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El Life Pletera afavoreix la
cria del corriol camanegre

Òmnium
estrena una
gestora a Sant
Feliu de Guíxols

a A l’àmbit del projecte de recuperació ambiental, al litoral sud de l’Estartit, han censat 6 femelles
reproductores de l’ocell, el triple que fa cinc anys a Han adoptat mesures per no afectar els nius

SANT FELIU DE GUÍXOLS

E. Agulló

Recuperació
progressiva
arreu del país

TORROELLA I L’ESTARTIT

El projecte Life Pletera està contribuint a millorar
diferents hàbitats naturals, entre els quals hi ha el
del corriol camanegre,
una au amenaçada a Catalunya, que nidifica directament a terra, sobre la
sorra de la platja o en maresmes amb poca vegetació. Les seves poblacions
han quedat molt reduïdes
les darreres dècades per la
freqüentació i ocupació
del litoral.
La restauració dels sistemes litorals de la Pletera
de l’Estartit i la limitació
d’accés a determinades
zones de la duna litoral i de
l’interior de les llacunes
n’està afavorint la població, segons els censos que
duen a terme els tècnics
del Parc Natural de Montgrí, les Illes Medes i el Baix
Ter. Actualment, a la Pletera hi ha unes 6 femelles
reproductores i en tota la
badia se’n tenen identificades 12. El 2012 aproximadament es van censar
entre 2 i 3 femelles reproductores, xifres que repre-

118044-1171556w

—————————————————————————————————

Ara, el Baix Ter es consolida
com el tercer punt de cria a
Catalunya darrere del delta
de l’Ebre (centenars) i el Parc
Natural dels Aiguamolls de
l’Empordà (35-40). El fet que
faci el procés reproductiu a
les platges i en època estival
fa que es trobi nombroses
molèsties que provoquen que
es perdin moltes niuades per
la destrucció dels nius o la
predació. De fet, només a les
platges més tranquil·les és on
aconsegueix reproduir-se, i,
com que escassegen aquests
indrets al litoral, l’espècie pateix un declivi poblacional.
Exemplar de corriol camanegre, una au amenaçada a Catalunya, a la Pletera ■ EVA COLOMINA

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

6
femelles reproductores de
corriol camanegre han censat
a la zona de la Pletera, la meitat de les que hi ha a la badia.

senten que la població
pràcticament s’ha triplicat.
Per tant, es constata la
contribució dels treballs
per recuperar del cordó de
dunes, l’abalisament dels
sectors més fràgils i l’adopció de nous sistemes de neteja no mecànica en les
platges. Les actuacions les

ha coordinat el Parc Natural amb els ajuntaments
de Torroella de Montgrí i
Pals.
Amb relació a l’àmbit de
la Pletera, els tècnics han
confirmat que ha passat
de ser un punt d’alimentació d’estiu a ser el punt
més important de cria i alimentació del Baix Ter. Les

llacunes són molt productives per a ells i tenen zones per criar al costat, com
ara motes, clarianes, llims
secs i la platja. Antigament es parlava que hi havia unes 15 parelles a tot el
Baix Ter. Ara s’espera poder tornar a assolir aquesta xifra d’aquí a pocs
anys. ■

Redacció

Òmnium Cultural va presentar la setmana passada
la nova gestora de l’entitat
a Sant Feliu de Guíxols, en
un acte celebrat davant
una quarantena d’associats i simpatitzants al casino La Constància. La integren, de manera provisional i col·legiada, cinc
membres: Josep Albertí,
Josep Amat, Antoni Bertran, Josep Maria Vicens i
Joan Serra. En l’acte van
difondre un vídeo explicatiu del funcionament de
l’entitat i van explicar com
s’ha arribat a crear la recentment estrenada gestora comarcal del Baix
Empordà, presentada al
juny a Palafrugell amb el
president Jordi Cuixart.
Entre les motivacions
immediates a Sant Feliu
hi ha fer créixer el volum
d’associats (actualment
prop del centenar) per
equiparar-se a d’altres
municipis com Palamós o
Palafrugell, que són els
que en tenen més a la comarca; donar suport als
actes locals referents a la
cultura catalana, com ara
l’arribada de la Flama del
Canigó, Sant Jordi o la
marxa de torxes, i ajudar
en la realització del referèndum de l’1-O. ■

Diari de Girona
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Innovació, gestió
eicient i autenticitat,
claus per a la gestió
futura del turisme
Professionals de la gastronomia i el turisme

debaten sobre el present i el futur del sector
DdG AGÈNCIE S

■ Les claus per a la gestió futura
del turisme a la Costa Brava seran
la innovació, la gestió eicient dels
recursos, la diferenciació, l’autenticitat i l’honestedat, segons van
convenir ahir els xefs Paco Pérez i
Marc Gascons; el director del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Ramon Ramos; el president
del Consell Regulador de la DO
Empordà, Xavier Albertí; el director d’Apicius, Javi Antoja; i la directora de la Masia I+R d’El Celler
de Can Roca, Héloise Vilaseca,
que van participar en un taula rodona organitzada per la Càtedra
de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge-Sant Antoni de la
UdG al Castell de Calonge. L’acte
va celebrar-se en el marc de la jornada de presentació de les tesis inal de màster de la UdG, a càrrec
dels set alumnes que han estat becats per la Càtedra.
Els participants a la taula rodona van coincidir que la gastronomia catalana és la suma d’un conjunt d’elements: el xef, la tecnologia, els productors, el territori, el
patrimoni, la innovació, etc. També en el fet que a la Costa Brava
«som uns privilegiats, tenim el mi-

llor de la gastronomia i això ens fa
fàcil promocionar la destinació»,
va assegurar Ramon Ramos qui,
d’altra banda, va opinar que «tot i
així també tenim una part del sector pèssima, hi ha molta gent que
no està fent bé les coses i no estan
a l’altura de la feina que estem
fent, capitanejats pels grans xefs,
enl’àmbit mundial». En aquest
sentit Ramos va dir que una enquesta recent revela que el que
menys agrada als turistes és precisament la gastronomia i que per
tant «queda encara molta feina
per fer». Una de les claus que van
plantejar apunta a la preservació
de la identitat, a la potenciació del
producte local, al manteniment
de les arrels i la tradició, tot adaptant-les i innovant.
Marc Gascons va explicar que
la seva cuina, al restaurant Els Tinars de Llagostera (una estrella
Michelin) «té com a base la cuina
catalana i empordanesa tradicionals i els nostres productes són
majoritàriament d’aquí i de temporada, tenim un grandíssim producte i nosaltres el posem en valor
de manera que el client se situï
allà on es troba». Gascons és del
parer que «cal potenciar més els

Gascons, Antoja i Pérez, durant el debat celebrat ahir. DdG

productes tradicionals d’aquí per
davant de la paella i la sangria,
hem d’aconseguir passar-los al
davant».
Paco Pérez va assegurar que al
Miramar de Llançà (dues estrelles
Michelin) el que més els importa
són els sabors i que, «encara que
sortim de la cuina més tradicional, el que és clau és que als nostres plats sapiguem relectir qui
som, com pensem i quin és el nostre territori als nostres clients».
Ramos va apuntar que la col·laboració entre el sector públic i el
privat «és indispensable per a
l’èxit». I Xavier Albertí va assenyalar que la Ruta del Vi de la DO Empordà ha aconseguit aglutinar tots
els agents: els cellers, els restaurants, els hotels...
La taula rodona va celebrar-se

per debatre sobre els temes proposats pels set alumnes becats per
la Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge-Sant Antoni, a les seves tesis de inal de
màster que han presentat prèviament.
Laura Coris va presentar una
Proposta per donar valor afegit a
la Ruta del Vi DO Empordà. Dan
Zhu ha elaborat un estudi sobre El
enoturismo para el mercado chino. Propuesta de promoción de la
Costa Brava. Lluïsa Jordà va elaborar Calendari d’advent en viu:
una proposta gastronòmica i cultural a Girona. Carlota Artieda va
abordar la preocupació que està
generant a molts indrets el creixement exponencial del turisme
urbà en el seu treball Modelos de
gestión de destinaciones en turis-

mo urbano. El caso de Oporto. Pablo de Vicente va presentar Turisme, gastronomia i xarxes socials:
un estudi de la importància de
l’entorn digital pel turisme gastronòmic. Andrea Morales va exposar en la seva tesi El perfum a la
gastronomia. Estada a la Masia
(I+R) dels Germans Roca. I Yungie
Gong, La gastronomia como producto turístico para el mercado
chino. La Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme CalongeSant Antoni convoca cada curs set
ajuts d'un import màxim de .
euros cadascun, destinats a estudis de màster de la Universitat de
Girona relacionats amb l'àmbit de
la gastronomia i l'alimentació.
L'ajut és per cobrir totalment o
parcialment l'import de la matrícula de  crèdits d'un màster.

