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04 mar 2017 La Pletera de l'Estartit enfila la recta final dels treballs El Punt Avui

Superfície:100% Audiència:3.708 Valoració:248€

04 mar 2017 La Pletera de l'Estartit enfila la recta final dels treballs Catalonia Today

Superfície:100% Audiència:18 Valoració:ND

04 mar 2017 La Pletera de l’Estartit enfila la recta final dels treballs
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07 mar 2017
L'Estat enllesteix l'estudi per resoldre la problemàtica dels Griells a
l'Estartit

Diari de Girona

Superfície:100% Audiència:1.972 Valoració:132€

07 mar 2017
La fi del retrocés de la platja i els problemes amb el passeig de Griells a
l'Estartit, més a prop

El Gerió

Superfície:100% Audiència:1 Valoració:ND

07 mar 2017
L'Estat enllesteix l'estudi per resoldre la problemàtica del retrocés de la
platja i el passeig de Griells a l'Estartit

Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals

Superfície:100% Audiència:1.078 Valoració:72€

07 mar 2017
L'Estat reitera el seu compromís per trobar una solució definitiva pels
Griells

Costabrava Digital

Superfície:100% Audiència:19 Valoració:ND

08 mar 2017 L'Estat enllesteix un estudi dels Griells, a l'Estartit El Punt Avui

Superfície:100% Audiència:3.708 Valoració:248€

08 mar 2017 L'Estat enllesteix un estudi dels Griells, a l'Estartit Catalonia Today

Superfície:100% Audiència:18 Valoració:ND

08 mar 2017 L’Estat enllesteix l’estudi per resoldre el problema de la platja dels Griells Diari de Girona (Ed. Impresa)

Superfície:45% Audiència:41.000 Valoració:1.168€

08 mar 2017 L'Estat enllesteix l'estudi per resoldre el problema de la platja dels Griells Diari de Girona

Superfície:100% Audiència:1.972 Valoració:132€

08 mar 2017 L’Estat enllesteix un estudi dels Griells, a l’Estartit
El Punt Avui Comarques Gironines
(Ed. Impresa)

Superfície:62% Audiència:80.000 Valoració:1.922€

09 mar 2017 PARLEM AMB L'ALCALDE Josep Maria Rufí de Torroella de Montgrí Costabrava Digital

Superfície:100% Audiència:19 Valoració:ND

19 mar 2017 Poètica de l’interstici Diari de Girona (Ed. Impresa)

Superfície:33% Audiència:41.000 Valoració:1.028€

28 mar 2017 Seminario The Spur Exitexpress.com

Superfície:100% Audiència:69 Valoració:ND
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EL PUNT AVUI
LA PLETERA DE L'ESTARTIT ENFILA LA RECTA FINAL DELS TREBALLS

S'actuarà a la parcel·la nord de l'antiga urbanització, on hi ha dipositats els
materials que s'han extret de les obres 
Es preveu la creació de la xarxa d'itineraris i desplaçar la línia elèctrica 
La desconstrucció i restitució del paisatge de la que havia de ser la urbanització
de la Pletera de l'Estartit, el gran projecte d'aquestes característiques que s'està
duent a terme a Europa, s'han reprès, en la que ha de ser la fase definitiva
d'aquestes impactants actuacions.
En aquesta part de la segona fase, s'actuarà a la parcel·la nord de l'antiga
urbanització, on hi ha dipositats els materials que s'han extret de les obres per al
tractament previ al seu destí final. El regidor d'Urbanisme, Jordi Colomí, explica
que aquesta parcel·la es desurbanitzarà un cop quedi neta de material. Cal
remarcar que, en el seu conjunt, estem davant de la primera gran desconstrucció
d'una urbanització d'aquestes característiques que es porta a terme al conjunt
d'Europa.
Del material apilat, una part es reutilitza per a l'arranjament de camins municipals,
mentre que una altra part es transporta a una planta de reciclatge. Un cop s'hagi
retirat el material, es procedirà a l'excavació a la mateixa cota que la resta de la
maresma.
Restitució de camins
Per al condicionament de camins que són de titularitat municipal, l'Ajuntament ha
elaborat una memòria per determinar els que són prioritaris. S'hi destinaran un
total 2.245 m³ de material de molt bona qualitat. En aquesta segona i darrera
gran fase tot i que s'aturarà a l'estiu, el Life Pletera també inclou, com a part del
seu calendari, la programació de la creació de la xarxa d'itineraris i el
desplaçament de la línia elèctrica de l'antiga urbanització, que se substituirà per
una de nova, soterrada, que passarà fora de l'àmbit de la maresma recuperada,
pel límit de la Xarxa Natura 2000.



CATALONIA TODAY
LA PLETERA DE L'ESTARTIT ENFILA LA RECTA FINAL DELS TREBALLS

La desconstrucció i restitució del paisatge de la que havia de ser la urbanització
de la Pletera de l'Estartit, el gran projecte d'aquestes característiques que s'està
duent a terme a Europa, s'han reprès, en la que ha de ser la fase definitiva
d'aquestes impactants actuacions.
En aquesta part de la segona fase, s'actuarà a la parcel·la nord de l'antiga
urbanització, on hi ha dipositats els materials que s'han extret de les obres per al
tractament previ al seu destí final. El regidor d'Urbanisme, Jordi Colomí, explica
que aquesta parcel·la es desurbanitzarà un cop quedi neta de material. Cal
remarcar que, en el seu conjunt, estem davant de la primera gran desconstrucció
d'una urbanització d'aquestes característiques que es porta a terme al conjunt
d'Europa.
Del material apilat, una part es reutilitza per a l'arranjament de camins municipals,
mentre que una altra part es transporta a una planta de reciclatge. Un cop s'hagi
retirat el material, es procedirà a l'excavació a la mateixa cota que la resta de la
maresma.
Restitució de camins
Per al condicionament de camins que són de titularitat municipal, l'Ajuntament ha
elaborat una memòria per determinar els que són prioritaris. S'hi destinaran un
total 2.245 m³ de material de molt bona qualitat. En aquesta segona i darrera
gran fase tot i que s'aturarà a l'estiu, el Life Pletera també inclou, com a part del
seu calendari, la programació de la creació de la xarxa d'itineraris i el
desplaçament de la línia elèctrica de l'antiga urbanització, que se substituirà per
una de nova, soterrada, que passarà fora de l'àmbit de la maresma recuperada,
pel límit de la Xarxa Natura 2000.
LA FRASE 
Estem davant de la primera gran desconstrucció d'una urbanització que es fa a
tot EuropaJordi Colomíregidor d'urbanisme de l'ajuntament de torroella (UPM) 
Solucions per a la mínima afectació de les aus 
Les accions del projecte Life Pletera faran necessari desplaçar la línia elèctrica de
mitjana tensió de l'antiga urbanització fora de l'àmbit de la maresma, 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 llacunes.
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DISSABTE, 4 DE MARÇ DEL 2017

APUNTS DE SOLIDARITAT

Les entitats que treballen en l’àmbit de la solidaritat poden adreçar-se a aquesta secció fent arribar les seves propostes a la Coordinadora d’ONG Solidàries de les comarques gironines i l’Alt Maresme.
Espai de Solidaritat. c. Mestre Francesc Civil, 3, baixos. 17005 Girona.Tel. 972 219 916. Correu electrònic: comunicacio@solidaritat.org

Més informació a www.solidaries.org

ACTES
◗◗  Concentració de suport a les

persones refugiades i casso-
lada
Girona. Com cada dilluns, aquest
6 de març, a 2/4 de 8 del vespre,
a la plaça Independència, vine a
protestar i a fer soroll contra les
polítiques migratòries de la UE.
Ho organitza: Plataforma Girona
Acull.

◗◗  Conferència “La integració de
les dones als cossos policials”
Girona. En el marc dels actes del
Dia de la Dona, el proper dimarts,
7 de març, a 2/4 de 12 del migdia,
a l’Aula 1G de la Facultat de Dret,
conferència a càrrec de la sots-
inspectora de Mossos d’Esquadra
Rosa Negre. Ho organitza: Unitat
d’Igualtat de Gènere de la UdG.

◗◗  Conferència “Marc normatiu
de les polítiques d’igualtat de
gènere a Catalunya”
Girona. En el marc de les activi-
tats de commemoració del Dia In-
ternacional de la Dona, el proper

dimarts 7 de març, a les 11 del
matí, a la Sala de Graus de la Fa-
cultat de Dret, conferència a càr-
rec de la Dra. Anna M. Pla Boix,
“Marc normatiu de les polítiques
d’igualtat de gènere a Catalunya:
de la reforma de l’Estatut d’auto-
nomia a la Llei 17/2015, de 21 de
juliol, d’igualtat efectiva d’homes i
dones”. Ho organitza: Unitat d’I-
gualtat de Gènere de la UdG.

