
RECULL
DE PREMSA



ÍNDEX

04 mai 2017 La caldera de biomassa de Can Delfí d'Arbúcies, nominada al Premi Medi Ambient CILMA 2017 Tribuna Selvatana

Superfície:100% Audiència:1 Valoració:ND

05 mai 2017 DEPARTAMENT DE CULTURA Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Superfície:81% Audiència:0 Valoració:ND

05 mai 2017 ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Superfície:78% Audiència:0 Valoració:ND

08 mai 2017 Iniciada la información pública para tres actuaciones en el dominio público marítimoterrestre Generalitat de Catalunya

Superfície:100% Audiència:11.292 Valoració:452€

10 mai 2017 Torroella s'uneix a una campanya europea per netejar la natura Ràdio Capital

Superfície:100% Audiència:3 Valoració:ND

12 mai 2017 La ruta de l'agenda del cap de setmana Ràdio Capital

Superfície:100% Audiència:3 Valoració:ND

12 mai 2017 Neteja d’abocaments Ràdio Capital

Superfície:100% Audiència:3 Valoració:ND

16 mai 2017 Platja de la Pletera, a l'Estartit #costabravanaturista #estartit #nudisme #naturisme @club.catala.de.naturisme Instagram ES

Superfície:100% Audiència:470 Valoració:2€

16 mai 2017 Alumnes de lInstitut Montgrí col·laboren en el projecte INDI dart participatiu Bonart.cat

Superfície:100% Audiència:326 Valoració:13€

17 mai 2017 Cinc ajuntaments aspiren a un premi de medi ambient El Punt Avui

Superfície:100% Audiència:3.163 Valoració:212€

17 mai 2017 Cinc ajuntaments aspiren a un premi de medi ambient El Punt Avui Comarques Gironines (Ed. Impresa)

Superfície:41% Audiència:80.000 Valoració:1.271€

20 mai 2017 Curts nocturns al CaixaForum El Punt Avui Comarques Gironines (Ed. Impresa)

Superfície:90% Audiència:80.000 Valoració:2.790€

20 mai 2017 El projecte Life Pletera motiva una jornada sobre desurbanització a Torroella Ràdio Capital

Superfície:100% Audiència:3 Valoració:ND

21 mai 2017 La festa de les vaquetes de Torroella, detonant de la primera moció de censura El Punt Avui

Superfície:100% Audiència:3.163 Valoració:212€

21 mai 2017 La festa de les vaquetes de Torroella, detonant de la primera moció de censura Catalonia Today

Superfície:100% Audiència:20 Valoració:ND

21 mai 2017 Torroella de Montgrí El Punt Avui Comarques Gironines (Ed. Impresa)

Superfície:18% Audiència:80.000 Valoració:666€

23 mai 2017 El projecte INDI dArt participatiu per a Joves presenta la instal·lació Mosquits Bonart.cat

Superfície:100% Audiència:326 Valoració:13€

RECULL
DE PREMSA

Dijous,
11 de gener de 2018

https://www.pressclipping.com/sp3/redir.php?94947-01-JhT2Ic4Kcgr07kTQvVid7TA-2296-0-0-0-0
https://www.pressclipping.com/sp3/redir.php?341-01-JsVlSsF4Zp9Sf2kvVK65rYg-2296-0-0-0-0
https://www.pressclipping.com/sp3/redir.php?341-01-JaFqFlhk3rgkrCQXNMn934g-2296-0-0-0-0
https://www.pressclipping.com/sp3/redir.php?2024-01-J0PRHNNaxsNO8JSCNbrO21g-2296-0-0-0-0
https://www.pressclipping.com/sp3/redir.php?124250-01-JXvBKdKh9SbzhvZb4ALIN3g-2296-0-0-0-0
https://www.pressclipping.com/sp3/redir.php?124250-01-J29S8JOGEuYk2RHzjdvuIlQ-2296-0-0-0-0
https://www.pressclipping.com/sp3/redir.php?124250-01-JZbG05qIPyP7w8RuCNRLWwA-2296-0-0-0-0
https://www.pressclipping.com/sp3/redir.php?39737-01-JotRbO6q72c2M3MV6pQGnXQ-2296-0-0-0-0
https://www.pressclipping.com/sp3/redir.php?82667-01-JtmVuEebHgDLs5P6klUyS2w-2296-0-0-0-0
https://www.pressclipping.com/sp3/redir.php?34-01-JP8gsmWdVjMn3eHUytOatkQ-2296-0-0-0-0
https://www.pressclipping.com/sp3/redir.php?3185-01-Jy1cYIOd9gEthM6Mhd3gEpA-2296-0-0-0-0
https://www.pressclipping.com/sp3/redir.php?3185-01-JFjRsfuYl0woR39FWRPSYQA-2296-0-0-0-0
https://www.pressclipping.com/sp3/redir.php?124250-01-J1KF8JmbE8K7jwxx80a6mkg-2296-0-0-0-0
https://www.pressclipping.com/sp3/redir.php?34-01-J2zpfENynwCgw7Q4K89b0hQ-2296-0-0-0-0
https://www.pressclipping.com/sp3/redir.php?90314-01-JZCZDTXDcfnAKSmB1JbVwmg-2296-0-0-0-0
https://www.pressclipping.com/sp3/redir.php?3185-01-JC7vyCkvivZsHUsYasVlqLA-2296-0-0-0-0
https://www.pressclipping.com/sp3/redir.php?82667-01-JIT08N1H4OdvzBaCfBxmc1Q-2296-0-0-0-0


TRIBUNA SELVATANA
LA CALDERA DE BIOMASSA DE CAN DELFÍ D'ARBÚCIES, NOMINADA AL PREMI MEDI AMBIENT CILMA 2017

La xarxa de calor de biomassa de Can Delfí d'Arbúcies ha estat nominada en la
categoria 'Augmentar l'estalvi i eficiència energètica i implementar energies
renovables' del premi CILMA 2017. A més d'Arbúcies, el jurat també ha nominat
els ajuntaments de Navata, Torroella de Montgrí i Bescanó. El premi guardona
actuacions dutes a terme durant el 2016 en diferents categories o àmbits
(energia, aigua, residus, mobilitat i conservació de la biodiversitat i el paisatge). A
la convocatòria de 2017 es van presentar vuit actuacions de set ajuntaments.
Arbúcies s'hi va presentar amb el projecte Construcció d'una xarxa de calor de
biomassa per cobrir les necessitats tèrmiques de varis edificis públics del municipi
i desplegament d'un projecte forestal pel desenvolupament del sector primari
local. El jurat va valorar de cada actuació els següents criteris: 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 Freiburg a
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 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 la iniciativa desperti,
serà la que rebi el Premi Medi Ambient CILMA 2017. La construcció de dues
xarxes de calor amb biomassa, una a Arbúcies i l'altre 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 installacions de rentat de vehicles, són
actuacions que han estat nominades al premi CILMA.



ANUNCI d’informació pública sobre una sol·licitud de concessió d'ocupació del domini públic maritimoterrestre
per a un sobreeixidor d'aigües pluvials a Empuriabrava, al terme municipal de Castelló d'Empúries (exp.
MIX2017-00386-G).

ANUNCI d'informació pública sobre una sol·licitud de modificació substancial de l'autorització ambiental amb
declaració d’impacte ambiental d’una activitat porcina, promoguda per l’empresa Ricard Estradé Palau, al terme
municipal de les Borges Blanques (exp. L1CS160119).

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de serveis (exp. PTOP-2017-326).

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de serveis (exp. PTOP-2017-319).

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de serveis (exp. PTOP-2017-324).

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de serveis (exp. PTOP-2017-321).

ANUNCI d'informació pública sobre una sol·licitud de concessió d'ocupació del domini públic maritimoterrestre
per portar a terme el Projecte executiu d'itineraris i ordenació d'accessos de l'espai recuperat dins el projecte
Life Pletera, al terme municipal de Torroella de Montgrí (exp. CON2016-01565-G).

AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA
ANUNCI sobre una sol·licitud d'investigació d'aigües subterrànies i modificació de les característiques de la
concessió (ref. CC2016000094).

ANUNCI d'informació pública del lloc, el dia i l'hora per a la redacció d'actes prèvies a l'ocupació de les finques
afectades per l'execució del projecte constructiu de les mesures compensatòries de l'actuació de l'estació de
bombament i sobreeixidor de la Pineda, al terme municipal de Vila-seca (Tarragonès).

ANUNCI d'informació pública (ref. CC2017000040).

INSTITUT CATALÀ DEL SÒL
ANUNCI relatiu a la signatura del conveni formalitzat entre el Departament de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge, l'Institut Català del Sòl i l'Ajuntament de Bellpuig.

ANUNCI relatiu a la signatura del conveni formalitzat entre el Departament de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge, l'Institut Català del Sòl i l'Ajuntament de Pontons.

DEPARTAMENT DE CULTURA

AGÈNCIA CATALANA DEL PATRIMONI CULTURAL
ANUNCI de procediment obert per a la licitació d’un contracte de serveis (exp. ACPC-CT-04.17).

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

ANUNCI de notificació de diversos actes administratius dictats en relació amb les autoritzacions de residència i
treball o autoritzacions de treball per a persones estrangeres.

ANUNCI de notificació en procediment de reintegrament de prestacions econòmiques de la Direcció General
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.

DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT
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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

ANUNCI d'informació pública sobre una sol·licitud de concessió d'ocupació del domini públic
maritimoterrestre per portar a terme el Projecte executiu d'itineraris i ordenació d'accessos de l'espai
recuperat dins el projecte Life Pletera, al terme municipal de Torroella de Montgrí (exp. CON2016-01565-G).

El Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter ha sol·licitat concessió d'ocupació del domini públic
maritimoterrestre segons el “Projecte Executiu d'itineraris i Ordenació d'Accessos de l'espai recuperat dins el
projecte “Life Pletera””, d'octubre de 2016, al terme municipal de Torroella de Montgrí. Aquesta ocupació
consisteix en la construcció d'uns itineraris en el futur espai restaurat de la zona de la Pletera, dins el marc del
projecte Life, acció C5 i, per a així dotar-lo de la infraestructura necessària que garanteixi l'ús públic de l'espai.

En conseqüència, d'acord amb el que disposa l'article 74 de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes (BOE
núm. 181, de 29 de juliol de 1988), dins la tramitació de la concessió d'ocupació del domini públic
maritimoterrestre, s'obre un període d'informació pública per tal que, durant un termini de 20 dies, comptats a
partir de l'endemà de la data de publicació d'aquest Anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
qualsevol persona, física o jurídica, pugui examinar el Projecte esmentat a l'adreça electrònica
http://territori.gencat.cat/informaciopublica o a les dependències del Servei de Gestió del Litoral de la Direcció
General d'Ordenació del Territori i Urbanisme (Av. de Josep Tarradellas, 2-6, Barcelona), i pugui presentar en
el termini indicat, mitjançant escrit adreçat al Servei de Gestió del Litoral, les observacions que consideri
pertinents.

 

Barcelona, 25 d’abril de 2017

 

Juantxu Barroso Calicó

Cap del Servei de Gestió del Litoral
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GENERALITAT DE CATALUNYA
INICIADA LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA TRES ACTUACIONES EN EL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO
TERRESTRE

Trasllat de sorres procedents del dragat de l'entorn de la bocana de Port de
Ginesta, Port d'Aiguadolç i Port de Garraf, i abocament a les platges de Sitges pel
període 20172020 [enllaç]
Concessió d'ocupació del domini públic maritimoterrestre per a un sobreeixidor
d'aigües pluvials a Empuriabrava, al terme municipal de Castelló d'Empúries
[enllaç]
Concessió d'ocupació del domini públic maritimoterrestre per portar a terme el
Projecte executiu d'itineraris i ordenació d'accessos de l'espai recuperat dins el
projecte Life Pletera, al terme municipal de Torroella de Montgrí [enllaç]



RÀDIO CAPITAL
TORROELLA S'UNEIX A UNA CAMPANYA EUROPEA PER NETEJAR LA NATURA

 Torroella s'uneix a una campanya europea per netejar la naturaAquest dissabte
a partir de 2/4 de 10 del matí es fa una crida a participar en la neteja de la platja
de la Pletera i el seu entorn. L'acció s'emmarca en la campanya Let's Clean Up
Euope. L'objectiu? Conscienciar de la gran quantitat de residus abocats al medi
ambient i cuidar una mica més el nostre territori.Arqueologia 2.0 a TorroellaAvui el
Museu de la Mediterrània de Torroella acull una xerrada sobre arqueologia 2.0
amb la participació del Museu Arqueològic d'Ullastret. Té lloc a partir de les 7 de la
tarda i és una nova conferència del cicle Desenterrant l'Empordà.



RÀDIO CAPITAL
LA RUTA DE L'AGENDA DEL CAP DE SETMANA

 Calonge, amb David GonzálezDissabte, 13 de maig 5e Concurs de Pintura Ràpida
de CalongeSant Antoni. De 10 a 1. Al castell de Calonge.I diumenge, 14 de
maig, DoReMiFa’n FLORS al centre històric de Calonge de 11 a 12 del migdia.Sant
Feliu de Guíxols, amb David GonzálezA Sant Feliu de Guíxols aquest dissabte 13
de maig, 28è triatló sprint i duatló infantil. sortida a les 11h.Ball amb la principal
de la bisbal. a les 12 del migdia als jardins del monestir. entrada lliure.El diumenge
14 es celebra l’aplec de Sant Baldiri. sortida a les 9 del mati des de l’estació
d’autobusos. S’ha de portar esmorzar, dinar i berenar. Organitzat pel Centre 
Excursionista Montclar. L’activitat es gratuïta.I també el diumenge: 4ª jornada
dones ganxones, dones del món. De 10 a 13.30h a la rambla Vidal. parades,
tallers, actuacions i lliurament premis del concurs fotogràfic.Palamós, amb Marc
ClapésLa Bisbal, Vulpellac, Cruïlles i Corçà amb Manel Magrinyà, Bruno Oliver,
Daniel Encinas i Núria GelabertPlatja d'Aro, amb David GonzálezA Platja d’aro
aquest dissabte a 2 quarts de 7 de la tarda Taller de flors de paper i Taller infantil
de reciclatge a càrrec del Grup de Natura Sterna.Durant tot el dia al club tenis
d’aro, Torneig Internacional de Tennis: Primer GLTA Freedom Costa Brava que
forma part d'un circuit a nivell mundial, amb la participació de més de 100
jugadors i jugadores de tot el món.Diumenge 14 de maig, Sardanes a càrrec de
la Cobla Flama de Farners i vermut popular a la plaça santa maria de castell d’aro
a les 12 del migdia. Palafrugell, amb Sílvia PedretBon dia Miquel! A Palafrugell, avui
i durant el cap de setmana té lloc el festival Costa Brave LineDance de balls
country. Tindrà lloc a La Bòbila avui a partir de les 7 del vespre, i demà i
diumenge durant tot el dia al Centre Fraternal, Els Ametllers i La Bòbila. Aquesta
nit, a les 9, també hi haurà una nova edició dels sopars cantats Pere Bahí, a
l'Hostal La Llagosta amb el grup Els Cremats. I demà: a les 11 del matí, audició
dels alumnes de l'Escola de Música a L'Energia de Palafrugell. Acabarem al Museu
del Suro, on demà la tarda, a partir de 2/4 de 8 del vespre, s'inaugurarà
l'exposició 'El sexe en època romana'.Santa Cristina d'Aro, amb David GonzálezA
Santa Cristina d’Aro aquest dissabte durant tot el dia es celebra la fira girocaça al
voltant de l’espai Ridaura. de 8 a 20h.i diumenge 14 a Romanyà de la selva a les
11.30h visita guiada: un jardiner de llibres. aproximació a la figura de mercè
rodoreda .Excursió familiar de senderisme “primavera a les gorges de salenys” un
recorregut de 10 km  i sortida al Restaurant Font Picant de Belllloc a les 9 del
mati.Torroella de Montgrí, amb David Parreño MontAvui a les 9 del vespre l'Espai
Ter programa l'obra de teatre 'L'electe', que interpreten Roger Coma i Ramon
Madaula. Abans, al Palau Solterra podeu anar a una conferència sobre els secrets
del retaule de Santa Caterina del Montgrí, una relíquia del barroc que tenim a
l'Empordà.Demà dissabte a partir de 2/4 de 10 del matí es fa una crida a
participar en la neteja de la platja de la Pletera i el seu entorn. I el diumenge, el
Casal del Montgrí torna a organitzar la Marxa del Montgrí. Sortirà aquest
diumenge a les 8 del matí i tindrà un circuit circular amb sortida i arribada a la
plaça Quintana i Combis. Hi ha dos recorreguts: un de 13 i un altre de 18km.



RÀDIO CAPITAL
NETEJA D’ABOCAMENTS

 Si bé algunes actuacions ja s’han realitzat i d’altres ho faran més tard, aquest
cap de setmana del 12 al 14 de maig tenen lloc el gruix d’accions (38) de neteja
d’espais naturals gironins per part de diverses entitats, dins la Setmana Europea
de la Prevenció de Residus i sota el lema ‘Let’s clean up Europe!’.Algunes de les
zones on s’actuarà són la platja del port de Llançà, la platja de Portbou, l’estany
de Sils, la font del Sastre a Sant Hilari, la riera de Santa Coloma, el Manol a
Vilafant, les ribes del Ter a Girona, el volcà de la Crosa a Vilobí o els camins rurals
de la Vall d’en Bas, unes accions obertes al públic. Algunes altres ja s’han
realitzat, com la neteja de l’entorn del riu Tordera, la riera de Breda o bé la neteja
dels rodals de Mieres. Pel que fa a la nostra comarca es preveu la neteja del racó
d’en Subí, a Sant Feliu de Guíxols, l’entorn de Madremanya, les ribes del Ter a
Ullà, la neteja de la platja de la Pletera a Torroella de Montgrí, o bé la neteja de la
platja de Castell i el cap Roig que està prevista durant el primer diumenge de
juny.‘Let’s clean up Europe!’ és una iniciativa de la Comissió Europea per tal de
sensibilitzar sobre els abocaments incontrolats i promoure canvis en els hàbits
dels ciutadans. A Catalunya es duen a terme unes 200 accions, coordinades per
l’Agència Catalana de Residus (ACR), que es poden consultar a través del seu
web, i les quals coïncideixen amb nombroses actuacions en l’àmbit europeu. La
brossa recollida se separarà de forma selectiva. Si bé en el marc d’algunes
d’aquestes accions de neteja es fa pedagogia sobre la prevenció en la generació
dels residus, caldria allargar aquesta sensibilització durant tot l’any, doncs és
ingent la quantitat de petits abocadors incontrolats per part d’empreses i
particulars. Cal arribar a aquell punt en què el fet de llançar un paper, una burilla
o un envàs al carrer o enmig d’un paratge natural sigui una xacra del passat, ben
lluny del civisme i d’una societat modernament consolidada.



