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—3 Tramitació La tramitació es va iniciar el 21 de desembre de 2015, data en què es va rebre en els Serveis Territorials a
Girona del Departament de Territori i Sostenibilitat la sol·licitud sobre la necessitat d'aplicar una avaluació d'impacte amb
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3 ) corresponen a la zona de la bocana. Per 3 , la major part dels quals (34.600 m dragat sobre els sistemes de duna (zona de
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caracteritzarlos s'han pres 21 mostres que ha analitzat el Centre d'Estudis de la Construcció i Anàlisi de Materials (CECAM),
amb els resultats següents. Segons les directrius per a la caracterització (química i biològica) del material dragat, tote
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aspecte també ha estat posat de manifest per l'Ajuntament de Torroella de Montgrí. En tercer lloc, cal detallar en un plànol
les trampes de sorra existents, les previstes a Griells Ter Vell i les zones de disposició de sorra per reforçar el sistema d
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CATALONIA TODAY
TORROELLA ADQUIRIRÀ EL REC DEL MOLÍ, EL REC VELL I TAMBÉ L'ARBREDA DEL PAS DE GUALTA

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí adquirirà tot el rec del Molí i el rec Vell, que
sumen uns 7 quilòmetres; l'arbreda del pas de Gualta, i els drets de la resclosa
de Torroella o d'Ullà. Amb aquesta operació, que es farà per fases, l'equip de
govern d'ERCJunts, UPM i L'EST vol fer una aposta per la regeneració i
recuperació d'uns espais molt característics de la població.
El regidor d'Urbanisme, Jordi Colomí (UPM), explica que s'han iniciat les primeres
actuacions de recuperació, amb caràcter puntual, a la zona del rec del Molí, al
pont de l'entrada de Torroella, en un tram que s'allargarà fins al camí del riu Ter,
uns 800 metres. És en aquest tram on ja es planteja en una primera fase fer un
passeig a banda i banda del rec.
Projecte ambiciós
L'aposta és més ambiciosa, segons explica Colomí, perquè es vol tornar a
demanar un programa Life vegeu la peça, iniciativa que tan bona experiència ha
comportat pel que fa a la desurbanització de la Pletera, a l'Estartit.
Fonamentalment es tractaria de recuperar les lleres. Per durlo a terme s'hi han
implicat les àrees de Medi Ambient, Món Rural, Urbanisme i Espai Ter, perquè
també englobaria l'entorn d'aquest equipament cultural. Els recs que seran
municipals són el del Molí, amb uns 2 quilòmetres, i el Vell, amb 5 quilòmetres de
llargada.
Jordi Colomí explica que a l'arbreda del pas de Gualta es vol fer una zona de
descans: Aquest projecte ens permetrà aconseguir un filtre natural amb la trama
urbana de Torroella.
La resclosa d'Ullà
La resclosa de Torroella o d'Ullà és un dels espais més característics i, a la
vegada, més estimats pels torroellencs. A banda de la seva utilitat històrica, ha
estat des de fa centenars d'anys un punt per anar a passejar.
La resclosa està formada per un mur de contenció de 275 metres de llargada i és
feta de pedra i morter de calç. El rec surt a l'esquerra, on el bramador desvia
l'aigua cap al rec del Molí que neix en aquest punt per dues obertures.
Precisament, una de les obertures retorna l'aigua al curs normal del riu Ter. A la
resclosa hi ha una construcció d'una sola nau de petites dimensions construïda a
partir del bramador. La història d'aquest característic espai està gravada a la
pedra amb una sòlida, i ara ja evocadora, inscripció que diu: Fou feta esta
resclosa, cadiral i rec per mi, Don Joan Çarriera i de Gurb, compte de Solterra.
Any 1670.
LA FRASE 
Aquest projecte ens permetrà aconseguir un filtre natural amb la trama urbana
de TorroellaJordi Colomíregidor d'urbanisme de l'ajuntament de torroella (UPM) 
LA XIFRA 
7quilòmetrescomprarà l'Ajuntament entre el rec del Molí i el rec Vell, més l'arbreda
del pas de Gualta. 
Life Pletera, el gran exemple 
El regidor d'Urbanisme, Jordi Colomí, explica que el projecte és molt ambiciós
perquè es vol fer una recuperació integral de tots aquests espais. I, precisament,
una de les propostes que s'estan plantejant és demanar un projecte Life. I en
aquest aspecte Torroella té una importantíssima experiència a l'hora de
gestionarlos. En aquest sentit, i segons Colomí, la desconstrucció de l'antiga
urbanització de la Pletera, a l'Estartit, amb el projecte Life de recuperació de les
llacunes, és el millor exemple que es pot posar sobre la taula. En tot cas, i
segons Colomí, el projecte ja avança amb pas ferm.



EL PUNT AVUI
TORROELLA ADQUIRIRÀ EL REC DEL MOLÍ, EL REC VELL I TAMBÉ L'ARBREDA DEL PAS DE GUALTA

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí adquirirà tot el rec del Molí i el rec Vell, que
sumen uns 7 quilòmetres; l'arbreda del pas de Gualta, i els drets de la resclosa
de Torroella o d'Ullà. Amb aquesta operació, que es farà per fases, l'equip de
govern d'ERCJunts, UPM i L'EST vol fer una aposta per la regeneració i
recuperació d'uns espais molt característics de la població.
El regidor d'Urbanisme, Jordi Colomí (UPM), explica que s'han iniciat les primeres
actuacions de recuperació, amb caràcter puntual, a la zona del rec del Molí, al
pont de l'entrada de Torroella, en un tram que s'allargarà fins al camí del riu Ter,
uns 800 metres. És en aquest tram on ja es planteja en una primera fase fer un
passeig a banda i banda del rec.
Projecte ambiciós
L'aposta és més ambiciosa, segons explica Colomí, perquè es vol tornar a
demanar un programa Life vegeu la peça, iniciativa que tan bona experiència ha
comportat pel que fa a la desurbanització de la Pletera, a l'Estartit.
Fonamentalment es tractaria de recuperar les lleres. Per durlo a terme s'hi han
implicat les àrees de Medi Ambient, Món Rural, Urbanisme i Espai Ter, perquè
també englobaria l'entorn d'aquest equipament cultural. Els recs que seran
municipals són el del Molí, amb uns 2 quilòmetres, i el Vell, amb 5 quilòmetres de
llargada.
Jordi Colomí explica que a l'arbreda del pas de Gualta es vol fer una zona de
descans: Aquest projecte ens permetrà aconseguir un filtre natural amb la trama
urbana de Torroella.
La resclosa d'Ullà
La resclosa de Torroella o d'Ullà és un dels espais més característics i, a la
vegada, més estimats pels torroellencs. A banda de la seva utilitat històrica, ha
estat des de fa centenars d'anys un punt per anar a passejar.
La resclosa està formada per un mur de contenció de 275 metres de llargada i és
feta de pedra i morter de calç. El rec surt a l'esquerra, on el bramador desvia
l'aigua cap al rec del Molí que neix en aquest punt per dues obertures.
Precisament, una de les obertures retorna l'aigua al curs normal del riu Ter. A la
resclosa hi ha una construcció d'una sola nau de petites dimensions construïda a
partir del bramador. La història d'aquest característic espai està gravada a la
pedra amb una sòlida, i ara ja evocadora, inscripció que diu: Fou feta esta
resclosa, cadiral i rec per mi, Don Joan Çarriera i de Gurb, compte de Solterra.
Any 1670.
LA FRASE 
Aquest projecte ens permetrà aconseguir un filtre natural amb la trama urbana
de TorroellaJordi Colomíregidor d'urbanisme de l'ajuntament de torroella (UPM) 
LA XIFRA 
7quilòmetrescomprarà l'Ajuntament entre el rec del Molí i el rec Vell, més l'arbreda
del pas de Gualta. 
Life Pletera, el gran exemple 
El regidor d'Urbanisme, Jordi Colomí, explica que el projecte és molt ambiciós
perquè es vol fer una recuperació integral de tots aquests espais. I, precisament,
una de les propostes que s'estan plantejant és demanar un projecte Life. I en
aquest aspecte Torroella té una importantíssima experiència a l'hora de
gestionarlos. En aquest sentit, i segons Colomí, la desconstrucció de l'antiga
urbanització de la Pletera, a l'Estartit, amb el projecte Life de recuperació de les
llacunes, és el millor exemple que es pot posar sobre la taula. En tot cas, i
segons Colomí, el projecte ja avança amb pas ferm.
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DIJOUS, 6 D’ABRIL DEL 2017

Àrea de Serveis Urbans, Espai Públic
i Infraestructures i Obra Pública

Edicte d’aprovació inicial

d’un projecte d’urbanització

Exp: UPL1-3/17  

El Ple de l’Ajuntament d’Olot en sessió

extraordinària celebrada el dia 3 d’abril

de 2017 ha adoptat, entre d’altres, l’a-

cord d’aprovar inicialment el projecte

executiu de reurbanització del Passeig

de l’Escultor Miquel Blay, redactat per

Bach arquitectes, SLP, XAA-Xavi Ba-

yona i Lluís Pauné en data març de

2017 i sotmetre’l a informació pública

pel termini d’un mes mitjançant anunci

en el Butlletí Oficial de la Província, en

un diari de major difusió, al tauler d’a-

nuncis de la Corporació i al web de

l’Ajuntament, d’acord amb l’art. 89.6 i

119.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de

3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Re-

fós de la Llei d’Urbanisme, modificat

per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.

Aquest expedient podrà ser examinat

a les oficines municipals d’Urbanisme,

al Passeig Bisbe Guillamet, 10, 3r, de

dilluns a divendres, de 10 h a 14 h, o

bé a la web de l’Ajuntament d’Olot

www.olot.cat.

Olot, 3 d’abril de 2017

L’Alcalde,

Josep Maria Corominas Barnadas 
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Ajuntament de
l’Escala

EDICTE
Ha estat aprovada inicialment pel Ple

de l’Ajuntament en sessió ordinària

celebrada el dia 3 d’abril de dos mil

disset la modificació de les Ordenan-

ces fiscals municipals per al 2017 pel

tribut següent:

Taxes:

- Taxa pels serveis de joventut, cultu-

ra, esports i comunicació municipal,

Museu de l’Anxova i de la Sal i sala

polivalent.

- Taxa pel servei d’estacionament de

vehicles de tracció mecànica en les

vies públiques municipals.

Preu públic

- Annex XIII. Preu públic de material

divers de promoció turística.

S’exposa al públic per un període de

trenta dies, segons estableix l’article

17 del Text refós de la Llei reguladora

de les hisendes locals, durant els

quals els interessats podran examinar

l’expedient i presentar-hi les al·lega-

cions que estimin convenients.

En el supòsit que no es presenti cap

reclamació, l’acord de modificació ini-

cial esdevindrà definitiu, sense neces-

sitat d’adoptar-ne un de nou.

L’Escala, 4 d’abril de 2017

L’alcalde

Víctor Puga López

L’Ajuntament de Torroe-
lla de Montgrí adquirirà
tot el rec del Molí i el rec
Vell, que sumen uns 7 qui-
lòmetres; l’arbreda del pas
de Gualta, i els drets de la
resclosa de Torroella o
d’Ullà. Amb aquesta ope-
ració, que es farà per fases,
l’equip de govern –d’ERC-
Junts, UPM i L’EST– vol
fer una aposta per la rege-
neració i recuperació
d’uns espais molt caracte-
rístics de la població.

