASSÀ DE LA SELVA
Festival de Cançons de tradició
oral A 2/4 de 8 del vespre a Can
Trinxeria inauguració de l’exposició «Pere Blanc de Beget».
- A les 9 de la nit a la sala del centre recreatiu concert de Roger
Mas.
- A 2/4 d’11 de la nit al bar del centre recreatiu concert de Joan Boada Bandulimenjant.
- A 2/4 d’11 de la nit al bar del centre recreatiu Corrandes són Corrandes.

Música

la nit a Can Pagans representació
de «Ventura».
FIGUERES
Representació A les 9 de la nit
a l’Auditori dels Caputxins representació de «Dansa de mort» dirigida per Jordi Casanovas.
GIRONA
Representació A les 9 de la nit
al Teatre representació de l’obra
«Els tres aniversaris»

ANGLÈS
Contes A 2/4 de 6 de la tarda a
la biblioteca Joaquim Bauxell sessió de l’hora del conte amb un especial sobre «Contes estrellats» a
càrrec de la companyia Bocafoscant.

 A 2/4 de 9 del vespre a l’Auditori de Girona, concert de Buika. Després de la seva nominació als Latin Gammys 2016 per la seva peça
musical «Vivir sin Miedo», la cantant de Mallorca presenta el seu últim
treball «Para mí», un recull de cinc cançons de les qual cal destacar
«Dios de la nada», una composició del cantaor Camarón de la Isla.

QUART
Contes  A 2/4 de 6 de la tarda a
la biblioteca sessió de contes «La
revolució dels sabors».

Conferències
BANYOLES
Història  A les 8 del vespre a la
sala d’actes del Museu Darder
conferència sobre història de la literatura catalana i la novel.la modernista amb la participació de
Jaume Vila.
BLANES
Xerrada-taller  A les 6 de la
tarda a la sala Roberto Bolaño de
la biblioteca comarcal conferència-taller «Zapatos Rojos. Arte Público», a càrrec de Margarita Medina i Carme Guasch, psicòlogues
dins dels actes de commemoració
del 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència Envers les Dones i organitzada per l’Associació de Dones Artesanes de Blanes.
SANT FELIU DE GUÍXOLS
Energia A les 7 de la tarda a la
biblioteca pública Octavi Viader i
Margarit conferència «Energia
verda a casa nostra, ara és possible» amb la participació de Víctor
Naval Altabas de Som Energia,
coopeativa d’energia verda.

FIGUERES
Lectura A les 4 de la tarda a la
biblioteca lectura i comentari de
l’obra «Conte de Nadal».

SANT FELIU DE GUÍXOLS
Presentació llibre A les 7 de la
tarda al Teatre Auditori Narcís
Masferrer presentació del llibre
«Yo soy Eric Zimmerman» de l’escriptora Megal Maxwell.

Tallers

Presentació llibre A 2/4 de 8
del vespre a la biblioteca presentació de llibre «Robinson» de l’escriptor Vicenç Pagès. L’acte estarà
conduït per Albert Carol i promogut per Llibres Low Cost.
Presentació llibre A 2/4 de 8
del vespre a la Llibreria Edison
presentació «Camins de ronda de
la Costa Brava» de Jaume Campderrós i Nil Ventós.

Club de lectura A les 6 de la
tarda a la biblioteca Salvador
Allende club de lectura amb «La
trompeta del cigne».

GIRONA
Concert A les 8 del vespre a
l’Auditori Viader de la Casa de Cultura concert de Georgina Reyner,
mezzosoprano i Luis González al
piano.

Presentació llibre A les 7 de la
tarda a la Llibreria 22 presentació
del llibre «La boira incessant» de
Montserrat Aloy, poeta i David
Marí, fotògraf.

Ball

Presentació llibre A 2/4 de 8
del vespre, a la Llibreria Empúries, presentació del llibre «Esquitxos de l’Onyar» de Dolors Vilamitjana. Amb la presència de
l’autora i del fotògraf Josep Burset.