MARC MARTÍ

Jaume Homs, alcalde de Navata; Sergi Mir, del CILMA; Sandra
Bartomeus i Josep Maria Rufí, regidora i alcalde de Torroella. CILMA (DDGI)

Fundació Jordi Comas Ferran Adrià exposa el seu procés creatiu
 Ferran Adrià va ser ahir el protagonista de la Tribuna de la Fundació Jordi Comas Matamala que va celebrar-se al
S’Agaró Hotel. Sota el títol «Sàpiens: comprendre per crear», l’impulsor de la Bulli Foundation va exposar la seva concepció del procés creatiu, que passa per connectar coneixements. Per a Adrià, la innovació no és possible si abans no es
comprèn la informació de què disposem i no utilitzem aquest coneixement per discriminar el que ja és conegut del que
és desconegut. Adrià aplica aquests principis al procés culinari per fer veure que tant l’origen, les formes de conreu, les
característiques morfològiques i les propietats dels aliments, com les diferents maneres de cuinar al llarg del temps i del
món proporcionen una informació extraordinàriament valuosa per comprendre el que s’ha fet fins ara i per promoure
nous punts de vista.

La desurbanització a la Pletera
guanya el premi CILMA
DdG GIRONA

■ El Premi Medi Ambient CILMA
 (el CILMA és el Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona) ha estat per l’Ajuntament de
Torroella de Montgrí per la desur-

banització i recuperació de la funcionalitat ecològica de la Pletera.
L’actuació és la que ha rebut més
vots dels ciutadans, que després
de visualitzar-ne els vídeos, van
votar en línia per escollir l’actuació nominada més interessant.

DIARI DE GIRONA
LA DESURBANITZACIÓ A LA PLETERA GUANYA EL PREMI CILMA

El Premi Medi Ambient CILMA 2017 (el CILMA és el Consell d'Iniciatives Locals per
al Medi Ambient de les Comarques de Girona) ha estat per l'Ajuntament de
Torroella de Montgrí per la desurbanització i recuperació de la funcionalitat
ecològica de la Pletera. L'actuació és la que ha rebut més vots dels ciutadans, que
després de visualitzarne els vídeos, van votar en línia per escollir l'actuació
nominada més interessant.

COSTABRAVA DIGITAL
TORROELLA DE MONTGRÍ GUANYA EL PREMI CLIMA PER LA SEVA ACTUACIÓ A LA PLETERA

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit ha guanyat el Premi Medi Ambient
ClIMA 2017, el premi que otorga el Consell d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient
de les Comarques de Girona. El municipi baixempordanès ha rebut el guardó per
la seva actuació a la Pletera des de fa anys que consisteix en desurbanitzar i
recuperar la funcionalitat ecològica dels seus sistemes costaners.
This text will be replaced
El premi CLIMA té com a objectiu reconèixer les actuacions en l'àmbit del medi
ambient i la sostenibilitat de les comarques gironines durant el 2016 i ho fa en
diferents categories; energia, aigua, residus, mobilitat, conservació de la
biodiversitat i paisatge.
Aquest anys als premis s'hi van presentar 8 actuacions de les quals només cinc
van ser nominades. El jurat va tenir en compte diferents criteris per valorar les
propostes, el benefeici ambiental, econòmica i social, la replicabilitat de l'actuació ,
la comunicació i visibilitat; l'originalitat i la innovació i el cost de l'actuació. Uns
criteris que s'ajusten al projecte del Life Pletera.
Les actuacions nominades han estat l'Ajuntament de Navata en dos categories
en la d'agumentar l'estalvi i l'eficiència energètica i implementar energies
renovables i en prevenir els residus i fomentar l'economia circular. També
l'Ajuntament d'Arbúcies amb l'actuació de construcció d'una xarxa de calor de
biomassa per cobrir les necessitats tèrmiques de diversos edificis públics. I el de
Bescanó amb la promoció d'una ordenança d'estalvi d'aigua per al municipi de
Bescanó partint del projecte LIFE Miniaqua.

RÀDIO CAPITAL
EL PROJECTE LIFE PLETERA REP EL PREMI CILMA 2017

El projecte Life Pletera ha guanyat el premi Medi Ambient CILMA 2017. Es tracta
d'una iniciativa que pretén restaurar els valors naturals i paisatgístics de l’antiga
maresma de la Pletera, al municipi de Torroella de Montgrí.El premi CILMA reconeix
les actuacions mediambientals de les comarques gironines en diferents àmbits,
com l'energia, l'aigua o els residus. El projecte de desurbanització de la Pletera és
la que ha rebut més vots per votació popular. Abans, un jurat havia escollit les
cinc finalistes tenint en compte diferents criteris socials i ambientals.Enguany, s’hi
havien presentat vuit actuacions. Els ajuntaments nominats han estat
guardonats també amb una invitació per a una visita tècnica a Freiburg, una
ciutat considerada un referent de la gestió ambiental.

EL PUNT AVUI
EL LIFE PLETERA, NOU GUARDÓ DE MEDI AMBIENT

LAjuntament de Torroella de Montgrí ha vist novament reforçat el projecte de
desurbanització i recuperació de la funcionalitat ecològica dels sistemes costaners
de la Pletera, a lEstartit, amb un nou guardó: el premi Medi Ambient que atorga el
Consell dIniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona
(Cilma).
El jurat va tenir en compte diversos criteris per valorar les propostes: el benefici
ambiental, econòmic i social; la replicabilitat de lactuació; la comunicació i
visibilitat; loriginalitat i innovació, i el cost de lactuació.
El projecte de la Pletera va competir amb la construcció de dues xarxes de calor
amb biomassa, una a Arbúcies i laltra a Navata; loptimització dels residus de la
fracció vegetal a Navata, i la promoció duna ordenança destalvi daigua a Bescanó.
Aquests van ser els cinc projectes que van ser seleccionats entre els vuit que es
van presentar als premis del Cilma.
El projecte Life Pletera té com a primer objectiu la restauració integral i definitiva
del sistema de llacunes costaneres de la Pletera, amb la finalitat de recuperarne
la funcionalitat ecològica, la qual actualment està alterada a conseqüència de la
urbanització parcial de lespai.

CATALONIA TODAY
EL LIFE PLETERA, NOU GUARDÓ DE MEDI AMBIENT

LAjuntament de Torroella de Montgrí ha vist novament reforçat el projecte de
desurbanització i recuperació de la funcionalitat ecològica dels sistemes costaners
de la Pletera, a lEstartit, amb un nou guardó: el premi Medi Ambient que atorga el
Consell dIniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona
(Cilma).
El jurat va tenir en compte diversos criteris per valorar les propostes: el benefici
ambiental, econòmic i social; la replicabilitat de lactuació; la comunicació i
visibilitat; loriginalitat i innovació, i el cost de lactuació.
El projecte de la Pletera va competir amb la construcció de dues xarxes de calor
amb biomassa, una a Arbúcies i laltra a Navata; loptimització dels residus de la
fracció vegetal a Navata, i la promoció duna ordenança destalvi daigua a Bescanó.
Aquests van ser els cinc projectes que van ser seleccionats entre els vuit que es
van presentar als premis del Cilma.
El projecte Life Pletera té com a primer objectiu la restauració integral i definitiva
del sistema de llacunes costaneres de la Pletera, amb la finalitat de recuperarne
la funcionalitat ecològica, la qual actualment està alterada a conseqüència de la
urbanització parcial de lespai.

TWITTER ES
EL LIFE PLETERA, NOU GUARDÓ DE MEDI AMBIENT HTTPS://T.CO/LKU3VNQFSX VÍA @ELPUNTAVUI

Metatron19,: El Life Pletera, nou guardó de medi ambient
https://t.co/lKU3vNqfSX vía @elpuntavui
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DIMARTS, 19 DE SETEMBRE DEL 2017

ERC i CiU de Palamós
presenten a la ciutadania
la gran actuació a Castell
a El projecte d’integració paisatgística i ordenació de l’ús públic de Castell és

una de les actuacions de mandat, juntament amb la millora de carrers i places
Joan Trillas
PALAMÓS

El govern de Palamós,
d’ERC i CiU, ha premut
l’accelerador per impulsar
el projecte d’integració
paisatgística i ordenació
de l’ús de Castell, una de
les grans actuacions de
mandat. De moment ja
s’han iniciat els tràmits
per a la portada d’aigua
per alimentar els hidrants
contra incendis i l’inici de
la restauració de la zona
boscosa de transició.
L’alcalde, Lluís Puig, explica que s’han organitzat
actes públics –un tindrà
lloc demà, a l’espai polivalent de la plaça Mossèn
Gumersind Vilagran, a
Sant Joan–. L’objectiu, segons Puig, és donar a conèixer “com és i què inclou
aquest projecte, i fer-ho
abans de l’inici del període
d’exposició pública d’algunes de les accions que inclou aquest document”.
Aquest és el cas de les
obres de la portada d’aigües a l’espai natural de
Castell o bé el projecte de
restauració ambiental i
millora paisatgística de la
zona d’acollida i accés a
aquesta platja, ambdues
incloses en el projecte global de Castell, aprovades
inicialment en el darrer
ple. La portada d’aigües,
amb la instal·lació de cinc
hidrants, és essencial per

El projecte Life Pletera té com a objectiu la restauració
integral i definitiva del sistema de llacunes ■ J. TRILLAS

El Life Pletera,
nou guardó de
medi ambient
a La desurbanització d’aquest espai de

l’Estartit ha estat premiada pel Cilma

Joan Trillas
El característic estudi d’en Sert, al peu del poblat ibèric de Castell, arran de mar ■ J.T.