INSTAGRAM ES
PLATJA DE LA PLETERA, A L'ESTARTIT #COSTABRAVANATURISTA #ESTARTIT #NUDISME #NATURISME
@CLUB.CATALA.DE.NATURISME

cbnaturista: Platja de la Pletera, a l'Estartit #costabravanaturista #estartit
#nudisme #naturisme @club.catala.de.naturisme



BONART.CAT
ALUMNES DE LINSTITUT MONTGRÍ COL·LABOREN EN EL PROJECTE INDI DART PARTICIPATIU

bonart
La Capella de Sant Antoni i el pati del Museu de la Mediterrània, c/ Ullà 27 de
Torroella de Montgrí, acullen fins al 29 de maig els treballs dels alumnes de
l'Institut Montgrí que enguany participen en la cinquena edició del projecte INDI,
les Jornades dArt Participatiu per a Joves. Aquest projecte està promogut per
lAjuntament de Torroella de Montgrí i el Museu de la Mediterrània, en col·laboració
de l'Institut Montgrí.
El projecte INDI reivindica l'art com un instrument de comunicació interpersonal i
de coneixement, més que no pas com a un objecte de contemplació estètica. La
iniciativa aposta per una creació menys personalista basada en el treball en grup i
la participació, a lentorn dels joves adolescents i la creació contemporània.
Les jornades es desenvolupen al voltant duna preguntatema que proposen i
escullen els joves participants. Aquest any però, amb motiu de la cinquena edició,
s'ha proposat reflexionar sobre el propi model per tal desperonar que sauto
alimenti de noves idees i evolucioni.
Els alumnes han estat tutoritzats durant tot el procés i han dissenyat i executat
diferents estructures proposatives i relacionals, que sutilitzaran durant les
jornades per generar debats, propostes artístiques i reflexions dels adolescents
al conjunt de la societat. Les creacions ja es poden veure des de divendres al pati
del Museu de la Mediterrània i a la sala d'exposicions La Capella.
El 20 de maig de 2017 a les 11.30 h, els alumnes presentaran, a la caseta
elèctrica de la Pletera, la intervenció artística «Mosquits», que dinamitzarà el
col·lectiu local Buit.
A la imatge, una de les intervencions dels alumnes de lInstitut Montgrí.
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La construcció de dues
xarxes de calor amb bio-
massa, una a Arbúcies i
l’altra a Navata; la desur-
banització i recuperació
dels sistemes costaners de
la Pletera, a l’Estartit
(Torroella de Montgrí);
l’optimització dels residus
de la fracció vegetal a Na-
vata, i la promoció d’una
ordenança d’estalvi d’ai-
gua a Bescanó. Aquests
són els cinc projectes que
aspiren a guanyar el premi
Medi Ambient Cilma
2017, després de ser selec-
cionats pel jurat d’entre
vuit projectes que s’hi van
presentar.

Els cinc nominats se-
ran guardonats amb la
producció d’un vídeo de di-
fusió de l’actuació i una vi-
sita tècnica guiada de dos
dies a Freiburg (Alema-

nya) –ciutat referent en
gestió ambiental a Euro-
pa– per a una persona
amb les despeses pagades.
Judit Vilà, secretària tèc-
nica del Cilma, ha explicat
que els vídeos es difondran
a través de les xarxes so-
cials a principis del mes de
juny i els ciutadans po-
dran votar el projecte que
més els agradi. El que ob-
tingui més vots rebrà una
participació més en la visi-
ta guiada i el premi del Cil-
ma 2017. L’any passat el
primer premi, atorgat a
Cassà de la Selva, estava
dotat amb 3.000 euros.

Els boscos d’Arbúcies
Arbúcies és un municipi
de 86,94 km² amb una su-
perfície forestal que ocupa
més del 90% del territori.
A causa de la devaluació
del preu de la fusta, el ter-
ritori ha perdut rendibili-
tat econòmica i això ha

contribuït a l’abandona-
ment de la gestió forestal.
La falta de gestió ha afec-
tat l’estat sanitari dels bos-
cos i ha augmentat el risc
d’incendis. El gener de
l’any passat, l’Ajuntament
va iniciar un projecte de
cinc mesos de durada per
evitar la dependència
energètica de l’exterior
obtenint l’energia a partir
del consum de fusta dels
boscos locals. Amb un
pressupost de 530.983 eu-
ros, el projecte va generar
un estalvi energètic d’un
25%, una reducció d’emis-
sions de CO2 de 750 tones
a l’any i un augment de
creació d’ocupació.

Navata estalvia energia
El projecte de Navata, ini-
ciat el febrer del 2015, in-
clou la instal·lació d’un sis-
tema de telegestió, un
camp solar tèrmic als ves-
tidors dels camps de futbol

i la modificació del circuit
solar del pavelló munici-
pal. El cost del projecte és
de 114.216 euros i el seu
objectiu era aprofitar el
sistema existent de pla-
ques solars tèrmiques per
disminuir costos en la xar-
xa de calor. L’actuació aca-
barà el 30 de juny.

La Pletera de l’Estartit
L’Ajuntament de Torroe-
lla de Montgrí vol desurba-
nitzar la Pletera, un espai
rural format per prats
inundables entre la platja
de l’Estartit i els camps de
conreu de les Deveses. Es
vol recuperar la funciona-
litat ecològica del territori
enderrocant la urbanitza-
ció que ocupa l’espai i im-
plementant uns aigua-
molls. El projecte va co-
mençar el juliol del 2014 i
acabarà el 30 de juny de
l’any que ve. El cost és de
2.528.148 euros.

Fracció verda a Navata
Navata va apostar per un
projecte energètic de dot-
ze mesos de durada en què
es reutilitzessin els resi-
dus per convertir-los en
recursos. Per fer-ho, han
posat dos contenidors de
fracció verda (un per a res-
tes de poda i l’altre per a
fustes i mobles) a la deixa-
lleria municipal. Després
l’Ajuntament tritura set
vegades a l’any els residus
separadament per reduir-
ne el volum. L’actuació
acabarà al desembre i cos-
tarà 4.379,98 euros per la
trituració i el transport.

Bescanó reutilitza aigua
L’actuació de Bescanó
s’emmarcava en el projec-
te Life MinAqua per estal-
viar l’aigua utilitzada a les
instal·lacions de rentat de
vehicles. El projecte, que
es va iniciar el novembre
del 2015 i va acabar el se-

tembre de l’any passat, va
tractar de manera natural
les aigües residuals gene-
rades durant el rentat per
reaprofitar-les i va establir
l’ús de detergents i ceres
més sostenibles. El projec-
te el va subvencionar Life
MinAqua i l’Ajuntament va
aportar-hi el seu propi per-
sonal (amb un esforç eco-
nòmic net per habitant de
4 euros). El 2012 ja es va
iniciar un projecte sem-
blant a les instal·lacions de
rentat de vehicles de Mont-
fullà que va durar fins al
2016.

El Consell d’Iniciatives
Locals per al Medi Ambient
de les Comarques de Giro-
na (Cilma), integrat per la
Diputació de Girona i un
gran nombre d’ajunta-
ments i consells comar-
cals, fa quinze anys que or-
ganitza aquest premi per
reconèixer les actuacions
en l’àmbit del medi am-
bient de les comarques gi-
ronines.

Els participants presen-
ten actuacions dins les ca-
tegories de residus, aigua,
biodiversitat, energia i mo-
bilitat. La intenció de Cil-
ma és que les actuacions
presentades tinguin
beneficis ambientals, eco-
nòmics i socials. L’origina-
litat, la innovació i el cost
de l’actuació són alguns
dels criteris més valo-
rats. ■

Cinc ajuntaments aspiren a
un premi de medi ambient
a Els projectes d’Arbúcies, Bescanó, Navata i Torroella de Montgrí, seleccionats per al premi Cilma
a El guanyador serà escollit mitjançant votació popular a les xarxes socials al mes de juny

Helena Fernández Goy
GIRONA

A la imatge central, la desurbanització de la Pletera, l’any passat; al costat, a dalt, el rentat de cotxes de Montfullà i a baix, les restes d’estella forestal a Arbúcies el 2016 ■ I. BOSCH I J. PUNTÍ
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Sardanes
FIGUERES
� 21.00. La Cate. Concert del
56è Aplec de la Sardana, amb la
cobla Ciutat de Girona.

Teatre
CELRÀ
� 21.00. Ateneu. Representació
de l’obra de teatre La pluja, a
càrrec de la Cia. Joves de Celrà.

GIRONA
� 19.00. Centre cívic Barri Vell-
Mercadal. TomaTeatre presenta
l’obra Pum.
� 19.30. Ateneu Eugenienc. Re-
presentació de la comèdia Sani-
tat, digui’m!, a càrrec del grup
de teatre La Cuca de llum.
� 21.00. La Planeta. Representa-
ció de l'obra Pensió Edèn, amb la
companyia Estat Particular.
� 21.00. Teatre municipal. Repre-
sentació de l’espectacle d’òpe-
ra-rock Verdaguer. Ombres i ma-
duixes, pel grup Obeses.

SALT
� 18.00. Teatre de Salt. Repre-
sentació de l’obra musical La fà-
brica de xocolata, a càrrec de la
coral Rossinyol i Alimara.

Poesia
RIPOLL
� 21.00. Museu Etnogràfic. Lec-
tura de poemes La veu del mu-
seu. Nit dels Museus.

Conferències
BANYOLES
� 19.00. Centre Excursionista.
Xerrada La geoinformació com a
infraestructura per a la gestió: la
funció de l’Institut cartogràfic i
geològic de Catalunya.

CASTELL D’ARO
� 11.00. Sala polivalent. Xerrada
sobre alimentació infantil, a càr-
rec del Dr. Carlos González. Dins
el Xics Gastronòmic.

CASTELLÓ D’EMPÚRIES
� 20.00. Basílica de Santa Maria.
Conferència L’enigmàtica cons-
trucció de la basílica de Sant Ma-
ria, a càrrec de Josep Maria Gi-
ronella Granés, doctor en Histò-
ria medieval. Dins les III Jorna-
des d’Estudis de la basílica de
Santa Maria de Castelló d’Em-
púries, 600 anys de la conversió
dels jueus de Castelló d’Empú-
ries (1417-2017).