LLORET DE MAR
Ball A les 7 de la tarda, a l’Hotel
Evenia, concert i ball amb l’Orquestra Selvatana.

L’ESCALA
Contes A les 6 de la tarda a la
biblioteca sessió de contes amb
Mireia Monterde i Eloi Roca.

CELRÀ
Representació  A 2/4 de 9 de

Concha Buika presenta a
l’Auditori el disc «Para mí»

PERALADA
Presentació llibre A les 8 del
vespre al centre Sant Domènec
presentació del llibre «La Muga»
de Joan Carreras.

OLOT
Presentació llibre A les 7 de la
tarda a l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa presentació del llibre «La
meva història de la Guerra, a
Olot» de Joan Casulà.
Presentació llibre A les 8 del
vespre a l’Orfeó Popular Olotí
Pere Parramon presentarà el llibre «El noi saltador i la reina dels
guardians rossos» i tot seguit

SANT GREGORI
Contes A les 5 de la tarda a la biblioteca Miquel Martí i Pol celebració de l’hora del conte infantil amb
la sessió «Contes de cuina per llepar-se’n els dits!» amb al companyia d’animació La Minúscula.

Olot

La Perla 29 presenta l’obra
«Boscos» al Teatre Principal
 A les 9 de la nit al Teatre Principal d’Olot, la companyia La Perla
29 representa «Boscos». Dos-cents anys de la història d’Europa explicats a través de la Loup, una adolescent gòtica, irritada amb el
món, perduda en les seves creences i enfadada amb la mare perquè se li ha mort. Preu: entre 6 € i 22 €

SILS
Contes A 2/4 de 6 de la tarda a
la biblioteca sessió de contes amb
Olga Cercós.
VIDRERES
Contes A 2/4 de 6 de la tarda a
la biblioteca Joan Rigau i Sala
l’hora del conte amb la sessió
«Contes de la Pau».

Fires
BANYOLES
Fira de Sant Martirià  A les 10
del matí obertura de la fira amb
mostra de races autòctones dels
Països Catalans.
- De les 10 del matí a les 8 del vespre jornada per a escoles amb visites ambientades i concertades.
- A les 8 del vespre al recinte firal
inauguració de la fira de Sant
Martirià.

Premis

Girona

Retrats de l’Índia rural amb
«Terra de Somnis» al CaixaForum
Fins al pròxim 14 de gener, el CaixaForum Girona acull «Terra
de Somnis», una exposició de fotografies de Cristina García Rodero que mostra sense complexos la singularitat i asimetria del món
rural de l’Índia. És la clau d’accés a l’Índia més desconeguda, un
mapa social on les ombres recuperen la vida.

GIRONA
Gabinets de Comunicació A
les 7 de la tarda a l’Auditori del
Centre Cultural de la Mercè acte
de lliurament dels premis Gabinets de Comunicació del Col.legi
de Periodistes de Catalunya.
- Primer diàleg amb el títol «Periodistes a l’altra banda» amb
Ramon Rovira, responsable de
comunicació del Banc de Sabadell i Patrici Tixis, director de comunicació corporativa del Grup
Planeta.

VIDRERES
Sant Iscle i Santa Victòria A
les 9 del vespre, al Teatre Casino
la Unió, concert de «País Petit»
amb Susanna del Saz. Al final de
l’actuació hi haurà refrigeri amb
cava i tastets de salsafí.

Projeccions

ROSES
Club de lectura A 2/4 de 8 del
vespre a la biblioteca, club de lectura amb «Tierra de campos» de
David Trueba. Anirà a càrrec de
Toni Martínez.

FIGUERES
Concert A les 9 de la nit a l’Auditori dels Caputxins concert Guillem Arnedo Band & Celeste Alías.

BESCANÓ
Representació A les 9 de la nit
al Teatre representació de l’obra
«Els tres aniversaris» sota la direcció de Joan Prat i Coll.

