RECULL
DE PREMSA
LA PLETERA

RECULL
DE PREMSA
LA PLETERA

ÍNDEX
LA PLETERA / LA PLETERA
Data

Titular

Mitjà

24 gen 2017

PRECIPITACIONS ACUMULADES

Diari de Girona (Ed. Impresa)

Superfície:37% Audiència:41.000 Valoració:480€

23 gen 2017

Costes es compromet a prioritzar una solució per a la seguretat de la
urbanització Els Griells, a l'Estartit

Directe.cat

Superfície:100% Audiència:718 Valoració:48€

23 gen 2017

Costes es compromet a prioritzar una solució per a la seguretat de la
urbanització Els Griells, a l'Estartit

VilaWeb

Superfície:100% Audiència:2.058 Valoració:138€

23 gen 2017

Costes compromet una solució per a la seguretat de la urbanització Els
Griells

Diari de Girona

Superfície:100% Audiència:1.976 Valoració:132€

23 gen 2017

RT @avelsgriells: Reunió amb costes *Passeig fins Pletera: *Escullera del
passeig *Cercar solució als Griells: #Griells #AVElsGriells #ElsG…

Twitter ES

Superfície:100% Audiència:684 Valoració:8€

23 gen 2017

Costes es compromet a prioritzar una solució per a la seguretat de la
urbanització Els Griells, a l'Estartit

Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals

Superfície:100% Audiència:1.165 Valoració:78€

24 gen 2017

El mar es torna a empassar passejos marítims de la Costa Brava

Diari de Girona

Superfície:100% Audiència:1.976 Valoració:66€

24 gen 2017

Els estralls de la forta gregalada

El Punt Avui Comarques Gironines
(Ed. Impresa)

Superfície:61% Audiència:80.000 Valoració:473€

24 gen 2017

Costes es compromet a trobar una solució definitiva pels Griells

Costabrava Digital

Superfície:100% Audiència:19 Valoració:ND

28 gen 2017

Mouran la línia elèctrica per protegir les aus a la Pletera

El Punt Avui

Superfície:100% Audiència:3.912 Valoració:262€

28 gen 2017

El Life Pletera desplaçarà la línia elèctrica de la maresma recuperada

Diari de Girona (Ed. Impresa)

Superfície:47% Audiència:41.000 Valoració:1.220€

28 gen 2017

El Life Pletera desplaçarà la línia elèctrica de la maresma recuperada

Diari de Girona

Superfície:100% Audiència:1.976 Valoració:132€

28 gen 2017

Mouran la línia elèctrica per protegir les aus a la Pletera

El Punt Avui Comarques Gironines
(Ed. Impresa)

Superfície:7% Audiència:80.000 Valoració:217€

29 gen 2017

La Pletera L' Estartit Girona
Superfície:100% Audiència:4.752 Valoració:24€

Instagram

Diari de Girona

PERE DURAN
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«Aquest és un dels
temporals més
importants dels últims
temps» diu l’alcalde
de Calonge
La borrasca també ha
deixat molts camps
negats, una
bona notícia per als
agricultors

segant sorra i aixecant trams
sencers dels passejos, fet que va
obligar el consistori a tallar-hi
temporalment l’accés al trànsit.
Segons Nova Ràdio Lloret, ahir
el centre de la vila es va veure
afectat per una apagada de llum.

3

5

6

Gestió de la platja dels Griells
I al Baix Empordà, el cap de Costes a Girona, Jordi Planella, va
mantenir ahir matí a Torroella
de Montgrí, una reunió de treball amb representants polítics i
tècnics de l'Ajuntament i de
l'EMD de l'Estartit per tractar diversos temes relacionats amb la
gestió del front marítim municipal, com la regressió de la platja
dels Griells, la continuïtat del
passeig entre els Griells i la Pletera o la millora del passeig de la
platja Gran, entre d'altres qüestions.
La trobada coincideix amb el
temporal i dona continuïtat als
contactes iniciats el passat octubre, quan l'Estat va iniciar les
obres de rehabilitació del passeig del Molinet. En aquell moment, Ajuntament i Costes van
comprometre's a mantenir una
reunió el mes de gener, passades
les festes nadalenques, per fer
un seguiment de temes d'interès
mutu.
Planella ha reiterat el seu
compromís per trobar una solució deinitiva, més enllà de les
aportacions de sorra i de les reparacions que es fan a l'escullera. Ha reconegut que és plenament conscient de la situació i ha
insistit que treballarà insistentment perquè s'executi una
solució deinitiva a mitjà termini.
En aquest sentit, Planella va
recollir l'estudi tècnic que va redactar l'associació per a la recuperació de la façana litoral, en el
qual es tracten diferents propostes per frenar la regressió de la
sorra i garantir la seguretat del
passeig.
Paral·lelament, el temporal
també va deixar els camps negats, a causa de la forta pluja. En
aquest sentit, aquesta ha estat
una bona notícia per als agricultors dels arrossars de la zona de
Pals i per a d’altres cultius.

La Bisbal d’Empordà Les precipitacions omplen el riu Daró
 Les precipitacions abundants que ha deixat el temporal de gregal han omplert els rius, rieres i torrents gironins. El
Daró, un riu habitualment subterrani, baixava generós ahir al seu pas per la Bisbal d’Empordà. Imatges com aquestes
s’han repetit a diferents punts de la demarcació. A la ciutat de Girona per exemple, el riu Onyar baixava ahir pels volts
del migdia a 22.000 litres per segon, més de 20 vegades més que habitualment.

Les pluges abundants
multipliquen el cabal
dels rius i les rieres
El Ter passa de 3 a 18 metres cúbics per segon i la Muga baixa 12 cops
més plena que de costum El temporal deixa quasi 200 litres a Cadaqués
F.B./E.B. GIRONA

■ Les abundants quantitats de
pluja que han caigut a les comarques gironines aquest cap de setmana han fet augmentar notablement el cabal dels rius.
Segons les dades de l'Agència
Catalana de l'Aigua (ACA), ahir el
volum d'aigua a les conques luvials era diverses vegades més elevat que de costum. El Ter, el riu
més gran de la província, baixava
ahir a uns  metres cúbics per segon (. litres) al seu pas pel
pont de la Barca de Girona, sis
cops més que els  m/s habituals.
A Castelló d’Empúries l’aigua
baixava a  metres cúbics per segon, és a dir  cops més ple que
abans del temporal de gregal. La
imatge es va repetir arreu del litoral i prelitoral gironí. A la Bisbal
d’Empordà, per exemple, el riu
Daró (que normalment és invisible des de la superfície) baixava
ple pel centre de la vila. I a Girona
ciutat, l’Onyar, que lueix a , metres cúbics/segon es va convertir
en un riu de gairebé  metres cúbics per segon.
Protecció Civil va mantenir activada l’alerta del Pla Especial
d´Emergències per Inundacions
a Catalunya Inuncat pel temporal
marítim amb fort onatge que es va
mantenir aquest dilluns més restringit a la meitat nord.
Per la seva part, el Servei Me-
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teorològic va mantenir la previsió
de temporal marítim tant per a
ahir com també per a avui. Encara
durant tot el dia d’avui hi haurà
notable mar de fons de component est i les onades poden continuar superant els , metres (maregassa) a qualsevol punt del litoral excepte el Baix Penedès,
Tarragonès i Baix Camp, on l’onatge millorarà substancialment.
A l’Alt i Baix Empordà les ona-