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

743.000
euros és el cost global del
projecte, que preveu moure
l’aparcament, portar-hi aigua
i restaurar el paisatge.

blindar el paratge contra
els incendis.
Dos anys d’accions
El cost del projecte és de
743.000 euros, que es finançaran en un 50% mitjançant les subvencions
del pla de foment territorial del turisme de la Gene-

ralitat i, en l’altre 50%,
mitjançant els beneficis
que aporta l’explotació de
l’aparcament que cada
any s’habilita en aquest espai natural i per on passen
uns 50.000 cotxes cada estiu. Precisament en
aquest sentit cal destacar
la cessió d’ús d’aquests
terrenys que ha fet el Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, per utilitzar-los com a
aparcament per a un període de 20 anys. Està previs que aquest projecte es
pugui començar a executar a principis del 2018 i
que s’enllesteixi abans de
final del 2019. ■

L’estudi del
pintor Sert, en
el punt de mira
—————————————————————————————————

L’antic estudi del pintor Josep Maria Sert, situat arran
de platja, a tocar del poblat
ibèric, hauria de ser la seu del
futur centre d’interpretació
de Castell. El govern, d’ERC i
CiU, treballa perquè això sigui
una realitat. L’estudi és, com
el paratge de Castell, propietat de la Generalitat. L’alcalde, Lluís Puig, explica que des
de l’Ajuntament s’oposaran a
altres usos, com ara un de
restaurant que es va plantejar fa anys.

TORROELLA DE MONTGRÍ

L’Ajuntament de Torroella de Montgrí ha vist novament reforçat el projecte
de desurbanització i recuperació de la funcionalitat
ecològica dels sistemes
costaners de la Pletera, a
l’Estartit, amb un nou
guardó: el premi Medi Ambient que atorga el Consell
d’Iniciatives Locals per al
Medi Ambient de les Comarques de Girona (Cilma).
El jurat va tenir en
compte diversos criteris
per valorar les propostes:
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.

El projecte de la Pletera
va competir amb la construcció de dues xarxes de
calor amb biomassa, una a
Arbúcies i l’altra a Navata;
l’optimització dels residus
de la fracció vegetal a Navata, i la promoció d’una
ordenança d’estalvi d’aigua a Bescanó. Aquests
van ser els cinc projectes
que van ser seleccionats
entre els vuit que es van
presentar als premis del
Cilma.
El projecte Life Pletera
té com a primer objectiu la
restauració integral i definitiva del sistema de llacunes costaneres de la Pletera, amb la finalitat de recuperar-ne la funcionalitat
ecològica, la qual actualment està alterada a conseqüència de la urbanització parcial de l’espai. ■

Un 9% més de viatgers a l’estiu al
bus turístic Julivia de Palafrugell
E.A.
PALAFRUGELL

El servei de bus turístic Julivia, que ha unit el centre
de Palafrugell i els tres nuclis litorals de Calella, Llafranc i Tamariu aquest estiu, ha assolit la fita de
6.000 passatgers, un
9,05% més que l’any passat (5.502 passatgers).

D’altra banda, pel que fa a
la recaptació per la venda
de tiquets, també ha augmentat un 11,33% en relació amb l’any passat.
El balanç municipal de
la temporada 2017 del servei del Julivia Bus, que s’ha
complementat amb la integració de les expedicions del vaixell Julivia
Boat entre la platja del

Port Pelegrí de Calella i Tamariu, és “molt positiu” i
esperen que l’any vinent
tornin a créixer les vendes
i el nombre de passatgers.
El regidor de Promoció
Econòmica, Albert Gómez, defensa que “les dues
propostes, bus i Boat, ja
s’han consolidat com una
bona alternativa sostenible i, al mateix temps, per-

meten a l’usuari viure una
experiència única gràcies
al paisatge del nostre territori”. Pel que fa al vaixell,
han aconseguit 2.610
usuaris, per bé que les condicions marítimes desfavorables van impedir expedicions en 16 dels 67
dies de la temporada, amb
un 30% dels 402 trajectes
programats cancel·lats. ■

Un dels vehicles que cobreixen el servei turístic Julivia Bus
cada estiu a Palafrugell ■ E.A.
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ERC i CiU de Palamós
presenten a la ciutadania
la gran actuació a Castell
a El projecte d’integració paisatgística i ordenació de l’ús públic de Castell és

una de les actuacions de mandat, juntament amb la millora de carrers i places
Joan Trillas
PALAMÓS

El govern de Palamós,
d’ERC i CiU, ha premut
l’accelerador per impulsar
el projecte d’integració
paisatgística i ordenació
de l’ús de Castell, una de
les grans actuacions de
mandat. De moment ja
s’han iniciat els tràmits
per a la portada d’aigua
per alimentar els hidrants
contra incendis i l’inici de
la restauració de la zona
boscosa de transició.
L’alcalde, Lluís Puig, explica que s’han organitzat
actes públics –un tindrà
lloc demà, a l’espai polivalent de la plaça Mossèn
Gumersind Vilagran, a
Sant Joan–. L’objectiu, segons Puig, és donar a conèixer “com és i què inclou
aquest projecte, i fer-ho
abans de l’inici del període
d’exposició pública d’algunes de les accions que inclou aquest document”.
Aquest és el cas de les
obres de la portada d’aigües a l’espai natural de
Castell o bé el projecte de
restauració ambiental i
millora paisatgística de la
zona d’acollida i accés a
aquesta platja, ambdues
incloses en el projecte global de Castell, aprovades
inicialment en el darrer
ple. La portada d’aigües,
amb la instal·lació de cinc
hidrants, és essencial per

El projecte Life Pletera té com a objectiu la restauració
integral i definitiva del sistema de llacunes ■ J. TRILLAS
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Joan Trillas
El característic estudi d’en Sert, al peu del poblat ibèric de Castell, arran de mar ■ J.T.
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del pla de foment territorial del turisme de la Gene-

ralitat i, en l’altre 50%,
mitjançant els beneficis
que aporta l’explotació de
l’aparcament que cada
any s’habilita en aquest espai natural i per on passen
uns 50.000 cotxes cada estiu. Precisament en
aquest sentit cal destacar
la cessió d’ús d’aquests
terrenys que ha fet el Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, per utilitzar-los com a
aparcament per a un període de 20 anys. Està previs que aquest projecte es
pugui començar a executar a principis del 2018 i
que s’enllesteixi abans de
final del 2019. ■

L’estudi del
pintor Sert, en
el punt de mira
—————————————————————————————————

L’antic estudi del pintor Josep Maria Sert, situat arran
de platja, a tocar del poblat
ibèric, hauria de ser la seu del
futur centre d’interpretació
de Castell. El govern, d’ERC i
CiU, treballa perquè això sigui
una realitat. L’estudi és, com
el paratge de Castell, propietat de la Generalitat. L’alcalde, Lluís Puig, explica que des
de l’Ajuntament s’oposaran a
altres usos, com ara un de
restaurant que es va plantejar fa anys.

TORROELLA DE MONTGRÍ

L’Ajuntament de Torroella de Montgrí ha vist novament reforçat el projecte
de desurbanització i recuperació de la funcionalitat
ecològica dels sistemes
costaners de la Pletera, a
l’Estartit, amb un nou
guardó: el premi Medi Ambient que atorga el Consell
d’Iniciatives Locals per al
Medi Ambient de les Comarques de Girona (Cilma).
El jurat va tenir en
compte diversos criteris
per valorar les propostes:
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.

El projecte de la Pletera
va competir amb la construcció de dues xarxes de
calor amb biomassa, una a
Arbúcies i l’altra a Navata;
l’optimització dels residus
de la fracció vegetal a Navata, i la promoció d’una
ordenança d’estalvi d’aigua a Bescanó. Aquests
van ser els cinc projectes
que van ser seleccionats
entre els vuit que es van
presentar als premis del
Cilma.
El projecte Life Pletera
té com a primer objectiu la
restauració integral i definitiva del sistema de llacunes costaneres de la Pletera, amb la finalitat de recuperar-ne la funcionalitat
ecològica, la qual actualment està alterada a conseqüència de la urbanització parcial de l’espai. ■

Un 9% més de viatgers a l’estiu al
bus turístic Julivia de Palafrugell
E.A.
PALAFRUGELL

El servei de bus turístic Julivia, que ha unit el centre
de Palafrugell i els tres nuclis litorals de Calella, Llafranc i Tamariu aquest estiu, ha assolit la fita de
6.000 passatgers, un
9,05% més que l’any passat (5.502 passatgers).