HOSTALRIC
� 20.00. Centre cultural Serafí
Pitarra. Conferència Des-patriar-
car-se, a càrrec d’Àngel Arias,
músic, i Pep Freixa, psicòleg.

LLAGOSTERA
� 12.00. Can Caciques. Xerrada
Monuments megalítics a Llagos-
tera: coves, cistes, dolmens, pa-
radolmens i menhirs.
� 20.00. Local social La Caixa.
Xerrada La proposició de llei de
reparació jurídica de les víctimes
del franquisme, a càrrec de Pep
Cruanyes, advocat i membre de
la Comissió de la Dignitat.

LLORET DE MAR
� 20.00. Club Marina Casinet.
Conferència La dieta mediterrà-
nia, a càrrec de la dietista Àngels
Pallàs Teyra.

OLOT
� 19.00. Local ERC. Una repúbli-
ca plural. Una societat diversa,
amb Robert Masih, senador
ERC; Chakir El Homrani Lesfar,
diputat JxSI al Parlament de Ca-
talunya; Najat Driouech, experta
en immigració, identitat i religió,
i Ignasi Costa, jurista (drets i
obligacions).

� 19.30. Can Trincheria. Xerrada
Com hauria de ser el sistema
educatiu per al nou Estat català?
Reptes i estratègies presents i
futures, a càrrec de Josep M. Vi-
lalta, secretari executiu de l’As-
sociació Catalana d’Universitats
Públiques (ACUP).

PUIGCERDÀ
� 11.30. Arxiu Comarcal de la
Cerdanya. Conferència Bando-
lers a la Cerdanya, més enllà de
la llegenda. Història social i no-
ves oportunitats de recerca, a
càrrec de Lluís Obiols, historia-
dor, arxiver i president de l’Insti-
tut d’Estudis Comarcals de l’Alt
Urgell. Dins la XXII Trobada de
Centres d’Estudis Locals i Co-
marcals de les Terres de Girona.

SANTA CRISTINA D’ARO
� 20.00. Sala d’exposicions de
La Caixa. Conferència La màgia
de la cervesa, a càrrec d’Agustí
Ensesa, analista vitivinícola i
professor d’anàlisi sensorial. De-
gustació de diferents tipus de
cervesa. Exposició de cerveses i
elements relacionats.

Jornades
L’ESTARTIT
� Indi 2017, jornades d’art parti-
cipatiu per a joves. 11.30. Caseta
elèctrica La Pletera. Presentació
de la intervenció artística Mos-
quits.

Gastronomia
BEGUR
� 19a Campanya Gastronòmica
Peix de Roca Begur. Fins al 5 de
juny.

BLANES
� Jornades gastronòmiques de
la Gamba. Fins al 31 de maig.

CALONGE-SANT ANTONI /
PALAMÓS / VALL-LLOBREGA
� Menú de la Gamba. Fins al 16
de juliol.

CASSÀ DE LA SELVA
� Jornades gastronòmiques Tas-
ta la maduixa. Fins al 21 de maig.

LLORET DE MAR
� XVII Jornades gastronòmiques
de l’arròs. Fins al 31 de maig.

SANT FELIU DE GUÍXOLS
� Campanya del Peix Blau Gan-
xó. Fins al 18 de juny.

TORROELLA DE MONTGRÍ
� Campanya gastronòmica De la
barca a la taula. Fins al 31 de
maig.

Tertúlies
GIRONA
� 13.00. Local social de Montjuïc.
Conversa entre Joaquim Nadal i
Manel Serra sobre La transfor-
mació de Girona.

Inauguracions
GIRONA
� 13.13. La Volta. Inauguració de
l’exposició Inch’Allah, una mira-
da al Senegal.

Presentacions
FIGUERES
� 11.30. Llibreria La Bookman.
Xerrada-presentació amb Amin
Sheikh, autor del llibre Bombay
Mumbay. La vida és la vida. Jo
sóc gràcies a tu.

LA BISBAL D’EMPORDÀ
� 18.15. Llibreria La Siglantana.
Presentació del llibre solidari
Lletres blaves per l’autisme, amb
els escriptors Daniel Ruiz Trillo,
Ricard Pérez Fuster, Joan Verda-
guer i Gabriel Maria Pérez, i la
música de Xavi Kasino, del grup
Mon Casino Casamor.

PALAFRUGELL
� 12.00. Biblioteca. Presentació
del llibre En el triángulo de la ver-
dad, de Sònia Sánchez Farell, a
càrrec de Pere Costa, escriptor.
� 19.00. Biblioteca. Presentació
del llibre Àngels i robots. La inte-
rioritat humana en la societat hi-
pertecnològica, de Jordi Pigem,
escriptor i filòsof.

SANT FELIU DE GUÍXOLS
� 18.00. Museu d’Història. Pre-
sentació del llibre Dolmens, co-
ves i menhirs. Monuments mega-
lítics del Baix Empordà, Gironès i
la Selva, de Pau Roig i Xavier
Niell, per Néstor Sanchíz.

Diversos
ARBÚCIES
� 11.00 a 14.00 i de 16.30 a
19.00. Jornada de portes ober-
tes al Museu Etnològic del Mont-
seny. Inclou l’audiovisual Llegen-
des del Montseny.

BLANES
� Mostra gastronòmica i festa de
la diversitat, a la plaça Països
Catalans i biblioteca comarcal.

CADAQUÉS
� 20.00. Teatre Art i Joia. Sessió
de cinema, cicle Gaudí, amb la
pel·lícula Un monstre em ve a
veure de J. A. Bayona.

CAPMANY
� 21.00. La Societat. Inici del
congrés de pastisseria, amb el
lliurament de pastissos. Tot se-
guit, espectacle de màgia a càr-
rec d’en Manel el Mag.

CELRÀ
� 20.00. Sala d’Entitats. Mostra
d’expressió creativa a l’entorn de
l’erotisme, a càrrec del col·lectiu
Troba-2. Lectura de poesia i di-
verses mostres d’altres discipli-
nes creatives.

EMPURIABRAVA
� Burning Spring Boogie, festival
de paracaigudisme, tot el dia, al
centre de paracaigudisme.

GIRONA
� 22.00. Cinemes Albeniz Plaça.
Monòleg Cincuenta sombras An-
dreu2

GIRONA
� Nit dels Museus. 19.00 a
22.00. CaixaForum. Taller fami-
liar Un futur imaginat.
� 19.00. CaixaForum. Visita co-
mentada a l’exposició Experi-
ment l’any 2100.
� 19.30. Museu del Cinema i Ca-
sa Masó. Activitats diverses.

� 20.00 a 23.00. Sessions contí-
nues de projeccions d’una selec-
ció dels curts del Bafta Short
Film Nominees.
� 21.30. MAC - monestir de Sant
Pere de Galligants. Actuació del
guitarrista i cantant Ton Torné,
amb música de The Beatles.
Dins la Nit dels Museus.
� 21.30. Museu d'Història dels
Jueus. Projecció de curtmetrat-
ges.
� 22.30. Museu d'Art. Sacrificis,
espectacle de dansa a càrrec
d'Antonio Izquierdo, ballarí, Mi-
riam Escurriola, actriu: Pep Iz-
quierdo, música, i Juan Antonio
Vergel, cantant.

LA BISBAL D’EMPORDÀ
� Nit dels Museus, al Terracotta.
19.30. Visita guiada de comiat a
l’exposició Rogenca, argila i foc.
� 20.00. Conferència Parlen els
terres: marques de fàbrica a les
rajoles fines de paviment bisba-
lencs, a càrrec de Xavier Rocas,
conservador del museu..
� 21.00. Portes obertes a l’expo-
sició temporal Entre museus. En-
tre col·leccions: aiguamans del
Museu de la Pesca de Palamós i
mural ceràmic.
� 21.30. Forn translúcid, cocció
amb un forn construït amb am-
polles de vidre i argila.

LA JONQUERA
� 10.00 a 18.00. Jornada de por-
tes obertes al MUME, amb motiu
del Dia Internacional dels Mu-
seus.

LLANÇÀ
� II Foodtruckada, al port. 12.00 i
19.00. Cercavila amb la Harpo's
Band.
� 21.00. Concert a càrrec de
Strawberry Friends, amb ver-
sions de The Beatles.
� 23.00. Concert a càrrec de Co-
vers Band.

LLORET DE MAR
� 10.00. Casa del Mar-Fenals. Ta-
ller de descoberta.
� 10.00. Museu del Mar. Marxa
nòrdica Nordic Walking.
� 11.00. Museu del Mar. Ruta in-
diana - Can Font.
� Dia Marítim Europeu, amb por-
tes obertes al Museu del Mar-
Can Saragossa i Es Tint. Visites
guiades, a les 11.00 i a les 18.00.
� 23.00. Discoteca St. Trop. Ce-
lebració del 25è aniversari del
Puntet, amb una nit de monò-
legs a càrrec de Richard Sala-
manca i Rony.

MEDINYÀ
� 22.00. Local social. Represen-
tació de l’obra Qui els va parir!,
de Dosdedeu. Acte paral·lel a la
8a Fira del conte.

OLOT
� Jornada de portes obertes als
museus d’Olot. Museu de la Gar-
rotxa i Museu dels Sants, d’11.00
a 14.00 i de 16.00 a 19.00; Mu-
seu dels Volcans, de 10.00 a
14.00 i de 15.00 a 18.00. Dins el
Dia Internacional dels Museus.
� 19.00. Núria Social. Estrena del
documental Desierto líquido,
d’Alba Azaola i Daniel Carrasco.