des podran continuar superant
els  metres d´alçada. Encara es
poden produir algunes incidències a causa d´aquest fort onatge,
tot i que serien de menys gravetat
que el cap de setmana.
El temporal que afecta de valent les comarques de Girona des
de divendres ha deixat registres de
precipitació molt destacables.
A Cadaqués, ins ahir al matí, ja
portaven acumulats més de ,
litres per metre quadrat. Aquesta
quantitat es deu sobretot a la pluja
que va caure diumenge durant el
dia i que va provocar moltes incidències a la demarcació. Precisament, a Cassà de la Selva van caure  litres, a Torroella del Montgrí  i a Roses ,, dels quals
, només es van registrar aquest
diumenge. En relació amb el fort
onatge, al cap de Begur es van registrar onades entorn als , metres d’alçada, amb un pic màxim
de gairebé  metres, segons recull EFE.
Dimecres, bossa d’aire fred
De cara a avui el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat)
preveu que el temporal tendirà a
desaparèixer per donar pas a una
treva, que tanmateix durarà poc.
A partir de demà una bossa d’aire
fred s’instal·larà just a sobre de
Catalunya i podria deixar nevades
a cotes baixes.

DIRECTE.CAT
COSTES ES COMPROMET A PRIORITZAR UNA SOLUCIÓ PER A LA SEGURETAT DE LA URBANITZACIÓ ELS
GRIELLS, A L'ESTARTIT

També vol impulsar el projecte per donar continuïtat al passeig i ferlo arribar a la
zona de la Pletera
ACN Torroella de Montgrí.El cap de Costes a Girona, Jordi Planella, prioritzarà
una "solució definitiva" per a la seguretat de la urbanització Els Griells a l'Estartit
(Baix Empordà). Costes vol resoldre la problemàtica que afecta el passeig i la
platja, més enllà de les aportacions de sorra i de les reparacions de l'escullera.
Planella s'ha reunit aquest dilluns amb l'alcalde de Torroella de Montgrí, Josep
Maria Rufí, el president de l'EMD de l'Estartit, Genís Dalmau, i altres
representants polítics i tècnics i ha recollit l'estudi redactat per l'associació veïnal
de Griells oeque també hi ha assistit per a la recuperació de la façana litoral. El
document aborda propostes per frenar la regressió de la sorra i garantir la
seguretat a la zona.
La reunió és la continuació de la que van mantenir l'ajuntament i Costes el passat
mes de gener. A la trobada s'ha tractat la problemàtica relacionada amb la
regressió de la platja i la necessitat de trobarhi una solució definitiva. En aquest
sentit, Planella ha dit que és "plenament conscient de la situació" i ha assegurat
que treballarà "insistentment" perquè s'executi una solució definitiva a mig
termini. D'altra banda, un altre dels temes que s'han tractat ha estat el del
projecte per donar continuïtat al passeig i ferlo arribar a la zona de la Pletera.
Costes vol impulsarlo amb l'objectiu d'acabar d'ordenar la façana marítima
d'aquest sector del municipi. De fet, consideren que el passeig relligaria els dos
sectors urbans dels Griells i la Pletera, on actualment s'està desenvolupant un
projecte Life per recuperar l'antiga zona de maresmes litorals. Durant la reunió,
també han parlat del passeig de la Platja Gran i han fet balanç de les obres del
Molinet i el desenvolupament del projecte Life. L'alcalde, per la seva banda, ha
valorat positivament la reunió i insisteix que cal abordar amb urgència aquesta
problemàtica. En aquest sentit, s'ha mostrat molt satisfet després que Planella
hagi manifestat el seu compromís ferm per tal que es pugui prioritzar la resolució
d'aquesta situació, que afecta no només la imatge turística del municipi, sinó la
seguretat dels veïns i veïnes que tenen habitatges a primera línia de mar, ha dit.
L'alcalde reconeix que la gestió del front marítim municipal no és fàcil i representa
un gran repte atesa la seva complexitat, ja que cal fer compatible els usos
turístics i residencials, amb la preservació d'un entorn d'alt valor mediambiental,
emplaçat al cor del parc natural.

VILAWEB
COSTES ES COMPROMET A PRIORITZAR UNA SOLUCIÓ PER A LA SEGURETAT DE LA URBANITZACIÓ ELS
GRIELLS, A L'ESTARTIT

ACN Torroella de Montgrí.El cap de Costes a Girona, Jordi Planella, prioritzarà
una "solució definitiva" per a la seguretat de la urbanització Els Griells a l'Estartit
(Baix Empordà). Costes vol resoldre la problemàtica que afecta el passeig i la
platja, més enllà de les aportacions de sorra i de les reparacions de l'escullera.
Planella s'ha reunit aquest dilluns amb l'alcalde de Torroella de Montgrí, Josep
Maria Rufí, el president de l'EMD de l'Estartit, Genís Dalmau, i altres
representants polítics i tècnics i ha recollit l'estudi redactat per l'associació veïnal
de Griells oeque també hi ha assistit per a la recuperació de la façana litoral. El
document aborda propostes per frenar la regressió de la sorra i garantir la
seguretat a la zona.
La reunió és la continuació de la que van mantenir l'ajuntament i Costes el passat
mes de gener. A la trobada s'ha tractat la problemàtica relacionada amb la
regressió de la platja i la necessitat de trobarhi una solució definitiva. En aquest
sentit, Planella ha dit que és "plenament conscient de la situació" i ha assegurat
que treballarà "insistentment" perquè s'executi una solució definitiva a mig
termini. D'altra banda, un altre dels temes que s'han tractat ha estat el del
projecte per donar continuïtat al passeig i ferlo arribar a la zona de la Pletera.
Costes vol impulsarlo amb l'objectiu d'acabar d'ordenar la façana marítima
d'aquest sector del municipi. De fet, consideren que el passeig relligaria els dos
sectors urbans dels Griells i la Pletera, on actualment s'està desenvolupant un
projecte Life per recuperar l'antiga zona de maresmes litorals. Durant la reunió,
també han parlat del passeig de la Platja Gran i han fet balanç de les obres del
Molinet i el desenvolupament del projecte Life. L'alcalde, per la seva banda, ha
valorat positivament la reunió i insisteix que cal abordar amb urgència aquesta
problemàtica. En aquest sentit, s'ha mostrat molt satisfet després que Planella
hagi manifestat el seu compromís ferm per tal que es pugui prioritzar la resolució
d'aquesta situació, que afecta no només la imatge turística del municipi, sinó la
seguretat dels veïns i veïnes que tenen habitatges a primera línia de mar, ha dit.
L'alcalde reconeix que la gestió del front marítim municipal no és fàcil i representa
un gran repte atesa la seva complexitat, ja que cal fer compatible els usos
turístics i residencials, amb la preservació d'un entorn d'alt valor mediambiental,
emplaçat al cor del parc natural.