◗◗  Conferència “Vida professio-
nal, vida personal”
Girona. Dijous 9 de març, a les
12 del migdia, a la Sala d’Actes
de l’Escola Politècnica Superior
1, conferència a càrrec d’Alícia
Casals, de la UPC. Ho organitza:
Unitat d’Igualtat de Gènere de la
UdG.

◗◗  Conferència “Les germanes
Pepita i Elisa Úriz: més enllà de
la pedagogia”
Girona. Dimecres 8 de març, a la
biblioteca Carles Rahola, con-
ferència a càrrec de la professora
d’Història de l’Educació de la Uni-
versitat de València, Carme Agu-

lló. Ho organitza: Unitat d’Igualtat
de Gènere de la UdG.

◗◗  Cinefòrum “Concepción Are-
nal, visitadora de prisiones”
Girona. Dijous 9 de març, a les
11 del matí, a l’Aula 1B de la Fa-
cultat de Dret, projecció d’aques-
ta pel·lícula sobre Concepción
Arenal, i debat posterior a càrrec
del Dr. Nacho González i la Dra.
Ester Blay. Ho organitza: Unitat
d’Igualtat de Gènere de la UdG.

◗◗  Berenar tertúlia “Obrint fron-
teres amb veu de dona”
Girona. Dijous 9 de març, a les 5
de la tarda, a la seu de la UGT,
tertúlia amb la participació de
Soumaya Waez (Associació So-
lidària amb el Poble Sirià), Afnan
Waez (refugiada), Àngels To-
rrents (secretaria de Polítiques
Socials, Igualtat i Ocupació de la
UGT comarques gironines) i Jor-
ge Iglesias (secretari d’organitza-
ció de la UGT comarques gironi-
nes). Ho organitza: UGT comar-
ques gironines.

EXPOSICIONS
◗◗  Refugiats, per què?

Girona. Fins al divendres 10 de
març, al vestíbul de l’edicifici de
les Facultats d’Infermeria i de Me-
dicina de la Universitat de Girona,
es pot veure l’exposició “Refu-
giats, per què?”. Ho organitza:
Oficina de Cooperació de la UdG.

◗◗  Mirades
Figueres. Del 5 al 31 de març, a
l’Espai Cultural La Cate, exposició
de fotografies “Mirades”, una
col·lecció de retrats dels partici-
pants en els projectes a què dóna
suport l’ONGD Dníger.cat al Ní-
ger. Aquestes fotografies prete-
nen fer-nos mirar més enllà del
col·lectiu i arribar a la singularitat-
de les persones amb els seus ne-
guits, esperances i sentiments.

◗◗  Pepita i Elisa Úriz Pi. De Ban-
dostáin a Berlín Oriental.
Girona. Fins al divendres 31 de
març, a la Biblioteca Carles Ra-
hola. Ho organitza: Unitat d’Igual-
tat de Gènere de la UdG.

Quina és l’aportació de les dones a la política? Són
necessàries les quotes per garantir la participació fe-
menina? Aquest dimecres, 8 de març, el SEPC orga-
nitza un debat col·loqui amb la participació d’una estu-
diant i una professora, i la dinamització de la Dr. Ester
Blay. A les 2 del migdia, a la Sala de Graus de la Fa-
cultat de Dret. L’activitat forma part d’un programa
més ampli per commemorar el Dia Internacional de la
Dona, organitzat per la Unitat d’Igualtat de Gènere.
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La participació de les
dones a la política

La desconstrucció i resti-
tució del paisatge de la que
havia de ser la urbanitza-
ció de la Pletera de l’Estar-
tit, el gran projecte
d’aquestes característi-
ques que s’està duent a ter-
me a Europa, s’han reprès,
en la que ha de ser la fase
definitiva d’aquestes im-
pactants actuacions.

En aquesta part de la se-
gona fase, s’actuarà a la
parcel·la nord de l’antiga
urbanització, on hi ha di-
positats els materials que
s’han extret de les obres
per al tractament previ al
seu destí final. El regidor
d’Urbanisme, Jordi Colo-
mí, explica que aquesta
parcel·la es desurbanitza-
rà un cop quedi neta de
material. “Cal remarcar
que, en el seu conjunt, es-
tem davant de la primera
gran desconstrucció d’una
urbanització d’aquestes
característiques que es
porta a terme al conjunt
d’Europa.”

Del material apilat, una
part es reutilitza per a l’ar-
ranjament de camins mu-

nicipals, mentre que una
altra part es transporta a
una planta de reciclatge.
Un cop s’hagi retirat el ma-
terial, es procedirà a l’ex-
cavació a la mateixa cota
que la resta de la maresma.

Restitució de camins
Per al condicionament de
camins que són de titulari-

tat municipal, l’Ajunta-
ment ha elaborat una me-
mòria per determinar els
que són prioritaris. S’hi
destinaran un total 2.245
m³ de material de molt bo-
na qualitat. En aquesta se-
gona i darrera gran fase
–tot i que s’aturarà a l’es-
tiu–, el Life Pletera també
inclou, com a part del seu

calendari, la programació
de la creació de la xarxa
d’itineraris i el desplaça-
ment de la línia elèctrica
de l’antiga urbanització,
que se substituirà per una
de nova, soterrada, que
passarà fora de l’àmbit de
la maresma recuperada,
pel límit de la Xarxa Natu-
ra 2000. ■

Joan Trillas
TORROELLA-L’ESTARTIT

La Pletera de l’Estartit enfila
la recta final dels treballs
a S’actuarà a la parcel·la nord de l’antiga urbanització, on hi ha dipositats els materials que s’han
extret de les obres a Es preveu la creació de la xarxa d’itineraris i desplaçar la línia elèctrica

Una vista espectacular de la Pletera, en l’estat actual de la seva transformació ■ J. TRILLAS

Les accions del projecte Life
Pletera faran necessari des-
plaçar la línia elèctrica de
mitjana tensió de l’antiga ur-
banització fora de l’àmbit de
la maresma, que serà substi-
tuïda per una de nova i soter-
rada en tot el seu traçat vore-
jant el límit de la Xarxa Natu-
ra 2000. L’objectiu és reduir-
ne l’impacte paisatgístic i
l’afectació negativa que pot
tenir sobre les aus. L’actua-
ció, que no estava prevista ni
pressupostada, es podrà fer
gràcies als estalvis generats
en la fase de desurbanització
i creació de llacunes.

“Estem davant
de la primera gran
desconstrucció d’una
urbanització que es fa
a tot Europa”
Jordi Colomí
REGIDOR D’URBANISME DE
L’AJUNTAMENT DE TORROELLA (UPM)

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

La frase
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Solucions per a la
mínima afectació
de les aus

La nova oficina d’atenció
ciutadana (OAC) de
l’Ajuntament de Calonge
ha atès durant el seu pri-
mer any una mitjana de
més de mil persones al
mes. En total l’OAC ha
atès 13.603 persones du-
rant el primer any de fun-
cionament, des que va
obrir, l’1 de març del
2016. Entre les peticions
ateses per l’OAC, desta-
quen les gestions relacio-
nades amb els tributs,
que representen el 38%
del total, i les relaciona-
des amb el registre de do-
cuments (29%) i amb el
padró d’habitants (23%).
De les dades de persones
ateses per la nova OAC,
també se n’extreu que el
mes d’abril és el de més
afluència, amb el 12% del
total de les persones ate-
ses, seguit del mes de ju-
ny, amb el 10%. El mes
amb menys afluència de
ciutadans és el desem-
bre, amb el 6% del total
de l’any. La nova OAC va
obrir les portes el 2016
després d’una remodela-
ció i va passar a disposar
d’un espai de 120 m², on
s’ofereix una atenció que
ha permès millorar la
gestió dels veïns del mu-
nicipi. ■