D’altra banda, pel que fa a
la recaptació per la venda
de tiquets, també ha augmentat un 11,33% en relació amb l’any passat.
El balanç municipal de
la temporada 2017 del servei del Julivia Bus, que s’ha
complementat amb la integració de les expedicions del vaixell Julivia
Boat entre la platja del

Port Pelegrí de Calella i Tamariu, és “molt positiu” i
esperen que l’any vinent
tornin a créixer les vendes
i el nombre de passatgers.
El regidor de Promoció
Econòmica, Albert Gómez, defensa que “les dues
propostes, bus i Boat, ja
s’han consolidat com una
bona alternativa sostenible i, al mateix temps, per-

meten a l’usuari viure una
experiència única gràcies
al paisatge del nostre territori”. Pel que fa al vaixell,
han aconseguit 2.610
usuaris, per bé que les condicions marítimes desfavorables van impedir expedicions en 16 dels 67
dies de la temporada, amb
un 30% dels 402 trajectes
programats cancel·lats. ■

Un dels vehicles que cobreixen el servei turístic Julivia Bus
cada estiu a Palafrugell ■ E.A.

FEDERACIÓ D'HOSTELERIA DE LES COMARQUES DE GIRONA
EL LIFE PLETERA, NOU GUARDÓ DE MEDI AMBIENT

El Punt. La desurbanització d’aquest espai de l’Estartit ha estat premiada pel
Cilma. L’Ajuntament de Torroella de Montgrí ha vist novament reforçat el projecte
de desurbanització i recuperació de la funcionalitat ecològica dels sistemes
costaners de la Pletera, a l’Estartit, amb un nou guardó: el... El Punt. La
desurbanització d’aquest espai de l’Estartit ha estat premiada pel Cilma.
L’Ajuntament de Torroella de Montgrí ha vist novament reforçat el projecte de
desurbanització i recuperació de la funcionalitat ecològica dels sistemes costaners
de la Pletera, a l’Estartit, amb un nou guardó: el premi Medi Ambient que atorga
el Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona
(Cilma). El jurat va tenir en compte diversos criteris per valorar les propostes: 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. El projecte de la Pletera
va competir amb la construcció de dues xarxes de calor amb biomassa, una a
Arbúcies i l’altra a Navata; l’optimització dels residus de la fracció vegetal a
Navata, i la promoció d’una ordenança d’estalvi d’aigua a Bescanó. Aquests van
ser els cinc projectes que van ser seleccionats entre els vuit que es van
presentar als premis del Cilma. El projecte Life Pletera té com a primer objectiu la
restauració integral i definitiva del sistema de llacunes costaneres de la Pletera,
amb la finalitat de recuperarne la funcionalitat ecològica, la qual actualment està
alterada a conseqüència de la urbanització parcial de l’espai.

ULLADA
L’AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ – L’ESTARTIT, GUANYADOR DEL PREMI MEDI AMBIENT CILMA
2017

El Premi Medi Ambient CILMA 2017 (el CILMA és el Consell d’Iniciatives Locals per
al Medi Ambient de les Comarques de Girona) l’ha guanyat l’Ajuntament de
Torroella de Montgrí – l’Estartit per la seva actuació 'Desurbanització i recuperació
de la funcionalitat ecològica dels sistemes costaners de la Pletera'. Aquesta
actuació és la que ha rebut més vots dels ciutadans, que després de visualitzar
ne els vídeos, van poder votar en línia durant 1 mes, entre el 15 de juny i el 15
de juliol, per escollir l’actuació nominada més interessant. En el marc de la
celebració de l’Assemblea General del CILMA del passat 7 de setembre, es van
lliurar els diplomes de participació. El Premi Medi Ambient CILMA té com a objectiu
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. El
jurat va tenir en compte diferents criteris per valorar les propostes: 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. Enguany, s’hi van
presentar 8 actuacions, cinc de les ... El Premi Medi Ambient CILMA 2017 (el
CILMA és el Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de
Girona) l’ha guanyat l’Ajuntament de Torroella de Montgrí – l’Estartit per la seva
actuació 'Desurbanització i recuperació de la funcionalitat ecològica dels sistemes
costaners de la Pletera'. Aquesta actuació és la que ha rebut més vots dels
ciutadans, que després de visualitzarne els vídeos, van poder votar en línia
durant 1 mes, entre el 15 de juny i el 15 de juliol, per escollir l’actuació nominada
més interessant. En el marc de la celebració de l’Assemblea General del CILMA del
passat 7 de setembre, es van lliurar els diplomes de participació. El Premi Medi
Ambient CILMA té com a objectiu 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. El jurat va tenir en compte diferents criteris per valorar
les propostes: 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. Enguany, s’hi van presentar 8 actuacions, cinc de les quals van ser
nominades pel jurat i cadascuna va ser premiada amb l’elaboració i difusió d’un
vídeo.
Ajuntament de Torroella de Montgrí
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Torroella presenta
el seu model
de desenvolupament
sostenible a la UdG
Hi exposarà les actuacions de regeneració dels

sistemes litorals de les darreres dues dècades
DdG TORROELLA DE MONTGRÍ

■ Torroella de Montgrí participarà avui en el XVII Internacional
Summer School on Environment
Sobre Canvi Climàtic i Turisme,
que se celebra a la Universitat de
Girona (UdG). Es tracta d’una trobada d’experts que girarà a l’entorn del canvi climàtic a Catalunya i la incidència que pot tenir en
el sector turístic, ha informat
l’Ajuntament torroellenc.
Torroella de Montgrí hi presentarà el seu model de desenvolupament sostenible i el cas concret
de les actuacions de regeneració
dels sistemes litorals que s’han
portat a terme al llarg de les darreres dues dècades. La presentació
anirà a càrrec de Josep Capellà,
assessor turístic municipal, i de
Xavier Quintana, director del projecte Life Pletera (-), que

té com a objectiu desurbanitzar i
restaurar els sistemes litorals de la
Pletera, a l’Estartit.
Precisament, un dels objectius
del Life Pletera és el de contribuir
a la lluita contra el canvi climàtic,
ja que es pretén generar un sistema natural que respongui adequadament a les conseqüències
del canvi climàtic, principalment,
l’augment del nivell del mar i la
major freqüència de pertorbacions intenses, amb els temporals
de mar d’alta intensitat. L’actuació
a les maresmes de la Pletera vol
garantir la funcionalitat ecològica
del conjunt, tant a curt com a llarg
termini.
L’antiga urbanització inacabada sobre les maresmes havia desfragmentat i alterat l’espai, de manera que no responia correctament i no tenia capacitat d’adap-

Imatge d’arxiu de la desurbanització de la Pletera. DdG

tar-se als canvis. Amb la recuperació d’aquests sistemes litorals
s’incrementarà la capacitat de ixació del CO i es reduiran les
emissions a l’atmosfera, apunta el
consistori.
L’Ajuntament de Torroella de
Montgrí fa anys que desenvolupa
polítiques destinades a conjugar
de manera adequada l’activitat turística del municipi amb la preser-

vació del medi. Així, hi ha una clara aposta per la sostenibilitat en
tots els seus àmbits, airma l’Ajuntament: planejament, desenvolupament turístic respectuós amb
l’entorn, mobilitat, estalvi energètic, optimització de la gestió forestal pública, recuperació d’espais,
potenciació i protecció dels paratges naturals i els seus hàbitats, entre d’altres.

En l’àmbit de la lluita contra el
canvi climàtic, les actuacions municipals més importants es recullen en el Pla d’Acció per l’Energia
Sostenible (PAES) aprovat el ,
on s’hi han planiicat  accions a
desenvolupar ins al , que representaran una reducció de
. tn de CO, un ,  menys
de les emissions inventariades el
.

El Club Alpí
Palamós obre les
11es Jornades de
Muntanya i Natura

El PSC de Sant Feliu rebutja assistir
al ple de suport al referèndum

Avui arrenca
el cap de setmana
de la Fira de Pirates
i Corsaris a l’Estartit

DdG PALAMÓS

Els dos partits socis

DdG L’ESTARTIT

■El Club Alpí Palamós va encetar
ahir al vespre una nova edició de
les Jornades de Muntanya i Natura al municipi, amb la col·laboració de les àrees de Medi Ambient,
Cultura i Esports de l’Ajuntament
de Palamós. Des d’ahir i ins al
proper  d’octubre hi ha programades activitats per a totes les
edats amb l’objectiu d’apropar el
públic en general a l’esport de
muntanya.
Les es jornades de Muntanya
i Natura van començar ahir amb
la projecció del documental
Meru. Odisea en el Himalaya, que
relata en imatges la història de tres
escaladors que ho arrisquen tot
per conquerir el cim. Aquest documental ha estat premiat al Sundance Festival i es podrà veure
gratuïtament al teatre-auditori La
Gorga.
Les activitats seguiran aquest
dissabte al passeig del Mar, on el
Club Alpí haurà preparat un circuit d’aventura, un rocòdrom monòlit de set metres i un slackline
perquè tothom qui vulgui pugui
provar diferents modalitats
d’aventura. Totes les activitats
programades són gratuïtes excepte aquestes tres, que tenen un cost
de  euros. Per als més petits, a
més, es farà l’hora del conte amb
una contacontes.

de govern dels socialistes,
ERC i TSF, van tirar endavant
la seva convocatòria

■ L’esperat i gens temut desembarcament pirata a la Platgeta de
l’Estartit donarà el tret de sortida,
avui a les nou del vespre, al cap de
setmana de la XIII Fira de Pirates
i Corsaris a les Illes Medes. La ràtzia pirata es produirà enmig d’un
espectacular espectacle pirotècnic teatralitzat, en què grans i petits podran patir amb lluites cos a
cos i explosions de tota mena. En
l’espectacle hi participaran Excalibur Teatre, els Pira’ts de les Medes i Festorum de . La ràtzia continuarà amb una cercavila pel
passeig, el carrer Santa Anna i la
plaça de l’Església.
Dissabte passat hi va haver un
aperitiu de la ira amb la inauguració de l’exposició «Els Pirates i
el Còmic» i la presentació dels llibres Pirates i Corsaris de l’Empordà, de Gabriel Roig, i El Pirata del
Mediterráneo, de Rafael Algarra.
La ira segueix l’estructura d’altres edicions i continua reforçant
l’ambientació dels diferents àmbits on es desenvolupa. D’altra
banda, es reforça el seu caràcter
familiar amb una gran quantitat
de propostes lúdiques i culturals
perquè grans i petits passin un
bon cap de setmana temàtic. Es
faran tallers temàtics per a totes
les edats, cercaviles, animacions,
actuacions de carrers, tallers, etc.