El regidor d’Urbanis-
me, Jordi Colomí (UPM),
explica que s’han iniciat
les primeres actuacions de
recuperació, amb caràcter
puntual, a la zona del rec
del Molí, al pont de l’entra-
da de Torroella, en un
tram que s’allargarà fins al
camí del riu Ter, uns 800
metres. És en aquest tram
on ja es planteja en una
primera fase fer un pas-
seig a banda i banda del
rec.

Projecte ambiciós
L’aposta és més ambicio-
sa, segons explica Colomí,
perquè es vol tornar a de-
manar un programa Life
–vegeu la peça–, iniciativa

que tan bona experiència
ha comportat pel que fa a
la desurbanització de la
Pletera, a l’Estartit. Fona-
mentalment es tractaria
de recuperar les lleres. Per
dur-lo a terme s’hi han im-
plicat les àrees de Medi
Ambient, Món Rural, Ur-
banisme i Espai Ter, per-
què també englobaria l’en-

torn d’aquest equipament
cultural. Els recs que se-
ran municipals són el del
Molí, amb uns 2 quilòme-
tres, i el Vell, amb 5 quilò-
metres de llargada.

Jordi Colomí explica
que a l’arbreda del pas de
Gualta es vol fer una zona
de descans: “Aquest pro-
jecte ens permetrà acon-

seguir un filtre natural
amb la trama urbana de
Torroella.”

La resclosa d’Ullà
La resclosa de Torroella o
d’Ullà és un dels espais
més característics i, a la
vegada, més estimats pels
torroellencs. A banda de la
seva utilitat històrica, ha
estat des de fa centenars
d’anys un punt per anar a
passejar.

La resclosa està forma-
da per un mur de conten-
ció de 275 metres de llar-
gada i és feta de pedra i
morter de calç. El rec surt
a l’esquerra, on el brama-
dor desvia l’aigua cap al
rec del Molí –que neix en
aquest punt– per dues
obertures. Precisament,
una de les obertures retor-
na l’aigua al curs normal
del riu Ter. A la resclosa hi
ha una construcció d’una
sola nau de petites dimen-
sions construïda a partir
del bramador. La història
d’aquest característic es-
pai està gravada a la pedra
amb una sòlida, i ara ja
evocadora, inscripció que
diu: “Fou feta esta resclo-
sa, cadiral i rec per mi,
Don Joan Çarriera i de
Gurb, compte de Solterra.
Any 1670.” ■

Joan Trillas
TORROELLA DE MONTGRÍ

a En conjunt es compren uns 7 quilòmetres de recs a La primera fase
comportarà fer un passeig de 800 metres a Es demanarà un projecte Life

Torroella adquirirà el rec
del Molí, el rec Vell i també
l’arbreda del pas de Gualta

Dues màquines treballant  al rec del Molí, a l’altura del pont de la carretera d’entrada a Torroella ■ JOAN TRILLAS

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

La xifra

El regidor d’Urbanisme, Jordi
Colomí, explica que el projec-
te és molt ambiciós perquè
es vol fer una recuperació in-
tegral de tots aquests espais.
I, precisament, una de les
propostes que s’estan plan-
tejant és demanar un projec-
te Life. I en aquest aspecte
Torroella té una importantís-
sima experiència a l’hora de

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

La frase

“Aquest projecte ens
permetrà aconseguir
un filtre natural amb
la trama urbana de
Torroella”
Jordi Colomí
REGIDOR D’URBANISME DE
L’AJUNTAMENT DE TORROELLA (UPM)

7
quilòmetres  comprarà

l’Ajuntament entre el rec del
Molí i el rec Vell, més l’arbre-
da del pas de Gualta.

gestionar-los. En aquest sen-
tit, i segons Colomí, la des-
construcció de l’antiga urba-
nització de la Pletera, a l’Es-
tartit, amb el projecte Life de
recuperació de les llacunes,
és el millor exemple que es
pot posar sobre la taula. En
tot cas, i segons Colomí, el
projecte ja avança amb pas
ferm.

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

Life Pletera, el gran exemple

L’hospital de Palamós va
augmentar moderada-
ment els ingressos hospi-
talaris i l’atenció d’urgèn-
cies durant l’any 2016, a
més de reduir la llista d’es-
pera quirúrgica. Serveis de
Salut Integrats del Baix
Empordà destaca que
l’hospital i les àrees bàsi-
ques de salut de la comarca
fan més activitat i mante-
nen la qualitat assisten-
cial, tot i la disminució de
pressupost des del 2010.

Les visites a urgències
van ser gairebé 65.000,
amb un increment de
l’1’6%, fonamentat sobre-
tot en els mesos d’hivern.
Malgrat això, la pujada és
inferior al 4% que es va re-

gistrar el 2015. D’altra ban-
da, l’increment de l’oferta
de llits durant l’hivern de
l’any passat va contribuir a
generar gairebé 7.000 altes
hospitalàries. Pel que fa a
l’activitat quirúrgica, hi ha
hagut més d’11.000 inter-
vencions el 2016, han pujat
un 22% les que requereixen
ingrés i han baixat les am-
bulatòries. ■

Joan Trillas
PALAMÓS

S’incrementen els
ingressos a l’hospital
de Palamós el 2016

a S’han reduït les
llistes pel que fa a les
intervencions
quirúrgiques

Personal de l’hospital, en

una imatge d’arxiu ■ J.T.



—3 Tramitació

La tramitació es va iniciar el 21 de desembre de 2015, data en què es va rebre en els Serveis Territorials a
Girona del Departament de Territori i Sostenibilitat la sol·licitud sobre la necessitat d'aplicar una avaluació
d'impacte ambiental presentada pel Servei de Costes de la Direcció General d'Ordenació del Territori i
Urbanisme amb la qual s'adjuntava un document ambiental del Projecte, de data desembre de 2015.

L'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de Girona va establir un període de consultes, mitjançant
escrits de dates 23 i 29 de desembre de 2015 i 29 de gener de 2016, a organismes i entitats. En la taula
adjunta es recullen els organismes i les entitats consultats en aquesta fase assenyalant amb una «X» aquells
que han emès un informe en relació amb la documentació ambiental

 

Relació de consultats Respostes
rebudes

Agència Catalana de l'Aigua. Demarcació Territorial a Girona X

Secció de Biodiversitat i Activitats Cinegètiques. Serveis Territorials del Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

X

Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter X

Subdirecció General del Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic i Paleontològic. Departament de Cultura X

Agència de Residus de Catalunya X

Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i del Mar. Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi
Ambient

X

Àrea de Medi Ambient (Diputació de Girona)
 

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya X

Ajuntament de Torroella de Montgrí X

Associació de Naturalistes de Girona X

 

 

En l'informe conjunt de la Secció de Biodiversitat i Activitats Cinegètiques i del Parc Natural del Montgrí, les
Illes Medes i el Baix Ter, i sense pronunciar-se sobre la necessitat d'aplicar una avaluació d'impacte ambiental
ordinària, s'indica que el Parc Natural acceptaria el dipòsit de sediments sorrencs en dos indrets:

El sistema de dunes i platja de la Pletera, sempre que la granulometria del material objecte de dipòsit tingui
característiques semblants al medi receptor i es concreti el volum que pot acceptar i tots els treballs associats
de col·locació de sorres en el sistema dunar.

A Griells - Ter Vell, on la platja sofreix regressió marina i és objecte d'obres per tal de recuperar l'areny com a
zona de bany. En aquest sector també cal garantir que s'empren sorres de granulometria similar i definir el
procediment de col·locació en la zona de platja.

La zones de Griells - Ter Vell i la zona nord de la Pletera són sistemes deficitaris en sorres, i, per tant, sota
determinades condicions, l'aportació addicional de sorres a la platja i al sistema dunar pot ser beneficiosa per a
la recuperació dels sistemes naturals associats i per combatre parcialment la regressió de la línia litoral.

No obstant això, l'informe emès estableix tot un seguit de condicions a l'execució del Projecte.

L'Agència Catalana de l'Aigua indica que no és competent per emetre cap informe ja que s'afecta la zona de
domini públic marítim i terrestre.

L'Associació de Naturalistes de Girona demana que s'analitzi l'efecte cromàtic de la disposició del material

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 7346 - 7.4.20172/9 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-17090115-2017



dragat sobre els sistemes de duna (zona de la Pletera) i de platja (zona Griells) per evitar impactes sobre el
paisatge i també l'impacte derivat de la diferent granulometria. Tenint en compte l'alta freqüentació de la
platja de Griells i l'alt valor ecològic dels sistemes dunars en restauració a la Pletera, demana dur a terme una
campanya de comunicació sobre els canvis que podran tenir aquests àmbits amb les actuacions previstes.
Finalment, demana que s'analitzi la mobilitat dels sediments dipositats al nord de la platja de Griells a mitjà i
llarg termini, i adverteix del risc de desplaçament dels materials a l'interior dels espais de la xarxa Natura
2000.

L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya considera que la informació geològica aportada és suficient i
idònia i que no s'afecten jaciments paleontològics o punts d'interès geològic. Tampoc no s'afecten sectors
delimitats al Pla d'actuació municipal de riscos geològics de l'Estartit.

El Departament de Cultura indica que, tot i que no hi ha cap jaciment arqueològic subaquàtic específic a la
zona del Projecte, es tracta d'una zona d'alta expectativa arqueològica pel que fa a la identificació de troballes
de jaciments arqueològics subaquàtics. Considera que cal aplicar una avaluació d'impacte ambiental i que és
imprescindible dur a terme prèviament una intervenció arqueològica per valorar la incidència del Projecte en els
béns del patrimoni arqueològic.

En data 5 de febrer de 2016, el Servei de Costes va presentar documentació complementària relativa a la
caracterització del medi de la zona de Griells (extrem sud de la platja de l'Estartit) i de les actuacions previstes
a la Pletera. Sobre aquesta nova documentació, l'11 de febrer de 2016 la Secció de Biodiversitat i Activitats
Cinegètiques i el Parc Natural van emetre un nou informe conjunt amb un seguit de condicions que, si
s'incorporen, es considera que l'actuació és compatible amb la conservació dels valors del Parc Natural i no cal
aplicar una avaluació d'impacte ambiental ordinària.

En data 4 de març de 2016, i amb la sol·licitud prèvia d'ampliació del termini de resposta, la Direcció General
de Sostenibilitat de la Costa i del Mar, sense pronunciar-se sobre la necessitat d'aplicar una avaluació
d'impacte ambiental ordinària, va indicar que no veia inconvenient en el fet que una part del material dragat es
destini a la regeneració de platges atès que compleix els criteris de referència de les directrius per a la
caracterització del material de dragatge i la seva reubicació en aigües del domini públic marítim i terrestre.
Tanmateix, va indicar la manca de concreció de la proposta a la zona de la Pletera per tal d'evitar interferir en
el Projecte LIFE que hi desenvolupa l'Ajuntament de Torroella de Montgrí. Demana definir, també, l'aportació a
l'entorn de la platja de Griells per evitar el trasllat de les sorres per difracció cap a la zona de la platja Gran i a
la bocana del port i l'efecte de l'obra sobre l'estabilitat de les platges properes. Es requereix caracteritzar la
granulometria del material dragat i justificar el destí a la formació de dunes o a l'alimentació de platges i
analitzar els efectes derivats de la dinàmica litoral.