DIARI DE GIRONA
COSTES COMPROMET UNA SOLUCIÓ PER A LA SEGURETAT DE LA URBANITZACIÓ ELS GRIELLS

El cap de Costes a Girona, Jordi Planella, prioritzarà una "solució definitiva" per a
la seguretat de la urbanització Els Griells a l'Estartit (Baix Empordà). Costes vol
resoldre la problemàtica que afecta el passeig i la platja, més enllà de les
aportacions de sorra i de les reparacions de l'escullera. Planella s'ha reunit aquest
dilluns amb l'alcalde de Torroella de Montgrí, Josep Maria Rufí, el president de
l'EMD de l'Estartit, Genís Dalmau, i altres representants polítics i tècnics i ha
recollit l'estudi redactat per l'associació veïnal de Griells que també hi ha assistit
per a la recuperació de la façana litoral. El document aborda propostes per frenar
la regressió de la sorra i garantir la seguretat a la zona.
La reunió és la continuació de la que van mantenir l'ajuntament i Costes el passat
mes de gener. A la trobada s'ha tractat la problemàtica relacionada amb la
regressió de la platja i la necessitat de trobarhi una solució definitiva. En aquest
sentit, Planella ha dit que és "plenament conscient de la situació" i ha assegurat
que treballarà "insistentment" perquè s'executi una solució definitiva a mig
termini.
D'altra banda, un altre dels temes que s'han tractat ha estat el del projecte per
donar continuïtat al passeig i ferlo arribar a la zona de la Pletera. Costes vol
impulsarlo amb l'objectiu d'acabar d'ordenar la façana marítima d'aquest sector
del municipi. De fet, consideren que el passeig relligaria els dos sectors urbans
dels Griells i la Pletera, on actualment s'està desenvolupant un projecte Life per
recuperar l'antiga zona de maresmes litorals. Durant la reunió, també han parlat
del passeig de la Platja Gran i han fet balanç de les obres del Molinet i el
desenvolupament del projecte Life.
L'alcalde, per la seva banda, ha valorat positivament la reunió i insisteix que cal
abordar amb urgència aquesta problemàtica. En aquest sentit, s'ha mostrat molt
satisfet després que Planella hagi manifestat el seu compromís ferm per tal que
es pugui prioritzar la resolució d'aquesta situació, que afecta no només la imatge
turística del municipi, sinó la seguretat dels veïns i veïnes que tenen habitatges a
primera línia de mar, ha dit.
L'alcalde reconeix que la gestió del front marítim municipal no és fàcil i representa
un gran repte atesa la seva complexitat, ja que cal fer compatible els usos
turístics i residencials, amb la preservació d'un entorn d'alt valor mediambiental,
emplaçat al cor del parc natural.

TWITTER ES
RT @AVELSGRIELLS: REUNIÓ AMB COSTES *PASSEIG FINS PLETERA: *ESCULLERA DEL PASSEIG *CERCAR
SOLUCIÓ ALS GRIELLS: #GRIELLS #AVELSGRIELLS #ELSG…

Martinoy,Torroella de Montgrí: RT @avelsgriells: Reunió amb costes
*Passeig fins Pletera:
*Escullera del passeig
*Cercar solució als Griells:
#Griells #AVElsGriells #ElsG…

CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS
COSTES ES COMPROMET A PRIORITZAR UNA SOLUCIÓ PER A LA SEGURETAT DE LA URBANITZACIÓ ELS
GRIELLS, A L'ESTARTIT

ACN Torroella de Montgrí.El cap de Costes a Girona, Jordi Planella, prioritzarà
una "solució definitiva" per a la seguretat de la urbanització Els Griells a l'Estartit
(Baix Empordà). Costes vol resoldre la problemàtica que afecta el passeig i la
platja, més enllà de les aportacions de sorra i de les reparacions de l'escullera.
Planella s'ha reunit aquest dilluns amb l'alcalde de Torroella de Montgrí, Josep
Maria Rufí, el president de l'EMD de l'Estartit, Genís Dalmau, i altres
representants polítics i tècnics i ha recollit l'estudi redactat per l'associació veïnal
de Griells que també hi ha assistit per a la recuperació de la façana litoral. El
document aborda propostes per frenar la regressió de la sorra i garantir la
seguretat a la zona.
La reunió és la continuació de la que van mantenir l'ajuntament i Costes el passat
mes de gener. A la trobada s'ha tractat la problemàtica relacionada amb la
regressió de la platja i la necessitat de trobarhi una solució definitiva. En aquest
sentit, Planella ha dit que és "plenament conscient de la situació" i ha assegurat
que treballarà "insistentment" perquè s'executi una solució definitiva a mig
termini. D'altra banda, un altre dels temes que s'han tractat ha estat el del
projecte per donar continuïtat al passeig i ferlo arribar a la zona de la Pletera.
Costes vol impulsarlo amb l'objectiu d'acabar d'ordenar la façana marítima
d'aquest sector del municipi. De fet, consideren que el passeig relligaria els dos
sectors urbans dels Griells i la Pletera, on actualment s'està desenvolupant un
projecte Life per recuperar l'antiga zona de maresmes litorals. Durant la reunió,
també han parlat del passeig de la Platja Gran i han fet balanç de les obres del
Molinet i el desenvolupament del projecte Life. L'alcalde, per la seva banda, ha
valorat positivament la reunió i insisteix que cal abordar amb urgència aquesta
problemàtica. En aquest sentit, s'ha mostrat molt satisfet després que Planella
hagi manifestat el seu compromís ferm per tal que es pugui prioritzar la resolució
d'aquesta situació, que afecta no només la imatge turística del municipi, sinó la
seguretat dels veïns i veïnes que tenen habitatges a primera línia de mar, ha dit.
L'alcalde reconeix que la gestió del front marítim municipal no és fàcil i representa
un gran repte atesa la seva complexitat, ja que cal fer compatible els usos
turístics i residencials, amb la preservació d'un entorn d'alt valor mediambiental,
emplaçat al cor del parc natural.