PALAFRUGELL
� Jornada de portes obertes als
museus de Palafrugell. Museu
del Suro, de 10.00 a 14.00 i de
17.00 a 20.00; dipòsit d’Aigua
Modernista de Can Mario,
d’11.00 a 14.00 i de 17.00 a
19.00; i Torre de Guaita de Sant
Sebastià de la Guarda, de 10.00
a 13.00 i de 16.00 a 19.00. Dins
el Dia Internacional dels Mu-
seus.
� 12.00. Fonda Estrella. Vermut
literari, amb l’obra de Josep Pla.

PALAMÓS
� 20.00. Museu de la Pesca.
Show Cooking de cuina marine-
ra amb peix de la confraria de
pescadors de Palamós i degus-
tació dels plats acompanyats de
vi DO Empordà i cervesa Inedit
Damm.

PALS
� 11.00. Des de l’aparcament de
busos. Ruta de l’arròs amb el
Xiulet.

PLATJA D’ARO
� Xics Gastronòmic. 10.00 a
12.30. Plaça Major. Mercat Xics,
productes locals i activitats in-
fantils.
� 11.00. Taller d'anxoves de l'Es-
cala, Girona Excel·lent.
� 11.00. Taller d'empeltada de vi-
nya, Mas Ponsjoan.
� 16.30 a 20.30. Plaça del Mil·le-
nari. Diada del joc i la família.
Tarda d’activitats lúdiques.

RIPOLL
� Tot el dia, portes obertes al
Museu Etnogràfic de Ripoll.

RODA DE TER
� Durant el dia. Museu Arqueolò-
gic de l’Esquerda. Commemora-
ció del Dia Internacional dels
Museus.

SANT FELIU DE GUÍXOLS
� Nit dels Museus. 08.00 a
14.00. Concurs de pintura ràpi-
da. Lliurament de premis, a les
17.00, al Museu d’Història.
� 21.00. Visita guiada a les tor-
res del Monestir.

SANT JOAN DE LES
ABADESSES
� 10.00 a 13.00. Plaça Major. 3a
Trobada de puntaires.

SANTA COLOMA DE FARNERS
� 19.00. Auditori. Projecció de la
pel·lícula Un monstre em ve a
veure, de J. A. Bayona.

SANTA CRISTINA D’ARO
� 18.00. Espai Ridaura. Ridaura
solidari, amb la participació del
grup de la banda El Caliu, l’Esco-
la municipal de Música de Santa
Cristina, l’escola de dansa Núria
Lloveras, l’il·lusionista interna-
cional Xevi i el grup de hip hop
dance One Unity. Sorteig de pin-
tures d’artistes locals.

SILS
� 10.00. Escola Jacint Verdaguer.
Sessió de zumba.

TORROELLA DE MONTGRÍ
� Nit dels Museus, al Museu de
la Mediterrània. Portes obertes,
de 20.00 a 00.00.

� 20.00. Taller familiar de cuina
mediterrània.
� 21.00. Mostra de l’obra de Gui-
llermo Basagoiti, Epigènesi.
� 22.00. Visita musicada amb el
grup Les Noves Cariàtides.

Visites
AGULLANA
� 10.00. Plaça. Visita guiada i ne-
teja als monuments megalítics
de Comunera.

BANYOLES
� 17.00. Museu Arqueològic. Iti-
nerari Banyoles medieval: del
carrer al campanar. Cal inscrip-
ció prèvia.

CASSÀ DE LA SELVA
� 10.00 a 13.00 i de 16.00 a
18.00. Parc Art. Visita al parc
amb més de 300 obres d’autors
contemporanis a l’aire lliure, de
dimarts a dissabte. I els diumen-
ges, de 10.00 a 13.00. Cal reser-
va prèvia al telèfon 669 40 51 91.

CASTELLÓ D’EMPÚRIES
� 21.30. La Farinera. Visita gu-
iada nocturna conjunta a l’Eco-
museu-Farinera i a la Cúria-pre-
só. Dins la Nit dels Museus.

FORTIÀ
� 11.00. Visita guiada a la granja
escola de Fortianell, a càrrec de
Pol Meseguer.

GIRONA
� 12.00 i 12.45. Visita guiada als
Banys Àrabs. Reserves al telèfon
972 011 669.
� 12.00. Oficina del Punt de Ben-
vinguda Girona-Gironès. Visita
guiada Girona Walks. De dimarts
a diumenge.
� 19.00. CaixaForum. Visita gu-
iada a l’exposició Experiment
Any 2100. Què ens espera a la
Terra del futur?.

LLANÇÀ
� 18.00. Oficina de Turisme del
port. Visita guiada La pesca i
l’escamarlà de Llançà.

OLOT
� 18.00. Museu dels Sants. Visita
guiada a l’exposició Relarts. De
la tradició artesana a la innova-
ció contemporània.
� 20.00. Museu de la Garrotxa.
Visita guiada a l’exposició per-
manent.

PALAFRUGELL
� 12.00. Museu del Suro. Visita
guiada La fàbrica Miquel Vinc-
ke&Meyer, una història excepcio-
nal.

PALAMÓS
� 12.00. Museu de la Pesca. Visi-
ta guiada al museu i a les bar-
ques del peix.

QUART
� 12.00. Visita guiada al Museu
de la Terrissa, en motiu del Dia
Internacional dels Museus.

RIPOLL
� 16.30. Museu Etnogràfic. Visita
guiada a la Farga Palau de Ripoll.

SANT JOAN DE LES
ABADESSES
� 16.30. Visita guiada al Mones-
tir i a la vila vella, La joia del ro-
mànic. Cada dissabte.

SETCASES
� 17.00. Des de l’aparcament de
l’entrada del poble. Inici de la vi-
sita guiada.

SOLIUS
� 11.00. Monestir. Visita guiada
als diorames de pessebre.

ULLASTRET
� 16.30. MAC. Visita guiada al
conjunt de la tomba 80 de la ne-
cròpolis de Puig d’en Serra (Ser-
ra de Daró). Dia Internacional
dels Museus.

Curts nocturns al CaixaForum

L’agenda

‘Edmon’, un dels curts projectats ■ BAFTA 2016

GIRONANIT DELS MUSEUS

CaixaForum celebra la Nit dels Museus i, fins la
mitjanit, projectarà una selecció dels millors curts
del Regne Unit (Bafta Short Films 2016) i es faran
visites a les diferents exposicions.



RÀDIO CAPITAL
EL PROJECTE LIFE PLETERA MOTIVA UNA JORNADA SOBRE DESURBANITZACIÓ A TORROELLA

 Representants de l'Observatori del Paisatge s'han reunit amb l'alcalde de
Torroella, Josep Maria Rufí / Ajuntament de Torroella de MontgríEl Museu de la
Mediterrània de Torroella acollirà el proper 17 de juny la jornada (Des)fer el
territori, que abordarà la desurbanització. Ho fa arran de la iniciativa Life Pletera,
que vol restaurar els valors naturals i paisatgístics de l'antiga maresma de la
Pletera.La programació inclourà conferències d'arquitectes i professors
universitaris que presentaran exemples de regeneració del paisatge. A la tarda,
es farà una visita a la Pletera, on es presentaran dos dels projectes d'art
contemporani i es farà una intervenció a la caseta elèctrica.Aquesta jornada unirà
l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, el Museu de la Mediterrània, la Càtedra
d’Ecosistemes Litorals Mediterranis i l’Observatori del Paisatge de Catalunya. El
nou director de l'Observatori, Pere Sala, es va desplaçar ahir a Torroella per parlar
d'aquesta activitat.