C.T.B. SANT FELIU DE GUÍXOLS

■ L’Ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols va celebrar ahir al vespre
un ple extraordinari que va aprovar de donar suport al referèndum
independentista convocat per la
Generalitat per al proper  d’octubre. La convocatòria la van tirar
endavant els grups municipals de
Tots per Sant Feliu i ERC, dos dels
tres socis de l’equip de govern. El
tercer és el PSC, que no va assistir
al ple en disconformitat amb el
motiu de la convocatòria, una decisió que va tenir el suport de
l’executiva local socialista.
El portaveu del grup municipal
socialista, Josep Melcior Muñoz,
va emetre un comunicat on es
manifestava que la decisió de no
assistir al ple respon al fet que «es
vol posar sobre la taula una proposta que ha estat suspesa pel Tribunal Constitucional i ha generat
diversos posicionaments de la
Fiscalia i del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya». A més, afegia el comunicat, «entenem que el
procés de convocatòria d’un anomenat referèndum d’autodeterminació s’ha basat en el menys-

Muñoz (a la dreta), amb els caps d’ERC i TSF. DdG

preu a les línies bàsiques de la democràcia parlamentària».
Davant d’aquests fets, exposava
el grup municipal ganxó del PSC,
«no podem fer altra cosa que no
assistir perquè en el seu moment
vam prometre la defensa d’un Estatut d’Autonomia i una Constitució que han estat esbandits per
una majoria escassa (no arriba al
 dels electors) i contra el sentit
comú que sempre fa prevaldre els
/ per canviar legislacions fonamentals».
En tot cas, del comunicat es
desprèn que la diferència amb el
posicionament dels seus socis de

govern no tindrà conseqüències
en el manteniment del tripartit.
«La situació legal i jurídica no ens
farà perdre de vista quines són les
nostres funcions com electes locals. Estem formant part d’un Govern local que té objectius clars i
un treball ferm que compartim i
compartirem els propers mesos
sense deixar que les tempestes
alienes ens portin cap a uns ports
plens de boira i indefensió», va dir
el PSC ganxó, que va concloure
demanant diàleg i que «no admetem ni una, però ni una, lliçó de
catalanitat o democràcia. Només
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DIARI DE GIRONA
TORROELLA PRESENTA EL SEU MODEL DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE A LA UDG

Torroella de Montgrí participarà avui en el XVII Internacional Summer School on
Environment Sobre Canvi Climàtic i Turisme, que se celebra a la Universitat de
Girona (UdG). Es tracta d'una trobada d'experts que girarà a l'entorn del canvi
climàtic a Catalunya i la incidència que pot tenir en el sector turístic, ha informat
l'Ajuntament torroellenc.
Torroella de Montgrí hi presentarà el seu model de desenvolupament sostenible i
el cas concret de les actuacions de regeneració dels sistemes litorals que s'han
portat a terme al llarg de les darreres dues dècades. La presentació anirà a càrrec
de Josep Capellà, assessor turístic municipal, i de Xavier Quintana, director del
projecte Life Pletera (20142018), que té com a objectiu desurbanitzar i
restaurar els sistemes litorals de la Pletera, a l'Estartit.
Precisament, un dels objectius del Life Pletera és el de contribuir a la lluita contra
el canvi climàtic, ja que es pretén generar un sistema natural que respongui
adequadament a les conseqüències del canvi climàtic, principalment, l'augment del
nivell del mar i la major freqüència de pertorbacions intenses, amb els temporals
de mar d'alta intensitat. L'actuació a les maresmes de la Pletera vol garantir la
funcionalitat ecològica del conjunt, tant a curt com a llarg termini.
L'antiga urbanització inacabada sobre les maresmes havia desfragmentat i alterat
l'espai, de manera que no responia correctament i no tenia capacitat d'adaptarse
als canvis. Amb la recuperació d'aquests sistemes litorals s'incrementarà la
capacitat de fixació del CO2 i es reduiran les emissions a l'atmosfera, apunta el
consistori.
L'Ajuntament de Torroella de Montgrí fa anys que desenvolupa polítiques
destinades a conjugar de manera adequada l'activitat turística del municipi amb la
preservació del medi. Així, hi ha una clara aposta per la sostenibilitat en tots els
seus àmbits, afirma l'Ajuntament: planejament, desenvolupament turístic
respectuós amb l'entorn, mobilitat, estalvi energètic, optimització de la gestió
forestal pública, recuperació d'espais, potenciació i protecció dels paratges
naturals i els seus hàbitats, entre d'altres.
En l'àmbit de la lluita contra el canvi climàtic, les actuacions municipals més
importants es recullen en el Pla d'Acció per l'Energia Sostenible (PAES) aprovat el
2013, on s'hi han planificat 74 accions a desenvolupar fins al 2020, que
representaran una reducció de 21.379 tn de CO2, un 23,8 % menys de les
emissions inventariades el 2005.
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RÀDIO CAPITAL
ÀGATA COLOMER: 'EN L'ÚLTIM ANY DEL LIFE PLETERA SOTERRAREM UNA LÍNIA ELÈCTRICA'

El projecte Life Pletera, de Torroella, encara el seu darrer any. Es tracta d'un
projecte per desurbanitzar i restaurar els sistemes litorals. La coordinadora del
projecte, Àgata Colomer, ha explicat que en aquest darrer tram duran a terme
treballs per retirar i soterrar una línia elèctrica que encara queda a la zona.El
projecte s’emmarca en les actuacions de Torroella per apostar per a un
desenvolupament sostenible i lluitar contra el canvi climàtic. El Life Pletera ajudarà
a minimitzar els efectes del canvi climàtic.També construiran miradors per
observar l’espai. S'aprofitaran les ubicacions de petites cases per tenir
perspectiva per veure la zona. A més, situaran espais amagats per observar les
aus.

CATALONIA TODAY
TORROELLA FA PEDAGOGIA DEL LIFE PLETERA

LAjuntament de Torroella de Montgrí ha presentat el seu model de
desenvolupament sostenible a la Universitat de Girona (UdG), en el marc del XVII
Internacional Summer School on Environment Sobre Canvi Climàtic i Turisme.
Lobjectiu és posar en relleu el desenvolupament sostenible, i el cas concret de les
actuacions de regeneració dels sistemes litorals que shan portat a terme al llarg
de les darreres dues dècades. Precisament, un dels objectius del Life Pletera és
contribuir a la lluita contra el canvi climàtic, ja que es pretén generar un sistema
natural que respongui adequadament a les conseqüències del canvi climàtic,
principalment laugment del nivell del mar i la major freqüència de pertorbacions
intenses, amb els temporals de mar dalta intensitat.
Lactuació a les maresmes vol garantir la funcionalitat ecològica del conjunt, tant a
curt com a llarg termini. Lantiga urbanització inacabada sobre les maresmes havia
desfragmentat i alterat lespai, de manera que no responia correctament i no tenia
capacitat dadaptarse als canvis. Amb la recuperació daquests sistemes litorals
sincrementarà la capacitat de fixació del C02 i sen reduiran les emissions a
latmosfera.
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Ajut humanitari de Creu
Roja i Càritas al ‘C-Star’,
abandonat a Palamós
a El vaixell havia estat noliejat per un grup d’extrema dreta per dificultar el
rescat de refugiats al Mediterrani a Van desembarcar deixant-hi la tripulació
Joan Trillas
PALAMÓS

La delicada situació dels
nou tripulants del C-Star,
el vaixell noliejat per un
grup d’extrema dreta per
dificultar el rescat dels refugiats a la Mediterrània,
ha deixat de ser crítica.
Tècnics de Creu Roja de
Palamós ja els han portat
un carregament d’aliments i de roba d’abric que
han obtingut juntament
amb Càritas. L’embarcació fa més d’una setmana
que està fondejada a poc
menys de dues milles de la
costa de Palamós, en aigües internacionals, sense
combustible i amb pocs
queviures i aigua. A més, el
vaixell, inscrit en la llista
negra de les embarcacions
que no passen les revisions, no està autoritzat a
entrar al port de Palamós
per problemes burocràtics, fet que deixava la seva
tripulació, tota de Sri Lanka, abocada a una situació
d’emergència legal i humanitària.
Un vaixell a la diana
El C-Star és un vaixell
d’uns 40 metres d’eslora
propietat d’un armador
britànic que navega amb
pavelló de Mongòlia. L’embarcació va ser noliejada al
juliol per una entitat xenòfoba per entorpir el rescat
de refugiats que fan les

La desurbanització de la Pletera és un dels referents de la
política mediambiental de Torroella de Montgrí ■ AJ. TORROELLA

Torroella fa
pedagogia del
Life Pletera
a El presenta a la UdG com a exemple

de desenvolupament sostenible
Joan Trillas
Al fons el ’C-Star’, de 40 metres d’eslora, fondejat davant la costa de Palamós ■ EMILI AGULLÓ

ONG a la Mediterrània,
concretament el flux que
ve de Líbia. En acabar el
contracte, els neonazis
van desembarcar a Malta,
fa unes tres setmanes, i la
tripulació va començar a
buscar un port on avituallar-se, abans de ser noliejats de nou. Fa poc més
d’una setmana van arribar
davant la costa de Palamós, però la Generalitat
els va denegar l’entrada
per problemes burocràtics
i també polítics, perquè es
pensava que els xenòfobs
encara estaven a bord.
Després es va comprovar
que en realitat només hi
havia els nou membres de
la tripulació.