Fora de termini s'han rebut les respostes de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i de l'Agència de Residus de
Catalunya.

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí indica que cal definir els volums objecte de regeneració de platges i
dunes en funció de la capacitat de càrrega de cada ubicació, que pot comportar la reducció dels volums
previstos. Pel que fa a l'abocament a fons marí, demana garantir que la dispersió no afectarà el fons de les
illes Medes. Pel que fa a l'aportació per mantenir la platja de Griells, demana que s'apliquin mesures
complementàries per assegurar-ne l'estabilitat i evitar l'erosió per les onades.

L'Agència de Residus de Catalunya ha emès un informe favorable amb un seguit de condicions. El material
dragat que es destini a un ús productiu en l'àmbit terrestre requereix una caracterització complementària
segons el Reial decret 9/2005, de 14 de gener, pel qual s'estableix la relació d'activitats potencialment
contaminants del sòl i els criteris estàndards per a la declaració de sòls contaminats. Pel que fa a aquells
materials que tinguin la consideració de residu, estableix una sèrie de condicions per gestionar-los.

 

—4 Anàlisi segons els criteris de l'annex III

   a) Característiques del Projecte.

El Projecte té per objecte definir el destí del material que s'obtindrà en el dragatge de la dàrsena esportiva i la
bocana del port de l'Estartit.

El contingut del Projecte i la metodologia seguida s'han basat en les directrius per a la caracterització del
material de dragatge i la seva reubicació en aigües del domini públic marítim i terrestre, de juliol de 2015,
elaborades per la Comissió Interministerial d'Estratègies Marines.

El volum del material dragat que es preveu obtenir a les dàrsenes i als molls interiors i a la bocana del port de
l'Estartit és de 80.972 m3, la major part dels quals (34.600 m3) corresponen a la zona de la bocana. Per
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caracteritzar-los s'han pres 21 mostres que ha analitzat el Centre d'Estudis de la Construcció i Anàlisi de
Materials (CECAM), amb els resultats següents.

Segons les directrius per a la caracterització (química i biològica) del material dragat, totes les mostres han
resultat classificades dins la categoria A i una única mostra (M21, que representa un volum de 1.800 m3) dins
la categoria B. Per tant, el material és apte per abocar al mar fora de les zones d'exclusió (parts del domini
públic marítim i terrestre on, pels seus valors naturals, no es permet l'abocament del material dragat però sí la
seva col·locació per a una finalitat útil, com ara una millora ambiental) ja que són sediments no perillosos,
excepte el material corresponent a la mostra M21.

Segons la Instrucció tècnica per a la gestió ambiental de les extraccions marines per a l'obtenció de sorra del
Centre d'Estudis i Experimentació d'Obres Públiques - CEDEX (ITEA, any 2010), i tenint en compte la taula 2
del document ambiental, es pot aportar un volum de 63.978 m3 a platges per a la seva rehabilitació o
manteniment. No és apte per a aquesta finalitat la resta del volum (15.190 m3) per l'elevat contingut en fins
(>10%), en coure (>35 mg/kg) o en carboni orgànic total (>1%), que es correspon amb les mostres M6, M11,
M13, M17, M18, M19 i M21.

D'acord amb les caracteritzacions descrites, el promotor ha analitzat set possibles ubicacions de destí que
constitueixen, cadascuna, les alternatives del Projecte, i selecciona l'alternativa número 8, consistent en una
combinació de les set anteriors d'acord amb la distribució següent:

   a) Reutilització dins les obres del mateix port: 348 m3.

   b) Abocament dins la dàrsena exterior del port: 12.484 m3.

   c) No actuació: 324 m3.

   d) Anivellament i consolidació de l'aparcament existent darrere la platja: 1.190 m3.

   e) Alimentació de la platja de Griells: 31.778 m3.

   f) Formació de sistemes dunars a la zona de la Pletera: 32.200 m3.

   g) Abocament en àmbit marí: 1.800 m3.

   h) Trasllat a dipòsit controlat dels dragats caracteritzats com a residu (codi CER170506): 500 m3.

Pel que fa als àmbits de deposició del material dragat amb transcendència ambiental, i d'acord amb la
documentació complementària presentada, les característiques són les següents:

En el cas de la platja de Griells, i malgrat mantenir-se aquest topònim, la disposició del material dragat no es
duria en aquest indret sinó a la zona sud de la platja de l'Estartit, en contacte amb el límit del Parc Natural
davant del Ter Vell però fora del seu àmbit. La disposició afectaria un àmbit terrestre (la major part) i marí
(fins a cotes compreses entre –3 i –5 m) de manera que, d'acord amb l'estudi de dispersió, els materials siguin
arrossegats de manera natural cap a la platja de Griells.

En el cas de la Pletera s'ha aportat un plànol amb la planta de la distribució del material dragat en la zona de
duna i d'entre dunes amb un gruix mínim de 0,5 m, i, a més, aportacions suplementàries en diverses zones de
fins a 1,5 m.

En el cas de l'abocament en medi marí es preveu a 10 milles de la costa i a 300 m de profunditat. Es farà
sobre un fons sedimentari de característiques semblants al material que s'hi aboqui, sense afectar, directament
o través de la seva ploma de dispersió, hàbitats d'interès com canons submarins, etc.

La durada prevista de les obres és de quatre setmanes.

   b) Característiques de la ubicació.

Atenent als possibles efectes apreciables sobre la xarxa Natura 2000, impactes que motiven la present
avaluació, cal tenir en compte les ubicacions següents:

La platja de Griells i la zona de la Pletera són àmbits inclosos dins de la zona d'especial conservació (ZEC) i
zona d'especial conservació per a les aus (ZEPA) de la xarxa Natura 2000 El Montgrí – Les Medes – El Baix Ter
(ES5120016), designada per l'Acord GOV/150/2014, de 4 de novembre, pel qual es declaren zones especials de
conservació de la regió biogeogràfica mediterrània. També dista uns 800 m en direcció est del límit de la zona
marina del Parc Natural del mateix nom.
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Per a l'abocament al mar hi ha dues alternatives. La primera se situa a unes 4 milles nàutiques del port de
l'Estartit i a 2 milles nàutiques del límit marí del Parc Natural. Es tracta d'una zona de 8,6 ha de superfície i 100
m de fondària que, no obstant això, està inclosa dins la ZEPA Espai marí de l'Empordà (ES0000514), aprovada
per l'Ordre AAA/1260/2014, de 9 de juliol, del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Natural, per la qual es
declaren zones d'especial protecció per a les aus en aigües marines espanyoles. Com a alternativa per no
afectar la ZEPA s'ha proposat un abocament marí profund (a 10 milles de la costa i a 300 m de profunditat).

En la platja de Griells l'abocament es preveu, com ja s'ha esmentat, davant la urbanització Parc de la Pineda,
fora del límit de la xarxa Natura 2000, per tal que el transport sedimentari longitudinal assoleixi el seu front de
manera natural, i té per objecte disminuir els problemes d'erosió als quals està sotmesa.

En la platja de la Pletera es preveu dipositar el material per tal d'afavorir la formació de dunes i la restauració
dels hàbitats dunars. A la part posterior de la platja hi ha actualment un sistema dunar parcialment consolidat i
també embrionari. Al costat, hi ha instal·lades tot un seguit de trampes o captadors de sorra consistents en
palissades de canya que tenen per objecte reduir la velocitat del vent (majoritàriament de component nord) i
disminuir la càrrega de sorra transportada propiciant-ne l'acumulació, i augmentant l'alçària i l'amplada del
dipòsit. Aquests sistemes pretenen contrarestar l'erosió eòlica i aportar una major estabilitat al dipòsit sorrenc.

   c) Característiques d'impacte potencial.

Tal com s'ha descrit, el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter considera que l'aportació
addicional de sorres a la platja i al sistema dunar pot ser beneficiosa per a la recuperació dels sistemes
naturals associats i per combatre parcialment la regressió de la línia litoral. En concordança, esmenta que
acceptaria el dipòsit de sediments sorrencs a les zones de Griells i la Pletera, amb condicions.

1) Disposició de material dragat a la zona de Griells.

S'ha caracteritzat el fons marí de la zona sud de la platja de l'Estartit resultant sorres amb un percentatge de
fins inferior al 5%, concordant amb el material dragat que s'hi preveu dipositar. Així mateix, la documentació
inclou un estudi del model de dispersió de fins en el qual s'indica que, en condicions favorables, la major part
del material es diposita prop de les zones de dipòsit, i, en condicions desfavorables que n'afavoreixen la
dispersió, cap a aigües profundes, tenint en compte que el volum en suspensió és reduït pel baix contingut en
fins i l'àrea afectada és àmplia, els gruixos acumulats seran inferiors a 0,1 cm.

El promotor indica que la població de Cymodocea nodosa es troba a 750 m de la platja de Griells (amb
començament de la seva distribució a la cota –7) i la de posidònia a uns 1.700 m de distància d'aquesta
mateixa platja (a cota –9), i conclou que no hi hauran afectacions significatives. En aquest sentit, el Parc
Natural considera justificat que no afectarà les fanerògames marines.

El Parc Natural, tanmateix, incideix en el fet que els treballs es completin amb la definició i la instal·lació de
trampes de sorra per evitar dispersió eòlica excessiva de la sorra cap a l'àrea de producció de marisc, a causa
de vents i temporals i acreditar que la distribució progressiva del sediment cap a la platja de Griells és
compatible amb la supervivència i regeneració de l'àrea de producció de marisc format principalment per
tellerina (Donax sp.), entre d'altres bivalves.

També caldrà definir amb el Parc Natural les trampes de sorra que caldrà instal·lar per ajudar a retenir la sorra
i preveure la plantada de jull de platja (Elymus fractus) a determinats punts estratègics a la zona de Ter Vell -
Griells, ja que és una planta pionera que ajuda a fixar la sorra i consolidar dunes primàries, i preveure la
plantació de tanys de tamariu de la zona.

Els aspectes anteriors donarien compliment als requeriments efectuats per la Direcció General de Sostenibilitat
de la Costa i del Mar.

2) Disposició del material dragat a la zona de la Pletera.

El Parc Natural incideix en el fet que aquest sistema costaner ha sofert una regressió important en el temps,
agreujada pels temporals de l'any 2008 que van debilitar el sistema dunar amb processos erosius que no van
ser corregits. Tot i el criteri del Parc Natural, favorable a l'actuació, s'identifiquen diversos aspectes que cal
completar.

En primer lloc, és necessari disposar d'una caracterització granulomètrica i cromàtica de les sorres de la Pletera
que permeti valorar la concordança del material dragat amb el del lloc de disposició.

En segon lloc, cal ampliar la informació relativa a l'alçària dels materials disposats, tenint en compte que el
criteri del Parc Natural és que l'alçària mitjana màxima d'1 m, que pot comportar la necessitat de tornar a
calcular la previsió de sorres que pot admetre el sistema, per evitar afectar les trampes o els captadors de
sorra existents, les dunes embrionàries i un rebliment excessiu de sorres no assimilables pel sistema. Aquest
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aspecte també ha estat posat de manifest per l'Ajuntament de Torroella de Montgrí.

En tercer lloc, cal detallar en un plànol les trampes de sorra existents, les previstes a Griells - Ter Vell i les
zones de disposició de sorra per reforçar el sistema dunar i els accessos previstos —es marcarà l'accés exacte
sobre terreny. Per evitar malmetre les trampes de sorra existents, la deposició de material dragat s'haurà de
separar entre 2 i 3 m.