Més de tretze
mil consultes
dels ciutadans
a Calonge

J.T.
CALONGE



DIARI DE GIRONA
L'ESTAT ENLLESTEIX L'ESTUDI PER RESOLDRE LA PROBLEMÀTICA DELS GRIELLS A
L'ESTARTIT

La direcció general de Sostenibilitat de la Costa i el Mar ja té l'estudi que analitza
les dinàmiques marines i la problemàtica que afecta la platja i el passeig de Griells,
a l'Estartit.
El document, que ha elaborat el Centre d'Experimentació i Estudis d'Obres
Públiques (Cedex), avalua el retrocés de l'espai i planteja les accions que poden
ferse per revertir la situació o minimitzarla. Així ho ha confirmat aquest dimarts
el subdirector General per la Protecció de la Costa, Ángel Muñoz. El representat
de l'organisme, que depèn del Ministeri d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi
Ambient, s'ha reunit amb la delegació de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i i
l'Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de l'Estartit. A la trobada els ha
confirmat la preocupació per la situació i ha reiterat el compromís de prioritzar la
seva resolució. L'estudi es lliurarà en breu al consistori i a l'EMD.
La trobada dóna continuïtat als contactes iniciats a l'octubre, quan l'Estat va
iniciar les obres de rehabilitació del passeig del Molinet i que van seguir amb una
reunió el 23 de gener amb el cap de Costes a Girona, Jordi Planella. Una àmplia
delegació institucional de l'Ajuntament i l'EMD s'ha desplaçat a Madrid per abordar
temes relacionats amb el front marítim. En relació a Griells, el representant
estatal els ha manifestat la seva preocupació per la situació i s'ha compromès 
com ja va fer Planella a donarli màxima prioritat. En aquest sentit, Muñoz els ha
confirmat que el Cedex ja ha acabat l'estudi que avalua el retrocés de la platja i
planteja les accions que poder revertirlo o atenuarlo. El document, ha dit, es
lliurarà en breu a l'Ajuntament i a l'EMD.
Paral·lelament, Costes valorarà els estudis que van redactar, per una banda, els
tècnics de l'Associació de Veïns dels Griells i, per l'altra, la Universitat Politècnica
de Catalunya (UPC) per encàrrec del Club Nàutic Estartit (CNE), per a la
recuperació de la façana litoral. Als estudis es tracten diferents propostes per
frenar la regressió de la sorra i per garantir l'estabilitat del passeig. Un altre dels
temes que s'ha abordat a la trobada ha estat el projecte per donar continuïtat el
passeig dels Griells i ferlo arribar a la zona de la Pletera. Costes els ha
manifestat el seu interès a tirarlo endavant per acabar d'ordenar la façana
marítima en aquest sector del municipi. Aquest passeig relligaria els dos sectors
urbans dels Griells i la Pletera, on actualment s'està portant a terme un projecte
Life per recuperar l'antiga zona de maresmes litorals.
Millores al front marítim
La delegació també ha informat al representant del Ministeri del projecte de
passeig a l'àmbit portuari, per part de la Generalitat, i ha demanat la implicació de
Costes, a la zona de domini públic marítimoterrestre, a la Platja Gran. Finalment,
han abordat fórmules de col·laboració de l'Estat al voltant del projecte Life
Pletera. En aquest sentit, s'ha plantejat la possibilitat que l'Estat intervingui
d'alguna manera en les zones de l'entorn i de transició del Life Pletera i la zona
agrícola, per exemple, mitjançant l'adquisició de finques que es puguin destinar a
millorar la qualitat de l'entorn natural i la seva gestió.
Balanç "positiu"
L'alcalde, Josep Maria Rufí, ha fet un balanç molt positiu de la trobada i ha dit que
"ha servit per posar en comú necessitats i estratègies per poder avançar en la
millora de l'ordenació del front marítim del municipi". A la reunió hi ha assistit
també el primer tinent d'alcalde i regidor d'Urbanisme, Jordi Colomí; el president
de l'EMD de l'Estartit, Genís Dalmau; el director científic del Life Pletera, Xavier
Quintana, i Àngel Rodríguez, president de l'Associació de Veïns dels Griells. També
hi ha participat la senadora d'ERC a Madrid, Elisenda Pérez, que assumirà el
seguiment de les demandes municipals formulades.



EL GERIÓ
LA FI DEL RETROCÉS DE LA PLATJA I ELS PROBLEMES AMB EL PASSEIG DE GRIELLS
A L'ESTARTIT, MÉS A PROP

La direcció general de Sostenibilitat de la Costa i el Mar ja té l'estudi que analitza
les dinàmiques marines i la problemàtica que afecta la platja i el passeig de Griells,
a l'Estartit (Baix Empordà). El document, que ha elaborat el Centre
d'Experimentació i Estudis d'Obres Públiques (Cedex), avalua el retrocés de
l'espai i planteja les accions que poden ferse per revertir la situació o minimitzar
la. Així ho ha confirmat aquest dimarts el subdirector General per la Protecció de
la Costa, Ángel Muñoz. El representat de l'organisme, que depèn del Ministeri
d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient, s'ha reunit amb la delegació de
l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i i l'Entitat Municipal Descentralitzada (EMD)
de l'Estartit. A la trobada els ha confirmat la preocupació per la situació i ha
reiterat el compromís de prioritzar la seva resolució. L'estudi es lliurarà en breu al
consistori i a l'EMD. 
La trobada dóna continuïtat als contactes iniciats a l'octubre, quan l'Estat va
iniciar les obres de rehabilitació del passeig del Molinet i que van seguir amb una
reunió el 23 de gener amb el cap de Costes a Girona, Jordi Planella. Una àmplia
delegació institucional de l'Ajuntament i l'EMD s'ha desplaçat a Madrid per abordar
temes relacionats amb el front marítim.
En relació a Griells, el representant estatal els ha manifestat la seva preocupació
per la situació i s'ha compromès com ja va fer Planella a donarli màxima
prioritat. En aquest sentit, Muñoz els ha confirmat que el Cedex ja ha acabat
l'estudi que avalua el retrocés de la platja i planteja les accions que poder
revertirlo o atenuarlo. El document, ha dit, es lliurarà en breu a l'Ajuntament i a
l'EMD. 
Paral·lelament, Costes valorarà els estudis que van redactar, per una banda, els
tècnics de l'Associació de Veïns dels Griells i, per l'altra, la Universitat Politècnica
de Catalunya (UPC) per encàrrec del Club Nàutic Estartit (CNE), per a la
recuperació de la façana litoral. Als estudis es tracten diferents propostes per
frenar la regressió de la sorra i per garantir l'estabilitat del passeig.
Un altre dels temes que s'ha abordat a la trobada ha estat el projecte per donar
continuïtat el passeig dels Griells i ferlo arribar a la zona de la Pletera. Costes els
ha manifestat el seu interès a tirarlo endavant per acabar d'ordenar la façana
marítima en aquest sector del municipi. Aquest passeig relligaria els dos sectors
urbans dels Griells i la Pletera, on actualment s'està portant a terme un projecte
Life per recuperar l'antiga zona de maresmes litorals.
Millores al front marítim
La delegació també ha informat al representant del Ministeri del projecte de
passeig a l'àmbit portuari, per part de la Generalitat, i ha demanat la implicació de
Costes, a la zona de domini públic marítimoterrestre, a la Platja Gran.
Finalment, han abordat fórmules de col·laboració de l'Estat al voltant del projecte
Life Pletera. En aquest sentit, s'ha plantejat la possibilitat que l'Estat intervingui
d'alguna manera en les zones de l'entorn i de transició del Life Pletera i la zona
agrícola, per exemple, mitjançant l'adquisició de finques que es puguin destinar a
millorar la qualitat de l'entorn natural i la seva gestió.
Balanç "positiu"
L'alcalde, Josep Maria Rufí, ha fet un balanç molt positiu de la trobada i ha dit que
"ha servit per posar en comú necessitats i estratègies per poder avançar en la
millora de l'ordenació del front marítim del municipi".
A la reunió hi ha assistit també el primer tinent d'alcalde i regidor d'Urbanisme,
Jordi Colomí; el president de l'EMD de l'Estartit, Genís Dalmau; el director científic
del Life Pletera, Xavier Quintana, i Àngel Rodríguez, president de l'Associació de
Veïns dels Griells. També hi ha participat la senadora d'ERC a Madrid, Elisenda
Pérez, que assumirà el seguiment de les demandes municipals formulades.



CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS
L'ESTAT ENLLESTEIX L'ESTUDI PER RESOLDRE LA PROBLEMÀTICA DEL RETROCÉS DE LA PLATJA I EL
PASSEIG DE GRIELLS A L'ESTARTIT

ACN Torroella de Montgrí.La direcció general de Sostenibilitat de la Costa i el Mar
ja té l'estudi que analitza les dinàmiques marines i la problemàtica que afecta la
platja i el passeig de Griells, a l'Estartit (Baix Empordà). El document, que ha
elaborat el Centre d'Experimentació i Estudis d'Obres Públiques (Cedex), avalua
el retrocés de l'espai i planteja les accions que poden ferse per revertir la
situació o minimitzarla. Així ho ha confirmat aquest dimarts el subdirector
General per la Protecció de la Costa, Ángel Muñoz. El representat de l'organisme,
que depèn del Ministeri d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient, s'ha
reunit amb la delegació de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i i l'Entitat
Municipal Descentralitzada (EMD) de l'Estartit. A la trobada els ha confirmat la
preocupació per la situació i ha reiterat el compromís de prioritzar la seva
resolució. L'estudi es lliurarà en breu al consistori i a l'EMD.
La trobada dóna continuïtat als contactes iniciats a l'octubre, quan l'Estat va
iniciar les obres de rehabilitació del passeig del Molinet i que van seguir amb una
reunió el 23 de gener amb el cap de Costes a Girona, Jordi Planella. Una àmplia
delegació institucional de l'Ajuntament i l'EMD s'ha desplaçat a Madrid per abordar
temes relacionats amb el front marítim. En relació a Griells, el representant
estatal els ha manifestat la seva preocupació per la situació i s'ha compromès 
com ja va fer Planella a donarli màxima prioritat. En aquest sentit, Muñoz els ha
confirmat que el Cedex ja ha acabat l'estudi que avalua el retrocés de la platja i
planteja les accions que poder revertirlo o atenuarlo. El document, ha dit, es
lliurarà en breu a l'Ajuntament i a l'EMD. Paral·lelament, Costes valorarà els
estudis que van redactar, per una banda, els tècnics de l'Associació de Veïns dels
Griells i, per l'altra, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) per encàrrec del
Club Nàutic Estartit (CNE), per a la recuperació de la façana litoral. Als estudis es
tracten diferents propostes per frenar la regressió de la sorra i per garantir
l'estabilitat del passeig. Un altre dels temes que s'ha abordat a la trobada ha
estat el projecte per donar continuïtat el passeig dels Griells i ferlo arribar a la
zona de la Pletera. Costes els ha manifestat el seu interès a tirarlo endavant per
acabar d'ordenar la façana marítima en aquest sector del municipi. Aquest
passeig relligaria els dos sectors urbans dels Griells i la Pletera, on actualment
s'està portant a terme un projecte Life per recuperar l'antiga zona de maresmes
litorals. Millores al front marítimLa delegació també ha informat al representant
del Ministeri del projecte de passeig a l'àmbit portuari, per part de la Generalitat, i
ha demanat la implicació de Costes, a la zona de domini públic marítimoterrestre,
a la Platja Gran. Finalment, han abordat fórmules de col·laboració de l'Estat al
voltant del projecte Life Pletera. En aquest sentit, s'ha plantejat la possibilitat
que l'Estat intervingui d'alguna manera en les zones de l'entorn i de transició del
Life Pletera i la zona agrícola, per exemple, mitjançant l'adquisició de finques que
es puguin destinar a millorar la qualitat de l'entorn natural i la seva gestió.Balanç
"positiu"L'alcalde, Josep Maria Rufí, ha fet un balanç molt positiu de la trobada i
ha dit que "ha servit per posar en comú necessitats i estratègies per poder
avançar en la millora de l'ordenació del front marítim del municipi". A la reunió hi
ha assistit també el primer tinent d'alcalde i regidor d'Urbanisme, Jordi Colomí; el
president de l'EMD de l'Estartit, Genís Dalmau; el director científic del Life Pletera,
Xavier Quintana, i Àngel Rodríguez, president de l'Associació de Veïns dels Griells.
També hi ha participat la senadora d'ERC a Madrid, Elisenda Pérez, que assumirà
el seguiment de les demandes municipals formulades.



COSTABRAVA DIGITAL
L'ESTAT REITERA EL SEU COMPROMÍS PER TROBAR UNA SOLUCIÓ DEFINITIVA PELS GRIELLS

L'Estat reitera el seu compromís per buscar una solució definitiva pels Griells i
disposa d'una estudi detallat sobre les dinàmiques marines i la problemàtica que
afecta la platja i el passeig d'aquesta zona de l'Estartit.
Una delegació de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'EMD de l'Estartit ha anat
fins a Madrid per reunirse amb representants de Costes i tractar diverses
carpetes obertes que ambdues administracions tenen damunt la taula com la
regressió de la platja dels Griells, la continuïtat del passeig entre aquesta
urbanització i la Pletera, la millora del passeig de la Platja Gran, o la possible
col·laboració en el Life Pletera, entre d'altres qüestions.
A la reunió hi han assistit l'alcalde Josep Maria Rufí; el primer tinent d'alcalde i
regidor d'Urbanisme, Jordi Colomí; el president de l'EMD de l'Estartit, Genís
Dalmau; el director científic del Life Pletera, Xavier Quintana, i Àngel Rodríguez,
president de l'Associació de Veïns dels Griells. També hi ha participat la senadora
d'ERC a Madrid, la calongina Elisenda Pérez, que assumirà el seguiment de les
demandes municipals formulades aquest matí.
La trobada dóna continuïtat als contactes iniciats el passat octubre, quan l'Estat
va iniciar les obres de rehabilitació del passeig del Molinet, i a una posterior
trobada que el 23 de gener va mantenir, a Torroella de Montgrí, el cap de Costes
a Girona, Jordi Planella.
Solucions pels Griells i compromís amb la façana marítima 
En relació amb els Griells, l'alt càrrec de l'Estat ha manifestat la seva preocupació
per la situació i el seu compromís de donarli la màxima prioritat. És conscient de
la gravetat de la problemàtica i que cal adoptar mesures urgents per garantir la
seguretat dels veïns, ja que la pèrdua de la platja exposa l'escullera del passeig
directament al mar. Muñoz ha confirmat que el Centre d'Experimentació i Estudis
d'Obres Públiques (Cedex) ja ha enllestit un estudi que avalua el retrocés de la
platja i les accions que poden revertirlo o atenuarlo. L'estudi es lliurarà en breu
a l'Ajuntament i a l'EMD, i al mateix temps Costes valorarà els estudis que van
redactar, per un costat, tècnics de l'Associació de Veïns dels Griells, i per un altre,
la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) per encàrrec del Club Nàutic Estartit
(CNE), per a la recuperació de la façana litoral, en el qual es tracten diferents
propostes per frenar la regressió de la sorra i per garantir lestabilitat del passeig.
Una altre tema que s'ha abordat ha estat el del projecte per donar continuïtat el
passeig dels Griells i ferlo arribar a la zona de la Pletera. Costes té interès a
tirarlo endavant per acabar d'ordenar la façana marítima en aquest sector del
municipi. Aquest passeig relligaria els dos sectors urbans dels Griells i la Pletera,
on actualment sestà portant a terme un projecte Life per recuperar lantiga zona
de maresmes litorals.
També s'ha informat del projecte de passeig en l'àmbit portuari, per part de la
Generalitat, i la necessitat de continuació del mateix en l'àmbit competencial de
Costes de l'Estat, en la zona del domini públic marítimoterrestre, a la Platja
Gran.
Finalment, s'han tractat diferents fórmules de col·laboració de l'Estat al voltant
del projecte Life Pletera, per bé que de manera col·lateral i no directament dins de
l'execució del projecte, que ja enceta la seva recta final. En aquest sentit, s'ha
planteja la possibilitat que l'estat intervingui d'alguna manera en les zones de
lentorn i de transició del Life Pletera i la zona agrícola, per exemple, per mitjà de
ladquisició de finques que es puguin destinar a millorar la qualitat de l'entorn
natural i la seva gestió.
Balanç positiu 
Fonts municipals han valorat molt positivament la trobada perquè "ha servit per
posar en comú necessitats i estratègies per poder avançar en la millora de
l'ordenació del front marítim del municipi"