EL PUNT AVUI
LA FESTA DE LES VAQUETES DE TORROELLA, DETONANT DE LA PRIMERA MOCIÓ DE CENSURA

L'equip de govern Torroella de Montgrí, de CiU ERCJunts, que va sorgir dels
pactes de les passades eleccions, ja no existeix. No ha arribat ni a l'equador
d'aquest mandat. El 20 de juliol passat es va portar a terme la que ha estat la
primera moció de censura a la població, i van formar govern ERCJunts, UPM i
LEST.
Els líders del primer govern, Jordi Cordon, alcalde convergent ara PDeCAT, i el
republicà Josep Maria Rufí, compartien pis, però no llit. Fonamentalment per una
qüestió de personalitats: Cordon i Rufí són dos caràcters forts, cadascun a la
seva manera. Cordon sempre havia tingut clar que un moment o altre tindria
sobre la taula una moció de censura. I en això la va encertar i, a la vegada, i per
ser clars, també hi va contribuir, i molt. UPM feia mesos que parlava amb la CUP i
amb ERCJunts, i aquests també havien fet els seus moviments. La moció de
censura sempre havia estat latent, doncs. Si bé és cert que per tirarla endavant
s'hi barrejava una aritmètica diabòlica que feia que certes aliances fossin difícils de
trencar per ferne de noves. Bé, i com s'ha vist, res és impossible, i menys en
política, i a sobre amb atacs de banyes.
La gran excusa
La moció que va presentar el PACMA, reclamant la declaració de Torroella com a
municipi lliure de correbous, era un dard enverinat. De fet va ser l'espoleta, però,
i també és cert, no del tot l'explosiu. No queda clar si Rufí hi era al darrere, però
Cordon la va portar a ple. Ell sempre ha defensat que ho va fer per coherència no
tenia cap obligació de ferho. Però aquí és on es produeix la gran dicotomia:
mentre Rufí gestiona els tempos i, fins i tot s'hi adapta no les tenia totes i
tampoc queda del tot clar si volia un cos a cos amb la penya San Marcos, Cordon
porta la moció al ple i és aquí on es desencadena el que serà la seva apocalipsi
política. La moció prospera: amb una UPM dividida, els vots a favor d'ERCJunts i
LEST, la CUP, i les abstencions de la Coet, i el vot evidentment en contra de CiU.
L'estiu passat les vaquetes es van celebrar perquè per junta de govern i amb el
vot de qualitat de l'alcalde, es va donar el permís. Aquest va ser, a la pràctica, el
llumí i l'explosiu que fa esclatar la moció.
Amb el nou govern instal·lat, el PDeCAT va intentar sense èxit, si bé per un
ajustat marge, que no s'esborrés Torroella de l'annex de la llei de correbous al
Parlament, amb motiu del debat dels pressupostos. Res a fer. Els convergents,
ara PDeCAT, quan els toquen tot allò vinculat a la Catalunya del sud, com ara els
correbous, ja se sap, tremolen.
Què ha passat des de llavors? Que UPM, que també havia tret durant dècades el
seu rèdit electoral dels correbous, pacta amb ERCJunts, i LEST, un partit que ve
a ser una mena de PNB a l'estartidenca, en el sentit que ells van al que van; a
més, ara amb el control que els dona l'EMD de la qual, per cert, Rufí ara és un
defensor, coses de la vida estan a set quilòmetres.
Hi ha dues etapes clares des que va començar el mandat. Una, la del primer
equip, en el qual cadascun anava bastant per lliure i es malfiava de l'altre, i la
segona, amb l'actual, molt més cohesionat, on fins i tot Josep Maria Rufí i Jordi
Colomí (UPM), que tampoc són gaire devots l'un de l'altre, saben com gestionar
se bé i han creat els tallafocs per bastir una relació política cordial. La projecció
turística, la defensa del patrimoni la marca de la casa per a qualsevol torroellenc
de casta, la dinamització de l'Espai Ter vegeu peça i una clara aposta per liderar el
Baix Ter, com ara en la modernització de la xarxa viària, han fet d'aquest un
govern que va per feina. També hi ha hagut canvis menors, com ara quan el
regidor d'ERCJunts Jordi Regincós, professor a la UdG, va deixa l'acta de regidor
per poder dedicarse més a la seva tasca docent, i el va substituir Anna Maria
Mercader, cinquena de la candidatura.
LA FRASE 
Des que vaig iniciar aquest mandat, sempre havia tingut clar que es faria una
moció de censuraJordi Cordonexalcalde de torroella de montgrí (PDecat) 
El govern 
L'equip de govern de Torroella de Montgrí està format per ERCJunts, que té
l'alcaldia arran d'una moció de censura, en mans del republicà Josep Maria Rufí,
amb UPM i LEST. A l'oposició hi ha els grups de PDeCAT, la CUP i la Coet.
Les dues joies de la corona 
L'Espai Ter és, ara mateix, una de les peces clau per convertir el municipi en un
referent cultural, qui sap si fins i tot capital cultural; la gestió de Josep Martinoy al
capdavant l'ha reorganitzat i ha apostat, deixant de banda Temporada Alta, per
una atractiva programació. L'adquisició del rec del Molí, el Ter Vell i l'arbreda del
pas de Gualta, a més de la preservació del territori amb la culminació del projecte
Life Pletera, i aquesta subtil però ferma aposta per liderar el Baix Ter són els
grans eixos d'aquest mandat.



EL PUNT AVUI
LA FESTA DE LES VAQUETES DE TORROELLA, DETONANT DE LA PRIMERA MOCIÓ DE CENSURA

L'equip de govern Torroella de Montgrí, de CiU ERCJunts, que va sorgir dels
pactes de les passades eleccions, ja no existeix. No ha arribat ni a l'equador
d'aquest mandat. El 20 de juliol passat es va portar a terme la que ha estat la
primera moció de censura a la població, i van formar govern ERCJunts, UPM i
LEST.
Els líders del primer govern, Jordi Cordon, alcalde convergent ara PDeCAT, i el
republicà Josep Maria Rufí, compartien pis, però no llit. Fonamentalment per una
qüestió de personalitats: Cordon i Rufí són dos caràcters forts, cadascun a la
seva manera. Cordon sempre havia tingut clar que un moment o altre tindria
sobre la taula una moció de censura. I en això la va encertar i, a la vegada, i per
ser clars, també hi va contribuir, i molt. UPM feia mesos que parlava amb la CUP i
amb ERCJunts, i aquests també havien fet els seus moviments. La moció de
censura sempre havia estat latent, doncs. Si bé és cert que per tirarla endavant
s'hi barrejava una aritmètica diabòlica que feia que certes aliances fossin difícils de
trencar per ferne de noves. Bé, i com s'ha vist, res és impossible, i menys en
política, i a sobre amb atacs de banyes.
La gran excusa
La moció que va presentar el PACMA, reclamant la declaració de Torroella com a
municipi lliure de correbous, era un dard enverinat. De fet va ser l'espoleta, però,
i també és cert, no del tot l'explosiu. No queda clar si Rufí hi era al darrere, però
Cordon la va portar a ple. Ell sempre ha defensat que ho va fer per coherència no
tenia cap obligació de ferho. Però aquí és on es produeix la gran dicotomia:
mentre Rufí gestiona els tempos i, fins i tot s'hi adapta no les tenia totes i
tampoc queda del tot clar si volia un cos a cos amb la penya San Marcos, Cordon
porta la moció al ple i és aquí on es desencadena el que serà la seva apocalipsi
política. La moció prospera: amb una UPM dividida, els vots a favor d'ERCJunts i
LEST, la CUP, i les abstencions de la Coet, i el vot evidentment en contra de CiU.
L'estiu passat les vaquetes es van celebrar perquè per junta de govern i amb el
vot de qualitat de l'alcalde, es va donar el permís. Aquest va ser, a la pràctica, el
llumí i l'explosiu que fa esclatar la moció.
Amb el nou govern instal·lat, el PDeCAT va intentar sense èxit, si bé per un
ajustat marge, que no s'esborrés Torroella de l'annex de la llei de correbous al
Parlament, amb motiu del debat dels pressupostos. Res a fer. Els convergents,
ara PDeCAT, quan els toquen tot allò vinculat a la Catalunya del sud, com ara els
correbous, ja se sap, tremolen.
Què ha passat des de llavors? Que UPM, que també havia tret durant dècades el
seu rèdit electoral dels correbous, pacta amb ERCJunts, i LEST, un partit que ve
a ser una mena de PNB a l'estartidenca, en el sentit que ells van al que van; a
més, ara amb el control que els dona l'EMD de la qual, per cert, Rufí ara és un
defensor, coses de la vida estan a set quilòmetres.
Hi ha dues etapes clares des que va començar el mandat. Una, la del primer
equip, en el qual cadascun anava bastant per lliure i es malfiava de l'altre, i la
segona, amb l'actual, molt més cohesionat, on fins i tot Josep Maria Rufí i Jordi
Colomí (UPM), que tampoc són gaire devots l'un de l'altre, saben com gestionar
se bé i han creat els tallafocs per bastir una relació política cordial. La projecció
turística, la defensa del patrimoni la marca de la casa per a qualsevol torroellenc
de casta, la dinamització de l'Espai Ter vegeu peça i una clara aposta per liderar el
Baix Ter, com ara en la modernització de la xarxa viària, han fet d'aquest un
govern que va per feina. També hi ha hagut canvis menors, com ara quan el
regidor d'ERCJunts Jordi Regincós, professor a la UdG, va deixa l'acta de regidor
per poder dedicarse més a la seva tasca docent, i el va substituir Anna Maria
Mercader, cinquena de la candidatura.
LA FRASE 
Des que vaig iniciar aquest mandat, sempre havia tingut clar que es faria una
moció de censuraJordi Cordonexalcalde de torroella de montgrí (PDecat) 
El govern 
L'equip de govern de Torroella de Montgrí està format per ERCJunts, que té
l'alcaldia arran d'una moció de censura, en mans del republicà Josep Maria Rufí,
amb UPM i LEST. A l'oposició hi ha els grups de PDeCAT, la CUP i la Coet.
Les dues joies de la corona 
L'Espai Ter és, ara mateix, una de les peces clau per convertir el municipi en un
referent cultural, qui sap si fins i tot capital cultural; la gestió de Josep Martinoy al
capdavant l'ha reorganitzat i ha apostat, deixant de banda Temporada Alta, per
una atractiva programació. L'adquisició del rec del Molí, el Ter Vell i l'arbreda del
pas de Gualta, a més de la preservació del territori amb la culminació del projecte
Life Pletera, i aquesta subtil però ferma aposta per liderar el Baix Ter són els
grans eixos d'aquest mandat.