Girona

- Posteriorment, lliurament dels
premis gabinets de comunicació
amb millor pla de comunicació
per l’Hospital de la Cerdanya, millor acció comunicativa al projecte
Life Pletera i a la Sagrada Família
i millor portaveu a Lara Costafreda i Rubén Wagensberg (Casa
nostra, casa vostra).

CELRÀ
Club de lectura A les 9 de la nit
a la biblioteca club de lectura especial amb el comentari de l’obra
«A l’ombra de les noies en flor»
de Marcel Proust.

GIRONA
Club de lectura A 2/4 de 6 de la
tarda a la biblioteca Ernest Lluch
club de lectura amb «L’ocarina
blava» de Mario Satz.

Teatre

PALAFRUGELL
Presentació llibre A les 7 de la
tarda a la biblioteca pública presentació del llibre «El bol de gres»
d’Eugeni Penalba.

PALAMÓS
Presentació llibre A les 8 del
vespre a la biblioteca Lluís Barceló i Bou presentació del llibre «5S
para la mejora contínua: hacer
más con menos» de Joan Aldavert, Eduard Vidal, Jordi J. Lorente i Xavier Aldavert.

TORROELLA DE MONTGRÍ
Representació A 2/4 de 9 de la
nit a l’Espai Ter representació de
l’obra «La treva».

Lletres

col.loqui obert entre l’autor, l’editora Maria Lluisa Samaranch i els
assistents.

Presentació llibre A 2/4 de 8
del vespre a la Fundació Josep Pla
presentació del llibre «Proses reposades» de Miquel Martín. La
presentació anirà a càrrec de l’escriptor, Lluís Muntada.

SALT
Representació A 2/4 de 9 de la
nit al Teatre representació de
l’obra «Vania» dirigida per Àlex
Rigola.

BLANES
Concert A 1/4 d’11 de la nit al
Teatre concert de Santa Cecília a
càrrec de la Banda i Cobla del
col.legi Santa Maria sota la direcció de Jordi Sacristán.

Jazz A les 11 de la nit al Sunset
Jazz Club concert d’Edna Sey.

AVUI DESTAQUEM

Els actes per publicar a l’agenda s’han d’enviar
amb 72 hores d’antelació com a mínim a l’adreça
de correu fets.diaridegirona@epi.es

GIRONA
Fotografia  A 2/4 de 6 de la
tarda al complex esportiu de Sant
Narcís del GEiEG taller de fotografia esportiva a càrrec de Juanjo
Valeros.
Infantil  A 2/4 de 7 de la tarda
al centre cívic Onyar taller de dolç
i salat de Nadal per a infants.
SANTA COLOMA DE FARNERS
Infantil A 2/4 de 6 de la tarda a
la biblioteca Joan Vinyoli taller
«Construït el coet de Tintín» a càrrec d’Univers Quark.

Visites
ROSES
Port de pesca A les 5 de la tarda, visita guiada al port de pesca i
posteriorment també a la subhasta de peix.

Festes
CALONGE-SANT ANTONI
Festa major i del Vi Nou A les
5 de la tarda a la capella del Carme de Calonge exposició «Flors,
fulles i fruits» d’Alfons Martí.
- A 2/4 de 6 de la tarda a la biblioteca de la cooperativa de Sant Antoni l’hora del conte.
- A les 8 del vespre a la sala Fontova de Calonge conferència amb
el títol «Els formatges del mas
Alba pas a pas» a càrrec de Martí
Huguet.
LLORET DE MAR
Festes de Sant Romà A les 7 de
la tarda a l’Hotel Evenia concert
de l’orquestra Selvatana.
- A 2/4 de 10 de la nit a la plaça
Germinal Ros finald el concurs Sonabucs.
- A 2/4 de 12 de la nit a l’Hotel
Evenia ball de festa major amb
l’orquestra Selvatana.