EL PUNT AVUI
L'ESTAT ENLLESTEIX UN ESTUDI DELS GRIELLS, A L'ESTARTIT

Una delegació municipal s'entrevista amb representants de Medi Ambient que
veuen prioritari actuarhi 
L'alcalde de Torroella de Montgrí, Josep Maria Rufí (ERCJunts), assegura que
l'Estat és conscient de la gravetat de la problemàtica de la zona dels Griells, a
l'Estartit, i, en aquest sentit, es mostra partidari d'adoptar mesures urgents per
garantir la seguretat dels veïns davant de la pèrdua de la platja que exposa
l'escullera del passeig al mar. A més, i segons l'alcalde, l'Estat disposa d'un estudi
sobre aquest sector vegeu la peça.
Rufí, que es va entrevistar ahir a Madrid amb el sotsdirector general de la
Protecció de la Costa, del Ministeri d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi
Ambient, Ángel Muñoz, explica que el ministeri els ha traslladat la seva
preocupació per la situació i el seu compromís de donarhi la màxima prioritat.
Un altre tema que es va abordar va ser el projecte per donar continuïtat al
passeig dels Griells i ferlo arribar a la zona de la Pletera. Costes té interès a
tirarlo endavant per acabar d'ordenar la façana marítima en aquest sector del
municipi. Aquest passeig relligaria els dos sectors urbans dels Griells i la Pletera,
on actualment s'està portant a terme un projecte Life per recuperar l'antiga zona
de maresmes litorals.
També es va informar del projecte de passeig en l'àmbit portuari, per part de la
Generalitat, i la necessitat de continuació d'aquest en l'àmbit competencial de
Costes de l'Estat, a la zona del domini públic maritimoterrestre, a la platja Gran.
Finalment, es van tractar diferents fórmules de col·laboració de l'Estat al voltant
del projecte Life Pletera, per bé que de manera col·lateral i no directament dins de
l'execució del projecte, que ja enceta la recta final.
A la reunió hi van assistir, a més, el primer tinent d'alcalde i regidor d'Urbanisme,
Jordi Colomí; el president de l'EMD, Genís Dalmau; el director científic del Life
Pletera, Xavier Quintana, i Àngel Rodríguez, president de l'associació de veïns
dels Griells. També hi va participar la senadora d'ERC a Madrid, Elisenda Pérez,
que farà el seguiment de les demandes.
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L'ESTAT ENLLESTEIX UN ESTUDI DELS GRIELLS, A L'ESTARTIT

L'alcalde de Torroella de Montgrí, Josep Maria Rufí (ERCJunts), assegura que
l'Estat és conscient de la gravetat de la problemàtica de la zona dels Griells, a
l'Estartit, i, en aquest sentit, es mostra partidari d'adoptar mesures urgents per
garantir la seguretat dels veïns davant de la pèrdua de la platja que exposa
l'escullera del passeig al mar. A més, i segons l'alcalde, l'Estat disposa d'un estudi
sobre aquest sector vegeu la peça.
Rufí, que es va entrevistar ahir a Madrid amb el sotsdirector general de la
Protecció de la Costa, del Ministeri d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi
Ambient, Ángel Muñoz, explica que el ministeri els ha traslladat la seva
preocupació per la situació i el seu compromís de donarhi la màxima prioritat.
Un altre tema que es va abordar va ser el projecte per donar continuïtat al
passeig dels Griells i ferlo arribar a la zona de la Pletera. Costes té interès a
tirarlo endavant per acabar d'ordenar la façana marítima en aquest sector del
municipi. Aquest passeig relligaria els dos sectors urbans dels Griells i la Pletera,
on actualment s'està portant a terme un projecte Life per recuperar l'antiga zona
de maresmes litorals.
També es va informar del projecte de passeig en l'àmbit portuari, per part de la
Generalitat, i la necessitat de continuació d'aquest en l'àmbit competencial de
Costes de l'Estat, a la zona del domini públic maritimoterrestre, a la platja Gran.
Finalment, es van tractar diferents fórmules de col·laboració de l'Estat al voltant
del projecte Life Pletera, per bé que de manera col·lateral i no directament dins de
l'execució del projecte, que ja enceta la recta final.
A la reunió hi van assistir, a més, el primer tinent d'alcalde i regidor d'Urbanisme,
Jordi Colomí; el president de l'EMD, Genís Dalmau; el director científic del Life
Pletera, Xavier Quintana, i Àngel Rodríguez, president de l'associació de veïns
dels Griells. També hi va participar la senadora d'ERC a Madrid, Elisenda Pérez,
que farà el seguiment de les demandes.
Accions per evitar perdre sorra 
El ministeri també ha confirmat que el Centre d'Experimentació i Estudis d'Obres
Públiques (Cedex) ha enllestit un estudi que avalua el retrocés de la platja i les
accions que poden revertirlo o atenuarlo. L'estudi, que es lliurarà a
l'Ajuntament, a l'EMD i a Costes, valora els estudis que van redactar, per una
banda, tècnics de l'associació de veïns dels Griells, i per l'altra, la Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC) per a la recuperació de la façana litoral, en què es
tracten diverses propostes per frenar la regressió de la sorra i protegir el
passeig.
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■ La direcció general de Sosteni-
bilitat de la Costa i el Mar del Mi-
nisteri de Medi Ambient ja té l'es-
tudi que analitza les dinàmiques
marines i la problemàtica que
afecta la platja i el passeig de
Griells, a l'Estartit. El document,
que ha elaborat el Centre d'Expe-
rimentació i Estudis d'Obres Pú-
bliques (Cedex), avalua el retrocés
de l'espai i planteja les accions que
poden fer-se per revertir la situació
o minimitzar-la. Així ho ha conir-
mat aquest dimarts el subdirector
General per la Protecció de la Cos-
ta, Ángel Muñoz., a una delegació
de l'Ajuntament de Torroella de
Montgrí i i l'Entitat Municipal Des-
centralitzada (EMD) de l'Estartit.
A la trobada, els va conirmar la
preocupació per la situació i va rei-
terar el compromís de prioritzar la
seva resolució, van informar des
de l’Ajuntament de Torroella. L'es-
tudi es lliurarà en breu al consis-
tori i a l'EMD.

La trobada dona continuïtat als
contactes iniciats a l'octubre, quan
l'Estat va iniciar les obres de reha-
bilitació del passeig del Molinet i
que van seguir amb una reunió el
 de gener amb el cap de Costes
a Girona, Jordi Planella. 

En relació amb Griells, el repre-
sentant estatal els va manifestar la
seva preocupació per la situació i
va comprometre’s –com ja va fer
Planella– a donar-li màxima prio-
ritat, sempre segons les fonts mu-
nicipals. En aquest sentit, Muñoz
els va conirmar que el Cedex ja ha
acabat l'estudi que avalua el retro-
cés de la platja i planteja les ac-
cions que poder revertir-lo o ate-
nuar-lo. 

Paral·lelament, Costes valorarà
els estudis que van redactar, per
una banda, els tècnics de l'Asso-
ciació de Veïns dels Griells i, per
l'altra, la Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC) per encàrrec del
Club Nàutic Estartit (CNE), per a
la recuperació de la façana litoral.
Als estudis es tracten diferents
propostes per frenar la regressió
de la sorra i per garantir l'estabilitat
del passeig. 

Un altre dels temes que va abor-
dar-se a la trobada va ser el projec-
te per donar continuïtat el passeig
dels Griells i fer-lo arribar a la zona
de la Pletera. Costes va manifestar
als representants torroellencs i de
l’Estartit el seu interès a tirar-lo en-
davant per acabar d'ordenar la fa-
çana marítima en aquest sector
estartidenc. Aquest passeig relli-
garà els dos sectors urbans dels
Griells i la Pletera, on actualment
s’està portant a terme un projecte
Life per recuperar l’antiga zona de
maresmes litorals. 

Col·laboració amb el Life
La delegació també va informar

al representant del Ministeri del
projecte de passeig a l'àmbit por-
tuari, per part de la Generalitat, i
de la necessitat de continuació del
mateix en l'àmbit competencial de
Costes de l'Estat, en la zona del do-
mini públic marítimo-terrestre, a
la Platja Gran.

Finalment, van tractar-se dife-
rents fórmules de col·laboració de
l'Estat al voltant del projecte Life
Pletera, per bé que de manera

col·lateral i no directament dins de
l'execució del projecte, que ja en-
ceta la seva recta inal. En aquest
sentit, va plantejar-se la possibili-
tat que l'Estat intervingui d'alguna
manera en les zones de l’entorn i
de transició del Life Pletera i la
zona agrícola, per exemple, per
mitjà de l’adquisició de inques
que es puguin destinar a millorar
la qualitat de l'entorn natural i la
seva gestió.

L'alcalde, Josep Maria Rufí, va
fer un balanç molt positiu de la tro-
bada i va dir que «ha servit per po-
sar en comú necessitats i estratè-
gies per poder avançar en la millo-
ra de l'ordenació del front marítim
del del municipi».  L'alcalde sosté
que després d'haver resolt la pro-
blemàtica del Molinet, ara cal
abordar amb urgència la proble-
màtica dels Griells. En aquest sen-
tit, va mostrar-se molt satisfet des-
prés la trobada i recorda que «per
a l'Ajuntament és un punt priori-
tari, ja que afecta no només la
imatge turística del municipi, sinó
la seguretat dels veïns i veïnes que
tenen habitatges a primera línia de

mar». Rufí també va apuntar que
cal abordar la situació amb la mà-
xima determinació, atès el context
de canvi climàtic i pujada evident
del nivell del mar de  centíme-
tres en els  darrers  anys a l'Es-
tartit.