Si els treballs de disposició del material dragat coincideixen en algun punt amb una zona de cria de corriol
camanegre (Charadrius alexandrinus) o altres aus d'interès, s'hauran de restringir els treballs en aquest punt,
fins que la reproducció s'hagi completat.

Així mateix, caldrà esmentar el procediment d'aportació (circulació dels vehicles) i especificar com seran les
trampes de sorra per reduir el risc que l'areny dipositat migri cap al sud, a causa del vent de tramuntana, i no
comporti efectes ambientals com ara l'increment del cúmul d'arena a la platja de Sa Riera, aspectes també
requerits per la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i del Mar.

La valoració i les mesures determinades pel Parc Natural donen compliment als aspectes relacionats amb la
mobilitat dels sediments exposats a la consulta efectuada a l'Associació de Naturalistes de Girona.

Els aspectes anteriors mostren que, si bé l'aportació de material dragat a la zona de la Pletera pot beneficiar el
sistema dunar, i, per tant, ser compatible amb els objectius de protecció de la xarxa Natura 2000 segons
expressa el Parc Natural, la proposta d'actuació requereix una major concreció prèvia a l'actuació, d'acord amb
el que s'ha exposat.

3) Gestió de residus.

D'acord amb la consulta efectuada a l'Agència de Residus de Catalunya, cal complementar la caracterització
segons el Reial decret 9/2005, de 14 de gener, pel qual s'estableix la relació d'activitats potencialment
contaminants del sòl i els criteris estàndards per a la declaració de sòls contaminats, i documentar, en finalitzar
l'obra, el resultat de les caracteritzacions i dels treballs executats amb un balanç dels materials dragats i
dipositats. Estableix condicions per a la reutilització dels materials tipificats com a residu (codi CER170506)
però el promotor ja indica que preveu gestionar-los en un dipòsit controlat.

4) Disposició del material dragat a mar obert.

El Projecte no es decanta clarament per cap de les dues alternatives proposades. La Direcció General de
Sostenibilitat de la Costa i del Mar valora favorablement la reducció del material dragat que es preveu abocar
al fons marí i deixa pendent de valoració la compatibilitat dins la ZEPA ES0000514 Espai marí de l'Empordà
sempre que no se superi el volum previst (1.800 m3) i el lloc no es consideri zona d'abocament preferent
d'actuacions futures. En qualsevol cas, caldrà justificar prèviament que es durà a terme sobre un fons
sedimentari de característiques semblants al material que s'hi aboqui, sense afectar, directament o a través de
la seva ploma de dispersió, hàbitats d'interès com canons submarins, etc. És a dir, cal caracteritzar el lloc
concret on s'abocarà el sediment, i també garantir que la seva dispersió prevista no afectarà el fons marí de
les illes Medes, aspecte indicat per l'Ajuntament de Torroella de Montgrí.

5) Dragatge.

El Departament de Cultura ha incidit en la necessitat de dur a terme mesures preventives en els treballs de
dragatge, sense pronunciar-se sobre els àmbits de destí del material dragat. El procediment d'avaluació
d'impacte ambiental simplificada objecte de la present Resolució es motiva per la disposició del material dragat
en àmbits inclosos a la xarxa Natura 2000. Els dragats marins s'han de sotmetre a una avaluació d'impacte
ambiental quan es duguin a terme en espais naturals protegits i el seu volum superi els 20.000 m3/any
(supòsit 9.a.4) de l'annex I de la Llei 21/2013) o qualsevol dragat excepte els que tinguin per objecte mantenir
les condicions hidrodinàmiques o de navegabilitat (supòsit 3.d) de l'annex II), condicions que no afecten el
present Projecte. En tot cas, i perquè el promotor les conegui, les condicions fixades per al dragatge
s'incorporen a la present Resolució que finalitza el procediment d'avaluació d'impacte ambiental simplificada.

 

—5 Acord

Considerant la documentació presentada, les respostes rebudes a les consultes formulades i els criteris de
l'annex III de la Llei 21/2013, i a proposta de la Direcció General de Polítiques Ambientals, la Ponència
Ambiental adopta l'Acord següent:

 

Primer
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Diari de GironaDISSABTE, 8 D’ABRIL DE 201722

EL BAIX EMPORDÀ baixemporda@ddg.cat
CORREU ELECTRÒNIC

DdG L’ESTARTIT

■ El projecte Life Pletera, a l’Es-
tartit, haurà enllestit, abans de
Setmana Santa, la restauració am-
biental de la darrera parcel·la de
l’antiga urbanització. En aquesta
parcel·la, emplaçada al sector
nord de l’àmbit d’actuació del Life
Pletera, s’hi dipositaven els mate-
rials extrets els mesos anteriors
durant les obres de desurbanitza-
ció de la resta de l’espai. S’hi acu-
mulaven per al tractament previ
al seu destí inal. Del material api-
lat, una part molt important, .
metres cúbics, s’ha pogut reutilit-
zar per a l’arranjament de camins
municipals, mentre que la resta
s’ha transportat a una planta de
reciclatge, ja que per la seva tipo-

logia no es podia reutilitzar. La
parcel·la s’ha excavat a la mateixa
cota que la resta de la maresma i,
la part que toca al carrer Romaní,
s’ha excavat en forma de terrassa
per tal que hi hagi una gradació de
la pendent al carrer.

Desrpés de Setmana Santa es
faran diverses actuacions de mi-
llora del drenatge de l’aigua cap a
la bassa del Fra Ramon, junta-
ment amb algunes plantacions de
tamariu. Un cop inalitzat tot això,
la fase de creació de llacunes cos-
taneres, la més important del con-
junt del projecte, amb una inver-
sió de .. euros, ja estarà
gairebé inalitzada ().

En aquests moment, doncs, per
bé que la natura encara ha de fer

el seu curs, ja es pot observar l’as-
pecte global que té el recuperat
sistema de llacunes tal com s’ha-
vien concebut inicialment en el
projecte Life Pletera. D’aquí a un
temps, quan la vegetació hagi
ocupat els nous espais, el conjunt
quedarà totalment integrat a l’en-
torn i recuperarà l’aspecte que ha-
via tingut abans de la inals dels
, quan les maresmes de la Ple-
tera es van urbanitzar parcial-
ment.

Un cop enllestida la fase de
creació de llacunes, restarà pen-
dent el trasllat de la línia elèctrica
i la creació de la xarxa d’itineraris.
Aquests projectes ja es troben en
procés de tramitació administra-
tiva. S’espera tenir tots els permi-

sos passat l’estiu, per poder enca-
rar el tram inal d’execució del
projecte Life Pletera a partir de se-
tembre.

Life Pletera és l’acrònim del

projecte «Desurbanització i recu-
peració de la funcionalitat ecolò-
gica en els sistemes costaners de
la Pletera a l’Estartit», subvencio-
nat pel programa Life.

Enllestida la restauració ambiental de
la darrera parcel·la de la Pletera

Imatge dels treballs a la Pletera, aquesta setmana. DdG

C.T.B. LA BISBAL D’EMPORDÀ

■ La Bisbal d’Empordà acollirà
aquest dimarts al matí una jorna-
da sobre l’ús sostenible dels ito-
sanitaris i de l’aigua en el conreu
de blat de moro. La jornada és or-
ganitzada pel Departament
d’Agricultuura, Ramaderia, Pesca
i Alimentació de la Generalitat
amb la col·laboració de l’Ajunta-
ment i té l’objectiu de divulgar un
conreu més sostenible. És per això
que en aquesta ocasió es proposa
mostrar experiències i opcions al-
ternatives per minimitzar l’ús de
itosanitaris, mitjançant la gestió
integrada, tant en plagues i malal-
ties com en males herbes, així
com en l’ús del reg. També s’expli-
carà la normativa sobre l’ús sos-
tenible de itosanitaris i bones
pràctiques d’higiene en conreus
extensius.

Els municipis de la Bisbal i Fo-
rallac van viure aquest estiu una
crisi de l’aigua provocada per una
concentració excessiva de dos i-
tosanitaris: el diuró i la terbutila-
zina. En tot cas, ha subratllat la re-
gidora de Medi Ambient Gemma
Pascual, aquest episodi no és atri-
buïble als agricultors ja que, com
va informar aquest diari el no-
vembre, les mostres analitzades
de blat de moro i de terra van do-
nar negatiu en la presència dels
dos itosanitaris.

Pascual ha afegit que la darrera
analítica (del  de febrer) mostra
concentracions de diuró i terbu-
tilazina dins dels límits, però no
de carbendazim, que és de , mi-
crograms per litre en les mostres
del pou. L’aigua de l’aixeta és to-
talment potable ja que passa
abans per l’acció depuradora dels
iltres de carbó actiu que eliminen
les concentracions excessives.

La Bisbal acull
dimarts una
jornada sobre
l’ús agrícola de
itosanitaris 

CARLES TORRAMADÉ PLATJA D’ARO

■ El municipi de Castell-Platja
d’Aro ja té vigent, de nou, el POUM
aprovat el , però que ara s’ha
convertit amb el del . Diven-
dres de la setmana passada, el
Diari Oicial de la Generalitat va
publicar l’acord de la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Giro-
na que dona conformitat al text
refós del Pla d’ordenació urbanís-
tica municipal, després que una
sentència anul·lés l’aprovació de-
initiva i el text refós del document
urbanístic aprovat el  perquè
a l’aprovació deinitiva no s’havia
inclòs l’informe de la Comissió de
Patrimoni Cultural. Arran
d’aquesta resolució judicial,
l’Ajuntament i Urbanisme de la
Generalitat han hagut de tramitar

de nou aquests darrers passos de
la tramitació, cosa que va obligar
a suspendre la tramitació de plans
urbanístics derivats ins que el
POUM tornés a ser vigent. 

Major seguretat jurídica
La sentència, anul·lació i repetició
dels tràmits inals d’aprovació del
POUM també tindrà conseqüèn-
cies sobre algunes modiicacions
de planejament que s’han fet des
d’aleshores amb aquest docu-
ment. El regidor d’Urbanisme, Jo-
sep Maria Solé, ha explicat que en
el ple d’aquest mes s’iniciarà la
tramitació de sis o set modiica-
cions del planejament que ja s’ha-
vien aprovat deinitivament
abans de l’anul·lació. Solé ha con-
cretat que l’Ajuntament ha pres

aquesta decisió per dotar aquests
canvis urbanístics d’una major se-
guretat jurídica. 

Una de les modiicacions que
es tramitarà de nou, ha concretat
el regidor, és la que permet que
parcel·les qualiicades d’ús hote-
ler incorporin també els hotels
apartament. Es tracta de modii-
cacions de planejament que en-
cara no havien generat cap llicèn-
cia. En canvi, ha afegit Josep Maria
Solé, la modiicació perquè el so-
lar d’equipaments de la plaça
Poeta Sitjà de Castell d’Aro can-
viés d’equipament educatiu a so-
ciocultural –per a la construcció
del centre cívic– no s’haurà de tra-
mitar de nou  perquè ja va quedar
incorporada en el text del POUM
aprovat ara. 

Platja d’Aro repetirà la tramitació
d’algunes modiicacions del POUM
L’Ajuntament ho farà per seguretat jurídica després que el document hagués estat anul·lat

MARC MARTÍ

El regidor Josep Maria Solé.