FIGUERES
Mostra de muntanya A les 9
de la nit a la Cate mostra de muntanya amb la projecció de l’audiovisual «Els 14 vuitmils del planeta.
Tancant el cercle. De Ferran Latorre».
GIRONA
Mostra de cinema espiritual A
les 5 de la tarda a l’Auditori de
l’EspaiCaixa projecció de la pel.lícula «Storm. Letter of fire» dins
de la mostra de cinema espiritual.

Gastronomia
MAÇANET DE CABRENYS
Jornades gastronòmiques de la
castanya Fins el 19 de novembre celebració de les jornades
gastronòmiques de la castanya
amb La Quadra, Els Caçadors de
Maçanet, El Forat, El Molí, Restaurant Manrella, El Canigó, La Central, Trull d’en Francesc i El Cafetí
de Boadella.
PLATJA D’ARO
Tardor de tapes Fins el 26 de
novembre celebració de la campanya Tardor de tapes amb: The
Grill, D Burguer, El Cisne, Bar
Bona, Catalina, Lizarran, Dgust,
Pizzeria la Riera, La Tablita, Aradi,
Sushi d’Aro i Bon Dia.
SANT FELIU DE GUÍXOLS
Ganxo tapes de tardor Fins el
19 de novembre Ganxo Tapes de
Tardor amb la participació de:
Avenida, Butron Berria, Cafè Bar
Trece, Cal Campaner, Can Kiku,
Can Toni Covas, Casa Elisa, Casa
Pizza, Casino Guixolenc, Catalunya, El Celler del Tritón, El Racó del
Pastor, Els Teixits, Extremeño,
Guixols Cafè, Hot Dog, La Gaviota
Bar Taverna, La Magnolia, La Pansa, L’Estació, Marabú, Mistral,
Pintxos Sur, Rancho Far West,
SQR Cafè, Taverna de Can Quim,
Taverna de la Espuela, Taverna
del Mercat, Temp’s i Villa Laura.

Oci
GIRONA
Senderisme  El Consell Comarcal del Gironès i el Centre de
Visitants organitzen durant tot
l’any rutes de senderisme guiades per membres de l’Associació
de Guies de Natura Gironès.
L’oferta de rutes és diversa i
amb diversos nivells. Cal fer reserva prèvia al 636 96 67 05 (de
l’associació) o al Centre de Visitants: 972 011 669. El preu de
cada sortida és de 3 € per persona (gratuït per als menors de 12
anys). Les sortides són a les 10
del matí i cada ruta té una durada aproximada de 3,5 hores. Per
consultar les rutes visiteu:
www.turismegirones.cat
RIUDELLOTS DE LA SELVA
Fundació Mona  Visites a la
Fundació MONA per descobrir
els secrets dels primats. Visita
guiada de dues hores de durada
i per a totes les edats. Visita
Ximpàtica per famílies amb mainada entre 4-12 anys, visites
guiades per Adults. Cada cap de
setmana. Més informació i reserves: 972 477 618.

Diari de Girona
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Cultura i Societat

El Col·legi de Periodistes entrega els premis
als millors gabinets de comunicació
Nostra, Casa Vostra, d’ajuda als refugiats. El projecte Life Pletera, de
l’Estartit, va rebre el premi a la millor acció comunicativa conjuntament amb la Sagrada Família de
Barcelona. I entre els guanyadors
encara hi va haver un altre gironí:
l’hospital de la Cerdanya, que va

DdG GIRONA

■El Col·legi de Periodistes de Catalunya va entregar ahir a Girona
els premis Gabinets de Comunicació. En aquesta ocasió, el premi
al millor portaveu ha recaigut en
mans de Lara Costafreda i Rubén
Wagensberg, de l’entitat Casa

guanyar el premi al millor pla de
comunicació.
Abans de l’entrega, Jordi Grau
va conduir un debat amb Ramon
Rovira, responsable de comunicació del Banc Sabadell, i Patrici
Tixis, director de comunicació del
grup Planeta.