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

9
tripulants són els que ara
mateix resten a bord; el capità i vuit tripulants, tots
ells originaris de Sri Lanka.

Segons Ports de la Generalitat, el C-Star no pot
entrar a Palamós perquè
no té la documentació en
regla ni un consignatari
–contractat per l’armador–, que és qui ha de respondre de les despeses que
suposa atracar a port. ■

Un laberint
burocràtic i nou
homes sols
—————————————————————————————————

La setmana passada Capitania Marítima de Girona va notificar a Creu Roja que a bord
del C-Star hi havia una emergència humanitària perquè
els tripulants anaven molt
curts de queviures i d’aigua.
El tripulants del vaixell ha rebut un subministrament per
a 4 o 5 dies, en espera de si
pot solucionar els seus problemes. Ara, però, cal trobar
una solució i evitar que la tripulació abandoni el vaixell a
la seva sort.

TORROELLA DE MONTGRÍ

L’Ajuntament de Torroella de Montgrí ha presentat el seu model de desenvolupament sostenible a la
Universitat de Girona
(UdG), en el marc del XVII
Internacional Summer
School on Environment
Sobre Canvi Climàtic i Turisme.
L’objectiu és posar en
relleu el desenvolupament
sostenible, i el cas concret
de les actuacions de regeneració dels sistemes litorals que s’han portat a terme al llarg de les darreres
dues dècades. Precisament, un dels objectius del
Life Pletera és contribuir a
la lluita contra el canvi climàtic, ja que es pretén
generar un sistema natu-

ral que respongui adequadament a les conseqüències del canvi climàtic,
principalment l’augment
del nivell del mar i la major
freqüència de pertorbacions intenses, amb els
temporals de mar d’alta
intensitat.
L’actuació a les maresmes vol garantir la funcionalitat ecològica del conjunt, tant a curt com a llarg
termini. L’antiga urbanització inacabada sobre les
maresmes havia desfragmentat i alterat l’espai, de
manera que no responia
correctament i no tenia
capacitat d’adaptar-se als
canvis. Amb la recuperació d’aquests sistemes litorals s’incrementarà la capacitat de fixació del C02 i
se’n reduiran les emissions a l’atmosfera. ■

Més de cinquanta cursos
per a adults, a Calonge
Joan Trillas

117711-1164525®

CALONGE I SANT ANTONI

L’Ajuntament de Calonge
i Sant Antoni ofereix 55
cursos formatius i d’oci
des de les àrees de Promoció Econòmica i Cultura,
Joventut i Ensenyament.
L’oferta s’agrupa en cursos d’ocupació, emprenedoria, empresa, gimnàsti-

ca, arts plàstiques i escèniques, ball i danses, idiomes, oficina de català, música i escola d’adults. L’objectiu és facilitar a la ciutadania l’oferta formativa,
un sol document i també
una pàgina web, que agrupa tots els cursos, de manera que permetrà un accés més fàcil i àgil.
Els regidors de Promo-

ció Econòmica, Arturo
Prades, i de Cultura, Joventut i Ensenyament,
Marta Geli, van destacar
que es busquen dos objectius: per una banda, oferir
cursos per millorar la formació de persones que
busquen feina i d’emprenedors i, per l’altra, plantejar un ventall de cursos
d’oci i lleure. ■
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TORROELLA FA PEDAGOGIA DEL LIFE PLETERA HTTPS://T.CO/X7ITOYUCKY VÍA @ELPUNTAVUI

Metatron19,: Torroella fa pedagogia del Life Pletera https://t.co/X7IToyUCKY vía
@elpuntavui

SOSTENIBLE
LAJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ  LESTARTIT, GUANYADOR DEL PREMI MEDI AMBIENT CILMA
2017

El Premi Medi Ambient del Consell dIniciatives Locals per al Medi Ambient de les
Comarques de Girona CILMA 2017 lha guanyat lAjuntament de Torroella de
Montgrí  lEstartit per la seva actuació Desurbanització i recuperació de la
funcionalitat ecològica dels sistemes costaners de la Pletera.
Aquesta actuació és la que ha rebut més vots dels ciutadans, que després de
visualitzarne els vídeos, van poder votar en línia durant 1 mes, entre el 15 de
juny i el 15 de juliol, per escollir lactuació nominada més interessant. En el marc
de la celebració de lAssemblea General del CILMA del passat 7 de setembre, es
van lliurar els diplomes de participació.
El Premi Medi Ambient CILMA té com a objectiu reconèixer les actuacions en
làmbit del medi ambient i la sostenibilitat de les comarques gironines dutes a
terme durant lany 2016 en diferents categories: energia, aigua, residus, mobilitat
i conservació de la biodiversitat i el paisatge. El jurat va tenir en compte diferents
criteris per valorar les propostes: el benefici ambiental, econòmic i social; la
replicabilitat de lactuació; la comunicació i visibilitat; loriginalitat i innovació, i el
cost de lactuació. Enguany, shi van presentar 8 actuacions, cinc de les quals van
ser nominades pel jurat i cadascuna va ser premiada amb lelaboració i difusió dun
vídeo.
Foto: CILMA (DDGI) Desquerra a dreta, Jaume Homs, alcalde de Navata; Sergi
Mir, president del CILMA; Sandra Bartomeus i Josep Maria Rufí, regidora i alcalde
de Torroella de Montgrí  lEstartirt ,amb els diplomes de participació.
Els ajuntaments nominats han estat guardonats també amb una invitació per a
una visita tècnica a Freiburg (Alemanya) per al mes doctubre. En aquesta ciutat,
referent europeu pel que fa a la gestió ambiental, els premiats podran conèixer
de primera mà les solucions adoptades pels responsables municipals en temes
denergia, residus i mobilitat, entre daltres.
Les actuacions nominades denguany han estat: en la categoria Augmentar
lestalvi i leficiència energètica i implementar energies renovables, lAjuntament de
Navata amb la Instal·lació duna xarxa de calor amb biomassa tèrmica.
I lAjuntament dArbúcies amb lactuació Construcció duna xarxa de calor de
biomassa per cobrir les necessitats tèrmiques de diversos edificis públics i
desplegament dun projecte forestal del sector primari local.
En la categoria Prevenir els residus i fomentar la economia circular lAjuntament de
Navata, amb Optimització i reducció dels residus de la fracció verda i els
voluminosos de fusta.
En la categoria dEstalviar i millorar la qualitat de laigua, lAjuntament de Bescanó,
amb la Promoció duna ordenança destalvi daigua per al municipi de Bescanó
partint del projecte LIFE Miniaqua.

COSTABRAVA DIGITAL
ÚLTIMA FASE DEL PROJECTE LLIFE PLETERA

Última fase del projecte Llife Pletera

DIARI DE GIRONA
INTERVENCIÓ ARTÍSTICA DE BÀRBARA CARDELLA

Celebració del 25è aniversari del Projecte Life
Intervenció artística de Barbara Cardella i explicació de les actuacións del
programa Life als Sistemes Litorals del Baix Ter a càrrec de Xavier Quintana, dtor.
Científic del projecte Life Pletera

EMPORDÀ
INTERVENCIÓ ARTÍSTICA DE BÀRBARA CARDELLA

Celebració del 25è aniversari del Projecte Life
Intervenció artística de Barbara Cardella i explicació de les actuacións del
programa Life als Sistemes Litorals del Baix Ter a càrrec de Xavier Quintana, dtor.
Científic del projecte Life Pletera
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EL PUNT AVUI
DISSABTE, 30 DE SETEMBRE DEL 2017

L’agenda
PALAFRUGELL
왘 19.00.

Biblioteca. Conferència
William Shakespeare: l’obra i el
llegat, a càrrec de Josep M. Oroval. Presentació del llibre Shakespeare: versions a peu d’obra,
amb traducció de Joan Sellent.