CATALONIA TODAY
LA FESTA DE LES VAQUETES DE TORROELLA, DETONANT DE LA PRIMERA MOCIÓ DE CENSURA

L'equip de govern Torroella de Montgrí, de CiU ERCJunts, que va sorgir dels
pactes de les passades eleccions, ja no existeix. No ha arribat ni a l'equador
d'aquest mandat. El 20 de juliol passat es va portar a terme la que ha estat la
primera moció de censura a la població, i van formar govern ERCJunts, UPM i
LEST.
Els líders del primer govern, Jordi Cordon, alcalde convergent ara PDeCAT, i el
republicà Josep Maria Rufí, compartien pis, però no llit. Fonamentalment per una
qüestió de personalitats: Cordon i Rufí són dos caràcters forts, cadascun a la
seva manera. Cordon sempre havia tingut clar que un moment o altre tindria
sobre la taula una moció de censura. I en això la va encertar i, a la vegada, i per
ser clars, també hi va contribuir, i molt. UPM feia mesos que parlava amb la CUP i
amb ERCJunts, i aquests també havien fet els seus moviments. La moció de
censura sempre havia estat latent, doncs. Si bé és cert que per tirarla endavant
s'hi barrejava una aritmètica diabòlica que feia que certes aliances fossin difícils de
trencar per ferne de noves. Bé, i com s'ha vist, res és impossible, i menys en
política, i a sobre amb atacs de banyes.
La gran excusa
La moció que va presentar el PACMA, reclamant la declaració de Torroella com a
municipi lliure de correbous, era un dard enverinat. De fet va ser l'espoleta, però,
i també és cert, no del tot l'explosiu. No queda clar si Rufí hi era al darrere, però
Cordon la va portar a ple. Ell sempre ha defensat que ho va fer per coherència no
tenia cap obligació de ferho. Però aquí és on es produeix la gran dicotomia:
mentre Rufí gestiona els tempos i, fins i tot s'hi adapta no les tenia totes i
tampoc queda del tot clar si volia un cos a cos amb la penya San Marcos, Cordon
porta la moció al ple i és aquí on es desencadena el que serà la seva apocalipsi
política. La moció prospera: amb una UPM dividida, els vots a favor d'ERCJunts i
LEST, la CUP, i les abstencions de la Coet, i el vot evidentment en contra de CiU.
L'estiu passat les vaquetes es van celebrar perquè per junta de govern i amb el
vot de qualitat de l'alcalde, es va donar el permís. Aquest va ser, a la pràctica, el
llumí i l'explosiu que fa esclatar la moció.
Amb el nou govern instal·lat, el PDeCAT va intentar sense èxit, si bé per un
ajustat marge, que no s'esborrés Torroella de l'annex de la llei de correbous al
Parlament, amb motiu del debat dels pressupostos. Res a fer. Els convergents,
ara PDeCAT, quan els toquen tot allò vinculat a la Catalunya del sud, com ara els
correbous, ja se sap, tremolen.
Què ha passat des de llavors? Que UPM, que també havia tret durant dècades el
seu rèdit electoral dels correbous, pacta amb ERCJunts, i LEST, un partit que ve
a ser una mena de PNB a l'estartidenca, en el sentit que ells van al que van; a
més, ara amb el control que els dona l'EMD de la qual, per cert, Rufí ara és un
defensor, coses de la vida estan a set quilòmetres.
Hi ha dues etapes clares des que va començar el mandat. Una, la del primer
equip, en el qual cadascun anava bastant per lliure i es malfiava de l'altre, i la
segona, amb l'actual, molt més cohesionat, on fins i tot Josep Maria Rufí i Jordi
Colomí (UPM), que tampoc són gaire devots l'un de l'altre, saben com gestionar
se bé i han creat els tallafocs per bastir una relació política cordial. La projecció
turística, la defensa del patrimoni la marca de la casa per a qualsevol torroellenc
de casta, la dinamització de l'Espai Ter vegeu peça i una clara aposta per liderar el
Baix Ter, com ara en la modernització de la xarxa viària, han fet d'aquest un
govern que va per feina. També hi ha hagut canvis menors, com ara quan el
regidor d'ERCJunts Jordi Regincós, professor a la UdG, va deixa l'acta de regidor
per poder dedicarse més a la seva tasca docent, i el va substituir Anna Maria
Mercader, cinquena de la candidatura.
LA FRASE 
Des que vaig iniciar aquest mandat, sempre havia tingut clar que es faria una
moció de censuraJordi Cordonexalcalde de torroella de montgrí (PDecat) 
El govern 
L'equip de govern de Torroella de Montgrí està format per ERCJunts, que té
l'alcaldia arran d'una moció de censura, en mans del republicà Josep Maria Rufí,
amb UPM i LEST. A l'oposició hi ha els grups de PDeCAT, la CUP i la Coet.
Les dues joies de la corona 
L'Espai Ter és, ara mateix, una de les peces clau per convertir el municipi en un
referent cultural, qui sap si fins i tot capital cultural; la gestió de Josep Martinoy al
capdavant l'ha reorganitzat i ha apostat, deixant de banda Temporada Alta, per
una atractiva programació. L'adquisició del rec del Molí, el Ter Vell i l'arbreda del
pas de Gualta, a més de la preservació del territori amb la culminació del projecte
Life Pletera, i aquesta subtil però ferma aposta per liderar el Baix Ter són els
grans eixos d'aquest mandat.



CATALONIA TODAY
LA FESTA DE LES VAQUETES DE TORROELLA, DETONANT DE LA PRIMERA MOCIÓ DE CENSURA

L'equip de govern Torroella de Montgrí, de CiU ERCJunts, que va sorgir dels
pactes de les passades eleccions, ja no existeix. No ha arribat ni a l'equador
d'aquest mandat. El 20 de juliol passat es va portar a terme la que ha estat la
primera moció de censura a la població, i van formar govern ERCJunts, UPM i
LEST.
Els líders del primer govern, Jordi Cordon, alcalde convergent ara PDeCAT, i el
republicà Josep Maria Rufí, compartien pis, però no llit. Fonamentalment per una
qüestió de personalitats: Cordon i Rufí són dos caràcters forts, cadascun a la
seva manera. Cordon sempre havia tingut clar que un moment o altre tindria
sobre la taula una moció de censura. I en això la va encertar i, a la vegada, i per
ser clars, també hi va contribuir, i molt. UPM feia mesos que parlava amb la CUP i
amb ERCJunts, i aquests també havien fet els seus moviments. La moció de
censura sempre havia estat latent, doncs. Si bé és cert que per tirarla endavant
s'hi barrejava una aritmètica diabòlica que feia que certes aliances fossin difícils de
trencar per ferne de noves. Bé, i com s'ha vist, res és impossible, i menys en
política, i a sobre amb atacs de banyes.
La gran excusa
La moció que va presentar el PACMA, reclamant la declaració de Torroella com a
municipi lliure de correbous, era un dard enverinat. De fet va ser l'espoleta, però,
i també és cert, no del tot l'explosiu. No queda clar si Rufí hi era al darrere, però
Cordon la va portar a ple. Ell sempre ha defensat que ho va fer per coherència no
tenia cap obligació de ferho. Però aquí és on es produeix la gran dicotomia:
mentre Rufí gestiona els tempos i, fins i tot s'hi adapta no les tenia totes i
tampoc queda del tot clar si volia un cos a cos amb la penya San Marcos, Cordon
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Amb el nou govern instal·lat, el PDeCAT va intentar sense èxit, si bé per un
ajustat marge, que no s'esborrés Torroella de l'annex de la llei de correbous al
Parlament, amb motiu del debat dels pressupostos. Res a fer. Els convergents,
ara PDeCAT, quan els toquen tot allò vinculat a la Catalunya del sud, com ara els
correbous, ja se sap, tremolen.
Què ha passat des de llavors? Que UPM, que també havia tret durant dècades el
seu rèdit electoral dels correbous, pacta amb ERCJunts, i LEST, un partit que ve
a ser una mena de PNB a l'estartidenca, en el sentit que ells van al que van; a
més, ara amb el control que els dona l'EMD de la qual, per cert, Rufí ara és un
defensor, coses de la vida estan a set quilòmetres.
Hi ha dues etapes clares des que va començar el mandat. Una, la del primer
equip, en el qual cadascun anava bastant per lliure i es malfiava de l'altre, i la
segona, amb l'actual, molt més cohesionat, on fins i tot Josep Maria Rufí i Jordi
Colomí (UPM), que tampoc són gaire devots l'un de l'altre, saben com gestionar
se bé i han creat els tallafocs per bastir una relació política cordial. La projecció
turística, la defensa del patrimoni la marca de la casa per a qualsevol torroellenc
de casta, la dinamització de l'Espai Ter vegeu peça i una clara aposta per liderar el
Baix Ter, com ara en la modernització de la xarxa viària, han fet d'aquest un
govern que va per feina. També hi ha hagut canvis menors, com ara quan el
regidor d'ERCJunts Jordi Regincós, professor a la UdG, va deixa l'acta de regidor
per poder dedicarse més a la seva tasca docent, i el va substituir Anna Maria
Mercader, cinquena de la candidatura.
LA FRASE 
Des que vaig iniciar aquest mandat, sempre havia tingut clar que es faria una
moció de censuraJordi Cordonexalcalde de torroella de montgrí (PDecat) 
El govern 
L'equip de govern de Torroella de Montgrí està format per ERCJunts, que té
l'alcaldia arran d'una moció de censura, en mans del republicà Josep Maria Rufí,
amb UPM i LEST. A l'oposició hi ha els grups de PDeCAT, la CUP i la Coet.
Les dues joies de la corona 
L'Espai Ter és, ara mateix, una de les peces clau per convertir el municipi en un
referent cultural, qui sap si fins i tot capital cultural; la gestió de Josep Martinoy al
capdavant l'ha reorganitzat i ha apostat, deixant de banda Temporada Alta, per
una atractiva programació. L'adquisició del rec del Molí, el Ter Vell i l'arbreda del
pas de Gualta, a més de la preservació del territori amb la culminació del projecte
Life Pletera, i aquesta subtil però ferma aposta per liderar el Baix Ter són els
grans eixos d'aquest mandat.



Balanç de dos anys de mandat als ajuntaments gironins

L’equip de govern Torroe-
lla de Montgrí, de CiU-
ERC-Junts, que va sorgir
dels pactes de les passades
eleccions, ja no existeix.
No ha arribat ni a l’equa-
dor d’aquest mandat. El
20 de juliol passat es va
portar a terme la que ha
estat la primera moció de
censura a la població, i van
formar govern ERC-
Junts, UPM i LEST.