Ús turístic i conservació
L'alcalde va afegir 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 mediam-
bental, emplaçat al cor del parc
natural».

A la reunió hi va assistir també
el regidor d'Urbanisme, Jordi Co-
lomí; el president de l'EMD de l'Es-
tartit, Genís Dalmau; el director
cientíic del Life Pletera, Xavier
Quintana, i Àngel Rodríguez, pre-
sident de l'Associació de Veïns dels
Griells. També hi va participar la
senadora d'ERC a Madrid, Elisen-
da Pérez, que assumirà el segui-
ment de les demandes municipals
formulades. 

L’Estat enllesteix l’estudi per resoldre
el problema de la platja dels Griells
La direcció general de la Costa i el Mar del Ministeri dona la màxima prioritat a solucionar-ho

Imatge d’arxiu del passeig dels Griells i la platja pràcticament desapareguda. MARC MARTÍ

DdG PALAMÓS

■ L’Ajuntament de Palamós ha
iniciat aquesta setmana les obres
de millora integral de la zona del
Palmar, situada entre els barris de
l’Eixample i de la Platja i delimitat
pel terme municipal amb Calon-
ge. Aquest àmbit es va urbanitzar
a la dècada dels  del segle passat
i en l’actualitat requeria una ac-
tuació urgent en la millora de vo-
reres, asfaltatge i serveis, han in-
format fonts municipals.

El projecte d’arranjament que
ara s'executa inclou la millora de
les voreres, de l’asfaltatge, del cla-
vegueram i de l’enllumenat. Els
carrers on s’executarà el projecte
són el del Palmar (en la seva tota-
litat), del Mar (vorera esquerra en
el sentit de la circulació i en el tram
entre l’avinguda del President F.
Macià i la de Catalunya). L’actua-
ció urbanística també inclou el
carrer de Nàpols (vorera esquerra
en el sentit de la circulació i en el
tram entre l’avinguda del Presi-
dent F. Macià i el carrer de la In-
dústria); i els carrers de Londres i
de Santa Marta (entre el carrer del
Mar i el de Nàpols).

Les obres han començat amb
l'enderroc del paviment i l'ober-
tura de rases, que afecten el carrer
del Palmar (entre Indústria i Santa
Marta) i el de Londres (entre ca-
rrers del Mar i de Nàpols). Poste-
riorment les tasques seguiran pel
carrer de Santa Marta i les voreres
(esquerra en sentit circulació)
dels carrers del Mar i de Nàpols.

El pressupost d’aquest projecte
integral d'obres és de . eu-
ros inançats majoritàriament per
l’Ajuntament amb un  i la res-
ta, el , mitjançant contribu-
cions especials. Les tasques
d'arranjament d'aquesta zona te-
nen un termini d'execució de tres
mesos i mig, han afegit les fonts
municipals.

Palamós inicia
les obres
d’urbanització
de la zona
del Palmar

El projecte té un cost de
338.400 euros, dels quals
l’Ajuntament paga el 71% 
i els veïns, el 29%

 El catedràtic de Periodisme de la
UPF Jaume Guillamet va presentar a
l’Arxiu Comarcal del Baix Empordà, a
la Bisbal, la biografia que ha escrit
d’un bisbalenc: Narcís Lloveras, Cro-
nista republicà de la Bisbal al Front
d’Aragó 1922-1937. Hi van participar
l’alcalde de la Bisbal, Lluís Sais; el
professor i escriptor Xavier Cortade-
llas; i el president de la Fundació Irla,
Joan Manuel Tresserras.

La Bisbal d’Empordà
La biografia de
Narcís Lloveras

MARC MARTÍ

DdG PALAFRUGELL

■La tercera edició del PALAilm-
GELL, el concurs juvenil de curt-
metratges gravats amb dispositius
mòbils, ja es troba en marxa. El
col·lectiu local de Palafrugell
Mont-ras de la Joventut Naciona-
lista de Catalunya (JNC) és l’entitat
que organitza aquesta activitat
que reparteix un total de  euros
entre els treballs guanyadors. El

format busca fomentar una parti-
cipació àmplia i transversal, ja que
no cal disposar de gaire equipa-
ment per prendre-hi part. La faci-
litat de participar-hi s'evidencia
encara més atès que les peces que
s'hi presentin han de tenir entre
tres i sis minuts de durada. Aques-
ta activitat s’emmarca dins la pro-
gramació de Setmanes Joves de
l’Àrea de Joventut de l'Ajuntament.

Convoquen el tercer concurs
juvenil de curtmetratges



DIARI DE GIRONA
L'ESTAT ENLLESTEIX L'ESTUDI PER RESOLDRE EL PROBLEMA DE LA PLATJA DELS
GRIELLS

La direcció general de Sostenibilitat de la Costa i el Mar del Ministeri de Medi
Ambient ja té l'estudi que analitza les dinàmiques marines i la problemàtica que
afecta la platja i el passeig de Griells, a l'Estartit. El document, que ha elaborat el
Centre d'Experimentació i Estudis d'Obres Públiques (Cedex), avalua el retrocés
de l'espai i planteja les accions que poden ferse per revertir la situació o
minimitzarla. Així ho ha confirmat aquest dimarts el subdirector General per la
Protecció de la Costa, Ángel Muñoz., a una delegació de l'Ajuntament de Torroella
de Montgrí i i l'Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de l'Estartit. A la trobada,
els va confirmar la preocupació per la situació i va reiterar el compromís de
prioritzar la seva resolució, van informar des de l'Ajuntament de Torroella.
L'estudi es lliurarà en breu al consistori i a l'EMD. 
La trobada dona continuïtat als contactes iniciats a l'octubre, quan l'Estat va
iniciar les obres de rehabilitació del passeig del Molinet i que van seguir amb una
reunió el 23 de gener amb el cap de Costes a Girona, Jordi Planella. 
En relació amb Griells, el representant estatal els va manifestar la seva
preocupació per la situació i va comprometre's com ja va fer Planella a donarli
màxima prioritat, sempre segons les fonts municipals. En aquest sentit, Muñoz
els va confirmar que el Cedex ja ha acabat l'estudi que avalua el retrocés de la
platja i planteja les accions que poder revertirlo o atenuarlo. 
Paral·lelament, Costes valorarà els estudis que van redactar, per una banda, els
tècnics de l'Associació de Veïns dels Griells i, per l'altra, la Universitat Politècnica
de Catalunya (UPC) per encàrrec del Club Nàutic Estartit (CNE), per a la
recuperació de la façana litoral. Als estudis es tracten diferents propostes per
frenar la regressió de la sorra i per garantir l'estabilitat del passeig. 
Un altre dels temes que va abordarse a la trobada va ser el projecte per donar
continuïtat el passeig dels Griells i ferlo arribar a la zona de la Pletera. Costes va
manifestar als representants torroellencs i de l'Estartit el seu interès a tirarlo
endavant per acabar d'ordenar la façana marítima en aquest sector estartidenc.
Aquest passeig relligarà els dos sectors urbans dels Griells i la Pletera, on
actualment s'està portant a terme un projecte Life per recuperar l'antiga zona de
maresmes litorals. 
Col·laboració amb el Life 
La delegació també va informar al representant del Ministeri del projecte de
passeig a l'àmbit portuari, per part de la Generalitat, i de la necessitat de
continuació del mateix en l'àmbit competencial de Costes de l'Estat, en la zona
del domini públic marítimoterrestre, a la Platja Gran. 
Finalment, van tractarse diferents fórmules de col·laboració de l'Estat al voltant
del projecte Life Pletera, per bé que de manera col·lateral i no directament dins de
l'execució del projecte, que ja enceta la seva recta final. En aquest sentit, va
plantejarse la possibilitat que l'Estat intervingui d'alguna manera en les zones de
l'entorn i de transició del Life Pletera i la zona agrícola, per exemple, per mitjà de
l'adquisició de finques que es puguin destinar a millorar la qualitat de l'entorn
natural i la seva gestió. 
L'alcalde, Josep Maria Rufí, va fer un balanç molt positiu de la trobada i va dir que
«ha servit per posar en comú necessitats i estratègies per poder avançar en la
millora de l'ordenació del front marítim del del municipi». L'alcalde sosté que
després d'haver resolt la problemàtica del Molinet, ara cal abordar amb urgència
la problemàtica dels Griells. En aquest sentit, va mostrarse molt satisfet després
la trobada i recorda que «per a l'Ajuntament és un punt prioritari, ja que afecta
no només la imatge turística del municipi, sinó la seguretat dels veïns i veïnes que
tenen habitatges a primera línia de mar». Rufí també va apuntar que cal abordar
la situació amb la màxima determinació, atès el context de canvi climàtic i pujada
evident del nivell del mar de 10 centímetres en els darrers 25 anys a l'Estartit. 
Ús turístic i conservació 
L'alcalde va afegir 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
mediambental, emplaçat al cor del parc natural». 
A la reunió hi va assistir també el regidor d'Urbanisme, Jordi Colomí; el president
de l'EMD de l'Estartit, Genís Dalmau; el director científic del Life Pletera, Xavier
Quintana, i Àngel Rodríguez, president de l'Associació de Veïns dels Griells. També
hi va participar la senadora d'ERC a Madrid, Elisenda Pérez, que assumirà el
seguiment de les demandes municipals formulades.