DdG CALONGE

■Un estudi realitzat per l’organit-
zació de la ira Expohàbitat situa
en més de  milions d’euros l’im-
pacte que tenen sobre el producte
interior brut (PIB) del municipi
de Calonge els habitatges d’ús tu-
rístic, el que suposaria una mica
més del  del total del PIB del
municipi. Aquesta és la principal
conclusió de l’estudi que també
xifra en . el nombre d’habi-

tatges d’aquesta tipologia, dels
quals . corresponen a apar-
taments i , a cases amb jardí,
ha informat l’Ajuntament. L’im-
pacte econòmic d’aquests aparta-
ments i cases correspon sobretot
a la renda obtinguda pel lloguer,
si bé l’estudi també calcula l’im-
pacte econòmic sobre sectors vin-
culats a aquesta activitat com són
el servei domèstic o els serveis de
jardineria i manteniment de pis-
cines. 

L’estudi ha estat elaborat per
Expohàbitat, la ira d’habitatge i
serveis de Calonge i Sant Antoni,
en base a les dades obtingudes de
la guia oicial d’establiments tu-
rístics de la Generalitat i també

amb la informació aportada per
les agències de gestió immobilià-
ria i empreses vinculades a aquest
sector del municipi. 

La ira Expohàbitat torna a Ca-
longe i Sant Antoni després de
nou anys sense celebrar-se, i ho fa
renovada i amb més de . me-
tres quadrats d’exposició. Expo-
hàbitat tindrà lloc al Palau Firal de
Sant Antoni els dies ,  d’abril
i  de maig. L’edició d’aquest 
es presenta totalment renovada,
amb l’objectiu d’enfortir l’aspecte
mediambiental, la construcció
sostenible, l’arquitectura biocli-
màtica, les energies renovables i
les noves tecnologies, i així posi-
cionar Expohàbitat.

El municipi de Calonge compta 
amb 2.000 habitatges d’ús turístic
Un estudi realitzat per
l’organització d’Expohàbitat
xifra en més de 25 milions el
seu impacte econòmic

DdG PALAMÓS

■ L’Àrea d’Esports de l’Ajunta-
ment de Palamós ha adquirit un
centenar de seients que aquesta
setmana s’han ubicat a les grade-
ries de públic de la zona esportiva
municipal Josep Massot i Sais,
ubicada al Pla de Sa Nau, al costat
de l’Estadi Municipal. Aquests
seients s’han situat concretament
a les graderies del camp de futbol
 de gespa artiicial, un dels dos
amb els que compta aquest equi-
pament, i on ins ara el públic as-
sistent havia d’estar dempeus o bé
assegut damunt el formigó. En els
darrers anys l’Ajuntament de Pa-
lamós ha anat implementant mi-
llores en aquestes instal·lacions
esportives.

Palamós instal·la un
centenar de seients a
un camp de futbol



DIARI DE GIRONA
ENLLESTIDA LA RESTAURACIÓ AMBIENTAL DE LA DARRERA PARCEL·LA DE LA PLETERA

El projecte Life Pletera, a l'Estartit, haurà enllestit, abans de Setmana Santa, la
restauració ambiental de la darrera parcel·la de l'antiga urbanització. En aquesta
parcel·la, emplaçada al sector nord de l'àmbit d'actuació del Life Pletera, s'hi
dipositaven els materials extrets els mesos anteriors durant les obres de
desurbanització de la resta de l'espai. S'hi acumulaven per al tractament previ al
seu destí final. Del material apilat, una part molt important, 2.245 metres cúbics,
s'ha pogut reutilitzar per a l'arranjament de camins municipals, mentre que la
resta s'ha transportat a una planta de reciclatge, ja que per la seva tipologia no
es podia reutilitzar. La parcel·la s'ha excavat a la mateixa cota que la resta de la
maresma i, la part que toca al carrer Romaní, s'ha excavat en forma de terrassa
per tal que hi hagi una gradació de la pendent al carrer.
Desrpés de Setmana Santa es faran diverses actuacions de millora del drenatge
de l'aigua cap a la bassa del Fra Ramon, juntament amb algunes plantacions de
tamariu. Un cop finalitzat tot això, la fase de creació de llacunes costaneres, la
més important del conjunt del projecte, amb una inversió de 1.360.000 euros, ja
estarà gairebé finalitzada (95%).
En aquests moment, doncs, per bé que la natura encara ha de fer el seu curs, ja
es pot observar l'aspecte global que té el recuperat sistema de llacunes tal com
s'havien concebut inicialment en el projecte Life Pletera. D'aquí a un temps, quan
la vegetació hagi ocupat els nous espais, el conjunt quedarà totalment integrat a
l'entorn i recuperarà l'aspecte que havia tingut abans de la finals dels 80, quan
les maresmes de la Pletera es van urbanitzar parcialment.
Un cop enllestida la fase de creació de llacunes, restarà pendent el trasllat de la
línia elèctrica i la creació de la xarxa d'itineraris. Aquests projectes ja es troben
en procés de tramitació administrativa. S'espera tenir tots els permisos passat
l'estiu, per poder encarar el tram final d'execució del projecte Life Pletera a partir
de setembre.
Life Pletera és l'acrònim del projecte «Desurbanització i recuperació de la
funcionalitat ecològica en els sistemes costaners de la Pletera a l'Estartit»,
subvencionat pel programa Life.
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El Life Pletera haurà enllestit, abans de Setmana Santa, la restauració ambiental
de la darrera parcel·la de l'antiga urbanització emplaçada al sector nord de l'àmbit
d'actuació. Al terreny, s'hi havien anat dipositant els materials extrets els mesos
anteriors durant les obres de desurbanització per al tractament previ a la seva
destinació final. Del material apilat, una part molt important, 2.245 m³, s'ha
pogut reutilitzar per a l'arranjament de camins municipals, mentre que la resta
s'ha transportat a una planta de reciclatge, ja que per la seva tipologia no es
podia tornar a fer servir. La parcel·la s'ha excavat a la mateixa cota que la resta
de la maresma i la part que toca al carrer Romaní s'ha reanivellat en forma de
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nous espais, el conjunt quedarà totalment integrat a l'entorn, amb la fesomia
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llacunes, restarà pendent el trasllat de la línia elèctrica i la creació de la xarxa
d'itineraris. Aquests projectes ja es troben en procés de tramitació
administrativa. S'espera tenir tots els permisos passat l'estiu, per poder encarar
el tram final d'execució del projecte Life Pletera a partir del setembre.



RÀDIO CAPITAL
ENLLESTEIXEN LA RESTAURACIÓ AMBIENTAL DE LA DARRERA PARCEL·LA DE L'ANTIGA URBANITZACIÓ DE
LA PLETERA

 Imatge de les obres de restauració ambiental / Life PleteraEl projecte Life Pletera
haurà enllestit els propers dies la restauració ambiental de la darrera parcel·la de
l'antiga urbanització, emplaçada al sector nord. Fins ara s'hi dipositaven els
materials extrets els mesos anteriors durant les obres de desurbanització de la
resta de l'espai, que s’ acumulaven per al tractament previ al seu destí final. Bona
part d’aquests materials s’han utilitzat per millorar camins municipals. La resta
l’han traslladat a una planta de reciclatge.Passat Setmana Santa es faran diverses
actuacions de millora del drenatge de l'aigua, juntament amb algunes plantacions
de tamariu. Un cop enllestit, s’haurà acabat gairebé un 95% de la fase de creació
de llacunes costaneres, que és la més important del conjunt del projecte Life
Pletera. S’hi destina 1.360.000 euros. El Life Pleterea és un projecte amb
finançament europeu per a la desurbanització i la recuperació de la funcionalitat
ecològica en els sistemes costaners de la Pletera. Té un pressupost global de
més de 2,5 milions d’euros.
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 L'actualitat del Baix Empordà a
www.radiocapital.cathttp://www.elpuntavui.cat/territori/article/11
mediambient/1115789darreresrestesderunaextretesdela
pletera.htmlCulmina la neteja de la parcel·la on s'havia tractat el material de
rebuigInformació publicada a  El Punt avui  Baix Empordà



a primera edició de la Mostra
Divulgativa de l’Arròs de Pals
es va tancar, ahir, després
d’un cap de setmana en què

s’han succeït degustacions, tallers,
conferències, exposicions i altres
propostes vinculades, totes, amb el
món de l’arròs. L’activitat volia
anar un pas més enllà de la campa-
nya gastronòmica de la Cuina de
l’Arròs, en què, enguany i fins al 14
de maig, participen 17 restau-
rants. I ha aplegat altres propostes
amb la implicació dels productors,
els molins Arròs l’Estany de Pals i
Arròs Molí de Pals i els cuiners que
treballen amb el cereal de manera
fidel en els seus menús.

Entre les propostes, n’hi havia
que ja s’han organitzat en altres
ocasions, com ara les excursions
en segway o en trenet per l’exten-
sa zona d’arrossars que s’estén cap
al curs baix del Ter, però el públic
també podia descobrir processos
com ara el blanqueig del cereal o
l’esclovellat. Al recinte de la fira, a
més, s’exposava un recull d’eines
tradicionals emprades per a la
sembra, la recol·lecció i la prepara-
ció dels camps.

Receptes per a tots els gustos
Però per projectar la veritable di-
mensió del producte, res millor
que tastar-lo en diferents prepara-
cions a peu de carrer. Hi va haver
nombroses conferències i demos-
tracions per aprendre algun dels

L

secrets –com preparen els sofre-
gits i les postres d’arròs als restau-
rants Sa Punta i Sol Blanc, el risot-
to verd a l’hotel La Costa o el sushi
amb arròs de Pals al restaurant
Mizuna Thai– o, fins i tot, per con-
frontar les possibilitats dels mars i
muntanyes per part dels cuiners
Pep Nogué i Joan Carles Sánchez.

La xef Iolanda Bustos (La Ca-
lèndula) també va explicar, ahir, a
la mainada com elaborar croque-

tes d’arròs. Altres restaurants van
tenir oportunitat de presentar
propostes d’aperitius i tastets, i
per arrodonir la dimensió popu-
lar, ahir es va celebrar un concurs
obert d’arrossos amb inscripció
lliure en què, tot i el predomini
dels mars i muntanyes, es van cui-
nar de cara al públic receptes com
ara l’arròs de cabra, el del tros, un
sense entrebancs i, de postres, ar-
ròs amb llet. ■
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Vida social Primera mostra divulgativa de l’arròs de Pals

Els arrossos de Pals

surten al carrer

Emili Agulló
PALS

NOVETAT · La campanya gastronòmica es completa amb una fira divulgativa
sobre el conreu del cereal TAST · La degustació hi té un paper central

Els participants del concurs popular d’arrossos, ahir al matí, començant a
preparar les seves receptes de cara al públic ■ E.A.
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El Life Pletera haurà en-
llestit, abans de Setmana
Santa, la restauració am-
biental de la darrera par-
cel·la de l’antiga urbanit-
zació emplaçada al sector
nord de l’àmbit d’actuació.
Al terreny, s’hi havien
anat dipositant els mate-
rials extrets els mesos an-
teriors durant les obres de
desurbanització per al
tractament previ a la seva
destinació final. Del mate-
rial apilat, una part molt
important, 2.245 m³, s’ha
pogut reutilitzar per a l’ar-
ranjament de camins mu-
nicipals, mentre que la
resta s’ha transportat a
una planta de reciclatge, ja
que per la seva tipologia no
es podia tornar a fer servir.
La parcel·la s’ha excavat a
la mateixa cota que la res-
ta de la maresma i la part
que toca al carrer Romaní

s’ha reanivellat en forma
de terrassa perquè hi hagi
una gradació compatible
amb el pendent del carrer.