Els líders del primer go-
vern, Jordi Cordon, alcal-
de convergent –ara PDe-
CAT–, i el republicà Josep
Maria Rufí, compartien
pis, però no llit. Fonamen-
talment per una qüestió
de personalitats: Cordon i
Rufí són dos caràcters
forts, cadascun a la seva
manera. Cordon sempre
havia tingut clar que un
moment o altre tindria so-
bre la taula una moció de
censura. I en això la va en-
certar i, a la vegada, i per
ser clars, també hi va con-
tribuir, i molt. UPM feia
mesos que parlava amb la
CUP i amb ERC-Junts, i
aquests també havien fet
els seus moviments. La
moció de censura sempre
havia estat latent, doncs.
Si bé és cert que per tirar-
la endavant s’hi barrejava
una aritmètica diabòlica
que feia que certes alian-
ces fossin difícils de tren-
car per fer-ne de noves. Bé,
i com s’ha vist, res és im-
possible, i menys en políti-
ca, i a sobre amb atacs de
banyes.

La gran excusa
La moció que va presentar
el PACMA, reclamant la
declaració de Torroella
com a municipi lliure de
correbous, era un dard en-
verinat. De fet va ser l’es-
poleta, però, i també és
cert, no del tot l’explosiu.
No queda clar si Rufí hi era
al darrere, però Cordon la
va portar a ple. Ell sempre
ha defensat que ho va fer
per coherència –no tenia

cap obligació de fer-ho–.
Però aquí és on es pro-
dueix la gran dicotomia:
mentre Rufí gestiona els
tempos i, fins i tot s’hi
adapta –no les tenia totes i
tampoc queda del tot clar
si volia un cos a cos amb la

penya San Marcos–, Cor-
don porta la moció al ple i
és aquí on es desencadena
el que serà la seva apoca-
lipsi política. La moció
prospera: amb una UPM
dividida, els vots a favor
d’ERC-Junts i LEST, la
CUP, i les abstencions de
la Coet, i el vot evident-
ment en contra de CiU.
L’estiu passat les vaquetes
es van celebrar perquè per
junta de govern i amb el
vot de qualitat de l’alcalde,
es va donar el permís.
Aquest va ser, a la pràcti-
ca, el llumí i l’explosiu que
fa esclatar la moció.

Amb el nou govern ins-

tal·lat, el PDeCAT va in-
tentar sense èxit, si bé per
un ajustat marge, que no
s’esborrés Torroella de
l’annex de la llei de corre-
bous al Parlament, amb
motiu del debat dels pres-
supostos. Res a fer. Els
convergents, ara PDe-
CAT, quan els toquen tot
allò vinculat a la Catalu-
nya del sud, com ara els
correbous, ja se sap, tre-
molen.

Què ha passat des de lla-
vors? Que UPM, que tam-
bé havia tret durant dèca-
des el seu rèdit electoral
dels correbous, pacta amb
ERC-Junts, i LEST, un
partit que ve a ser una me-
na de PNB a l’estartiden-
ca, en el sentit que ells van
al que van; a més, ara amb
el control que els dona
l’EMD –de la qual, per cert,
Rufí ara és un defensor,
coses de la vida– estan a
set quilòmetres.

Hi ha dues etapes clares
des que va començar el
mandat. Una, la del pri-
mer equip, en el qual ca-
dascun anava bastant per
lliure i es malfiava de l’al-
tre, i la segona, amb l’ac-
tual, molt més cohesionat,
on fins i tot Josep Maria
Rufí i Jordi Colomí (UPM),
que tampoc són gaire de-
vots l’un de l’altre, saben
com gestionar-se bé i han
creat els tallafocs per bas-
tir una relació política cor-
dial. La projecció turística,
la defensa del patrimoni
–la marca de la casa per a
qualsevol torroellenc de
casta–, la dinamització de
l’Espai Ter –vegeu peça– i
una clara aposta per lide-
rar el Baix Ter, com ara en
la modernització de la xar-
xa viària, han fet d’aquest
un govern que va per feina.
També hi ha hagut canvis
menors, com ara quan el
regidor d’ERC-Junts Jordi
Regincós, professor a la
UdG, va deixa l’acta de re-
gidor per poder dedicar-se
més a la seva tasca docent,
i el va substituir Anna Ma-
ria Mercader, cinquena de
la candidatura. ■
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CiU
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ERC-Junts

4
UPM

3
CUP

2
L’EST

2

COET

2

Torroella de Montgrí

La festa de les vaquetes de
Torroella, detonant de la
primera moció de censura

Joan Trillas
TORROELLA DE MONTGRÍ

a ERC-Junts la impulsen amb UPM i LEST, i treuen de l’alcaldia el seu exsoci,
Jordi Cordon (CiU) a El nou govern té dos anys per avalar la seva dura acció

L’Espai Ter és, ara mateix, una
de les peces clau per conver-
tir el municipi en un referent
cultural, qui sap si fins i tot
capital cultural; la gestió de
Josep Martinoy al capdavant
l’ha reorganitzat i ha apostat,
deixant de banda Temporada
Alta, per una atractiva pro-

L’equip de govern de Tor-
roella de Montgrí està for-
mat per ERC-Junts, que té
l’alcaldia –arran d’una mo-
ció de censura–, en mans
del republicà Josep Maria
Rufí, amb UPM i LEST. A
l’oposició hi ha els grups de
PDeCAT, la CUP i la Coet.

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

La frase

“Des que vaig iniciar
aquest mandat,
sempre havia tingut
clar que es faria una
moció de censura”
Jordi Cordon
EXALCALDE DE TORROELLA DE
MONTGRÍ (PDECAT)

gramació. L’adquisició del rec
del Molí, el Ter Vell i l’arbreda
del pas de Gualta, a més de
la preservació del territori
amb la culminació del projec-
te Life Pletera, i aquesta sub-
til però ferma aposta per lide-
rar el Baix Ter són els grans
eixos d’aquest mandat.

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

Les dues joies de la corona

El govern

Les eleccions municipals
de fa dos anys havien de
clarificar el mapa polític
de Sant Feliu de Pallerols i,
de fet, així va ser. CiU,
amb Joan Casas al capda-
vant, va revalidar la majo-
ria absoluta i Units per
Sant Feliu de Pallerols va
incorporar la regidora in-
dependent que en les elec-
cions anteriors havia com-
putat pel PSC, i es van que-
dar a un regidor dels con-
vergents. És a dir, que s’ha
evidenciat la bipolaritza-
ció política clarament i
han continuat les tenses
relacions entre els uns i els
altres. Cal recordar que,
des del mandat anterior,
Casas té una causa judicial
oberta. El jutjat número 1
d’Olot ha de decidir si ell,
un altre regidor, l’exsecre-
tari municipal i un arqui-
tecte i un aparellador són
responsables o no d’un de-
licte de prevaricació, trà-
fic d’influències, falsedat
documental i frau en rela-

ció amb el projecte d’urba-
nització del pla de Bas-
tons. La querella va ser
presentada per un regidor
de l’oposició, Francesc
Prat, que aquest mandat
no havia sortit escollit, pe-
rò que ara hi torna arran
de la renúncia a l’acta de la
regidora independent
abans citada.

Sigui com sigui, l’equip
de Joan Casas ha fet reali-
tat una vella aspiració,
l’adjudicació de la cons-
trucció d’una residència
per a la gent gran i centre
de dia, que ara es durà a
terme. El seu govern ha
impulsat també una zona
d’horts socials sota la Sa-
lut. ■
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CiU

5

UxSF-ERC-AM

4

 Sant Feliu de Pallerols

Jordi Casas
SANT FELIU DE PALLEROLS

a CiU i els independents d’Units
accentuen la bipolaritat política

Continuïtat
de bàndols,
a Sant Feliu
de Pallerols

Joan Casas és un dels al-
caldes veterans de la políti-
ca gironina. Fa 22 anys que
presideix el consistori sant-
feliuenc, sempre per CiU. Ell
havia estat, fins a la crisi
d’UDC, militant i president
garrotxí d’aquest partit. Ara
és independent.

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

La xifra

5
regidors ha mantingut CiU

aquest mandat, i continua

tenint la majoria absoluta.

El govern
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BONART.CAT
EL PROJECTE INDI DART PARTICIPATIU PER A JOVES PRESENTA LA INSTAL·LACIÓ MOSQUITS

bonart
El projecte INDI dArt participatiu per a Joves presenta la instal·lació Mosquits a la
caseta elèctrica de la Pletera de lEstartit.
Les jornades INDI tenen lloc a Torroella de Montgrí i lEstartit fins el 29 de maig. El
dia 20 de maig de 2017 es va presentar la intervenció artística Mosquits a la
Pletera. La proposta es podrà veure fins a mitjan juny, quan serà substituïda per
una nova intervenció que es portarà a terme el 17 de juny i anirà a càrrec de
l'artista Nico Feragnoli.
La intervenció artística ha estat realitzada per un dels grups participants a les
jornades i s'ha complementat amb una xerrada divulgativa i científica sobre els
mosquits, que ha anat a càrrec de Mònica Martinoy, tècnica del Servei de Control
de Mosquits de la Badia de Roses i del Baix Ter. El matí s'ha tancat amb la
participació de la Batucada de l'Institut Montgrí.
Aquesta és la quarta acció que es du a terme dins del cicle dintervencions
artístiques a la caseta elèctrica, una activitat que organitzen el col·lectiu local Buit
i Bòlit Centre Art Contemporani Girona, amb la col·laboració de l Ajuntament de
Torroella de Montgrí i el projecte Life Pletera.
Les jornades INDI arriben aquest any a la cinquena edició, sorganitzen des del
Museu de la Mediterrània i làrea de Joventut de lAjuntament de Torroella amb la
col·laboració de lInstitut Montgrí. El projecte INDI aposta per una creació menys
personalista basada en el treball en grup i la participació, a lentorn dels i les joves
adolescents i la creació contemporània.
A la imatge, intervenció artística "Mosquits" realitzada en el marc del projecte
INDI d'art participatiu.
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