DIARI DE GIRONA
L'ESTAT ENLLESTEIX L'ESTUDI PER RESOLDRE EL PROBLEMA DE LA PLATJA DELS
GRIELLS

La direcció general de Sostenibilitat de la Costa i el Mar del Ministeri de Medi
Ambient ja té l'estudi que analitza les dinàmiques marines i la problemàtica que
afecta la platja i el passeig de Griells, a l'Estartit. El document, que ha elaborat el
Centre d'Experimentació i Estudis d'Obres Públiques (Cedex), avalua el retrocés
de l'espai i planteja les accions que poden ferse per revertir la situació o
minimitzarla. Així ho ha confirmat aquest dimarts el subdirector General per la
Protecció de la Costa, Ángel Muñoz., a una delegació de l'Ajuntament de Torroella
de Montgrí i i l'Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de l'Estartit. A la trobada,
els va confirmar la preocupació per la situació i va reiterar el compromís de
prioritzar la seva resolució, van informar des de l'Ajuntament de Torroella.
L'estudi es lliurarà en breu al consistori i a l'EMD. 
La trobada dona continuïtat als contactes iniciats a l'octubre, quan l'Estat va
iniciar les obres de rehabilitació del passeig del Molinet i que van seguir amb una
reunió el 23 de gener amb el cap de Costes a Girona, Jordi Planella. 
En relació amb Griells, el representant estatal els va manifestar la seva
preocupació per la situació i va comprometre's com ja va fer Planella a donarli
màxima prioritat, sempre segons les fonts municipals. En aquest sentit, Muñoz
els va confirmar que el Cedex ja ha acabat l'estudi que avalua el retrocés de la
platja i planteja les accions que poder revertirlo o atenuarlo. 
Paral·lelament, Costes valorarà els estudis que van redactar, per una banda, els
tècnics de l'Associació de Veïns dels Griells i, per l'altra, la Universitat Politècnica
de Catalunya (UPC) per encàrrec del Club Nàutic Estartit (CNE), per a la
recuperació de la façana litoral. Als estudis es tracten diferents propostes per
frenar la regressió de la sorra i per garantir l'estabilitat del passeig. 
Un altre dels temes que va abordarse a la trobada va ser el projecte per donar
continuïtat el passeig dels Griells i ferlo arribar a la zona de la Pletera. Costes va
manifestar als representants torroellencs i de l'Estartit el seu interès a tirarlo
endavant per acabar d'ordenar la façana marítima en aquest sector estartidenc.
Aquest passeig relligarà els dos sectors urbans dels Griells i la Pletera, on
actualment s'està portant a terme un projecte Life per recuperar l'antiga zona de
maresmes litorals. 
Col·laboració amb el Life 
La delegació també va informar al representant del Ministeri del projecte de
passeig a l'àmbit portuari, per part de la Generalitat, i de la necessitat de
continuació del mateix en l'àmbit competencial de Costes de l'Estat, en la zona
del domini públic marítimoterrestre, a la Platja Gran. 
Finalment, van tractarse diferents fórmules de col·laboració de l'Estat al voltant
del projecte Life Pletera, per bé que de manera col·lateral i no directament dins de
l'execució del projecte, que ja enceta la seva recta final. En aquest sentit, va
plantejarse la possibilitat que l'Estat intervingui d'alguna manera en les zones de
l'entorn i de transició del Life Pletera i la zona agrícola, per exemple, per mitjà de
l'adquisició de finques que es puguin destinar a millorar la qualitat de l'entorn
natural i la seva gestió. 
L'alcalde, Josep Maria Rufí, va fer un balanç molt positiu de la trobada i va dir que
«ha servit per posar en comú necessitats i estratègies per poder avançar en la
millora de l'ordenació del front marítim del del municipi». L'alcalde sosté que
després d'haver resolt la problemàtica del Molinet, ara cal abordar amb urgència
la problemàtica dels Griells. En aquest sentit, va mostrarse molt satisfet després
la trobada i recorda que «per a l'Ajuntament és un punt prioritari, ja que afecta
no només la imatge turística del municipi, sinó la seguretat dels veïns i veïnes que
tenen habitatges a primera línia de mar». Rufí també va apuntar que cal abordar
la situació amb la màxima determinació, atès el context de canvi climàtic i pujada
evident del nivell del mar de 10 centímetres en els darrers 25 anys a l'Estartit. 
Ús turístic i conservació 
L'alcalde va afegir 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
mediambental, emplaçat al cor del parc natural». 
A la reunió hi va assistir també el regidor d'Urbanisme, Jordi Colomí; el president
de l'EMD de l'Estartit, Genís Dalmau; el director científic del Life Pletera, Xavier
Quintana, i Àngel Rodríguez, president de l'Associació de Veïns dels Griells. També
hi va participar la senadora d'ERC a Madrid, Elisenda Pérez, que assumirà el
seguiment de les demandes municipals formulades.



BAIX EMPORDÀ | Comarques Gironines | 17
EL PUNT AVUI

DIMECRES, 8 DE MARÇ DEL 2017

1
8
1
6
7
7
-1

1
5
4
1
3
2
w

L’alcalde de Torroella de
Montgrí, Josep Maria Rufí
(ERC-Junts), assegura
que l’Estat és conscient de
la gravetat de la problemà-
tica de la zona dels Griells,
a l’Estartit, i, en aquest
sentit, es mostra partidari
d’adoptar mesures ur-
gents per garantir la
seguretat dels veïns da-
vant de la pèrdua de la
platja que exposa l’esculle-
ra del passeig al mar. A
més, i segons l’alcalde,
l’Estat disposa d’un estudi
sobre aquest sector –ve-
geu la peça.

Rufí, que es va entrevis-
tar ahir a Madrid amb el
sotsdirector general de la
Protecció de la Costa, del
Ministeri d’Agricultura,
Pesca, Alimentació i Medi
Ambient, Ángel Muñoz,
explica que el ministeri els
ha traslladat la seva “pre-
ocupació per la situació i el
seu compromís de donar-
hi la màxima prioritat”.

Un altre tema que es va
abordar va ser el projecte
per donar continuïtat al
passeig dels Griells i fer-lo
arribar a la zona de la Ple-

tera. Costes té interès a ti-
rar-lo endavant per acabar
d’ordenar la façana marí-
tima en aquest sector del
municipi. Aquest passeig
relligaria els dos sectors
urbans dels Griells i la Ple-
tera, on actualment s’està
portant a terme un projec-
te Life per recuperar l’an-
tiga zona de maresmes li-
torals.

També es va informar
del projecte de passeig en
l’àmbit portuari, per part
de la Generalitat, i la ne-
cessitat de continuació
d’aquest en l’àmbit com-
petencial de Costes de
l’Estat, a la zona del domi-
ni públic maritimoterres-
tre, a la platja Gran. Final-
ment, es van tractar dife-

rents fórmules de col·labo-
ració de l’Estat al voltant
del projecte Life Pletera,
per bé que de manera col-
lateral i no directament
dins de l’execució del pro-
jecte, que ja enceta la recta
final.