DIARI DE GIRONA
EL MAR ES TORNA A EMPASSAR PASSEJOS MARÍTIMS DE LA COSTA BRAVA

El mar s'ha tornat a «menjar» els passejos marítims de la Costa Brava. El
temporal de gregal que va assotar la província el cap de setmana va tornar a
deixar unes estampes habituals al litoral, si bé en aquests casos la força de
l'aigua ha actuat amb contundència.
A Calonge l'Ajuntament va fer una primera avaluació del cost que tindran les
tasques de neteja i reparació dels efectes del temporal d'aquest cap de setmana.
Els càlculs inicials estimen que el cost total podria arribar a 50.000 euros. El
temporal d'aquests dies ha causat diversos desperfectes en els serveis de les
platges, si bé la major part del cost serà la neteja, tant del passeig Josep Mundet
de Sant Antoni com de les platges, especialment la de Torre Valentina.
L'alcalde de Calonge, Jordi Soler, valora aquest temporal «com un dels més
importants que hem viscut en els darrers anys», i explica que «les tasques de
neteja per tornar a deixar les platges a punt s'allargaran diverses setmanes. Ara
la prioritat serà retirar la sorra del passeig de Sant Antoni per tornarlo a obrir al
trànsit». Pel que fa a les rieres, la pluja ha posat a prova el funcionament del
cabal de les diferents rieres del municipi, i no hi ha hagut cap incidència
remarcable.
Blanes torna a la normalitat
A poc a poc, Blanes torna a la normalitat, després que aquests darrers dies els
efectius d'emergència Protecció Civil i Policia Local han viscut pendents de
controlar les possibles conseqüències que podia provocar el temporal de mar,
vent i pluja.
Ahir al matí els efectius de Nora, l'empresa encarregada de la neteja municipal, ja
van començar a treballar sobre el passeig Cortils i Vieta, el tram del passeig més
afectat per l'acumulació de sorra. A partir de les 5 del matí, els efectius de Nora
ja van començar a feinejar sobre aquests trams.
Com que es tractava d'una zona molt delimitada entre el carrer Muralla i la plaça
Catalunya, així com un altre tram molt concret a tocar del carrer Ample, el
consistori va decidir destinarhi tres màquines que van iniciar les tasques més a
fons, retirant i escombrant la sorra del damunt. Posteriorment, pels volts de
quarts de 10 del matí, es va completar la feina amb cinc operaris més que, amb
l'ajuda de pales i escombres, van fer la neteja manual pels voltants de les zones
inaccessibles per a les màquines.
D'aquesta manera, a les 11 del matí la zona del passeig Cortils i Vieta que
aquests darrers dies havia quedat colgada de sorra i deixalles arrossegades per
la força del mar ja va quedar neta i expedita. Paral·lelament, un altre grup de
màquines i operaris de Nora també van començar les tasques de neteja d'una
altra de les zones afectada per l'acumulació de sorra: diversos trams del passeig
de S'Abanell i, en especial, a tocar del carrer Mercè Rodoreda, a la zona turística.
Per altra banda, a Lloret l'aigua va arribar fins al passeig marítim i també a la
platja de Fenals, arrossegant sorra i aixecant trams sencers dels passejos, fet
que va obligar el consistori a tallarhi temporalment l'accés al trànsit. Segons
Nova Ràdio Lloret, ahir el centre de la vila es va veure afectat per una apagada de
llum.
Gestió de la platja dels Griells
I al Baix Empordà, el cap de Costes a Girona, Jordi Planella, va mantenir ahir matí
a Torroella de Montgrí, una reunió de treball amb representants polítics i tècnics
de l'Ajuntament i de l'EMD de l'Estartit per tractar diversos temes relacionats
amb la gestió del front marítim municipal, com la regressió de la platja dels
Griells, la continuïtat del passeig entre els Griells i la Pletera o la millora del
passeig de la platja Gran, entre d'altres qüestions.
La trobada coincideix amb el temporal i dona continuïtat als contactes iniciats el
passat octubre, quan l'Estat va iniciar les obres de rehabilitació del passeig del
Molinet. En aquell moment, Ajuntament i Costes van comprometre's a mantenir
una reunió el mes de gener, passades les festes nadalenques, per fer un
seguiment de temes d'interès mutu.
Planella ha reiterat el seu compromís per trobar una solució definitiva, més enllà
de les aportacions de sorra i de les reparacions que es fan a l'escullera. Ha
reconegut que és plenament conscient de la situació i ha insistit que treballarà
insistentment perquè s'executi una solució definitiva a mitjà termini.
En aquest sentit, Planella va recollir l'estudi tècnic que va redactar l'associació per
a la recuperació de la façana litoral, en el qual es tracten diferents propostes per
frenar la regressió de la sorra i garantir la seguretat del passeig.
Paral·lelament, el temporal també va deixar els camps negats, a causa de la forta
pluja. En aquest sentit, aquesta ha estat una bona notícia per als agricultors dels
arrossars de la zona de Pals i per a d'altres cultius.
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Comarques Gironines
Temporal a les comarques gironines

Els estralls
de la forta
gregalada

Aigua embassada encara ahir al matí a l’Estartit i canyes a la platja de Torre
Valentina, a Sant Antoni. Dessota, dues veïnes miren el Daró a la Bisbal; el curs de
l’Onyar, a Girona, i l’estat del passeig de Lloret ■ E.A. / MANEL LLADÓ / J.O.

BALANÇ · Lloret xifra en uns 100.000 euros els danys pel
temporal i Sant Antoni de Calonge, en 50.000 TREVA · La
situació d’alerta meteorològica va remetre ahir a la tarda
E.A / J.P. / J. F. / J.C. / L.A.
GIRONA

Nombrosos
municipis
d’arreu de la demarcació
van començar a fer balanç
ahir al matí del pas del fort
temporal de gregal, que es
va anar encalmant a partir
de mig matí. Els pitjors estralls, com sol ser habitual, es van produir al
front marítim del Baix
Empordà i la Selva, especialment a Lloret, Sant
Antoni de Calonge i Platja
d’Aro, però a l’Alt Empordà aquest cop les crescudes de rieres també van
alertar Cadaqués, amb diversos vehicles atrapats
que acabaran de retirar en
les pròximes hores, i el
Port de la Selva.
Ahir a la tarda, els cabals de rius i rieres van davallar progressivament,
de la mateixa manera que
la intensitat de l’onatge,
que es va estabilitzar a
l’entorn dels 4 metres d’altura en alta mar. Però tot i
així, es va mantenir l’alerta del pla Inuncat a l’Empordà, com a precaució
davant possibles incidències de menys gravetat
que les registrades al llarg
del cap de setmana.
Balanç al litoral
Al passeig de Lloret, segons els càlculs inicials del
regidor de Medi Ambient,
Jordi Orobitg, el valor dels

desperfectes s’acosta als
100.000 euros, amb destrosses en alguns bancs,
papereres i una part del
passeig descalçat. Molta
sorra es va desplaçar des
de prop del castell fins a
l’escultura de la Dona Marinera.
De bon matí, l’alcalde de
Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler, també estimava
en uns 50.000 euros la inversió necessària per netejar de sorra el passeig Josep Mundet i retirar la vegetació i deixalles que la
gregalada va dipositar a la
platja de Torre Valentina.
Al migdia, però, les onades
ja no superaven els espigons i alguns surfistes
aprofitaven la ressaca per
practicar la seva afició desafiant els riscos i la fred.
A Platja d’Aro, el temporal va tornar a regirar el
front marítim, com ja havia succeït al desembre,
quan va caldre una setmana llarga de feina per netejar el passeig. Aquest cop,
la sensació és que en l’àmbit urbà hi ha hagut menys
destrosses, tot i que a la zona de l’avinguda Mediterrània l’onatge va arribar a
trencar una bancada
d’obra i fragments del paviment i va deixar al descobert les bases dels fanals
que il·luminen la platja. A
Palamós, l’Ajuntament va
reobrir ahir al trànsit el vial
del port, tancat per pre-