Passat Setmana Santa
es faran algunes accions
de millora del drenatge de
l’aigua cap a Fra Ramon i
plantada de tamarius. Un
cop finalitzades, la fase
de creació de llacunes
costaneres, la més impor-
tant del conjunt del pro-
jecte amb una inversió
d’1,36 milions d’euros, ja
estarà gairebé finalitzada
(95%).

El curs de la natura en-
cara ha de completar la
restitució ambiental, però
ja es pot observar l’aspecte
global del sistema de llacu-
nes recuperat. D’aquí a un
temps, quan la vegetació
hagi ocupat els nous es-
pais, el conjunt quedarà
totalment integrat a l’en-
torn, amb la fesomia que
havia tingut abans de fi-
nals dels anys vuitanta. ■

Darreres restes
de runa extretes
de la Pletera

E.A.
L’ESTARTIT

a Culmina la neteja de la parcel·la on
s’havia tractat el material de rebuig

La neteja del darrer solar, aquesta setmana ■ LIFE PLETERA
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EL PUNT AVUI
CONNECTARAN AMB UNA BARCA LES RIBES DEL TER, A L'ESTARTIT

L'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit (EME) està estudiant connectar
les dues ribes del Ter, abans de la Gola, per poder superarlo i donar així una
alternativa a vianants i ciclistes, que si volen travessar el riu fins ara es veuen
obligats a fer una volta considerable. L'embarcació se situaria més a l'interior, en
un punt on l'amplada entre les ribes fa uns 200 metres.
La regidora de Gestió Costanera i Platges, Sílvia Comas, explica que aquesta
proposta, que seria segons sosté única a les comarques gironines, neix de la
necessitat de poder superar el riu i complementar la potent oferta que dona
l'Estartit als visitants. L'embarcació, adaptada per poder portar vianants i
ciclistes, tindria diverses funcions, com ara complementar l'oferta turística de
l'Estartit, donar continuïtat més enllà de la Gola del Ter i, finalment, també
comportaria un efecte positiu per als veïns del sector del Mas Pinell: Actualment
els veïns que volen venir a l'Estartit i que hi estan molt a prop, però separats per
la desembocadura, han de sortir fins a la carretera, a l'altura del càmping Delfín
Verde, i anar fins a Torroella; amb aquesta sistema, podrien venir directament a
l'Estartit sense fer tanta volta, destaca Comas.
També està en estudi si l'embarcació serà gestionada directament o per
concessió, i en tot moment estarà lligada al pla d'usos del riu Ter.
La Gola del Ter és la desembocadura actual del riu. Al nord hi ha la platja de la
Pletera, que és la prolongació de platja de l'Estartit i al sud la de la Fonollera. Els
deltes del Ter i el Daró són els responsables de la continuïtat de platges arenoses
que van des de l'Estartit fins a arribar al terme de Begur.
Un nou pont al Ter Vell
Sílvia Comas explica que s'ha fet una aposta important per millorar la imatge i els
serveis a l'Estartit. Ara fa unes setmanes, el pont del Ter Vell, una passera d'uns
quinze metres, ha estat totalment renovat, amb una important actuació. Aquesta
passera no té a l'estiu especial utilitat, però en altres èpoques és necessària,
especialment quan els camps requereixen aquesta sortida al mar per deixar anar
l'aigua acumulada. És en aquest moment quan es fa especialment necessària. El
Ter Vell és l'antiga desembocadura del riu. De fet, l'espai ocupa unes 32
hectàrees de superfície i és a tocar de la zona urbana de l'Estartit.
A més, i segons Comas, també s'està negociant amb la direcció general de
Costes una solució per a la platja dels Griells; en aquest sentit, el Centre
d'Experimentació i Estudis d'Obres Públiques (Cedex) ha enllestit un estudi en
què s'avalua el retrocés de la platja i les accions que poden revertirlo o atenuar
lo.
LA FRASE 
L'embarcació també ajudaria a connectar millor el sector de Mas Pinell amb
l'Estartit i no caldria fer tanta voltaSílvia ComasregidorA de Gestió costanera i
platges 
LA XIFRA 
200metres.És la distància que haurà de superar l'embarcació per connectar les
dues ribes del riu Ter.



CATALONIA TODAY
CONNECTARAN AMB UNA BARCA LES RIBES DEL TER, A L'ESTARTIT

L'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit (EME) està estudiant connectar
les dues ribes del Ter, abans de la Gola, per poder superarlo i donar així una
alternativa a vianants i ciclistes, que si volen travessar el riu fins ara es veuen
obligats a fer una volta considerable. L'embarcació se situaria més a l'interior, en
un punt on l'amplada entre les ribes fa uns 200 metres.
La regidora de Gestió Costanera i Platges, Sílvia Comas, explica que aquesta
proposta, que seria segons sosté única a les comarques gironines, neix de la
necessitat de poder superar el riu i complementar la potent oferta que dona
l'Estartit als visitants. L'embarcació, adaptada per poder portar vianants i
ciclistes, tindria diverses funcions, com ara complementar l'oferta turística de
l'Estartit, donar continuïtat més enllà de la Gola del Ter i, finalment, també
comportaria un efecte positiu per als veïns del sector del Mas Pinell: Actualment
els veïns que volen venir a l'Estartit i que hi estan molt a prop, però separats per
la desembocadura, han de sortir fins a la carretera, a l'altura del càmping Delfín
Verde, i anar fins a Torroella; amb aquesta sistema, podrien venir directament a
l'Estartit sense fer tanta volta, destaca Comas.
També està en estudi si l'embarcació serà gestionada directament o per
concessió, i en tot moment estarà lligada al pla d'usos del riu Ter.
La Gola del Ter és la desembocadura actual del riu. Al nord hi ha la platja de la
Pletera, que és la prolongació de platja de l'Estartit i al sud la de la Fonollera. Els
deltes del Ter i el Daró són els responsables de la continuïtat de platges arenoses
que van des de l'Estartit fins a arribar al terme de Begur.
Un nou pont al Ter Vell
Sílvia Comas explica que s'ha fet una aposta important per millorar la imatge i els
serveis a l'Estartit. Ara fa unes setmanes, el pont del Ter Vell, una passera d'uns
quinze metres, ha estat totalment renovat, amb una important actuació. Aquesta
passera no té a l'estiu especial utilitat, però en altres èpoques és necessària,
especialment quan els camps requereixen aquesta sortida al mar per deixar anar
l'aigua acumulada. És en aquest moment quan es fa especialment necessària. El
Ter Vell és l'antiga desembocadura del riu. De fet, l'espai ocupa unes 32
hectàrees de superfície i és a tocar de la zona urbana de l'Estartit.
A més, i segons Comas, també s'està negociant amb la direcció general de
Costes una solució per a la platja dels Griells; en aquest sentit, el Centre
d'Experimentació i Estudis d'Obres Públiques (Cedex) ha enllestit un estudi en
què s'avalua el retrocés de la platja i les accions que poden revertirlo o atenuar
lo.
LA FRASE 
L'embarcació també ajudaria a connectar millor el sector de Mas Pinell amb
l'Estartit i no caldria fer tanta voltaSílvia ComasregidorA de Gestió costanera i
platges 
LA XIFRA 
200metres.És la distància que haurà de superar l'embarcació per connectar les
dues ribes del riu Ter.



EL GERIÓ
ARBÚCIES, BESCANÓ, NAVATA I LESTARTIT, NOMINATS AL PREMI MEDI AMBIENT CILMA 2017

El Consell d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona
(CILMA) estrena una nova edició del Premi Medi Ambient CILMA 2017, amb
l'objectiu de reconèixer les actuacions en l'àmbit del medi ambient i la
sostenibilitat de les comarques gironines dutes a terme durant l'any 2016 en
diferents categories: energia, aigua, residus, mobilitat i conservació de la
biodiversitat i el paisatge. Enguany s'hi van presentar vuit actuacions en els
àmbits següents: quatre en energia, dues en residus, una en biodiversitat i una
en aigua. Han estat nominades les actuacions següents: la construcció de dues
xarxes de calor amb biomassa, una a Arbúcies i l'altra a Navata; la
desurbanització i recuperació dels sistemes costaners de la Pletera, a l'Estartit;
l'optimització dels residus de la fracció vegetal i dels voluminosos de fusta a
Navata, i la promoció d'una ordenança d'estalvi d'aigua a Bescanó, amb un article
específic sobre l'estalvi d'aigua a les instal·lacions de rentat de vehicles.
El jurat va tenir en compte els criteris següents per valorar les actuacions: el
benefici ambiental, econòmic i social; la replicabilitat de l'actuació; la comunicació i
visibilitat; l'originalitat i innovació, i el cost de l'actuació. Els ajuntaments
nominats han estat guardonats amb l'elaboració d'un vídeo de cada actuació i les
despeses pagades d'una visita tècnica a la ciutat de Friburg, Alemanya, referent
europeu en la gestió ambiental, on podran conèixer de primera mà les solucions
adoptades pels responsables municipals d'aquesta ciutat en temes d'energia,
residus i mobilitat, entre d'altres.
Els vídeos de les actuacions nominades es penjaran a les xarxes socials durant el
mes de juny i l'actuació que rebi més vots, tenint en compte l'interès que
desperti la iniciativa, serà la que rebi el Premi Medi Ambient CILMA 2017.



EMPORDÀ
EL CILMA NOMINA NAVATA PER REBRE EL PREMI MEDI AMBIENT

El Consell d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona
(CILMA) estrena una nova edició del Premi Medi Ambient CILMA 2017, amb
l'objectiu de reconèixer les actuacions en l'àmbit del medi ambient i la
sostenibilitat de les comarques gironines dutes a terme durant l'any 2016 en
diferents categories: energia, aigua, residus, mobilitat i conservació de la
biodiversitat i el paisatge. Enguany s'hi van presentar vuit actuacions en els
àmbits següents: quatre en energia, dues en residus, una en biodiversitat i una
en aigua.
Han estat nominades les actuacions següents: la construcció de dues xarxes de
calor amb biomassa, una a Arbúcies i l'altra a Navata; la desurbanització i
recuperació dels sistemes costaners de la Pletera, a l'Estartit; l'optimització dels
residus de la fracció vegetal i dels voluminosos de fusta a Navata, i la promoció
d'una ordenança d'estalvi d'aigua a Bescanó, amb un article específic sobre
l'estalvi d'aigua a les instal·lacions de rentat de vehicles.
El jurat va tenir en compte els criteris següents per valorar les actuacions: el
benefici ambiental, econòmic i social; la replicabilitat de l'actuació; la comunicació i
visibilitat; l'originalitat i innovació, i el cost de l'actuació. Els ajuntaments
nominats han estat guardonats amb l'elaboració d'un vídeo de cada actuació i les
despeses pagades d'una visita tècnica a la ciutat de Friburg, Alemanya, referent
europeu en la gestió ambiental, on podran conèixer de primera mà les solucions
adoptades pels responsables municipals d'aquesta ciutat en temes d'energia,
residus i mobilitat, entre d'altres.