A la reunió hi van assis-
tir, a més, el primer tinent
d’alcalde i regidor d’Urba-
nisme, Jordi Colomí; el
president de l’EMD, Genís
Dalmau; el director cientí-
fic del Life Pletera, Xavier
Quintana, i Àngel Rodrí-
guez, president de l’asso-
ciació de veïns dels Griells.
També hi va participar la
senadora d’ERC a Madrid,
Elisenda Pérez, que farà el
seguiment de les deman-
des. ■

a Una delegació municipal s’entrevista amb representants
de Medi Ambient que veuen “prioritari” actuar-hi

L’Estat enllesteix
un estudi dels
Griells, a l’Estartit

Joan Trillas
TORROELLA I L’ESTARTIT

El ministeri també ha confir-
mat que el Centre d’Experi-
mentació i Estudis d’Obres
Públiques (Cedex) ha enlles-
tit un estudi que avalua el re-
trocés de la platja i les ac-
cions que poden revertir-lo o
atenuar-lo. L’estudi, que es
lliurarà a l’Ajuntament, a
l’EMD i a Costes, valora els

Veïns observant l’embat de l’onatge contra l’escullera dels Griells durant un temporal el 2016 ■ E.A.

estudis que van redactar, per
una banda, tècnics de l’asso-
ciació de veïns dels Griells, i
per l’altra, la Universitat Poli-
tècnica de Catalunya (UPC)
per a la recuperació de la fa-
çana litoral, en què es tracten
diverses propostes per frenar
la regressió de la sorra i pro-
tegir el passeig.

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

Accions per evitar perdre sorra



COSTABRAVA DIGITAL
PARLEM AMB L'ALCALDE JOSEP MARIA RUFÍ DE TORROELLA DE MONTGRÍ

L'alcalde de Torroella de Montgrí, Josep Maria Rufí, assegura que no tornaran els
correbous al municipi malgrat el que digui el Parlament. El batlle repassa altres
qüestions d'actualitat com les inversions en carreteres, la segona fase de
desurbanització de La Pletera, l'estat de la façana marítima o la preparació dels
ajuntaments davant de la imminència del referèndum.
This text will be replaced 
Intervé: Josep Maria Rufí, alcalde de Torroella de Montgrí
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D
esprés de llegir la tesi doctoral de l’artis-
ta Jordi Morell, hom no pot deixar de
constatar allò que qui més qui menys és
capaç d’intuir, és a dir, que qualsevol as-
saig respon, en el fons, a la necessitat de

proporcionar cos a una idea nuclear i fantasmagò-
rica. Quina seria, en aquest sentit, la intuïció primi-
gènia i espectral que es desplega -materialitza- a la
tesi de Morell? Doncs la que sap veure en els espais
buits quelcom molt més profund que no pas la
seva absència. De fet, ell mateix s’afanya a omplir de
contingut l’insòlit univers encabit en uns forats que
poden ser literals o metafòrics: «Per aquest motiu -
explica als prolegòmens del text acadèmic-, he aco-
tat l’ambiciós i inabastable camp que em proposa
aquest terme cap a l’estudi del forat més urbà. Per fer-
ho, he seguit tres línies generals a través de l’obser-
vació i l’anàlisi: () Espais urbans en situació d’en-
tretemps, que surten momentàniament del sistema
productiu i que habitualment són espais margi-
nals... () Representacions visuals contemporànies
sobre rastres de violència i () El cos i la seva relació
amb el forat...»

Sigui com sigui, la principal troballa de Morell se
centra, com dèiem, en el que podríem anomenar una
«poètica de l’interstici» en la mesura que allò realment
important, més enllà de les previsibles digressions

geogràiques o antropo-
lògiques, és la capacitat
evocadora (i no pas, com
sol succeir, «abocadora»)
d’uns espais que vindrien
a representar el rostre
menys amable de la mo-
dernitat. Per entendre’ns:
els límits precisos que
embolcallaven la ciutat
emmurallada, a inals s.
XVIII i coincidint amb la
caiguda de l’Antic Règim,
es dissolen o desaparei-
xen de manera més o
menys sobtada respo-
nent a un nou imperatiu
que no és altre que el de
les relacions de produc-
ció capitalistes. Fruit d’a-
quest procés, la moderna
città sconinata s’escam-
pa sense miraments pel
territori generant un im-
mens «forat» en forma
de perifèria que, para-
doxalment, desperta una
poderosa atracció en
creadors de múltiples
disciplines possiblement
deguda a la seva poten-
cialitat (tot hi resta per fer,
al descampat), però tam-

bé motivada per la seva reticència a sotmetre’s a
aquest ordre obsessiu que caracteritza (en qualitat
d’anhel més que no pas com a realitat estable) la nos-
tra cultura. 

És a dir: encara que la ciutat creixi, i que amb el
seu creixement rendibilitzi nous espais (robats a la
natura o no), en el seu desplaçament generarà no-
ves zones d’indeterminació, nous terrains vagues, des-
campats o, com deia Solà Morales, àrees industrials,
estacions de ferrocarril, ports, àrees residencials in-
segures, llocs contaminats, àrees d’on podem dir que
la ciutat ha desaparegut... O, com defensa Morell, un
immens «forat»: rastrejar-lo en totes les seves versions
és, per al saltenc, una qüestió que transcendeix l’es-
tètica. A tall d’exemple, la seva participació al projecte
Life Pletera (que té com a objectiu la restauració in-
tegral del sistema de llacunes costaneres de la Ple-
tera, a Torroella de Montgrí) es basa, justament, en
explorar els límits i la persistència de l’empremta hu-
mana en un paisatge inclassiicable que, ben mirat,
seria la versió geogràica d’un colossal forat.

Amb tot, el què converteix a Jordi Morell en artista
no és el seu compromís ecològic ni l’abast dels seus
arguments sinó quelcom molt més subtil: el gruix dels
seus treballs, començant pels palets lacats de negre
i acabant per les constel·lacions (produeixen verti-
gen còsmic), aposten per la bellesa com a millor aglu-
tinant del discurs. El rigor i la pulcritud de Morell a
l’hora de formalitzar les obres i els projectes des-
menteix a una determinada família contemporània
ancorada en la lletjor i la malaptesa deliberada. Ni més
ni menys: avui dia segueix essent possible parlar dels
intersticis sense renunciar a la poètica. ◗

TEXT EUDALD CAMPS*

Poètica de l’interstici
Jordi Morell (Salt, 1975) és artista visual i professor associat al Departament de Pintura de la Facultat

de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, per la qual recentment ha obtingut el títol de doctor

amb la tesi «[Mind the Gap] Experiències i representacions contemporànies entorn del forat» (2016)

FOTOS: 

◗ Sobre aquestes

línies, Jordi Morell;

a dalt, algunes de

les seves creacions.

EUDALD CAMPS
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SEMINARIO THE SPUR

 The Spur 1618  es un proyecto que lanzó  Bòlit, Centro de Arte Contemporáneo
en 2016, de una duración de dos años. En él participan centros como  Centro de
Arte LE LAIT  Laboratoire ...   The Spur 1618  es un proyecto que lanzó  Bòlit,
Centro de Arte Contemporáneo  en 2016, de una duración de dos años. En él
participan centros como  Centro de Arte LE LAIT – Laboratoire Artistique
Internationale du Tarn  (Francia), el  Bureau des Arts et Territoires  (Francia),
Fundación Es Baluard  (Palma de Mallorca),  Sputnik Oz  (Eslovaquia) y 
Fondazione por el Arte  (Italia). Con The Spur se pretende crear una red europea
de cooperación entorno a las artes visuales para llevar a cabo creaciones
innovadoras y promocionar a los artistas. El proyecto se ha basado en cinco
acciones centradas en la creación de espacios de artistas, la activación de
residencias creativas, la programación de seminarios y la comunicación, la
creación de una revista internacional digital y la coordinación de un de trabajo
transnacional.  El próximo 1 de abril, de 9 a 19:30 horas, en el  Auditorio del
Colegio de Arquitectos  de Girona tendrá lugar el primer seminario que se celebra
en dicha ciudad. En él se prestará especial atención a la exploración de espacios
abandonados y la manera de recuperarlos a través del arte contemporáneo,
concibiéndolo como un servicio a la comunidad. En esta jornada, de inscripción
previa gratuita, se contará con la presencia de especialista en la materia tanto
nacionales como internacionales, y finalizará con una mesa redonda en la que
intervendrán los ganadores de la primera convocatoria de residencias lanzadas
por el proyecto. Los profesionales que estarán son: Afra Quintanas, fundadora
de Unlimited Meanwhile i Cucu; Ester Prat, de Roca Umbert Fàbrica de les Arts;
Rosa Cerarols; Joanot Cortés, coordinador de La Volta de Sant Narcís; Martí
Peran, crítico de arte y comisario de La Pletera; Massimiliano Scuderi, comisario
independiente y director de la Fundazione Zimei de Pescara; o Pablo Hannon,
entre otros.  Fecha: 1 de abril de 2017.  (  Seminario The Spur 1618  )
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