SANTA CRISTINA D’ARO
왘 20.00. Sala de La Caixa. Conferència-col·loqui La màgia de la
matemàtica de la història, a càrrec de Juli Gutièrrez Deulofeu,
historiador i enginyer agrícola.
Presentació del llibre La matemàtica de la història: Alexandre
Deulofeu o el pensador global.

Debats
LA VALL D’EN BAS
왘 18.00. Can Trona. Presentació
del projecte D-Batre. Mirades als
refugiats. Inclou: L’altra frontera,
curtmetratge i presentació a
càrrec del fotoperiodista Marc
Sanye. Caravana obrint fronteres, presentació a càrrec de Lluís
González. 385 (Eko-Vasilika),
curtmetratge del fotoperiodista
Martí Albesa. De Síria a Catalunya, la història familiar d’en Jad.

Jornades
GIRONA
왘 Back

to the 80’s, II Jornades
de ciència-ficció a la biblioteca
pública Carles Rahola. Exposicions, activitats i xerrades, jocs,
concursos, visionats, ràdio...

PORTBOU
왘 Col·loqui

internacional Walter
Benjamin. Centre cívic Ca l’Herrero. 10.00. La irrupció radical de
la veu de les dones a l’espai públic, per Elena Hernández Sandoica, catedràtica d’Història
Contemporània,
Universitat
Complutense de Madrid.
왘 11.30. La intel·lectualitat europea i els moviments contra les
guerres i a favor de la pau: una
mirada als corrents i autors dels
darrers 100 anys, per Rafael Grasa, professor de Relacions Internacionals de la UAB.
왘 12.30. Conferència de cloenda
Ovelles amb pell de llop: intellectualitat orgànica i compromís
en l’era del capitalisme catastròfic, per César Rendueles, professor al Departament de Teoria
Sociològica de la Universidad
Complutense de Madrid.
왘 17.00. Visita al Memorial Passatges i al cementiri de Portbou,
amb guiatge a càrrec de Pilar
Parcerisas.
왘 18.00. Centre cívic Ca l’Herrero. Realització en directe i oberta
al públic del programa radiofònic El séptimo vicio, de Ràdio3,
amb Javier Tolentino i la col·laboració del col·lectiu La Guerrilla Comunicacional.

QUERALBS
왘X

Col·loqui Internacional d’Estudis Transpirinencs. L'aprofitament dels recursos naturals als
Pirineus. 10.00. Inscultures preshistòriques del terme de Queralbs, el Ripollès i Girona, amb
Emili Ametller. La sal al Pirineu:
com Cardona va fer canviar la
Seu d'Urgell a l'edat mitjana,
amb Laura de Castellet. Viure i
sobreviure en un medi hostil. La
immigració francesa a Catalunya
als segles XVI i XVII, amb Alexandra Capdevila.
왘 10.30. Notícia de molins de
vent a l'època moderna al Cap de
Creus, amb David Moré. El proveïment de gel a la Seu d'Urgell,
segles XVII-XIX, amb Carles Gascón i Lluís Obiol. Portar arsos ab
lo matxo per vestir los abres: recursos naturals a la Seu d'Urgell
durant la primera meitat del segle XVIII, amb Lluís Obiols.

Invasió militar transpirinenca i destrucció dels recursos
naturals al Ripollès (1794), amb
Eudald Maideu i Jacint Lapedra.
Mineria ripollesa entre 1848 i
1868, amb Antoni Llagostera.
"La carbonera española" (18631881) i l'explotació dels recursos
carbonífers a l'Alt Berguedà, amb
Rosa Serra. Es recorsi naturaus e
eth territòri coma beneficis de
progrès segontes era Junta de
Govèrn Liberau dera Val d'Aran
(1868), amb Maria Pau Gómez.
왘 12.00. Contribució a l’estudi de
la línia de ferrocarril carbonífer
de Sant Joan de les Abadesses:
apunt sobre la concessió fallida a
Henri Alexandre de Lossy de Ville
(1870-1873), amb Núria Camps.
Dels balnearis als primers hotels
en els inicis del turisme a l’Aran.
El cas de Les, amb María José
Atienza i Joan-Ramon González.
왘 12.30. Etnobotànica del Pirineu
català: estat actual i propostes
de futur, amb Joan Vallès.
왘 13.15. Banyes, ossos i budells:
recursos de la ramaderia en el
paisatge sonor del Pirineu medieval, amb Laura de Castellet.
El cerimonial, la devoció i les festes al Pirineu al segle XVII, amb
Montserrat Molí. Falles, haros i
brandons: del reconeixement de
la Unesco a la salvaguarda, amb
Sofia Isus, Marc Ballesté, Laia
Giralt i Marcel·la Andreu.
왘 13.45. La cera de la abeja, ¿recurso natural o sobrenatural?,
amb Xabier Kerexeta. Forns d’oli
de ginebre, trementina, supervivència i professió, amb Marina
Prats. Patrimoni etnològic de
l’alta muntanya del Pirineu
Orienhtal. Els Plaus - Queralbs,
amb Beatriu Tenas i Miquel Sitjar. Sant Joan ena Val d’Aran e es
sòns entorns, amb Pèir Cots.
왘 16.00. Taula rodona.
왘 18.00. El paper de la societat
civil pirinenca en la recuperació i
el manteniment dels camins tradicionals, amb Carlos Guàrdia.
La Casa de l’Ós Bru dels Pirineus, un vehicle per l’educació
ambiental del futur, amb Sofia
Isús i Manel Ibáñez. Evolució del
nivell altitudinal del bosc al Pirineu Oriental, amb Miquel Nieto.
Penyals són les ovells, penyals
els blancs anyells, amb Jordi
Pasques.
왘 19.00. Debat i conclusions.
왘 11.00.

Gastronomia
BEGUR
왘 III

Jornades Gastronòmiques
d’Indians. Restaurants: Cafè Bagú, Cal Bandarra, Cal Climent
Platillos, Casa Juanita, Diferent
Restaurant, Hotel Aigua Blava,
Hotel Aiguaclara, Hotel mas Ses
Vinyes, La Cuina (hotel Clàssic),
Rostei, Sa Rascassa, Tothora i
Turandot. Fins al 8 d’octubre.

TOSSA DE MAR
왘 14a

Campanya gastronòmica
La cuina del Cim i Tomba. Restaurants: Bahia, Ca la Carme,
Can Carlus, Can Pini, Capri, Castell Vell, El Petit de Can Carlus,
L’Ajustada, La Cuina de l’Àvia,
Mestre d’Aixa, Minerva, Sa Barca, Santa Marta, Túrsia, Víctor i
Victòria. Fins al 30 de setembre.

Inauguracions
SANT FELIU DE GUÍXOLS
왘 11.00.

Biblioteca Octavi Viader
i Margarit. L’hora del conte per a
nadons, amb Musifant, espectacle per a nadons.

TORROELLA DE MONTGRÍ
왘 13.00.

Claustre de l’Hospital.
Inauguració de l’exposició Amb
respecte - Mit respekti, de Ralf
Langenhorst.

왘 13.00. Arrossada
왘 15.30. Cremat i

popular.
sorteig.

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

Visites
CASSÀ DE LA SELVA
왘 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 diumenges, de 10.00 a 13.00. Cal reserva prèvia al telèfon 669 40 51 91.

CORÇÀ
Visita guiada El nucli
medieval de Corçà. Reserves al
telèfon 072 63 00 51.
왘 18.30.

Xavi Lloses ■ MERCAT DE MÚSICA VIVA DE VIC

Art audiovisual a Can Ginebreda
PORQUERES 19.00 MÚSICA I ART
Acufènia, la mostra d’experimentació sonora i visual, té lloc al Bosc de Can Ginebreda amb les actuacions d’Ivan Telefunken, Xavi Lloses & Alex Pallí, Selnik-Savagge-Amon, Yak-42, entre altres.

Presentacions
FIGUERES
왘 20.00. Seu social dels Amics
del Castell de Sant Ferran. Conferència i presentació del llibre
El Ebro en llamas. Claves políticas, militares y diplomáticas de
la batalla más cruel de la guerra
civil, de Daniel Arasa, doctor
d’Humanitats i Ciències Socials.

GIRONA
왘 12.00. Museu d’Art. Presentació del catàleg de l’exposició
Prudenci Bertrana, pintor.

Donació de sang
LA BISBAL D’EMPORDÀ
왘 10.00 a 14.00 i de 16.00 a
20.30. El Mundial.

ROSES
왘 10.00 a 14.00. Parc de Bombers.

Diversos
BANYOLES
왘 11.00. Oficina de Turisme de
l'Estany. Activitat Seguint el rastre de la llúdriga, i taller d'empremtes. Cal reserva prèvia.

BATET DE LA SERRA
왘 22.15. Observatori

Astronòmic.
Mirant el cel 2017. Reserves al
telèfon 972 260 141.

BREDA
왘 15.00.

Cercle Bredenc. 13è
Campionat de botifarra.

CALELLA DE PALAFRUGELL
왘 12.00. Calau Bar. Vermut literari Josep Pla al Calau Bar.