Els guardonats, ahir, al final de l’acte. ANIOL RESCLOSA

AVUI FELICITEM
ENVIEU UNA FOTOGRAFIA RECENT
AMB UN TEXT BREU AMB 48H.
D’ANTELACIÓ A L’ADREÇA DE CORREU
fets.diaridegirona@epi.es

➤ Sala 5: 4.00 - 6.15 - 8.30 - 10.45

➤ Sala 6: 4.15 - 6.25 - 8.35 - 10.45

➤ Sala 9: 4.00 - 6.15 - 8.30 - 10.45

Divendres en Jordi ha fet 47 anys.
Moltes felicitats de part dels pares i
germans. T'estimem!

Felicitats, Maria! Ja tens 4 anys!
T'estimem. Mama, papa i Aitor.

➤ Sala 10: 4.00 - 6.15 - 8.30 - 10.45

➤ Sala 11: 4.15 - 6.30 - 8.45
(divendres a diumenge i de dimarts a dijous)

➤ Sala 13: 4.15 - 6.30 - 8.45 (divendres,

i de dimarts a dijous)
6.30 - 8.45 (dissabte i diumenge)

Josep Pons renova
com a director
musical del Liceu
ins l’any 2022
ACN BARCELONA

ALBÈNIZ CENTRE
ALBÈNIZ PLAÇA

972 410 110
972 410 660

DIMECRES

DILLUNS
DIMARTS i DIJOUS

DIVENDRES
DISSABTE i DIUMENGE

DIVENDRES

3,80 €

6,00 €

6,00 €

7,00 €

La promoció no és
vàlida vigílies i festius

La promoció no és
vàlida vigílies i festius

Menors
de 16 anys

La promoció no és
vàlida vigílies i festius

W

W

W

.

C

I

N

E

M

E

S

A

L

B

E

N

I

Z

.

C

A

T

■ El Gran Teatre del Liceu ha renovat el mestre Josep Pons com a
director musical de la fundació
ins a la temporada -.
Pons es va incorporar a la direcció
musical el setembre de  i des
de llavors s'ha encarregat de dissenyar i implementar el Pla Musical de millora de l'Orquestra Simfònica i el Cor del Liceu.
Segons ha comunicat el Liceu
es vol donar continuïtat a aquesta
línia de «millora» que ha obtingut
«grans resultats» avalats per actuacions com Götterdämmerung
i Benvenuto Cellini la temporada
/.

DIARI DE GIRONA
EL COL·LEGI DE PERIODISTES ENTREGA ELS PREMIS ALS MILLORS GABINETS DE COMUNICACIÓ

El Col·legi de Periodistes de Catalunya va entregar ahir a Girona els premis
Gabinets de Comunicació. En aquesta ocasió, el premi al millor portaveu ha
recaigut en mans de Lara Costafreda i Rubén Wagensberg, de l'entitat Casa
Nostra, Casa Vostra, d'ajuda als refugiats. El projecte Life Pletera, de l'Estartit,
va rebre el premi a la millor acció comunicativa conjuntament amb la Sagrada
Família de Barcelona. I entre els guanyadors encara hi va haver un altre gironí:
l'hospital de la Cerdanya, que va guanyar el premi al millor pla de comunicació.
Abans de l'entrega, Jordi Grau va conduir un debat amb Ramon Rovira,
responsable de comunicació del Banc Sabadell, i Patrici Tixis, director de
comunicació del grup Planeta.
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L’Hospital de Cerdanya
rep el guardó al Millor
Pla de Comunicació
CPC

 Els Premis Gabinets de
Comunicació, del Col·legi de
Periodistes, reconeixen la
tasca dels professionals de fonts
REDACCIÓ MANRESA

n Els Premis Gabinets de Comunicació, que reconeixen la tasca
dels periodistes de fonts, van ser
lliurats divendres passat a Girona.
El guanyador del Premi al Millor
Pla de Comunicació va ser l’Hospital de Cerdanya amb la seva
«Comunicació transfronterera»,
presentat per la col·legiada Cristina Ferrer. El jurat va valorar la
complexitat i diﬁcultat de la tasca
comunicativa realitzada. La Millor