NACIÓ DIGITAL
ARBÚCIES NOMINAT AL PREMI MEDI AMBIENT CILMA 2017

El Consell d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona
(CILMA) estrena una nova edició del Premi Medi Ambient CILMA 2017, amb
l'objectiu de reconèixer les actuacions en l'àmbit del medi ambient i la
sostenibilitat de les comarques gironines dutes a terme durant l'any 2016 en
diferents categories: energia, aigua, residus, mobilitat i conservació de la
biodiversitat i el paisatge.
Enguany s'hi van presentar vuit actuacions en els àmbits següents: quatre en
energia, dues en residus, una en biodiversitat i una en aigua. Han estat
nominades les actuacions següents: la construcció de dues xarxes de calor amb
biomassa, una a Arbúcies i l'altra a Navata; la desurbanització i recuperació dels
sistemes costaners de la Pletera, a l'Estartit; l'optimització dels residus de la
fracció vegetal i dels voluminosos de fusta a Navata, i la promoció d'una
ordenança d'estalvi d'aigua a Bescanó, amb un article específic sobre l'estalvi
d'aigua a les instal·lacions de rentat de vehicles.
El jurat va tenir en compte els criteris següents per valorar les actuacions: el
benefici ambiental, econòmic i social; la replicabilitat de l'actuació; la comunicació i
visibilitat; l'originalitat i innovació, i el cost de l'actuació. Els ajuntaments
nominats han estat guardonats amb l'elaboració d'un vídeo de cada actuació i les
despeses pagades d'una visita tècnica a la ciutat de Friburg, Alemanya, referent
europeu en la gestió ambiental, on podran conèixer de primera mà les solucions
adoptades pels responsables municipals d'aquesta ciutat en temes d'energia,
residus i mobilitat, entre d'altres.
Els vídeos de les actuacions nominades es penjaran a les xarxes socials durant el
mes de juny i l'actuació que rebi més vots, tenint en compte l'interès que
desperti la iniciativa, serà la que rebi el Premi Medi Ambient CILMA 2017.
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DdG CASSÀ DE LA SELVA

� El ple municipal de Cassà de la
Selva celebrat dimarts va aprovar
per unanimitat atorgar la primera
boniicació del  de l’IBI a un
ciutadà que ha cedit el seu immo-
ble a la borsa de lloguer social.  En-
guany és el primer cop que els ciu-
tadans es poden acollir a aquesta
boniicació si posen el seu habi-
tatge a la borsa de lloguer social. 

Segons va informar l’Ajunta-
ment, des de l’Oicina Municipal
d’Habitatge, posada en marxa
l’any passat, es treballa perquè
propietaris amb habitatges tan-
cats els posin amb garanties a la
borsa de lloguer social per tal que
els ciutadans del municipi inscrits
a la borsa s’hi puguin acollir.  En
aquest sentit, afegeixen que l’ator-
gament de la primera boniicació
de l’IBI per a la cessió d’aquest im-
moble és fruit de la feina que que
s’ha fet durant els darrers mesos. 

L’Oicina Municipal d’Habitat-
ge dóna informació i tramita les
sol·licituds d’ajuts per a la rehabi-
litació d’habitatges o ediicis, les
d’ajut al lloguer de les convocatò-
ries publicades per l’Agència
d’Habitatge, ofereix assessora-
ment a les persones que necessi-
ten trobar un pis a un preu més as-
sequible que el del mercat lliure,
assessora als propietaris que vo-
len posar el seu habitatge al llo-
guer social amb garanties, asses-
sora en la tramitació de les sol·li-
cituds per inscriure’s al Registre
de sol·licitants d’Habitatge amb
Protecció Oicial i guia a les famí-
lies que es troben en una situació

difícil per fer front a la hipoteca
per evitar subhastes i desnona-
ments. El servei s’ofereix a través
d’un conveni amb el Consell.  

Pressupostos participatius
D’altra banda, l’Ajuntament ha
posat en marxa el procés dels
pressupostos participatius per de-
cidir en què s’invertiran .
euros dels comptes municipals
per al , un import que gairebé
dobla els . euros de l’any
passat. Les propostes, que es po-
den fer ins al  de maig, es po-
den enviar electrònicament a tra-
vés del portal www.cassa.cat o
amb les butlletes distribuïdes casa
per casa, ha informat el consistori.
Les urnes per dispositar les but-
lletes es troben al registre d’entra-
da de l’Ajuntament de Cassà, al

punt d’informació del Centre Cul-
tural Sala Galà o a la recepció de
la Piscina Coberta. Una de les no-
vetats del procés d’aquest any, as-
senyalen des de l’Ajuntament,  és
que les propostes han de ser in-
versions, és a dir, tot allò que es pot
construir i adquirir i que és per-
durable en el temps. Per exemple,
la creació o renovació d’equipa-
ments municipals, l’adquisició de
mobiliari i béns materials, o la mi-
llora d’espais públics (vials, sen-
yalització, enllumenat, zones ver-
des, clavegueram, etc.).

Votació electrònica
Un cop inalitzi el període de re-
collida de propostes i s’hagi ana-
litzat la seva viabilitat, se celebrarà
una jornada participativa en la
qual s’escolliran les que se sotme-
tran a votació. Una de les novetats
destacades del procés és que les
propostes inalistes es podran vo-
tar en línia a través d’una platafor-
ma digital. El sistema detectarà
que les persones que votin esti-
guin empadronades a Cassà i tin-
guin  anys o més i només per-
metrà votar una vegada. La vota-
ció elèctrònica es combinarà amb
la votació en paper (els vots dupli-
cats quedaran anul·lats).

Amb l’objectiu d’incentivar la
participació entre els col·lectius
que varen participar menys el
, el dinamitzador juvenil or-
ganitza una sessió informativa per
a l’alumnat de batxillerat de l’Ins-
titut de Cassà per motivar-los a
presentar propostes que donin
resposta a les seves inquietuds.

Primera boniicació de l’IBI
a Cassà a un veí per cedir un
pis a la borsa de lloguer social
Els ciutadans poden gaudir d’una rebaixa del 30% si s’acullen a la mesura
En marxa els pressupostos participats per decidir on invertir 60.000 euros

DdG GIRONA

� El Consell d’Iniciatives Locals
per al Medi Ambient de les comar-
ques de Girona (Cilma) ha fet pú-
bliques les nominacions al Premi
Medi Ambient Cilma  que re-
conèixer les actuacions en l’àmbit
del medi ambient i la sostenibili-
tat durant el  en les categories
d’energia, aigua, residus, mobili-
tat i conservació de la biodiversi-
tat i el paisatge.  Enguany s’hi van
presentar vuit actuacions: quatre
en energia, dues en residus, una
en biodiversitat i una en aigua.

Així, han estat nominades  la
construcció de dues xarxes de ca-
lor amb biomassa, una a Arbúcies
i l’altra a Navata; la desurbanitza-
ció i recuperació dels sistemes
costaners de la Pletera, a l’Estartit;
l’optimització dels residus de la
fracció vegetal i dels voluminosos
de fusta a Navata, i la promoció
d’una ordenança d’estalvi d’aigua
a Bescanó, amb un article sobre
l’estalvi d’aigua a les instal·lacions
de rentat de vehicles. El jurat va te-
nir en compte  el beneici ambien-
tal, econòmic i social; la replica-
bilitat de l’actuació; la comunica-
ció i visibilitat; l’originalitat i inno-
vació, i el cost de l’actuació. 

Els ajuntaments nominats han
estat guardonats amb l’elaboració
d’un vídeo de cada actuació i les
despeses pagades d’una visita tèc-
nica a la ciutat de Friburg, Ale-
manya, referent europeu en la
gestió ambiental, on podran co-
nèixer les solucions adoptades
pels responsables municipals de
la ciutat en temes d’energia, resi-
dus i mobilitat, entre d’altres.  

Els vídeos de les actuacions no-
minades es penjaran a les xarxes
socials durant el juny i la que rebi
més vots serà la guanyadora. 

Arbúcies,
Bescanó, Navata i
Torroella-l’Estartit
són nominats al
Premi Cilma 2017

ACN/DdG GIRONA

� El Consell Executiu va aprovar
ahir la modiicació dels estatuts
del Consorci per a la Protecció i la
Gestió de l’Espai d’Interès Natural
de les Gavarres, i també el seu
canvi de nom per Consorci de les
Gavarres. L’ens públic sense ànim
de lucre es va constituir el 
amb la missió de preservar i reva-
loritzar el patrimoni del massís de
les Gavarres, així com per promo-
cionar les activitats econòmiques
que es consideressin compatibles
amb aquest entorn natural. 

La Generalitat en forma part
des del . El Consorci està in-
tegrat pels ajuntaments de Calon-
ge, Cassà de la Selva, Castell-Platja
d’Aro, CruïllesMonells-Sant Sa-
durní de l’Heura, Celrà, Girona,
Juià, la Bisbal, Llagostera, Llambi-
lles, Madremanya, Mont-ras, Pa-
lafrugell, Palamós, Quart, Sant
Martí Vell, Santa Cristina d’Aro,
Torrent i Vall-llobrega. També en
són membres els consells comar-
cals del Baix Empordà i del Giro-
nès així com també la Diputació
de Girona, administració a la qual
s’adscriu el Consorci. Mitjançant
l’acord d’ahir, es dona entrada a
tres nous membres: dues associa-
cions sense ànim de lucre com
són l’Associació de gestors fores-
tals de les Gavarres i el Consorci
Forestal de Catalunya, i l’Ajunta-
ment de Forallac.  

En aquest sentit, els nous esta-
tuts s’adapten al que recull la Llei
de racionalització i sostenibilitat
de l’Administració local i a la Llei
de règim jurídic del sector públic.
Aquests estatuts, una vegada
aprovats per part del Govern, hau-
ran de ser ratiicats per la resta de
membres que formen part del
Consorci de les Gavarres.

El Govern aprova
la modiicació
dels estatuts i el
nom del Consorci
de les Gavarres

P. ESPARCH GIRONA

�El magistrat Javier Marca Matu-
te, que actualment forma part de
la secció quarta penal de l’Audièn-
cia de Girona, opta a presidir el
Tribunal Superior de Justícia de la
Rioja (TSJR). Marca, que és natu-
ral de la Rioja, farà una entrevista
el proper  de maig davant el Con-
sell General del Poder Judicial

(CGPJ) com a candidat per a ocu-
par aquest càrrec. De fet, cinc ma-
gistrats s’han presentat per liderar
el TSJR i Marca serà el primer dels
candidats a comparèixer davant la
Comissió Permanent del CGPJ.

El jutge de l’Audiència Provin-
cial de Girona es disputa la presi-
dència del TSJR amb un magistrat
d’un jutjat de Logronyo, una ma-
gistrada d’un jutjat de Palència, el
president de l’Audiència Provin-
cial de la Rioja i un magistrat de
l’Audiència Provincial d’Àlaba. Fa
cinc anys, el , Marca ja va op-
tar a liderar el TSJR, tot i que ales-
hores no va sortir escollit.

Un jutge de l’Audiència
de Girona opta a presidir
el TSJ de la Rioja
El magistrat Javier Marca
farà una entrevista el proper
9 de maig davant el CGPJ 
per a aquest càrrec

AJUNTAMENT DE CASSÀ

Imatge del ple d’aquest dimarts.