caució el cap de setmana
entre el port Marina i la pedrera. I a Begur, per posar
un altre exemple, la força
de l’onatge va provocar alguns desperfectes al moll
d’Aiguafreda. A l’interior,
en canvi, la pluja va reomplir els arrossars de Pals,
pous i aqüífers, i els bisbalencs miraven –i retrataven– el curs ple d’aigua del
Daró amb orgull, després
de mesos de sequera.
Torna la calma a Cadaqués
A Cadaqués, l’alcalde, Josep Lloret, explicava que la
majoria de cotxes aparcats
a la riera ja havien estat retirats i només en quedaven
set o vuit encara aparcats,
que preveien retirar avui.
Els bombers encara van
haver de treballar per extreure l’aigua acumulada
en alguns baixos al carrer
Tarongeta, però la situació
era molt més tranquil·la
que diumenge.
A la ciutat de Girona no
hi va haver incidències tot i
els talls preventius a la passera de darrere del tanatori i la vigilància de la policia
municipal en diferents
accessos al llarg del riu
Onyar. Respecte a la neu,
ahir només calien cadenes
en els dos sentits al coll de
Bracons (GIV-5273), en
un tram de la vella carretera secundària entre
Joanetes i Sant Pere de Torelló. ■

Reunió amb Costes per tancar fronts oberts a l’Estartit
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

A l’Estartit, una de les zones
més exposades a les llevantades, els Griells, va resistir
l’embat de les onades de gregal, tot i que l’aigua del mar
va tornar a envair algunes zones comunes. Al passeig Marítim i carrers de la zona baixa, en canvi, els problemes
per l’aigua embassada van
ser els habituals, ja que l’elevat volum d’aigua acumulada
fins i tot va fer tallar entre
diumenge i ahir al migdia un
tram de la C-31 negat entre
Ullà i la Tallada.
El delegat de Costes de
l’Estat a la demarcació, Jordi

Planella, va visitar ahir Torroella i l’Estartit per reunir-se
amb l’alcalde, Josep Maria
Rufí; el president de l’Entitat
Municipal Descentralitzada,
Genís Dalmau, i altres representants municipals i de l’Associació Veïnal els Griells. La
trobada ja estava prevista al
llarg d’aquest mes, però ahir
va servir per analitzar diversos problemes del front marítim sobre el terreny, com ara
la regressió de la platja dels
Griells, la continuïtat del passeig entre la zona i la Pletera
o la millora del passeig de la
platja Gran, entre altres qües-

tions. Respecte als Griells,
Planella es va comprometre a
treballar insistentment perquè s’executi una solució definitiva a mitjà termini. En
aquest sentit, Planella va recollir l’estudi tècnic de l’associació per a la recuperació de
la façana litoral de la zona,
per frenar la regressió de la
sorra i garantir la seguretat
del passeig. L’alcalde es va
mostrar satisfet amb la trobada, després d’encarrilar la
solució del Molinet, tot i que
admet que la gestió del front
marítim de l’Estartit és complexa.

COSTABRAVA DIGITAL
COSTES ES COMPROMET A TROBAR UNA SOLUCIÓ DEFINITIVA PELS GRIELLS

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha recollit el compromís de Costes per
trobar una solució definitiva i a mig termini pels problemes que pateix
l'urbanització de Griells amb els temporals marítims.
This text will be replaced
Aquest dilluns el cap de Costes a Girona, Jordi Planella, s'ha reunit amb
representants polítics i tècnics de l'Ajuntament i de l'EMD de l'Estartit. Durant la
trobada es va posar damunt la taula els temes que afecten el front marítim del
nucli de l'Estartit com la regressió de la platja dels Griells, la continuïtat del
passeig entre els Griells i la Pletera o la millora del passeig de la platja Gran.
A la reunió hi van assistir a més de l'alcalde Josep Maria Rufí, el president de
l'EMD, Genís Dalmau; la regidora de Gestió Costanera i Platges, Sílvia Comas, i el
regidor d'Urbanisme, Jordi Colomí. També hi va participar Àngel Rodríguez,
president de l'Associació Veïnal els Griells.
El problema més urgent pel municipi és el deteriormanet constant del passeig i la
platja dels Griells. El cap de Costes va reiterar el seu compromís per trobar una
solució definitiva, més enllà de les aportacions de sorra i de les reparacions que
es fan a l'escullera. Des de l'Ajuntament van escoltarlo reconèixer que és
plenament conscient de la situació i que treballaria insistentment perquè s'executi
una solució definitiva a mig termini. L'Associació Veïnal els Griells va aprofitar per
entregarli l'estudi tècnic que va redactarper a la recuperació de la façana litoral,
en el qual es tracten diferents propostes per frenar la regressió de la sorra i
garantir la seguretat del passeig.
Un altre tema que es va abordar va ser el del projecte per donar continuïtat a
aquest passeig i ferlo arribar a la zona de la Pletera. Costes té interès a tirarlo
endavant amb lobjectiu dacabar d'ordenar la façana marítima en aquest sector
del municipi. Aquest passeig relligaria els dos sectors urbans dels Griells i la
Pletera, on actualments'hi està desenvolupant un projecte Life per recuperar
lantiga zona de maresmes litorals.
La trobada s'ha celebrat després de la forta llevantada d'aquest cap de setmana.
Van aprofitar per visitar la zona que en aquesta ocasió no ha patit cap incidència
excepcional més enllà de les afectacions habituals de quan es produeixen aquests
temporals.