Madrenas dóna el premi a Ferrer

Acció Comunicativa es va atorgar
ex aequo al Projecte Life Pletera i
a la Sagrada Família. Finalment, el
Premi al Millor Portaveu, triat pels
col·legiats del Col·legi de Periodistes, va ser per a Lara Costafreda i
Rubén Wagensberg, per la campanya «Casa nostra, casa vostra».
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Al web també
pots veure...
JUVENTUS-BARÇA, EN
DIRECTE: torna la
Champions League i ho fa
amb un autèntic partidàs.
El conjunt d’Ernesto
Valverde s’enfronta amb el
seu botxí de la temporada
passada a la màxima
competició continental. Si
vols seguir el partit en
directe, ho podràs fer al
web de Regió7 a les 20.45 h.

1

OBERTURA DE LES
ESTACIONS D’ESQUÍ: al
web pots trobar una llista
amb l’obertura de totes les
estacions d’esquí del
territori. Si ja tens ganes de
posar-te les botes i baixar
lliscant per les pendents,
entra i informat de quin dia
comença la temporada.

2

LA 1 H 22.45 []

Son of a Gun
 2014. Austràlia. Director: Julius Avery. Int.: Ewan McGregor, Brenton
Thwaites, Alicia Vikander, Matt Nable, Damon Herriman. 108 min. Color.
Tancat per un delicte menor, JR és un jove de 19 anys que aprèn ràpidament les dures realitats de la vida a la presó, i que per sobreviure dins cal buscar protecció. JR aviat es troba sota l'atenta mirada del criminal més famós
d'Austràlia, Brendan Lynch, però aquesta empara que el jove busca té un
preu. Lynch i el seu equip tenen plans per al seu jove protegit: després de sortir en llibertat, JR ha d'ajudar Lynch amb el seu pla de fugida. Com a recompensa, està convidat a unir-se al mateix grup de companys mentre planegen
un robatori que els pot fer guanyar milions. No obstant això, quan les coses
comencen a anar malament JR es troba en una cruïlla qüestionant en qui pot
o no confiar. Debut en el llargmetratge de l'australià Julius Avery, que lliura
una pel·lícula de tall clàssic.

CLAU P PEL·LÍCULES S SÈRIES I INFANTIL E ESPORTS O SUBTITULATS PER A PERSONES SORDES

DISTRITO 13 ULTIMÁTUM

La Sexta
07.30 ¿Quién vive ahí?O
09.15 Crímenes
imperfectos.O
10.15 Las primeras 48
horas.O
11.00 Al rojo vivo: previo.
12.30 Al rojo vivo. Amb Antonio García Ferreras.
14.00 La Sexta noticias 1.O
14.55 Jugones. EO
15.20 Jugones: el análisis.

Esport3

08.35 Zona Champions
09.30 El Club de la Mitjanit
11.00 La caseta de la platja
12.00 L'Àfrica més salvatge
12.52 Passejades amb història
13.42 La cuina de Rachel
Khoo: Londres
14.07 Els quaderns de cuina
de la Julie
EO
15.00 El rei dels cocodrils
15.30 La Sexta Meteo.O
15.45 Xarxa Natura
15.45 Zapeando.O
15.51 GR Pirineus
17.15 Más vale tarde.O
20.00 La Sexta noticias 2.O 16.20 Futbol: Champions
League. Apoel-R. Madrid.
20.45 La Sexta Meteo 2.O
21.00 La Sexta deportes 2.
18.05 Zona Champions
EO
19.00 Esport Club
21.30 El intermedio.O
20.40 Quan s'apaguen els
22.30 Cine. POAmenaza te- llums
rrorista.
21.25 Zona UFEC
00.30 Cine. POCamino a la
fama. Un trio d'àngels conce- 21.40 Temps d'aventura
deixen l'habilitat de dedicar-se 22.05 Top gols La Lliga
al món de la música a Bobbie, 22.20 ZZ
una intrèpida noia que té la
22.35 Zona Champions
comesa d'acatar un conjunt de 23.50 El Club de la Mitjani
normes i directrius en el seu
01.00 324 Esports
camí a aconseguir el que sem- 01.25 Zona Champions
pre ha desitjat: convertir-se en
02.40 324 Esports
una de les cantants més acla03.05 El Club de la Mitjanit
mades i respectades de tot el
04.15 Zona Champions
planeta.
05.30 Top gols La Lliga
02.00 Crímenes imperfectos.O
05.45 ZZ