CONVOCATÓRIA PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS EN REGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DESTINADES
A PROJECTES DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT EN L’ÀMBIT INTERNACIONAL I PROJECTES D’EDUCACIÓ PER
AL DESENVOLUPAMENT I SENSIBILITZACIÓ, PER A L’ANY 2017

OBJECTE:
L’Ajuntament de Girona vol destinar fons de cooperació a projectes solidaris realitzats per entitats de Girona, utilitzant crite-
ris de transparència i coherència amb els principis del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació. 

Amb aquest objectiu es promou en règim de concurrència competititva, per a l’any 2017, les bases esmentades, amb dues lí-
nies d’ajuts: una per a proyectes de cooperació al desenvolupament en l’àmbit internacional i l’altre per a projectes d’educa-
ció per al desenvolupament i sensibilització.

Consulteu les bases a la pàgina web de solidaritat i cooperació de l’Ajuntament de Girona.
http://www2.girona.cat/ca/solidaritat_ajuts

DESTINATARIS:
Entitats sense ànim de lucre de solidaritat i cooperació de la ciutat de Girona. Aquelles entitats ciutadanes que, tot i no tenir
com a objectiu la cooperació, es plantegen el treball de la solidaritat

PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS:
- Les persones interessades hauran de presentar la sol·licitud, en model normalitzat, així com la documentació que s’indica en
les bases d’aquesta convocatòria i la que es pugui indicar a la convocatòria, a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Girona
- El termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació necessària és fins al dia 12 de maig de 2017

EDICTE

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del dia 10 d’abril de
2017, ha adoptat el següent acord:

«Primer.- Suspendre la tramitació de plans urbanístics deri-
vats i de projectes de gestió urbanística, de conformitat amb
el que disposa l’article 73.2 del DL 1/2010, de 3 d’agost pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme i modifica-
cions posteriors, pel termini d’un any, en l’àmbit de la present
modificació puntual del PGOU núm. 68 ampliació Hospital Jo-
sep Trueta.

Segon.- Aprovar inicialment la modificació puntual del PGOU
núm. 68 ampliació Hospital Josep Trueta, de conformitat amb
el que disposa l’article 96 en relació amb l’article 85 de l’es-
mentat DL 1/2010, de 3 d’agost, modificat parcialment per la
Llei 3/2012, de 22 de febrer.

Tercer.- Sotmetre l’expedient a informació pública, pel termini
d’un mes, mitjançant Edictes publicats en el Butlletí Oficial de
la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
i en dos diaris de la premsa local, de conformitat amb el que
disposa l’article 85.4 del repetit DL 1/2010, de 3 d’agost.»

L’alcaldessa, Marta Madrenas i Mir.
Girona, 20 d’abril de 2017.



DIARI DE GIRONA
ARBÚCIES, BESCANÓ, NAVATA I TORROELLAL'ESTARTIT SÓN NOMINATS AL PREMI CILMA 2017

El Consell d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques de Girona
(Cilma) ha fet públiques les nominacions al Premi Medi Ambient Cilma 2017 que
reconèixer les actuacions en l'àmbit del medi ambient i la sostenibilitat durant el
2016 en les categories d'energia, aigua, residus, mobilitat i conservació de la
biodiversitat i el paisatge. Enguany s'hi van presentar vuit actuacions: quatre en
energia, dues en residus, una en biodiversitat i una en aigua. 
Així, han estat nominades la construcció de dues xarxes de calor amb biomassa,
una a Arbúcies i l'altra a Navata; la desurbanització i recuperació dels sistemes
costaners de la Pletera, a l'Estartit; l'optimització dels residus de la fracció vegetal
i dels voluminosos de fusta a Navata, i la promoció d'una ordenança d'estalvi
d'aigua a Bescanó, amb un article sobre l'estalvi d'aigua a les instal·lacions de
rentat de vehicles. El jurat va tenir en compte el benefici ambiental, econòmic i
social; la replicabilitat de l'actuació; la comunicació i visibilitat; l'originalitat i
innovació, i el cost de l'actuació. 
Els ajuntaments nominats han estat guardonats amb l'elaboració d'un vídeo de
cada actuació i les despeses pagades d'una visita tècnica a la ciutat de Friburg,
Alemanya, referent europeu en la gestió ambiental, on podran conèixer les
solucions adoptades pels responsables municipals de la ciutat en temes
d'energia, residus i mobilitat, entre d'altres. 
Els vídeos de les actuacions nominades es penjaran a les xarxes socials durant el
juny i la que rebi més vots serà la guanyadora.
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solucions adoptades pels responsables municipals de la ciutat en temes
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Sons del Món,  
el festival 

‘delicatessen’

MÚSICA

El festival Sons del Món –Vi & Mu-
sic Empordà– de Roses escalfa mo-
tors per iniciar, el pròxim 24 de 
juny a la platja d’Empuriabrava, la 
que s’anuncia com l’edició “més 
ambiciosa de la seva història”. El 
concert inaugural anirà a càrrec de 
Chambao i el cartell inclou les actu-
acions de Rosana, Estrella Moren-
te, Loquillo i Tom Jones, que ja ha 
venut la meitat de les entrades del 
concert que oferirà el 22 de juliol a 
la Ciutadella de Roses.  

Entre els artistes catalans 
d’aquesta desena edició de Sons del 
Món hi ha Els Amics de les Arts, que 
actuaran a la plaça de la Basílica de 
Castelló d’Empúries, i Txarango, 
que actuaran a la Ciutadella de Ro-
ses acompanyats de Gertrudis, en el 
que s’espera que sigui un dels con-
certs més concorreguts.  

Com en les últimes edicions, el 
programa inclou concerts de petit 
format en diversos cellers de l’Em-
pordà. L’any passat es van exhaurir 
totes les entrades dels concerts or-
ganitzats en cellers i en aquesta edi-
ció s’espera també la mateixa res-
posta del públic, que podrà triar en-
tre els concerts d’artistes com Pe-
dro Guerra, Ramon Mirabet, Judit 
Neddermann, o Maria Arnal i Mar-
cel Bagés, entre d’altres. Aquest úl-
tim duet farà l’últim concert del 
festival, el 5 d’agost. 

Música amb degustacions   
Sons del Món és considerat “el fes-
tival delicatessen” perquè combina 
música i tastos de vins. Per a l’edi-
ció d’aquest any, com a novetat, 
s’habilitarà la denominada Zona 
Village, on el públic assistent als 
concerts podrà degustar no només 
vins, sinó també altres productes 
típics de l’Empordà.e

GIRONA

ARA

Una barca unirà 
les dues ribes del 

Ter a l’Estartit

SERVEIS

L’Ajuntament de Torroella de 
Montgrí té previst connectar amb 
un servei d’embarcació les dues ri-
bes del Ter uns metres abans d’arri-
bar a la Gola, la desembocadura del 
riu a la platja de l’Estartit. Aquesta 
embarcació permetria a vianants i 
ciclistes evitar fer una volta consi-
derable per passar d’una banda a 
l’altra del riu. Al tram del riu on 
l’embarcació faria el trajecte entre 
les dues ribes l’amplada és d’uns 
200 metres. 

Segons l’Ajuntament de Torroe-
lla de Montgrí, aquest servei afavo-
riria que els vianants i ciclistes que 
visiten la zona de la Gola del Ter 
gaudeixin de l’oferta lúdica i turísti-
ca de l’Estartit. L’embarcació esta-
rà adaptada per poder portar via-
nants i ciclistes. La connexió entre 
les dues ribes del Ter afavoriria 
també els veïns del sector del Mas 
Pinell, que són molt a prop de l’Es-
tartit però separats per la desembo-
cadura. Per anar fins a l’Estartit, els 
veïns d’aquesta zona han de fer una 
volta de diversos quilòmetres, ja 
que han de recular fins a Torroella 
de Montgrí. 

La Gola del Ter és un paratge na-
tural protegit. Al nord hi ha la plat-
ja de la Pletera, que és la prolonga-
ció de la platja de l’Estartit, i al sud 
la de la Fonollera.e

GIRONA

ARA

“Carència crònica” d’efectius  
a la Policia Nacional de Girona

La commemoració de l’aniversari de la Policia Nacional a Girona va comptar  
amb la presència del delegat de l’Estat a Catalunya, el gironí Enric Millo. ACN

que la manca de personal afecta a 
totes les “escales” del cos. Falten 
inspectors i inspectors en cap, 
subinspectors i també agents. La 
plantilla a la demarcació és d’uns 
400 policies. Aquesta situació es 
“pal·liarà” relativament aviat 
perquè han sortit a oferta públi-
ca gairebé 3.000 places. “El que 
passa és que entre el període de 
formació a l’escola i les pràcti-
ques, encara trigaran quasi un 
any a incorporar-se”, ha afirmat 
el comissari en cap.  

Inversió a la perifèria 
També hi ha carència crònica de 
personal pel que fa als cossos ge-
nerals, que són els encarregats 
de la tramitació de documents 
d’identitat i passaports. “Farem 
una inversió important en un 
pla de modernització de l’admi-
nistració de l’Estat a la perifèria, 
i jo hi estic molt implicat perquè 
es faci a Catalunya”, ha assegu-
rat Enric Millo.e

El comissari en cap diu que falten agents i funcionaris

SOCIETAT

La Policia Nacional denuncia la 
“carència crònica d’efectius” a les 
comarques gironines. El comis-
sari en cap provincial, Francisco 
Pamplona, va aprofitar la presèn-
cia del delegat del govern espa-
nyol, Enric Millo, a l’acte de com-
memoració de l’aniversari del cos 
per demanar, un cop més, un in-
crement de plantilla. La plantilla 
d’agents està al 70% i falten entre 
25 i 30 administratius per donar 
un servei òptim. “Per expedir 
DNIs o passaports hi hem de des-
tinar agents i prioritzar serveis”, 
ha detallat Pamplona. Enric Mi-
llo, delegat del govern espanyol, 
assegura que ja han posat fil a 
l’agulla per solucionar-ho.  

Segons Millo, l’Estat està ela-
borant un pla per modernitzar la 
tecnologia i dotar el cos de més 
personal. Pamplona va afirmar 

GIRONA

ACN / ARA Mal servei 
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de personal 
afecta la 
tramitació de 
documents 
com el DNI
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ARA.CAT
UNA BARCA UNIRÀ LES DUES RIBES DEL TER A LESTARTIT

Vianants i ciclistes evitaran fer una volta considerable per passar duna banda a
laltra del riu
LAjuntament de Torroella de Montgrí té previst connectar amb un servei
dembarcació les dues ribes del Ter uns metres abans darribar a la Gola, la
desembocadura del riu a la platja de lEstartit. Aquesta embarcació permetria a
vianants i ciclistes evitar fer una volta considerable per passar duna banda a laltra
del riu. Al tram del riu on lembarcació faria el trajecte entre les dues ribes
lamplada és duns 200 metres.
Segons lAjuntament de Torroella de Montgrí, aquest servei afavoriria que els
vianants i ciclistes que visiten la zona de la Gola del Ter gaudeixin de loferta lúdica
i turística de lEstartit. Lembarcació estarà adaptada per poder portar vianants i
ciclistes. La connexió entre les dues ribes del Ter afavoriria també els veïns del
sector del Mas Pinell, que són molt a prop de lEstartit però separats per la
desembocadura. Per anar fins a lEstartit, els veïns daquesta zona han de fer una
volta de diversos quilòmetres, ja que han de recular fins a Torroella de Montgrí.
La Gola del Ter és un paratge natural protegit. Al nord hi ha la platja de la Pletera,
que és la prolongació de la platja de lEstartit, i al sud la de la Fonollera.
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