EL PUNT AVUI
MOURAN LA LÍNIA ELÈCTRICA PER PROTEGIR LES AUS A LA PLETERA

Les accions del projecte Life Pletera a l'Estartit faran necessari desplaçar la línia
elèctrica de mitjana tensió de l'antiga urbanització fora de l'àmbit de la maresma
recuperada, que serà substituïda per una de nova i soterrada en tot el seu traçat
vorejant el límit de la Xarxa Natura 2000. L'objectiu és reduirne l'impacte
paisatgístic i l'afectació negativa que pot tenir sobre les aus. L'actuació, que no
estava prevista ni pressupostada, es podrà fer gràcies als estalvis generats en la
fase de desurbanització i creació de les noves llacunes. La regidora de Medi
Ambient de Torroella, Sandra Bartomeus, precisa que inicialment es preveia una
petita adaptació dels serveis elèctrics de l'antiga urbanització, però amb aquesta
nova actuació projectada, de més abast, es podrà retirar totalment la línia de
l'àmbit. A banda de disminuir l'impacte visual en un entorn d'elevat valor natural i
paisatgístic, s'evitarà que les aus puguin patir accidents, un aspecte molt
important a tenir en compte ja que la recuperació de les maresmes portarà
associat, com ja s'ha constatat, un increment d'aus a la zona.El cost aprovat de
la desurbanització era d'1,3 milions d'euros, però finalment s'ha abaratit per dos
motius: s'ha estalviat en la gestió dels residus i les terres, i el bon temps ha fet
que es redueixi el nombre d'hores per a la creació de llacunes, fet que va
permetre treballar pràcticament sense interrupcions en un entorn molt sensible a
les pluges. Aquestes dues circumstàncies han permès generar al voltant de
180.000 euros, que es destinaran a finançar el desmantellament, desplaçament i
soterrament de la línia de mitja tensió que connecta les subestacions de
Palafrugell i Bellcaire.Per poder destinar l'estalvi a aquesta nova actuació, els
responsables del Life Pletera han hagut de demanar autorització a la Comissió
Europea, ja que aporta el 75% del finançament del Life Pletera i ha d'aprovar
qualsevol canvi de destinació dels fons. L'informe de la Comissió Europea ha
estat positiu i en aquests moments la companyia Fecsa Endesa ja està elaborant
el projecte tècnic de desmantellament de l'actual instal·lació elèctrica i
soterrament de la nova. Es preveu iniciar els treballs abans de Setmana Santa,
per tenirlos enllestits abans de l'estiu. Els executarà l'empresa pública Tragsa,
que és soci del projecte i ha estat l'encarregada de la fase de desurbanització i
creació de noves llacunes.Actualment, la línia elèctrica de la Pletera té un traçat
d'1,5 quilòmetres i connecta les cases de la urbanització amb alguns masos més
a l'interior i la zona del marge dret de la Gola del Ter. Discorre soterrada per la
part on hi ha asfaltat el carrer i a l'alçada del camí Fondo, continua per l'aire fins a
creuar el riu. La proposta passa per la retirada de tota la línia dins l'àmbit de la
Pletera, tant la soterrada com l'aèria, de manera que el traçat es farà de forma
subterrània resseguint tot el perímetre de la Xarxa Natura 2000, que coincideix
amb els camins de la Caminassa i el camí de la Gola. Es preveu que la nova
instal·lació tingui un traçat aproximat de 2,4 quilòmetres.
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El Life Pletera desplaçarà la línia
elèctrica de la maresma recuperada
L’actuació, que tindrà un cost d’uns 180.000 euros, ha de reduir l’impacte paisatgístic i l’afectació del cablejat a les aus
Té 1,5 quilòmetres de longitud i serà traslladada al perímetre de la Xarxa Natura 2000 de forma soterrada
del inançament del Life Pletera i
ha d’aprovar qualsevol canvi de
destinació dels fons. L’informe de
la Comissió Europea ha estat positiu i en aquests moments la companyia Endesa ja està elaborant el
projecte tècnic de desmantellament de l’actual instal·lació elèctrica i soterrament de la nova. Es
preveu iniciar els treballs abans de
Setmana Santa, per tenir-los enllestits abans de l’estiu. Els executarà l’empresa pública Tragsa, que
és sòcia del projecte i ha estat l’encarregada de la fase de desurbanització i creació de noves llacunes.

DdG L’ESTARTIT

■El projecte Life Pletera que es desenvolupa a l’Estartit desplaçarà la
línia elèctrica de mitja tensió de
l’antiga urbanització fora de l’àmbit de la maresma recuperada i la
substituirà per una de nova, soterrada en tot el seu traçat, que vorejarà el límit de la Xarxa Natura
. L’objectiu és reduir-ne l’impacte paisatgístic i l’afectació negativa que pot tenir sobre les aus.
Es tracta d’una actuació que no estava prevista ni pressupostada en
el projecte inicial, però que es podrà tirar endavant gràcies als estalvis que s’han generat durant la fase
de desurbanització i creació de les
noves llacunes.
La regidora de Medi Ambient de
l’Ajuntament de Torroella de
Montgrí, Sandra Bartomeus, ha
precisat que «inicialment es preveia una petita adaptació dels serveis elèctrics de l’antiga urbanització, però amb aquesta nova actuació projectada, de més abast, es
podrà retirar totalment la línia de
l’àmbit del Life Pletera. A banda de
disminuir l’impacte visual en un
entorn d’elevat valor natural i paisatgístic, s’evitarà que les aus puguin patir accidents, un aspecte
molt important a tenir en compte
ja que la recuperació de les maresmes portarà associat, com ja s’ha
constatat, un increment d’aus a la
zona».

Tram de la línia elèctrica que es traurà de la Pletera. DdG

El pressupost previst per a
aquests treballs de desurbanització i creació de llacunes del Life
Pletera era d’, milions d’euros,
però inalment ha estat sensiblement inferior per dos motius. Per
una banda, s’han obtingut estalvis
en la gestió dels residus i les terres.
A més, el nombre d’hores destinat
als treballs de desurbanització i

creació de llacunes també ha estat
inferior gràcies a les bones condicions meteorològiques (poca precipitació) de l’any passat, fet que va
permetre treballar pràcticament
sense interrupcions en un entorn
molt sensible a les pluges. Aquestes dues circumstàncies han permès generar al voltant de .
euros d’estalvi, que es destinaran

a inançar el desmantellament,
desplaçament i soterrament de la
línia de mitja tensió que connecta
les subestacions de Palafrugell i
Bellcaire.
Per poder destinar l’estalvi a
aquesta nova actuació, els responsables del Life Pletera han hagut de
demanar autorització a la Comissió Europea, ja que aporta el 

Soterrada a la Xarxa Natura
La línia de la Pletera té un traçat
d’, quilòmetres i connecta les
cases de la urbanització amb alguns masos més a l’interior i amb
la zona del marge dret de la Gola
del riu Ter. Discorre soterrada per
la part on hi ha asfaltat el carrer i a
l’altura del camí Fondo continua
en format aeri ins a creuar el riu
Ter. La proposta passa per la retirada de tota la línia dins l’àmbit de
la Pletera, tant la soterrada com
l’aèria, de manera que el traçat es
farà de forma subterrània resseguint tot el perímetre de la Xarxa
Natura , que coincideix amb
els camins de la Caminassa i el
camí de la Gola. Es preveu que la
nova instal·lació tingui un traçat
aproximat de , quilòmetres.