FIGUERES
왘 Setmana

mundial de la lactància materna. Al matí, a La Cate,
conferència d’actualització a
càrrec de la Dra. Carmela Baeza.
왘 I a la tarda, xerrada Amar con
los brazos abiertos i presentació
del vídeo de la SMLM2016.

GIRONA
왘 Botiga

al carrer a l’eix comercial als carrers Creu, Migdia, Pare Claret, Santa Clara, Hortes,
Nou, Sant Francesc, Rambla, Argenteria, plaça del Vi i plaça de
Catalunya.

Casa de Cultura. Carga
sellada, de Julia Vargas.
왘 Music Film a Moby Disk. Visionats en horari de botiga.
왘 16.00. Casa de Cultura. Sessió
Documental Internacional.
왘 16.00. Cinemes Albèniz. Experimental Art Film.
왘 16.30. Casa de Cultura. Sexo,
maracas y chiuahuas, de Diego
Mas Trelles.
왘 18.00. Casa de Cultura. Sessió
Web Sèries.
왘 18.00. Cinemes Albèniz. Girona vs Mèxic.
왘 20.30. Centre Cultural La Mercè. Palmàres i festa de cloenda.
왘 12.00.

EMPÚRIES
왘 12.00. MAC-Empúries. Visita
romana. En català.

GIRONA
왘 12.00 i 12.45. Visita guiada als
Banys Àrabs. Reserves al telèfon
972 011 669.

LA JONQUERA
왘 10.30. Visita guiada El romànic
de la Jonqueroa: Santa Llúcia i
Sant Jaume de Canadal. Reserves al telèfon 972 55 57 13.

LLANÇÀ
왘 10.00. Des de l’aparcament de
Cap de Ras. Visita guiada familiar El tresor del pirata tort.

OLOT
왘 11.00. Plaça Estrella. Inici de
l’itinerari personal d’Arnau Vergés, L’Eixample Malagrida.
왘 11.00. Visita guiada a Sant Esteve: església, tresor, museu vell,
sagristia, cor, balcó dels Espantats i campanar.

PALAFRUGELL

L’ESTARTIT

왘 12.00. Museu del Suro. Visita
guiada El suro, tot un món.

왘 11.30. Entrada

RIPOLL

nord de la Pletera. Presentació de la intervenció
artística de Barbara Cardella a la
caseta elèctrica. Explicació de
les actuacions i aportacions del
programa europeu Life als sistemes litorals del Baix Ter, a càrrec
del biòleg Xavier Quintana, director científic del projecte Life
Pletera.

PALAFRUGELL
왘 19.00. Museu

del Suro. Lectura
de textos Literatura eròtica de
grecs i romans, al voltant de l’exposició El sexe a l’època romana.

PALAMÓS
왘 20.00. Espai

del Peix. Show cooking de cuina marinera amb
peix de la Confraria de Pescadors de Palamós i degustació de
plats, acompanyat de vi DO Empordà i cervesa Inedit Damm.

RIBES DE FRESER
왘 18.30.

Cinema Catalunya. Sessió inaugural del 4t Festival Gollut, Mostra de cinema compromès, muntanya, medi ambient i
fotoperiodisme. Estrena del curt
Tot per un gollut, de Joaquim Roqué. Tot seguit, projecció del documental Solo base "To Climbing
to Jumping", de Xavier Coll (Secció Muntanya); i 9 días en Haití,
de Juan Antonio Bayona (Secció
Llargmetratge).

SANT CLIMENT DE PERALTA
왘 XXVI

Carbonera de Forallac. A
partir de les 09.00, al paratge de
Lluís Pla, empilar.

GIRONA

SANT FELIU DE GUÍXOLS

왘 29è Festival de Cinema de Girona. 10.00. Aula Magna de la
Casa de Cultura. La larga noche
de la imaginación, de Samuel
Sebastián.
왘 11.30 a 13.30. Fundació Valvi.
Exp Art Film.

왘 Dia

del Voluntariat i jornada de
portes obertes a Creu Roja.
10.00. Joc de mímica.
왘 11.00. Acte institucional. Xerrada a càrrec d’Edu Gil sobre voluntariat. Cantada d’havaneres
amb la cantautora Fanny.

de la Diputació. Jo
soc tu, d’El Trampolí. Fins al 15
d’octubre.
왘 Context Llibreria Cafè. Pintures de Claudia Silva Williams.
Fins al 23 d’octubre.
왘 El Cafè. LP’s, de Jaco Pastorius. Fins al 4 d’octubre.
왘 Espai Santa Caterina de
l’edifici de la Generalitat. Premis d’Arquitectura de les comarques de Girona 2017. Fins al 12
d’octubre.
왘 Fundació Valvi. John Morrison
o l’obertura a la intuïció. Fins al
31 d’octubre.
왘 Galeria d’Art El Claustre. Pintures de Josep Baques. Fins al
30 de setembre.
왘 L’Estació Espai Jove. Exposició fotogràfica Un par de peras.
Fins al 20 d’octubre.
왘 Museu d'Art. Assemblea democràtica d'artistes de Girona
(ADAG). Autoorganització, lluita
simbòlica i pràctica social. Fins
al 5 de novembre.
왘 Museu d’Art. Rusiñol en terres
gironines. Fins a l’1 de novembre.
왘 Museu d’Art. Prudenci Bertrana, pintor. Fins l’1 d’octubre.
왘 Museu d’Història dels Jueus.
A la taula d’Estelina, l’alimentació jueva a l’edat mitjana. Fins al
30 de novembre.
왘 Museu d’Història. D’El fayum
a estampa popular, d’Enric Marquès. Fins al 5 de novembre.
왘 Museu del Cinema. Llum! La
llanterna màgica i la imatge digital. Complicitats entre el s. XIX i
XXI. Fins al 28 de gener.
왘 Sala d’exposicions de la capella del Pilar (antic hospital
Sant Llâtzer). Exposició d’aquarel·les d’Alfons Jiménez. Fins al
12 d’octubre.
왘 Claustre

L’ESCALA

Etnogràfic. Visita
guiada a l'exposició Scriptorium
i taller Fes de monjo copista.

de l’Anxova i de la Sal.
Exposició Una mar de vinyes. El
conreu de la vinya i el vi al Montgrí. Fins al 31 de desembre.

ROSES

LA BISBAL D’EMPORDÀ

왘 10.30.

Palau. No tocar, de José Luis Castaño. Fins al 8 d’octubre.
왘 Terracotta Museu. Tano Pisano. Ceràmica. Fins al 5 de novembre.

왘 16.30. Museu

Espai Cultural La Ciutadella. Visita guiada Passejades
d'història. A les 10.30, en francès; a les 11.30, en català i castellà; a les 17.00, en castellà i francès; a les 18.00, en català i francès; i a les 19.00, en català i castellà. Cada dia.
왘 17.30, 18.30 i 19.30. Castell de
la Trinitat. Visita guiada Un mirador fortificat. En català, castellà i
francès.

SANT FELIU DE GUÍXOLS
왘 11.30. Espai Carmen Thyssen.
Visita guiada a l'exposició Un
món ideal. De Van Gogh a Gauguin i Vasarely. Reserves a l'Oficina de Turisme.

SANT JOAN DE LES
ABADESSES
왘 11.00. Molí Petit. Visita guiada i
taller Fem pa. Cal reserva prèvia.
왘 16.30. Visita guiada al Monestir i a la vila vella, La joia del romànic. Cal reserva prèvia.

Exposicions
GIRONA
왘 Casa de Cultura. Un tren en
pot amagar un altre, fotografies
d’Àlex Nogué. Últim dia.
왘 Casa Masó. Els Masó: artistes
i col·leccionistes. Fins al 25 de
novembre.
왘 Centre cívic Santa Eugènia.
Exposició fotogràfica Josep Bover. Fins al 30 de setembre.
왘 Centre cultural La Mercè. Exposició Primitiu, de Pol Ballonga
Montoliu. Fins al 10 de novembre.

왘 Museu

왘 Castell

LA JONQUERA
El món dels vencedors,
d’Ignasi Prat. Fins al 29 de novembre.
왘 MUME. Machetes, d’Eduardo
Gómez Ballesteros. Fins l’1 d’octubre.
왘 Museu Memorial de l’Exili.
Entre Espanya i Rússia. Recuperant la història dels infants de la
Guerra. Fins al 5 de novembre.
왘 MUME.

LLANÇÀ
de Cultura. Entre mar y
montaña, d’Ana Maria Páramo
Peña. Fins al 4 d’octubre.

왘 Casa

OLOT
dels Sants. Creences i
religions. Llibertat, diversitat i
conflicte. Fins al 28 de gener.
왘 Museu dels Volcans. Llopart.
L’art dona la benvinguda al llop,
amb obres de 42 artistes que representen el llop tal com el veuen, cadascú a través de la seva
pròpia tècnica. Fins demà.
왘 Museu

PALAFRUGELL
Genís. Obres dels alumnes del curs de fotografia nocturna. Fins al 30 de setembre.
왘 Espai Far de Sant Sebastià.
Quatre fotògrafs empordanesos,
Jaume Ferrer Massanet, Joan
Bonany Marquès, Moisès Dalmau Comet i Pere Palahí Bach
Esteve. Fins al 15 d’octubre.
왘 Can