Teledeporte

8TV

Canal Taronja

08.50 Evasión
09.10 Patinaje artístico. Internacionals de França: programa
lliure parelles.
10.30 Vela. Volvo Ocean Race.
11.00 Estudio Estadio
12.30 Jóvenes y deporte. Escalada: Javier Cano i Alberto Gines.
12.35 Waterpolo. Lliga Mundial
femenina: Espanya-Rússia.
13.45 Badminton. Lliga nacional divisió d'honor.
14.00 Tenis. Terra de campions.
14.45 Fútbol sala. Pista blava:
resum jornada LNFS.
15.15 Balonmano. Guerreres
DHF.
15.45 Patinaje artístico. Internacionals de França: programa
lliure masculí.
17.30 Fast & Fut segunda
18.00 Conexión Teledeporte
18.20 Automovilismo. Ral·li
d'Austràlia, resum.
19.15 Box TDP
19.45 Motociclismo. Superbikes.
20.30 Conexión Teledeporte
21.00 Bailes deportivos. Grand
Slam Standard: prova Moscou.
22.00 Bailes deportivos.
Grand Slam llatí: prova Moscou.
23.00 Estudio Estadio
00.30 Patinaje artístico. Internacionals de França: gala d'exhibició.
02.20 Badminton

07.00 El món a Rac1. Retransmissió en directe de l'àudio del
programa El Món a RAC1
09.55 Televenda
12.40 Monk
14.00 Arucitys
18.00 Catalunya Directe. Programa en directe que ens apropa l’actualitat i les diferents realitats d’arreu del país. Ho fa
connectant, des del plató de
8tv, amb tot un equip de reporters que es troben allà on succeeixen les coses. És un format
que vol mostrar aquelles realitats que sovint estan fora del
focus informatiu
19.30 Fora de joc. Tertúlia en
directe al plató sobre l’actualitat esportiva
20.30 8 al dia. Un programa
en directe sobre l'actualitat, informació i entreteniment
22.40 The Killing: crónica de
un asesinato. Eps. 11. La Sarah
i en Jan saben qui estan buscant, però estan desconcertats
per les reaccions dels seus superiors. Eps. 12. La Sarah i en
Jan interroguen en Troels, la informació privada del qual obre
una nova capsa de Pandora
00.45 Borgen
02.45 Clips

7.00 Notícies matí XAL
10.00 Ben trobats
12.00 Info Taronja. Actualitat
al Bages, Berguedà i Solsonès
12.30 Aula Taronja
13.00 Barra lliure. Política,
societat, cultura, economia, sanitat... el tema d'actualitat serà
tractat a la “Barra Lliure”.
14.00 Al dia Catalunya Central. Programa informatiu de
la Catalunya Central.
14.30 Gabinet de crisi
15.30 Obert 24h
16.00 Cap i casal. Tertúlia
d’actualitat amb alcaldes presentada per Francesc Serrat.
17.00 Al dia Catalunya Central. Programa informatiu de
la Catalunya Central.
17.30 Teló de fons
18.00 Catalunya Directe
19.30 Tot recordant
20.00 Info Taronja. Actualitat
al Bages, Berguedà i Solsonès
20.30 Cap i casal
21.30 Info Taronja
22.00 Barra lliure. Política,
societat, cultura, economia, sanitat... el tema d'actualitat serà
tractat a la “Barra Lliure”.
23.00 Aula Taronja
23.30 Gaudeix la festa