Rull anuncia un pla de 20 milions per
millorar les carreteres del Baix Ter
El conseller exposa davant

dels alcaldes de la comarca
que les actuacions s’han de
desenvolupar en quatre anys
DdG LA BISBAL D’EMPORDÀ

■ El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, va presentar
ahir al Consell d’Alcaldes del Baix
Empordà un pla de millora a les
carreteres del Baix Ter, especialment enfocat en la seguretat viària
i amb una inversió prevista de
prop de  milions d’euros en
quatre anys. Les actuacions abasten les carreteres GI- i GI-
entre la Pera i Torroella de Montgrí; la GI- i GI- entre Medinyà i Verges, i la connexió de la
C- i la carretera de l’Escala. El
conseller va remarcar que «en
matèria de carreteres prioritzem
en funció de quatre factors: seguretat, congestió i capacitat, equi-

libri territorial i activitat econòmica».
Les actuacions que s’inlcouen
en el programa són la rotonda a la
intersecció entre la C- i GI-
(carretera de l’Escala), la qual tindrà  metres de diàmetre i dos
carrils; un pressupost d’uns
. euros; i que es licitarà
aquest any. A la GI-, de la cruïlla de la N-II a la variant de Sant
Jordi Desvalls, amb una inversió
estimada de ins a quatre milions
d’euros, es preveu portar a terme
les obres d’eixamplament i millora del traçat d’aquest tram, així
com la millora de la seguretat i les
interseccions a la travessera de
Cervià de Ter. Les obres es licitaran durant aquest any.
Una altra actuació és la millora
de la seguretat viària entre la variant de Sant Jordi Desvalls ins a
Verges: es preveu redactar el projecte aquest any i licitar les obres
durant el , amb un pressu-

post d’uns tres milions d’euros.
Les obres inclouran l’eixamplament i millora del traçat, així com
la millora d’interseccions i seguretat a les travesseres de Colomers, Jafre i Verges. També es projecta la rehabilitació i millora del
pont de Verges: el projecte es redactarà durant aquest any i les
obres s’impulsaran l’any vinent,
amb una inversió prevista de ,
milions d’euros per rehabilitar el
viaducte existent, amb una nova
secció per habilitar el trànsit de
vianants i bicicletes. Les obres
s’executaran durant el .
La millora de la seguretat viària a la GI- i GI- entre la intersecció amb la C- i Gualta és
una altra actuació. Es redactarà
aquest any tres projectes i els treballs s’executaran per fases entre
 i : Rupià-Parlavà; Parlavà-Serra de Daró i Serra de DaróTorroella de Montgrí. S’estima
una inversió de  milions d’euros.

Imatge de la trobada de Rull amb els alcaldes del Baix Empordà. TES

El programa inclou també mesures de seguretat viària a les travesseres urbanes: . euros
per implementar millores semafòriques, itineraris de vianants i la
senyalització de les travesseres de
Colomers, Jafre, Verges, Ullà, Torroella de Montgrí, Rupià, Parlavà
i Serra de Daró, d’acord amb els
municipis afectats. L’estudi i l’execució dels treballs es durà a terme
aquest any.
Paral·lelament al desplega-

ment d’aquest pla de millora de la
seguretat viària, el Departament
de Territori i Sostenibilitat treballarà, conjuntament amb els ens
locals, en la deinició de la variant
de Torroella de Montgrí, que ha de
permetre evitar el trànsit de pas
pel nucli urbà i millorar, així, la
mobilitat en aquest entorn. Rull
va airmar que «hem de garantir
un pacte territorial molt clar perquè, governi qui governi, es pugui
tirar endavant».

DIARI DE GIRONA
EL LIFE PLETERA DESPLAÇARÀ LA LÍNIA ELÈCTRICA DE LA MARESMA RECUPERADA

El projecte Life Pletera que es desenvolupa a l'Estartit desplaçarà la línia elèctrica
de mitja tensió de l'antiga urbanització fora de l'àmbit de la maresma recuperada i
la substituirà per una de nova, soterrada en tot el seu traçat, que vorejarà el
límit de la Xarxa Natura 2000. L'objectiu és reduirne l'impacte paisatgístic i
l'afectació negativa que pot tenir sobre les aus. Es tracta d'una actuació que no
estava prevista ni pressupostada en el projecte inicial, però que es podrà tirar
endavant gràcies als estalvis que s'han generat durant la fase de desurbanització
i creació de les noves llacunes.
La regidora de Medi Ambient de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, Sandra
Bartomeus, ha precisat que «inicialment es preveia una petita adaptació dels
serveis elèctrics de l'antiga urbanització, però amb aquesta nova actuació
projectada, de més abast, es podrà retirar totalment la línia de l'àmbit del Life
Pletera. A banda de disminuir l'impacte visual en un entorn d'elevat valor natural i
paisatgístic, s'evitarà que les aus puguin patir accidents, un aspecte molt
important a tenir en compte ja que la recuperació de les maresmes portarà
associat, com ja s'ha constatat, un increment d'aus a la zona».
El pressupost previst per a aquests treballs de desurbanització i creació de
llacunes del Life Pletera era d'1,3 milions d'euros, però finalment ha estat
sensiblement inferior per dos motius. Per una banda, s'han obtingut estalvis en
la gestió dels residus i les terres. A més, el nombre d'hores destinat als treballs
de desurbanització i creació de llacunes també ha estat inferior gràcies a les
bones condicions meteorològiques (poca precipitació) de l'any passat, fet que va
permetre treballar pràcticament sense interrupcions en un entorn molt sensible a
les pluges. Aquestes dues circumstàncies han permès generar al voltant de
180.000 euros d'estalvi, que es destinaran a finançar el desmantellament,
desplaçament i soterrament de la línia de mitja tensió que connecta les
subestacions de Palafrugell i Bellcaire.
Per poder destinar l'estalvi a aquesta nova actuació, els responsables del Life
Pletera han hagut de demanar autorització a la Comissió Europea, ja que aporta
el 75% del finançament del Life Pletera i ha d'aprovar qualsevol canvi de
destinació dels fons. L'informe de la Comissió Europea ha estat positiu i en
aquests moments la companyia Endesa ja està elaborant el projecte tècnic de
desmantellament de l'actual instal·lació elèctrica i soterrament de la nova. Es
preveu iniciar els treballs abans de Setmana Santa, per tenirlos enllestits abans
de l'estiu. Els executarà l'empresa pública Tragsa, que és sòcia del projecte i ha
estat l'encarregada de la fase de desurbanització i creació de noves llacunes.
Soterrada a la Xarxa Natura
La línia de la Pletera té un traçat d'1,5 quilòmetres i connecta les cases de la
urbanització amb alguns masos més a l'interior i amb la zona del marge dret de la
Gola del riu Ter. Discorre soterrada per la part on hi ha asfaltat el carrer i a l'altura
del camí Fondo continua en format aeri fins a creuar el riu Ter. La proposta passa
per la retirada de tota la línia dins l'àmbit de la Pletera, tant la soterrada com
l'aèria, de manera que el traçat es farà de forma subterrània resseguint tot el
perímetre de la Xarxa Natura 2000, que coincideix amb els camins de la
Caminassa i el camí de la Gola. Es preveu que la nova instal·lació tingui un traçat
aproximat de 2,4 quilòmetres.
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Roses obté el primer lloc del
país en administració oberta

Mouran la línia
elèctrica per
protegir les aus
a la Pletera

a L’Ajuntament rosinc recull el guardó que el situa en primera posició d’entre 948 municipis pel

TORROELLA DE MONTGRÍ

desplegament al llarg del 2016 de l’administració digital i la possibilitat de fer tràmits en xarxa
E.C
ROSES.

L’Ajuntament de Roses
encapçala el rànquing dels
ajuntaments i consells comarcals que han destacat
durant el 2016 en la implantació de l’administració digital a les seves organitzacions. Després de
l’avaluació feta pel Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC),
Roses ha obtingut la primera posició del total de
948 ajuntaments catalans, amb una valoració de
346 punts. L’informe realitzat de cada Ajuntament
analitza 23 paràmetres i
recull, entre d’altres, aspectes com ara si el web
municipal ofereix tramitació electrònica i tauler
electrònic d’edictes, si disposa de carpeta del ciutadà, si ofereix el perfil del
contractant, si els proveïdors hi poden lliurar factures electròniques o rebre notificacions electròniques, si té portal de
transparència o bé si
l’Ajuntament intercanvia
dades
telemàticament
amb altres administra-

Montse Mindan –tercera per la dreta a primera fila–, en l’entrega dels guardons ■ AJ. DE ROSES

La frase

—————————————————————————————————

“Es reconeix l’esforç i
el bon treball realitzat
per fer una
administració més
propera i eficient”
Montse Mindan
ALCALDESSA DE ROSES

cions.
Els guardons s’han concedit en cinc categories:
municipis de menys de
1.000 habitants, d’entre
1.000 i 5.000, de 5.000 a
20.000, de 20.000 a
50.000 i de més de 50.000
habitants. Roses ha encapçalat la categoria de
municipis entre 5.000 i

20.000 habitants, així
com el rànquing general.
La valoració ha estat realitzada entre els mesos de
novembre i desembre del
2016 i ha recollit dades de
948 ajuntaments catalans
amb implantació d’administració oberta, a més
dels ens de la resta de l’administració local i sector

públic de Catalunya. L’estudi s’ha dut a terme mitjançant l’anàlisi dels llocs
web d’aquests ens.
L’alcaldessa, Montse
Mindan, va rebre aquest
dijous en nom de l’Ajuntament de Roses el reconeixement d’administració
oberta atorgat per l’AOC,
durant l’acte de lliurament de premis dut a terme al Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona.
L’acte de lliurament
dels guardons tenia lloc en
el marc del segon Congrés
de Govern Digital. L’alcaldessa de Roses va rebre el
premi de mans de Meritxell Borràs, consellera de
Governació i Administracions Públiques de la Generalitat, valorant la gran
importància d’aquest reconeixement i l’enorme
satisfacció que suposa per
al consistori: “Es reconeix
l’esforç i el bon treball realitzat per aconseguir una
nova administració més
propera al ciutadà, més
eficient, innovadora i
transparent, que doni resposta als nous reptes”, va
recalcar Mindan. ■

Redacció

Les accions del projecte
Life Pletera a l’Estartit faran necessari desplaçar la
línia elèctrica de mitjana
tensió de l’antiga urbanització fora de l’àmbit de la
maresma recuperada, que
serà substituïda per una
de nova i soterrada en tot
el seu traçat vorejant el límit de la Xarxa Natura
2000. L’objectiu és reduirne l’impacte paisatgístic i
l’afectació negativa que
pot tenir sobre les aus.
L’actuació, que no estava
prevista ni pressupostada,
es podrà fer gràcies als estalvis generats en la fase
de desurbanització i creació de les noves llacunes.
La regidora de Medi Ambient de Torroella, Sandra
Bartomeus, precisa que
“inicialment es preveia
una petita adaptació dels
serveis elèctrics de l’antiga urbanització, però amb
aquesta nova actuació
projectada, de més abast,
es podrà retirar totalment
la línia de l’àmbit”. El cost
aprovat de la desurbanització s’ha abaratit per dos
motius: s’ha estalviat en la
gestió dels residus i les terres, i el bon temps ha fet
que es redueixi el nombre
d’hores per a la creació de
llacunes. ■

ERC i la CUP volen la dimissió de dos
regidors del PP per incitació a l’odi
a Parra, de Vilafant, i

Borrego, de Figueres,
han encès la xarxa
amb atacs al procés

E.C.
FIGUERES

Les converses i els comentaris sobre el procés independentista de dos regidors empordanesos del
PP, José Francisco Parra,
de Vilafant, i Diego Borrego, de Figueres, van encendre ahir les xarxes socials.
Arran del contingut clarament ofensiu dels comentaris dels dos regidors populars, els grups d’ERC i la
CUP de Figueres ja han demanat la dimissió dels dos

càrrecs electes. A final de
la tarda, Parra i Borrego
havien esborrat dels seus
respectius perfils a les xarxes els textos i imatges que
han provocat la polèmica.
Tancs a la Diada
En el cas del regidor de Vilafant, va compartir una
imatge d’un tanc del’exèrcit passant per un peatge
d’una autopista acompanyada del text: “Comparteix-lo si t’agradaria que la
pròxima Diada sigui amenitzada per l’exèrcit espanyol.” Tot engrescant-se
per les rèpliques i les crítiques que arribaven en
aquest context, el regidor
de Figueres va anar una
mica més enllà i va fer

aquesta entrada: “M’agradaria més veure com els
Mossos us foten la porra
pel cul, als independentistes, i a més us agrada.”
Posteriorment, Borrego
va eliminar aquest comentari i va rectificar amb
aquest text: “Demano disculpes als Mossos per la
meva piulada anterior.
Sempre amb aquells que
ens defensen dels radicals
amb les lleis i les normes
de convivència.”
La CUP de Figueres ha
demanat la dimissió de
Borrego, ja que considera
que ha fet “un comentari
que incita a l’odi i a la violència amb un to clarament homòfob i totalment
inacceptable”. “Demanem

la dimissió del regidor Borrego. Les seves paraules
són impròpies d’un representant públic d’un ajuntament en democràcia”,
hi afegeix en un comunicat la portaveu de la formació, Natàlia Sànchez.
ERC de l’Alt Empordà
també ha reaccionat demanant la dimissió dels
dos regidors del PP “per
haver fet apologia del feixisme i incitar a la violència”. En un comunicat, els
republicans condemnen
“les manifestacions en
què s’incita a la violència,
s’insulta i es fa apologia del
feixisme” fetes pels dos
càrrecs populars. Del regidor de Vilafant recalquen
que ha fet apologia del fei-

Diego Borrego –a l’esquerra– i Francisco Parra ■ EPA

xisme reiteradament a
través de les xarxes socials.
Pel que fa a Diego Borrego, tot i valorar que ha demanat disculpes, els republicans recalquen que un
càrrec públic “no pot fer
unes manifestacions com

les que ha realitzat menyspreant el cos dels Mossos
d’Esquadra”. “En els dos
casos –conclou el comunicat– i per respecte a les
institucions que representen, demanem al PP que
els faci dimitir i que tornin
l’acta de regidor”. ■
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