PARAMOUNT H 20.35 []
 2009. França. Director: Patrick
Alessandrin. Intèrprets: Cyril Raffaelli, David Belle, Alaa Oumouzoune. 101 minuts. Color. Típica
producció de Luc Besson, plena
d'acció pels quatre costats. El film
se situa en un futur proper, l'any
2013, on les bandes dominen els
guetos de les grans urbs. Damien és
un policia d'elit que sap donar puntades de peu com ningú, i a més li va
molt bé la cosa d’infiltrar-se en bandes. I li toca fer-ho una vegada més,
ja que una perillosa arma de destrucció massiva ha caigut en mans
d'una banda del temut Districte 13
del títol.

¡BRUJA, MÁS QUE BRUJA!
LA 2 H 21.50 []
 1977. Espanya. Director: Fernando Fernán Gómez. Intèrprets:
Francisco Algora, Emma Cohen,
Mary Santpere, Fernando Fernán
Gómez. 92 minuts. Color. En un
petit poble, un jove vol matar el seu
oncle per gaudir alegrement amb la
seva jove vídua. Però, per desgràcia
seva, busca la complicitat d'una
bruixa mentidera.

SOLDADO UNIVERSAL 05
DMAX H 22.30 []
 1992. EUA. Director: Roland
Emmerich. Intèrprets: Jean-Claude Van Damme, Dolph Lundgren,
Ally Walker, Ed O'Ross. 98 minuts. Color. Seguint un progra-

ma altament secret, l'exèrcit està
treballant amb cadàvers als quals
transforma en soldats invencibles.
Una parella de reporters s'aproxima
a la base on es porta a terme l'experiment i fa fotografies del lloc.

EL TORNEO DE NAVIDAD
NOVA H 22.40 []
 2012. EUA. Director: Jonathan
A. Rosenbaum. Intèrprets: Allie
Bertram, Garrett Clayton, Karen
Olivo, Benji Schwimmer. 89 minuts. Color. Blake i la seva mare,
Roxy, viuen a Charlotte, Carolina del
Nord. Roxy és propietària d'una escola de dansa, i Blake persegueix
carrera com a lluitador. Però just en
el dia d’Acció de Gràcies tots dos tenen un terrible accident de cotxe en
el qual Roxy mor i Blake queda malferit. En despertar-se, el jove es troba amb Rubén al seu costat, que li
diu que és el seu pare i que anirà
amb ell a Miami.

UN DONANTE PARA JACK
ANTENA 3 H 01.15 []
 2010. Austràlia. Director: Nadia Tass. Intèrprets: Jacinda Barrett, Richard Roxburgh, Tom Russell, James Nesbitt. 99 minuts.
Color. Marissa és una dona que
s'ha d'enfrontar a dues difícils situacions: la malaltia del seu fill i la infidelitat del seu marit. Les coses podrien canviar quan el seu fill coneix
un altre xaval i es fan molt bons
amics...

REGIÓ 7
L'HOSPITAL DE CERDANYA REP EL GUARDÓ AL MILLOR PLA DE COMUNICACIÓ

Els Premis Gabinets de Comunicació, que reconeixen la tasca dels periodistes de
fonts, van ser lliurats divendres passat a Girona. El guanyador del Premi al Millor
Pla de Comunicació va ser l'Hospital de Cerdanya amb la seva «Comunicació
transfronterera», presentat per la col·legiada Cristina Ferrer. El jurat va valorar la
complexitat i dificultat de la tasca comunicativa realitzada. La Millor Acció
Comunicativa es va atorgar ex aequo al Projecte Life Pletera i a la Sagrada Família.
Finalment, el Premi al Millor Portaveu, triat pels col·legiats del Col·legi de
Periodistes, va ser per a Lara Costafreda i Rubén Wagensberg, per la campanya
«Casa nostra, casa vostra».

